
 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

JANAINA MENDONÇA BOTELHO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN 

NO AMBULATÓRIO DE RETINA DO DEPARTAMENTO DE 

OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2022 



 
 

JANAINA MENDONÇA BOTELHO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN 

NO AMBULATÓRIO DE RETINA DO DEPARTAMENTO DE 

OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 
 

 
 
 

 
Dissertação apresentada Universidade Federal de   
São Paulo - Escola Paulista de Medicina para 
obtenção do título Mestre Profissional em Gestão 
de Saúde. 
Orientador: Prof. Dr. Flavio Hirai 
Chefe do Departamento: Prof. Dr. Ivan Maynart 
Tavares 
Coordenador do Programa de Mestrado 
Profissional:   Prof. Dr. Jose Álvaro Pereira Gomes  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SÃO PAULO 
2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Antonio Rubino de Azevedo, Campus São Paulo da Universidade 

Federal de São Paulo, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

Mendonça Botelho, Janaina 
      PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN NO 
AMBULATÓRIO DE RETINA DO DEPARTAMENTO DE 
OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS DA   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  
 / Janaina Mendonça Botelho. - São Paulo, 2022.       XIII, 62f. 

      Dissertação (Mestrado Profissional) - Universidade Federal de São Paulo, Escola 
Paulista de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Gestão em Qualidade.  

      Título em inglês: PROPOSAL FOR THE APPLICATION OF LEAN 
TOOLS IN THE RETINA DIVISION OF THE DEPARTMENT OF 

OPHTHALMOLOGY AND VISUAL SCIENCES OF THE FEDERAL 

UNIVERSITY OF SÃO PAULO.  

      1. Gestão de Qualidade Total.  2. Serviços de Saúde Ocular. 3. Oftalmologia. 4. 

Assistência Ambulatorial. 5. Retina. 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA, 

GESTÃO EM 

SAÚDE  

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: Prof. Dr. Ivan Maynart Tavares 

 

Coordenador Programa de Mestrado Profissional: Prof. Dr. José Álvaro 
Pereira Gomes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Janaina Mendonça Botelho 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO LEAN 

NO AMBULATÓRIO DE RETINA DO DEPARTAMENTO DE 

OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

 

Presidente da banca: 

 

Prof. Dr. 
____________________________________________________________ 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr. 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. 

________________________________________________________ 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
“Pelo carinho, afeto, dedicação                                   
e cuidado que meus pais Luzia e Roque 
me deram durante toda a minha 
existência, dedico          esta monografia 
a eles. Com muita gratidão. ” 

 

  “A dúvida é o princípio da sabedoria”   

(Aristóteles) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus, pela minha vida. Deus, foi minha maior 

força nos momentos de angústia e desespero. Sem ele, nada disso seria 

possível. Obrigada, senhor, por colocar esperança, amor e fé no meu coração, 

e por me permitir ultrapassar todos os obstáculos encontrados ao longo da 

realização deste trabalho. 

Aos meus pais, Roque e Luzia por nunca terem medido esforços para me 

proporcionar um ensino de qualidade durante todo o meu período escolar. 

 

As minhas filhas, Yara, Beatriz e Fernanda minha razão de viver. 

 

Ao meu esposo Valter, por todo o apoio e pela ajuda, que muito contribuiu 

para a realização deste trabalho. 

 

Meus agradecimentos as amigas Anna, Melissa e Thais, companheiras 

na amizade qυе fizeram parte da minha formação е qυе vão continuar presentes 

em minha vida com certeza. 

 

Ao meu orientador, que conduziu o trabalho com paciência e dedicação, 

sempre disponível a compartilhar todo o seu vasto conhecimento. 

 

À secretária do Departamento de Oftalmologia Regina pela atenção e 

disponibilidade com que me atendeu. 

 

Expresso minha gratidão a todos os profissionais do departamento de 

Oftalmologia do curso de Gestão em Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo por todo o apoio que me deram ao longo da realização do meu trabalho. 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 

1.1 Qualidade em Saúde ......................................................................... 14 

1.1.1 Gestão de Qualidade ...................................................................... 14 

1.2 Metodologia LEAN ................................................................................. 16 

1.3 Setor de Retina e Vítreo da Universidade Federal de São Paulo ....... 30 

2 OBJETIVO ............................................................................................... 33 

2.1 Objetivo geral ........................................................................................ 33 

3 METODOLOGIA .......................................................................................... 34 

3.1 Tipo de pesquisa ................................................................................... 34 

3.2 Estrutura da pesquisa ............................................................................ 34 

3.3 Estrutura do trabalho ............................................................................. 35 

3.4 Pesquisa bibliográfica ............................................................................ 35 

3.5 Pesquisa de campo ............................................................................... 36 

4 RESULTADOS ............................................................................................ 38 

4.1 Problemas identificados ......................................................................... 39 

4.2 Colaboradores e a Metodologia LEAN ................................................... 42 

4.3 Comunicação e atendimento ao cliente ................................................. 42 

4.4 A proposta de melhoria contínua ........................................................... 45 

5 DISCUSSÃO ................................................................................................ 49 

6 CONCLUSÃO .............................................................................................. 56 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 57 

APÊNDICES ................................................................................................... 73 

Apêndice I: Questionário I ........................................................................... 73 

Apêndice II: Questionário II ......................................................................... 75 

Termo de consentimento livre e esclarecido ................................................ 76 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Avaliação do nível de serviço ......................................................... 15 

Figura 2 - Evolução da Filosofia Lean ............................................................ 18 

Figura 3 - Princípios LEAN ............................................................................. 21 

Figura 4 - Proporção das Atividades nas Empresas PE ................................. 22 

Figura 5 - Desperdícios .................................................................................. 22 

Figura 6 - Ferramentas LEAN. ....................................................................... 26 

Figura 7 - Fluxograma. ................................................................................... 31 

Figura 8 - Etapas da pesquisa. ....................................................................... 34 

Figura 9 -Sequência Da Construção do Trabalho ........................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Mapeamento Retroativo De Consultas e Faltas ............................. 39 

Tabela 2 -Mapeamento Retroativo De Retornos ............................................. 39 

Tabela 3 - Mapeamento dos problemas encontrados. .................................... 40 

Tabela 4 - Percepção da satisfação dos pacientes em relação ao agendamento 

cirúrgico. ......................................................................................................... 40 

Tabela 5 - Fatores externos que atrapalham a satisfação do atendimento ..... 41 

Tabela 6 -Tarefas Realizadas pelos colaboradores e grau de eficiência no 

processo atual. ................................................................................................ 41 

Tabela 7 -Atendimento ao Cliente após apresentação do LEAN aos 

colaboradores. ................................................................................................ 43 

Tabela 8 - Mudança Organizacional. .............................................................. 44 

Tabela 9 - Reforma de Trabalho. .................................................................... 45 

Tabela 10 - Mapeamento dos problemas ferramenta LEAN sugerida. ............ 47 

Tabela 11 - Uma Proposta de Melhoria. ......................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AGF – Angiofluoresceinografia 

APA – Avaliação Pré-Anestésica 

ANSI - American National Standards Institute  

ASQ - American Society Quality 

CROSS – Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde 

DMAIC – Define, Mensure, Analyse and Control 

DNA – Informação Genética 

IOV – Instituto De Oncologia Do Vale 

JIT – Just In Time  

LIB – Lean Institute Brasil 

MFV – Mapeamento De Fluxo de Valor 

OCT – Tomografia De Coerência Ótica 

ONA – Organização Nacional De Acreditação 

PCDA – Plan, DO CORRET and ACT 

PE - Produção Enxuta  

PS – Pronto Socorro 

SEGET – Simpósio De Excelência Em Gestão E Tecnologia 

SUS – Sistema Único De Saúde  

TI – Tecnologia Da Informação 

TPS – Toyota Production System  

UNIFESP – Universidade Federal De São Paulo 

UBS – Unidade Básica De Saúde 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo 

Objetivo: Avaliar a aceitação por parte dos colaboradores da implementação da 

ferramenta LEAN em um processo administrativo do ambulatório de retina. 

Métodos: Foi realizado um estudo transversal no setor de Retina e Vítreo do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP) entre fevereiro de 2019 e julho de 2019. O processo de 

agendamento cirúrgico foi selecionado e foi elaborado um livreto explicando as 

ferramentas LEAN para possíveis mudanças neste departamento. 

Colaboradores do setor reponderam um questionário em relação a possível 

implantação deste projeto no setor. Resultados: durante o processo de estudo 

foram analisados um total de 3.128 pacientes em uma agenda contínua em um 

determinado tempo, sendo que 700 faltaram, totalizando um número de 2.428 

pacientes atendidos no setor de maração cirúrgica. Destes, 448 (15,8%) 

retornaram posteriormente para realizar algum tipo de agendamento cirúrgico. 

Baseado nos questionários para os colaboradores, observamos que 30% 

apresentaram uma certa insegurança com relação a pesquisa, 80% se revelam 

insatisfeitos com tarefas realizadas, 60% acham o processo atual ineficiente e 

60% relatam dificuldade em aceitar um novo processo. Conclusão: Este estudo 

concluiu que houve pouca aceitação dos colaboradores na implementação da 

ferramenta LEAN em um processo administrativo do Setor de Retina e Vítreo do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP.  

 

 

Palavras-chaves: Gestão de Qualidade Total, Serviços de Saúde Ocular, 

Oftalmologia, Assistência Ambulatorial, Retina 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Purpose: To evaluate the acceptance of the implementation of the LEAN 

methodology in an administrative process in the Retina Division. Methods: a 

cross-sectional study was carried out in the Retina and Vitreous Division of the 

Department of Ophthalmology and Visual Sciences of the Federal University of 

São Paulo (UNIFESP) from February 2019 to July 2019. Surgical scheduling 

process was selected, and a handbook was developed explaining the LEAN 

process to be applied to improve this department. All employees involved with 

this process was interviewed regarding their perceptions and opinions about this 

methodology. Results: during the study, 3,128 patients were analyzed, 700 did 

not show up for scheduling and a total of 2,428 were seen by the surgical 

scheduling department. Of these, 448 (15.8%) had to return to the scheduling 

department. Based on the questionnaires, 30% of the employees were insecure 

regarding the research, 80% were not satisfied with their current roles, 60% found 

the current process not efficient, and 60% had difficulties in accepting a new 

process in the surgical scheduling department. Conclusion: this study showed 

that there was low acceptance from the employees to implement the LEAN 

methodology in the Retina and Vitreous Division in the Department of 

Ophthalmology and Visual Sciences of UNIFESP.  

 

Keywords: Total Quality Management, Eye Health Services, Ophthalmology, 

Ambulatory Care, Retina 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Qualidade em Saúde 

 

A qualidade pode ser definida de várias maneiras diferentes, e de forma 

coerente giram em torno de princípios, produtos, clientes e uso. Segundo Crosby 

(1990), qualidade pode ser entendida como a 'conformidade com os requisitos'. 

Em contrapartida, Ishikawa (apud, CARVALHO, 2013), “define qualidade como 

desenvolvimento, projeção, produção e comercialização de um produto de 

qualidade, que seja econômico, útil e satisfatório para o consumidor”. 

Qualidade resulta em compromisso e responsabilidade com todos os envolvidos 

de uma organização.  

1.1.1 Gestão de Qualidade 

 

O TQM (Gestão de Qualidade Total) é uma filosofia com uma série de 

ferramentas que faz com que a empresa utilize a qualidade como um diferencial 

competitivo (FERNANDES, GODINHO, 2010). Para Freitas (2016) o TQM é 

regido pelo princípio de que as empresas devem produzir e fornecer produtos 

e/ou serviços que atendam exatamente às necessidades do cliente. Laviere 

(2015) refere que na administração da Qualidade Total propõe-se questões 

relativas à eficiência da organização (melhoria de seus processos) e não a sua 

eficácia (resultados). Para Oakland (1994) é uma abordagem para melhorar a 

competitividade, a eficácia e a flexibilidade de toda uma organização. 

 

 

BONATO (2011) reflete... 

“Compreender como se efetiva a qualidade e como os diferentes 
sistemas de avaliação são praticados, qual a percepção dos diferentes 
atores sociais que participam nesse processo, nos diferentes níveis de 
saúde é um desafio constante a ser realizado pelo gestor”. 
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Dessa forma, a padronização consiste em um caminho prático para a 

produtividade e competitividade, caracterizando-se como a base primária para o 

gerenciamento organizacional.  

 

1.1.2 Qualidade Em Serviço  

 

É importante que a empresa conheça e compreenda seus clientes e suas 

necessidades e estruture atividades para atendê-los (GIANINNI, 2007). Para 

Gonzales (2006), uma das definições para a melhoria contínua é a busca pela 

excelência. De acordo com Graper (2019) o sistema de qualidade, apesar de 

fácil e simples compreensão, encontrou na área da saúde uma das mais tardias 

aceitações como processo e métodos de resultados a serem alcançados. 

A Figura 1 mostra a relação entre as expectativas e as percepções de um cliente 

avaliando um determinado serviço. 

 

Figura 1 - Avaliação do nível de serviço 

 

Fonte: Johnston e Clark (2002) 

 

A qualidade dos serviços de saúde depende da responsabilidade do 

profissional e da sua experiência, do seu compromisso com a organização e com 

os usuários. É preciso verificar as necessidades e as expectativas dos 

profissionais, sua satisfação com o trabalho e sua visão dos usuários. Desse 

modo, a percepção dos usuários sobre os serviços de saúde permite avaliar sua 

relação com o profissional, a tratativa durante o atendimento e a satisfação do 

atendimento.  
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Existe uma série de fatores que determinam a qualidade em serviços 

saúde. Entre esses fatores tem-se a diminuição do tempo de espera, das boas 

condições na estrutura física, da capacitação profissional, da cordialidade no 

atendimento, motivação profissional e do trabalho em equipe, por exemplo. A 

qualidade para o usuário baseia-se no fato de um serviço responder ou não às 

suas necessidades de cuidado. Ao avaliar a qualidade, os usuários realizam 

comparações entre o desempenho do serviço e suas expectativas e os 

resultados são considerados bons, quando a qualidade percebida é obtida. 

 

 1.2 Metodologia LEAN  

 

A avaliação de processos busca entender como recursos são utilizados, 

quem os executa e quais informações que os envolvem. Problemas existentes, 

são levantados para o mapeamento de possíveis causas em busca de soluções.  

O ambiente atual de gerenciamento da saúde vem exigindo dedicação cada vez 

maior em relação à qualidade de produtos e serviços (MONTEIRO, 2010). 

O pensamento LEAN, conhecido também como produção enxuta (PE), 

pode acrescentar conhecimento aos processos de produção para torná-los 

modelos de negócios mais efetivos e sustentáveis. Até o final da década de 

1990, esse modelo foi aplicado dentro da área de manufatura. No entanto, os 

conceitos da PE podem ser empregados em qualquer setor produtivo, inclusive 

na prestação de serviços, como os de saúde, visto que permite alcançar altos 

níveis de qualidade, baixo custo, aumentando a efetividade.  

As organizações usam princípios, práticas e ferramentas LEAN para gerar 

valor aos seus clientes, ou seja, bens e serviços com uma qualidade melhor com 

menos defeitos. Baseada nos métodos Toyota, este pensamento leva a 

melhores resultados com menos esforço, espaço e tempo. O pensamento LEAN 

agrega alguns princípios que são: resolver completamente o problema do 

consumidor, assegurar o funcionamento conjunto de todos os serviços e não 

desperdiçar tempo e nem o esforço do consumidor. A própria produção enxuta 

é o maior impulso em direção a ampliação dos mercados na medida em que 

aumenta a eficiência do sistema produtivo reduzindo custos (WOMACK et.al.). 
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A filosofia, ferramenta ou sistema de gestão enxuta pode mudar a forma 

que hospitais são organizados, pois permitem que estes melhorem a qualidade 

do cuidado destinado aos pacientes através de ações tais como: redução de 

custos e esperas, apoio aos funcionários e médicos, eliminando problemas para 

que toda atenção seja dirigida a saúde, e ajudam a quebrar a mentalidade de 

silo (quando a organização tem uma estrutura de funções ou departamento que 

se fecha sobre si mesmo, e não coopera  ou até compete com outro setor) 

permitindo que diferentes departamentos do ambulatório trabalhem melhor e em 

conjunto para o benefício dos pacientes. 

Os passos usuais da implementação da filosofia LEAN incluem a 

formação, iniciação do projeto-piloto e implementação de melhorias através de 

equipe multi e interdisciplinar (RIBEIRO, 2013). Indiferente de ser uma fábrica 

ou hospital, os problemas, objetivos e as metas a serem alcançadas sempre 

serão as mesmas: atender as expectativas dos clientes com foco na redução dos 

desperdícios oferecendo produtos e serviços de qualidade (GRAPER, 2019). 

Na literatura podemos achar a metodologia Lean com diferentes 

abordagens, porém em cada área tanto na manufatura, empresas jurídicas ou 

mesmo na área da saúde o conceito se resume em qualidade e mudanças de 

processos organizacionais para a melhoria contínua. 

O LEAN (PE) basicamente se resume na ideia de maximizar o valor do 

cliente e minimizar os desperdícios (Figura 2). 

• LEAN Manufacturing - manufatura 

• LEAN Thinking - indústrias 

• LEAN Healthcare – sistema de saúde 
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Figura 2 - Evolução da Filosofia Lean 

 

Fonte: Lausern (2003) 

 

Segundo Buzzi & Plytiuk (2011) o termo LEAN passou a ser utilizado a partir de 

1991, com a criação do livro “A máquina que mudou o mundo” de autoria 

Womack & Jones (1996). 

 

1.2.1 Origem do LEAN  

 

A filosofia LEAN surgiu no Japão, sendo seus criadores Taiichi Ohno e Eiji 

Toyoda, engenheiro e chefe de produção da Toyota, respectivamente, no 

período posterior a Segunda Guerra Mundial. Ohno liderou o desenvolvimento 

de um sistema de gestão, ao longo das décadas de 1950 e 1960, buscando a 

maior qualidade no menor prazo e com menor custo por meio da eliminação de 

desperdícios. Para Luzes (2013), Toyoda e Ohno chegaram à conclusão que a 

produção em massa nunca viria a funcionar ali. Vargas (2015) refere que perante 

a um cenário de um mercado japonês restrito e variado, dois engenheiros Ohno 

e Toyoda inspirados na sua visita aos Estados Unidos e em particular nos 

supermercados americanos, desenvolveram chamado Toyota Production 

System (TPS). 

Segundo Liker e Convis (2013) a Toyota é mais prática e mais direcionada 

para melhorar seus sistemas e mostrando como pode sempre haver melhoras. 
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A metodologia LEAN foi inspirada em práticas e resultados do TPS aplicados em 

todas as dimensões de negócios. A Influência da Segunda Guerra Mundial 

elevou a exigência de qualidade e confiabilidade nos armamentos e a 

necessidade de volume maior de produtos (JUNIOR, 2013). O sistema trouxe 

enorme diferença em produtividade, qualidade e desenvolvimento de produtos. 

Em grande parte, o sucesso da indústria japonesa deve-se pelo fato de que até 

hoje busca problemas diariamente de modo a melhorar um produto e, 

consequentemente, aumentar a satisfação do cliente. Rodrigues (2015) refere 

que o desafio da mentalidade enxuta se encontra justamente em reduzir lead-

time (fazer mais rápido), aumentar a qualidade (fazer melhor) e reduzir custos 

em consonância com a organização, a ergonomia e a segurança dos processos 

de produção. 

 

 

1.2.2 Os Princípios do LEAN  

 

Organizações de saúde e fábricas como a Toyota tem em comum o 

desafio de fornecer produtos de alta qualidade em ambientes de recursos 

limitados, enquanto gerenciam um negócio complexo e garantem a segurança e 

satisfação de funcionários e clientes (pacientes).  

No mundo moderno, a “necessidade” do LEAN na assistência à saúde fica 

mais do que evidente em qualidade e segurança do paciente, custos, tempo de 

espera e disposição da equipe. A metodologia LEAN proporciona aos hospitais, 

condições para melhorar a qualidade da assistência aos clientes por meio da 

redução de erros e do tempo de espera. (GRABAN, 2013). O pensamento enxuto 

é uma maneira de pensar na melhoria e a (re) organização de um ambiente 

produtivo. (Costa & Jardim, 2010). A seguir os cinco princípios do pensamento 

enxuto são apresentados (Figura 3): 

 

• VALOR: é o primeiro passo na jornada, as empresas definem o que os 

clientes valorizam e consideram importante dentro do produto e/ou serviço. 

 “O valor só pode ser definido pelo cliente final. Só é significativo quando 

expresso em um produto específico (bem ou serviço, ou ambos) que atenda 
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às necessidades do cliente a um preço específico em um momento 

específico” (WOMACK & JONES, 2004).  

Oferecer o serviço visando suprir as necessidades do cliente, que é quem 

determina o valor. 

 

• CADEIA DE VALOR: identifica quais ações necessárias para projetar, 

pedir e produzir um determinado produto e/ou serviço. 

 “A cadeia de valor é o conjunto de todas as ações específicas necessárias 

para criar, pedir e produzir um produto específico que não pode ser 

precisamente identificado, analisados e associados” (WOMACK & JONES, 

2004). 

O gerenciamento deve trabalhar segundo uma visão de integração dos 

processos, determinando quais processos agregam valor e quais devem ser 

eliminados. 

 

• FLUXO CONTÍNUO: após remover desperdícios, é hora de garantir que 

o produto e/ou serviço siga caminho contínuo. 

 “Focalizar o objeto real — o projeto específico — e jamais deixar que esse 

objeto se perca do início a conclusão, eliminar todos os obstáculos ao fluxo 

contínuo do produto ou família específica de produtos.” (WOMACK & JONES, 

2004).  

O objetivo é reduzir atividades que não agregam valor. 

 

• PRODUÇÃO PUXADA: produzir somente quando precisar. 

“Permitir minimizar os desperdícios encontrados em sistemas, fazendo o 

cliente precisar do produto no tempo certo” (WOMACK & JONES, 2004).  

Dentro das possibilidades reais ser atendido sem muita demora, isso gera 

satisfação ao cliente. 

 

• PERFEIÇÃO: melhoria deve ser constante. 

“Aprender a ver: a ver o fluxo de valor, a ver o valor fluir, a ver o valor sendo 

puxado, resulta trazer a perfeição” (WOMACK & JONES, 2004).  
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O gerenciamento deve garantir que os processos sejam transparentes e que 

os desperdícios sejam eliminados. 

 

Mesmo quando se começa a enxergar a importância dos cinco princípios 

enxutos, muitas vezes é difícil imaginar como colocar em prática própria 

organização (WOMACK & JONES, 2004). 

 

Figura 3 - Princípios LEAN 

 

 

Fonte: Pinto, J.P. (2009). 

 

Para Womack & Jones (2004) deve-se começar a analisar as ações necessárias 

para produzir produtos específicos, avaliar como elas interagem umas com as 

outras e, em seguida, questionar essas ações que isoladamente ou em 

combinação podem não criar nem otimizar valor para o cliente (Figura 4):     

 - Atividades que Agregam Valor (AV): atividades que tornam o produto ou 

serviço mais valioso para o cliente. 

 - Atividades necessárias que Não Agregam Valor (NAV): atividades que tornam 

o produto ou serviço mais valioso para o cliente final, e são necessárias. 
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 - Atividades que Não Agregam Valor (NAV): atividades que tornam o produto ou 

serviço mais valioso para o cliente e não são necessárias. 

  

Figura 4 -Proporção das Atividades nas Empresas PE 

 

Fonte: Autor “Adaptado de” Hiler e Taylor (2004) 

Aprender a ver o desperdício é o primeiro e mais importante passo 

(DENNIS, 2008). Por definição, desperdício é tudo o que não acrescenta valor 

ao produto final, ou contribui para a sua transformação (PEREIRA, 2010). O 

último princípio “a perfeição” se baseia na eliminação dos desperdícios.  

  

Figura 5 -Desperdícios 

 

Fonte: Autor “adaptado de” Arruda, I.M.; Luna, V. M. S., 2006. 

 

 Taiichi Ohno, identificou indicadores de desperdício que foram classificados em 

sete categorias (OHNO, 1998) (Figura 5):   
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• Superprodução: produzir excessivamente ou cedo demais, resultando em 

um fluxo pobre de peças e informações ou excesso de inventário.  

• Esperas: longos períodos de ociosidade de pessoas, peças e informação, 

bem como em tempos de processamento longos.  

• Transporte excessivo: movimento excessivo de pessoas, informação ou 

materiais resultando em dispêndio desnecessário de capital, tempo e 

energia.   

• Processos inadequados: utilização do jogo errado de ferramentas, 

sistemas ou procedimentos, geralmente quando uma aproximação mais 

simples pode ser mais efetiva. 

• Inventário desnecessário: armazenamento excessivo e falta de 

informação ou produtos, resultando em custos excessivos e baixo 

desempenho do serviço prestado ao cliente.   

•   Movimentação desnecessária: desorganização do ambiente de trabalho, 

resultando baixa performance dos aspectos ergonômicos e perda frequente 

de itens.   

• Produtos defeituosos: retrabalho, problemas frequentes nos processos. 

Para Wortw et.al. (2013), nas organizações LEAN, as pessoas 

reconhecem que há várias categorias de desperdícios com impacto na qualidade 

e na eficiência dos fluxos de valor por isso é importante aprender reconhecê-las. 

A mentalidade enxuta tem por objetivo otimizar os processos e procedimentos 

através da redução contínua de desperdícios. Eliminar desperdícios significa 

analisar todas as atividades realizadas na organização e eliminar aquelas que 

não agregam valor à produção (ou serviço). Além do esforço de eliminação de 

desperdícios, a mentalidade enxuta tem a característica de não aceitação da 

situação vigente ou mesmo de padrões arbitrários de desempenho (CORRÊA & 

GIANESI, 1993). A eliminação completa desses desperdícios pode aumentar a 

eficiência de operação. 

O fato é que as metas de uma mentalidade enxuta (“eliminação de 

desperdícios”) garantem um processo de esforço para a melhoria contínua e não 

aceitação da situação atual. A partir desta constatação é que surgiu a ideia de 

se utilizar os princípios da mentalidade enxuta aplicada na reestruturação 

processual do ambulatório.  
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1.2.3 As Ferramentas LEAN 

 

De acordo com Andere (2012), as ferramentas servem para realizar a 

transformação LEAN, mas é a cultura de melhoria contínua da Toyota que tanto 

difere das demais empresas que tentam aplicar o pensamento enxuto em sua 

fábrica (Figura 6). 

Junior (2013) ressalva para que o LEAN consiga atingir seus objetivos é 

necessário aplicar algumas ferramentas que auxiliaram na obtenção dos 

resultados. 

• 5S — O Programa 5S vislumbra mudar a maneira de pensar das pessoas 

na direção de um melhor comportamento, não somente no ambiente de 

trabalho, e para toda a sua vida (RIOS, 2016). O nome 5S baseia-se em 

cinco palavras japonesas: Seiri (organização); Seiton (ordem); Seiso 

(limpeza); Seiketsu (padronização) e Shitsuke (disciplina). 

• A3 — O relatório A3 é assim chamado porque é escrito em um papel de 

tamanho A3.  O relatório é escrito de cima para baixo e da esquerda para a 

direita (SOBEK & JIMMERSON). A ideia é apresentar e inserir todo o 

raciocínio, o processo, o problema e as informações em um relatório do 

tamanho de uma folha A3. Quando os respectivos problemas são adequados 

dessa maneira, podem ser lidas ou apresentadas em 5 minutos e, decisões 

podem ser facilmente tomadas. 

• Gestão Visual — expor visualmente todas as ferramentas, atividades de 

produção e indicadores de desempenho do sistema de produção, para a 

situação atual seja identificada rapidamente 

• Jidoka — significa “automatização com toque humano” ou ainda “automação 

com inteligência humana”. A automação ('jidoka") consiste em facultar ao 

operador ou à máquina a autonomia de parar o processamento sempre que 

for detectada qualquer anormalidade no processamento (GHINATO, 2004). 

Essa ferramenta é um dos pilares na implantação do LEAN com Just in Time 

compõe os dois pilares do sistema Toyota de produção.  

• Just in time (JIT) — tem o objetivo “produzir a quantidade demandada a uma 

qualidade perfeita”, sem excesso. Segundo Oakland (1994) fala que o JIT é 
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um programa dirigido para assegurar que as quantidades certas sejam 

compradas ou produzidas no tempo certo e que não haja desperdício.  

• Kaban — é um subsistema do sistema Toyota usados para controlar os 

estoques em processo, a produção e o suprimento de componentes e, em 

determinados casos, de matérias-primas (JUNIOR & FILHO, 2008). 

• Kaizen — significa a determinação de aprimorar o desempenho 

constantemente (LIKER & CONVIS, 2013). Para Colombo & Pandolfi (2018) 

Kaizen é de melhoria contínua, é a cada dia ter mudanças inovadoras que 

promovam em curto espaço de tempo e com baixo custo algumas melhorias 

que tragam resultados concretos de qualidade e de produtividade.  

• Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) — está associada ao segundo 

princípio da filosofia LEAN: O Fluxo de Valor. Para Silva & Lima (2013) dentre 

as várias ferramentas de apoio à filosofia da produção enxuta, o mapeamento 

do fluxo de valor se constitui em um método que contribui para a visualização 

do fluxo de produção da entrada dos suprimentos até a expedição. 

• PCDA — Seu maior divulgador foi Deming, é também denominado método 

de solução de problemas, pois cada meta de melhoria origina um problema 

que empresa deve solucionar. (MACHADO, 2007). Segundo Fonseca e 

Miyake (2006) no ciclo PDCA para melhoria, o processo não é repetitivo.  

 (Planejamento (P), Execução (D), Verificação (C) e Atuação Corretiva (A).  

• Poka-Yoke — assume um significado abrangente, podendo ser definido 

como uma ferramenta anti-erro, uma técnica de controle da qualidade ou uma 

filosofia da qualidade. (NOGUEIRA, 2010), ou seja, detecta erros na melhoria 

dos processos.  

• Trabalho Padronizado — a melhoria contínua necessita de uma 

padronização de trabalhos, qualquer tarefa ou atividade deve ser 

documentado, repetitivo e seguro. Fazinga & Saffaro apud Imai (2005) refere-

se ao padrão como um conjunto de regras e procedimentos que orientam a 

execução de tarefas, além de constituir um requisito básico para a melhoria 

do processo produtivo. 
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Figura 6 -Ferramentas LEAN. 

 

Fonte: Dennis (2008) 

 

1.2.4 LEAN Healthcare 

 

LEAN Healthcare é uma derivação oriunda de Sistema Toyota de 

Produção sistema aplicada à área da saúde com uso de um conjunto de filosofias 

operacionais e métodos que ajudam na redução do desperdício e minimização 

do tempo de espera dos pacientes (ROSA, 2019). GRABAN (2013) afirma que 

alguns hospitais começaram a experimentar o método na década de 90, em 

alguns casos com a ajuda das fabricantes de automóveis do estado norte-

americano do Michigan. 

Quando os gestores decidem aplicar o LEAN Heathcare na área da saúde 

e revisar processos e sistemas, as organizações podem potencialmente atingir 
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os seguintes benefícios: redução de tempo de espera; minimização do inventário 

(capital); erradicar defeitos para melhorar a qualidade; transporte, entre outros. 

A implementação de uma nova cultura enxuta não apenas gera mais 

melhorias na qualidade dos cuidados e na redução de custos, como também 

gera uma melhora no moral e no comprometimento dos funcionários. 

O grande desafio é obter controle sobre custos e melhorar a qualidade, 

através de uma aproximação equilibrada para adaptar essas inovações ao 

ambiente hospitalar. 

 

1.2.5 O Pensamento Enxuto e a Saúde 

 

As instituições de saúde no Brasil buscam alcançar uma eficiente técnica 

gerencial (EIRO, 2015). Os sistemas de saúde ao redor do mundo segundo Buzzi 

& Plytiuk (2011) encontram-se em um momento de necessidade eminente de 

melhoria. Júnior (2013) diz que o setor de saúde está em ascensão, mas, vem 

acompanhado de pessoas por aumento na qualidade no serviço prestado e 

diminuição de custos. 

LOOS (2018) fala que o pensamento enxuto, trata-se de uma estratégia 

de negócios pela qual as organizações desenvolvem competência gradual para 

identificar e eliminar todos os desperdícios existentes. Considerando a 

perspectiva de quem recebe o serviço, os sistemas de saúde são por muitos 

vistos como “um pesadelo para se refletir”, chegando a um grau de 

descontentamento pela maioria. Do ponto de vista do processo sofrem-se: 

longas esperas para atendimento, etapas realizadas em longa data, condutas 

em relação ao tratamento, procedimentos como exames incompatíveis com a 

urgência do problema do paciente, entre outros. Já o produto entregue, muitas 

vezes não atinge a cura do paciente, mesmo em doenças com tratamento 

estabelecido e/ou havendo a necessidade de retorno ao hospital, ou ambulatório; 

ou muitas vezes o paciente termina por adquirir outras doenças, infecções, sofre 

lesões, ou até chega à morte em função de processos deficientes ou sistemas 

falhos. 
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A reforma da Saúde é um assunto que consta há muito nas agendas dos 

políticos. A procura de um serviço eficiente, equitativo, de qualidade que seja 

capaz de responder ao envelhecimento da população, ao aumento de custos 

associados ao uso de novas tecnologias e ao aumento da procura pelos 

cidadãos, assim como, a crescente vontade do consumidor referente à eficácia 

e à qualidade dos serviços de saúde. 

Médicos e funcionários veem-se sob uma intensa pressão por melhor qualidade 

em meio a um sistema de alta complexidade deficiente e de recursos limitados, 

consequentemente sofrendo altos níveis de estresse. Já entidades 

mantenedoras dos atendimentos sofrem pelos altos custos vindos da falta de 

qualidade.  

A incorporação de princípios LEAN nas operações de serviços de saúde 

pode dar uma importante contribuição para aumentar facilmente a qualidade e a 

eficiência na prestação dos serviços de saúde e, consequentemente ajudar para 

uma redução substancial do desperdício. A difusão do LEAN no Brasil tem 

tomado cada vez mais corpo, sendo crescente o número de empresas que 

adotam os princípios, métodos e ferramentas com diferentes graus de sucesso 

(FERRO, 2012). Com base em um estudo da literatura atual do sistema de 

existem seis pontos destinados a adequar o LEAN healthcare: 

  1. Seguro: evitar danos aos pacientes. 

  2. Eficaz: prover serviços baseados em conhecimento científico a todo que 

possam se beneficiar. 

  3. Focado no paciente: fornecer serviços que e atendam às necessidades dos 

pacientes. 

  4. Pontual: reduzir tempos de espera e atrasos prejudiciais, tanto da parte de 

quem recebe, quanto de quem presta o serviço. 

  5.Eficiente: evitar perdas, incluindo perdas em equipamentos, insucessos dos 

procedimentos realizados. 

  6.Igualitário: a qualidade do serviço deve ser igual para todos, 

independentemente do gênero, etnia ou situação socioeconômico. 

As pesquisas sobre LEAN aplicado ao setor dos serviços de saúde é um novo 

campo de investigação, mas há na literatura indícios fortes que os estudos e 

implementações desta metodologia, tem melhorado muito os serviços 
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hospitalares e ambulatoriais. O que resulta na capacitação dos profissionais da 

saúde enquanto trabalham. 

  

1.2.6 Dificuldades de Implementação da Metodologia LEAN 

 

Nenhuma implantação ocorre conforme planejado não se pode prever 

tudo que vai acontecer e as condições mudam (WORTH et. al. 2013). 

 

FREITAS (2016) 

                                      “Os enganos mais comuns são as técnicas de mapear os detalhes e se 
esquecer do principal objetivo, mapear sem determinar como serão 
medidos os resultados e usar as mesmas informações e fluxograma de 
uma modelagem que funciona em outra empresa”. 

 

Após conhecer as principais ferramentas LEAN, é necessário conhecer 

cinco fatores que podem barrar a implementação. A mudança deve estar 

engajada por líderes de linha de frente, próximo e acessível. Sendo nesta 

posição, o líder devera ensinar cada passo em direção a implementação dos 

princípios. Mostrar os resultados iniciais da implementação, se torna notável, um 

estímulo ao perceber que os princípios são beneficiais tanto para o paciente 

quanto para os profissionais. 

• Formação e treinamento deficiente 

A implementação exige reuniões contínuas e disso geralmente surgem os 

maiores desafios como: conciliar horários entre as partes interessadas e 

manter a continuidade a fim de discutir os problemas e propor as melhores 

estratégias. 

• Falta de sensibilização 

A mudança na cultura organizacional é uma dificuldade aparente. Atentar-

se para sensibilizar e engajar os profissionais quanto ao benefício da 

metodologia LEAN, e não apenas da reestruturação de processos. 
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• Indisponibilidade de recurso e tempo 

Um problema recorrente apontado pelos “profissionais de saúde” é a falta 

de tempo e de recursos financeiros,  

• Falta de liderança 

O bom líder deve ter uma visão de curto, médio e longo prazo e saber 

inserir direcionamentos em suas organizações. A maior dificuldade de um 

líder LEAN é saber se relacionar com todos que estão atribuídos na nova 

gestão dentro de metodologia.  

• Cultura e resistência a mudança 

Por se tratar de uma mudança diretamente no “DNA” da organização, é 

importante que todas as mudanças tenham como ponto de partida uma 

real necessidade ou um problema reconhecido pela equipe.  

Os profissionais precisam enxergar diariamente as melhorias alcançadas, 

em indicadores e gráficos em locais visíveis. 

1.3 Setor de Retina e Vítreo da Universidade Federal de São Paulo 

O Setor de Retina e Vítreo faz parte do Departamento de Oftalmologia e 

Ciências Visuais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e oferece 

tratamento clínico e cirúrgico das doenças da retina para pacientes atendidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

O corpo de funcionários do Setor de Retina e Vítreo da UNIFESP é 

composto pela área médica (docentes, residentes e estagiários), tecnólogos, 

enfermagem, administrativos e portaria e indiretamente pelos funcionários dos 

departamentos de apoio do hospital: administração, centro de processamento de 

dados, laboratórios e outros. O ambulatório oferece serviços de consultas 

médicas e cirurgias de pequeno a médio porte, além de exames e outros 

procedimentos (Tomografia de Coerência Ótica (OCT), Angiofluoresceinografia 

(AFG), Mapeamento de Retina, Retinografia entre outros.). A admissão de 

pacientes para o Setor de Retina é realizada da seguinte forma: 

1º) Pronto Socorro de Oftalmologia do Hospital São Paulo —o próprio paciente 

comparece no Pronto Socorro (PS) para ser avaliado e encaminhado ao 
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 Fonte: Autor 

 

ambulatório em casos urgentes como, por exemplo, descolamento de retina, e 

traumas oculares. 

2º) Triagens realizadas no ambulatório: o paciente é referenciado por outra 

instituição de atendimento ao SUS, que agenda a consulta ou o procedimento 

pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). Por essa 

porta de entrada, o paciente é direcionado diretamente à especialidade correta.  

Após avaliação inicial, os pacientes são acompanhados no Setor até a alta. 

Alguns casos podem requerer exames complementares ou serem submetidos a 

procedimentos ou cirurgias. No caso de cirurgias, deve-se realizar a avaliação 

pré-anestésica (APA) antes do procedimento (Figura 7).  

 

Figura 7 - Fluxograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CASA 

Hospital 

PS 

CIRURGIA 

EXAMES APA 

UBS AMBULATÓRIO 

MARCAÇÃO DE 

CIRURGIA 

PACIENTE 

CRÔNICO 

RETORNO 

AMBULATÓRIO 

RETORNO 

ALTA 



 

32 
 

 

 A Figura 7 consiste em um exemplo de fluxograma do atendimento de 

pacientes vindo de casa para a UBS e em sequência para o ambulatório ou de 

casa para o Pronto Socorro (PS) e em seguida para o ambulatório, e assim, 

dando seguimento no acompanhamento dentro do setor. Nele é possível 

observar o fluxo de atividades, as decisões que envolvem o processo e o seu 

sequenciamento. 
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2 OBJETIVO  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a aceitação por parte dos colaboradores da implementação da 

ferramenta LEAN em um processo administrativo no Setor de Retina e Vítreo do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP.  
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Foi realizado um estudo transversal no setor de Retina e Vítreo do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP no período de 

02/2019 a 07/2019. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP (CAAE: 17379619.8.0000.5505). 

 

3.2 Estrutura da pesquisa 

   

As seis fases de realização desta pesquisa estão apresentadas na Figura 

8. Nas fases 1, 2 e 3 houve uma imersão da bibliografia das ferramentas, LEAN 

Manufacturing, LEAN Thinking e LEAN Heathcare. Ainda na fase 3 e 5 houve a 

pesquisa de campo onde os questionários foram aplicados aos colaboradores, 

na fase 4 foi apresentado aos colaboradores o significado e as ferramentas 

LEAN através de um livreto contendo as informações. Na fase final foram 

realizadas as análises dos questionários aplicados e com a confecção final do 

projeto. 

 

Figura 8 - Etapas da pesquisa. 

 

FONTE: Autor 
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3.3 Estrutura do trabalho 

 

Este estudo tem um carácter exploratório e qualitativo:   

 

- É exploratório, pois na revisão bibliográfica pretende-se encontrar evidência de 

trabalhos prévios relacionando aos princípios (LEAN) aplicados nos serviços de 

saúde. 

-A pesquisa foi qualitativa, pois buscou entender os problemas dos processos 

sob a visão dos colaboradores envolvidos na pesquisa. Ressalva que não houve 

coleta de nenhuma informação pessoal de acerca de qualquer paciente da 

unidade ambulatorial estudada. 

 

3.4 Pesquisa bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica foi realizada na busca de artigos científicos em 

língua portuguesa e inglesa nas bases LILACS, SCIELO E PUBMED. Foram 

utilizadas como palavras-chave: metodologia LEAN, implantação do LEAN, 

LEAN em saúde, gestão da qualidade em saúde.  

 

Figura 9 -Sequência Da Construção do Trabalho 

 

 

 

FONTE: Autor 

 

 



 

36 
 

3.5 Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo foi desenvolvida como um estudo dividido em etapas: 

 1.a Etapa: Mapeamento da Situação Atual 

 Nesta primeira etapa foi realizado o mapeamento dos processos retroativos 

(2019) ligados diretamente ao fluxo de pacientes sob a responsabilidade do 

ambulatório no período de seis meses, no horário vespertino (13h as 19h), de 

segunda a sexta-feira. 

2.a Etapa: Determinação do processo a ser estudado 

Após o mapeamento dos processos, foi escolhido como processo a ser analisado 

o setor de agendamento.   

3.a Etapa: Aplicação de Questionário 

O próximo passo, foi aplicar um primeiro questionário, em dez colaboradores do 

setor administrativo do ambulatório de Retina e Vítreo da UNIFESP, para avaliar 

expectativas e percepções, quanto aos problemas ocorridos em seu local de 

trabalho, e quanto aos efeitos dos mesmos em relação a alguns aspectos 

comportamentais, entre elas: desempenho, privacidade e satisfação, todos 

ligados ao processo de agendamento de pacientes. 

4.a Etapa: Projeção da situação atual 

A partir da situação atual dos processos de agendamento e seus fluxos, foi 

possível desenvolver um projeto preliminar para se apresentar aos 

colaboradores sobre uma proposta a ser implantada, e com essas ferramentas, 

solucionar os problemas e constituir uma estimativa para aplicação, na prática. 

5.a Etapa: Apresentação da ferramenta de qualidade aos colaboradores 

A partir do entendimento do processo atual referente aos colaboradores, suas 

expectativas e problemas, foi elaborado um livreto (em apêndice 5) e 

apresentado aos dez colaboradores do setor administrativo do ambulatório em 

estudo.  
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6.a Etapa: Aplicação de Questionário 

Nesta etapa, foi aplicado um segundo questionário, nos mesmos colaboradores 

do setor administrativo do ambulatório de Oftalmologia da Unifesp, para avaliar 

uma possibilidade de implantação da ferramenta LEAN no ambulatório do Setor 

de Retina e Vítreo. 

7.ª etapa: Análise de Dados e Finalização da Pesquisa 

Realizada análise dos dados quantitativos dos questionários (Apêndices 1 e 2) 

assim como a avaliação do entendimento quanto ao livreto explicativo (Apêndice 

5). 
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4 RESULTADOS 

 

Dentro dos processos estudados no setor de Retina e Vítreo o 

agendamento de cirurgia foi selecionado para análise neste estudo. 

Dentro do Setor de Retina e Vítreo, foram convidados dez (10) colaboradores 

para participar do estudo e foram divididos em: 

  - (Marcação de cirurgia): 3 (30%) colaboradores  

  - (Administrativo geral): 7(70%) colaboradores 

Entre os entrevistados, 6 (60%) são do sexo feminino e 7 (70%) dos 

colaboradores trabalham na empresa há mais de 5 anos.  

O departamento de agendamento de cirurgia, atualmente é composto por 

3 colaboradores, com funcionamento das 7 horas às 16 horas de segunda a 

sexta feira. Dentro do fluxo do ambulatorial, o paciente, após passar em 

atendimento médico já com os exames e consulta do APA (Avaliação Pré- 

Anestésica) em mãos, dirige-se para o balcão onde foi direcionado para receber 

orientações da equipe de enfermagem. A cirurgia não é agendada no mesmo 

local das consultas e exames, sendo o paciente encaminhado para outro 

endereço. Normalmente as cirurgias de retina já tem data e horário pré-

determinados pelo médico do setor, sendo necessário apenas a colocação das 

informações no sistema do hospital. Após o agendamento do procedimento, o 

paciente é dispensado para retornar para casa. Entretanto, existem períodos a 

partir das 15:30 horas onde não é mais possível realizar o agendamento de 

procedimentos cirúrgicos, pois o setor fecha, ou seja, o horário de funcionamento 

do ambulatório não condiz com horário de funcionamento do setor de marcação 

de cirurgia, o que leva o paciente retornar em um momento posterior, causando 

mais um deslocamento.  A Tabela 1 mostra o número de pacientes agendados 

e faltosos no período de fevereiro a julho de 2019, no horário vespertino (das 13 

às 19 horas) de segunda à sexta-feira.  
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Tabela 1 - Mapeamento Retroativo De Consultas e Faltas 

Mês Pacientes Agendados Faltas Total de Atendimento 

(%) 

Fevereiro 377 68 18,03% 

Marco 432 92 21,29% 

Abril 449 108 24,05% 

Maio 621 120 17,39% 

Junho 599 147 24,54% 

Julho 650 165 25,38% 

FONTE: Autor 

 

 A Tabela 2 apresenta o número de pacientes que passaram em consulta 

médica, adquiriram as informações e formulários necessários para o 

procedimentos cirúrgicos, exames e consultas (retornos) e tiveram que retornar 

em outro dia para agendamento no sistema administrativo, pela falta de 

colaborador no turno de expediente do ambulatório de retina. 

 

Tabela 2 -Mapeamento Retroativo De Retornos 

Mês Pacientes 

Atendidos 
Retornos 

posteriores 
Total de retornos 

(%) 
Fevereiro 309 66 21,35% 

Marco 340 79 23,23% 
Abril 341 72 21,11% 
Maio 501 68 13,57% 
Junho 452 88 19,46% 
Julho 485 75 15,46% 

FONTE: Autor 

 

4.1 Problemas identificados 

 

Após o diagnóstico do processo do ambulatório foram observados alguns 

pontos críticos, as quais destacam excesso de documentação (guias de retorno, 

guias de exames, marcação de procedimentos cirúrgicos) e longa espera para 

atendimento.  

Por meio do mapeamento do fluxo de valor (MFV), foi possível identificar 

vários desperdícios (perdas) causados por atividades não padronizadas (Tabela 

3). 
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Tabela 3 - Mapeamento dos problemas encontrados. 

Desperdícios (PERDAS) Problemas 

Superprodução - Retornos Posteriores 
Espera - Idade dos pacientes; 

- Impaciência (aguardar ser chamado) 

- Tempo de agendamento 

- Horário de atendimento 
Transporte - Eventos externos como falta de dinheiro, 

acompanhante, transporte 
Processo - Ineficiência do processo atual 

- Falta de funcionário 
Movimentação - Excesso de papeis (pedido de exames, guias 

para operação, pedidos de retornos 
FONTE: Autor 

 

- perdas por superprodução - atuar com quadro de funcionários reduzido, se 

torna um cenário de sobrecarga e incertezas acerca de produtividade e resulta 

em desmotivação.   

- perdas por espera -  mais de 70% dos entrevistados afirmam que a média de 

idade dos pacientes atendidos é superior a 60 anos, entende-se que a faixa 

etária resulta na imagem que os idosos constroem dos profissionais, 

estabelecendo vínculo entre eles.  

 

Tabela 4 -Percepção da satisfação dos pacientes em relação ao agendamento cirúrgico. 

Satisfação Insatisfação 

Sim                80%                            Falta de Paciência       70% 

Não               10% Falta de Informação    20% 

Não sabe        10%                            Pressa                           30% 

                            Não sabe 

FONTE: Autor 

 

- perda por transporte – segundo a pesquisa com colaboradores a falta de 

transporte ou de acompanhante (70%) foi o principal fator de insatisfação dos 

pacientes em relação ao agendamento cirúrgico, seguido por fatores financeiros 

(30%).    
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Tabela 5 -Fatores externos que atrapalham a satisfação do atendimento 

Fatores Externos Total 

Falta de Dinheiro 30% 

Falta de Transporte e/ou Acompanhante 70% 

Falta na Consulta 20% 

FONTE: Autor 

 

- perdas relacionadas aos processos – a maioria do colaboradores (60%) 

entendeu que os processos atuais não estão adequados dentro do agendamento 

cirúrgico. Por exemplo, muitos pacientes não compreendiam as diferenças entre 

o agendamento e o dia da cirurgia, sendo que alguns apenas compareciam para 

cirurgia sem orientação prévia. Apesar disso, o tempo gasto para agendamento 

no sistema foi menor que 10 minutos para maioria dos casos (Tabela 6).    

 

Tabela 6 -Tarefas Realizadas pelos colaboradores e grau de eficiência no processo atual. 

Tarefas Realizadas  Total 

Tempo no Sistema de Agendamento >10 min 

<10 min. 

20% 

80% 

Atividades Diárias Satisfeito 

Insatisfeito 

20% 

80% 

Percepção sobre os processos atuais Eficiente 

Ineficiente 

40% 

60% 

FONTE: Autor  

 

- perdas por movimentação – existe um excesso de formulários a serem 

preenchidos para realização do agendamento cirúrgico.  
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4.2 Colaboradores e a Metodologia LEAN 

 

Foi entregue aos colaboradores um livreto (Apêndice 5) apresentando a 

metodologia LEAN e sua aplicação. 

Nessa segunda etapa da apresentação do LEAN 10% dos colaboradores 

não foi pesquisado, o motivo: não está disponível a colaboração da proposta. 

Indagado aos colaboradores pesquisados quanto ao entendimento da 

ferramenta LEAN e seus benefícios que podem vir a fazer parte do ambiente em 

pesquisa, 20% desses funcionários não entendeu a proposta sugerida.  

 

                                             ...dois colaboradores: 
                                             “NÃO ENTENDI NADA”, dizem a respeito do livreto, então foi 

explicado: que a Toyota, inovou o mercado automobilístico, desde 
que passou a produzir de acordo com a demanda e necessidade do 
cliente, assim criaram um projeto inovador onde não haveria mais 
desperdícios, e isso inclui os retrabalhos e reprocesso que 
apresentamos como um problema no setor de oftalmologia, e que a 
motivação dos trabalhadores é de suma importância para obtermos 
a melhoria contínua”. 

 

Após a explicação dada sobre PE de forma como a Toyota desenvolveu 

projetos a prova de erros e desde então só vem aumentando os departamentos 

(manufatura, indústria, saúde) que adotam as ferramentas LEAN para se obter 

uma melhoria continua; 80% dos colaboradores, relatam que entenderam sobre 

a proposta lançada no departamento de oftalmologia. 

Após a entrega do livreto, foi aplicado um segundo questionário aos participantes 

com objetivo de entender suas expectativas e percepções a mudanças 

propostas através do LEAN com foco nos aspectos positivos e quanto aos efeitos 

destas mudanças sobre alguns aspectos como qualidade e satisfação. 

 

4.3 Comunicação e atendimento ao cliente 

 

Na Tabela 7, os colaboradores em sua rotina de trabalho, após 

entenderem a proposta lançada, sobre a ferramenta LEAN, relatam uma mínima 

melhora na tratativa aos pacientes. O fluxo de valor de pessoas propõe agregar 

valor continuo tanto para o colaborador quanto ao paciente, ou seja, a partir do 

aprimoramento dos colaboradores junto a sua rotina de trabalho, torna assim um 
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círculo virtuoso o qual traz a excelência em comunicação e afazeres. A maior 

parte entre 50% e 60% dos colaboradores tem como definição de qualidade com 

educação e agilidade, o que na verdade são indicadores aos quais auxiliam em 

aspectos de atingir resultados estipulados. 

 

Tabela 7 -Atendimento ao Cliente após apresentação do LEAN aos colaboradores. 

Atendimento ao cliente  Total 

Novas Maneiras e alta qualidade no atendimento Sim 

Não 

90% 

Sua comunicação está mais clara e cordial Não houve mudança 

Houve mudança 

 

50% 

40% 

Sua Comunicação com cliente Está mais cordial 

A mesma comunicação 

 

30% 

70% 

Qualidade significa Educação 

Agilidade 

50% 

60% 

   

FONTE: Autor 

 

A mudança organizacional, traz toda e qualquer alteração realizada na 

estrutura de uma instituição. Quando há propósitos internos a serem 

alcançados, a revisão e modificação dos processos se fazem necessários.  Na 

Tabela 9, percebe-se atual dificuldade de mudanças, 6 (60%) dos 

colaboradores. Essa barreira implica em desconforto perante a possibilidade de 

perder o emprego, realocação de setor, aumento das tarefas de trabalho, ou, 

dificuldades de aprendizado. A mudança assusta, pois traz um ambiente de 

incertezas. As reações as mudanças podem ser entendidas, de acordo com o 

comportamento individual de cada um. 

Ainda na Tabela 8, 7 (70%) dos colaboradores também alegam que para 

que o processo de melhoria continua esteja adequado, novas contratações 

devem ser prioridade na instituição, diminuindo assim tarefas realizadas 

diariamente. A situação mais recorrente diante desses colaboradores se dá 

pelo excesso da demanda de pacientes atendidos diariamente. 
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Já 4 (40%), acham que comprometimento é o que mais atrai 

positivamente mudanças importantes no trabalho e que dedicação e 

compromisso são qualidades que são desenvolvidas diariamente. 

 

Tabela 8 -Mudança Organizacional. 

Mudanças  Total 

Aceitação de Mudanças Facilidade 

Dificuldade 

40% 

60% 

 

Pontos Importantes para melhoria no trabalho Comprometimento 

Motivação 

Capacitação 

Condições de Trabalho 

Novas Contratações 

 

40% 

30% 

20% 

20% 

70% 

FONTE: Autor 

 

 Descrito na Tabela 9, a reforma de trabalho dentro da instituição 

segundo os 7 (70%) dos colaboradores está relacionado diretamente a 

sobrecarga de trabalho diário, o que volta na questão de contratação de novos 

funcionários.  

O questionamento quanto a mudança de horário para adequação do 

setor de agendamento, relata que 8 (80%) dos trabalhadores, não tem 

disposição de adequar-se a um novo horário de trabalho, voltando assim na 

questão de resistência as mudanças organizacionais. 
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Tabela 9 -Reforma de Trabalho. 

Possibilidades de Mudanças  Total 

A escala de funcionários tem influência nas tarefas diárias? Sim 

Não 

70% 

30% 

 

 

Disponibilidade de horário em uma possível mudança 

 

 

Matutino 

12 x 36 (dia) 

Sem resposta 

80% 

10% 

10% 

Disposição para trocar de horário Sim 

Não 

Talvez 

30% 

30% 

40% 

FONTE: Autor 

 

4.4 A proposta de melhoria contínua 

 

De acordo com os desperdícios e por consequência problemas 

encontrados na unidade em estudo, há ferramentas da metodologia LEAN que 

se enquadram bem na resolução de problemas, desde que sejam aplicadas 

continuamente e que tenham por parte de todos os envolvidos vontade de 

mudança.  

 - perda por superprodução - a ferramenta Kaban aplicada juntamente com 

Just In Time, regula tempo, estoque e recursos de materiais e pessoal. 

- perda por espera - o tempo de espera para triagens, consultas e 

procedimentos cirúrgicos. Assim como esperar por um serviço como a marcação 

de cirurgia. Talvez seja o desperdício mais explícito, pois facilmente é 

identificado. A ferramenta kaizen traz a solucionar problemas, como diminuir 

tempo de espera para atendimento (recepção); padroniza os processos de 

trabalho, proporcionando maior eficiência; diminui retrabalhos, como no 

processo de liberação do pacientes (entre as marcações realizadas, e não deixa 

retornos posteriores para resolver falhas). 

- perda por transporte – movimentação desnecessária de materiais e 

informações, assim como eventos externos como falta de dinheiro para o 

transporte do paciente ou para alimentação e acompanhante, devido ao déficit 
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de visão ou incompreensão do que será proposto na consulta, mesmo porque 

os exames e cirurgia é obrigatório ter um acompanhante. O fluxo contínuo 

equilibra o nível de produtividade, gerando motivação e evita ociosidade nas 

etapas seguintes do processo. 

- perda por processo - a ineficiência do processo atual, mostra que, claramente 

faz o mapeamento de processos, considerando o fluxo de trabalho do início até 

o resultado final, assim o mapeamento de fluxo de valor expõe os desperdícios 

dos processos e fornece ideias e roteiros para melhoria falhas geram retrabalhos 

e consequentemente perdas, aqui duas ferramentas são fundamentais para 

vencer defeitos e falhas, Jidoka analisa pontos do processo no meio, faz a 

inspeção durante todo o processo, prevendo os defeitos e corrigindo os  

problemas antes que causem maiores prejuízos. A Poka-Yoke também detecta 

erros, sendo assim mais fácil de reparar durante o processo. 

- perda por movimentação - excesso de papeis e guias, indica que o processo 

não está eficaz, a padronização de trabalho é a melhor ferramenta para resolver 

o movimento improdutivo, propondo uma visão mais simples e prática, inclusão 

de tempo, sequência e estoque mínimo necessário. A metodologia 5 S implica 

em cinco conceitos básicos definidos como: "separar", "organizar", "limpar", 

"padronizar" e "sustentar", o 5S ajuda a eliminar o desperdício de uma área mal 

organizada. 
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Tabela 10 -Mapeamento dos problemas ferramenta LEAN sugerida. 

Desperdícios (PERDAS) Problemas Ferramentas LEAN 

Superprodução - Retornos Posteriores Kaban/ Just In Time 

Espera - Idade dos pacientes; 

- Impaciência (aguardar ser 

chamado) 

- Tempo de agendamento 

- Horário de atendimento 

Kaizen 

Transporte - Eventos externos como falta 

de dinheiro, acompanhante, 

transporte 

 Fluxo 

Continuo/Layout 

Processo - Ineficiência do processo 

atual 

- Falta de funcionário 

Mapeamento de Fluxo de 

valor/ Jidoka/ Poka-Yoke 

Movimentação - Excesso de papeis (pedido 

de exames, guias para 

operação, pedidos de retornos 

Padronização de Trabalho / 5S 

FONTE: Autor 

 

Melhoria contínua é uma prática adotada que visa atingir, resultados cada 

vez melhores — seja nos produtos e/ou nos serviços da empresa. Na gestão da 

mudança a resistência é um dos aspectos determinantes no processo de 

transformação. 

 

Tabela 11 -Uma Proposta de Melhoria. 

Atendimento ao cliente  Total 

Suas expectativas se adequam a sua função Sim 

Não 

90% 

Se coloca mais receptivo participar e a ouvir com 

cordialidade 

Sim 

Não 

 

80% 

10% 

O trabalho em equipe Mais cordial 

Da mesma forma 

80% 

10% 

Recebe feedback quando necessário Sim 

Não 

Quase nunca 

50% 

 

40% 

Uma nova Proposta de Melhoria Não haverá melhoria 

Uma oportunidade 

Satisfeito com processo antigo 

 

 

80% 

10% 

FONTE: Autor 
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De acordo com os resultados da Tabela 11, constatou-se que a maioria 

concorda com o ritmo de trabalho que condiz com a função exercida, isso 

significa que os colaboradores estão satisfeitos quanto ao ritmo de trabalho 

exercidos por eles, este resultado pode ser consequência de que como não há 

jornada de trabalho aos sábados este é o tempo em que muitos fazem suas 

atividades particulares.  

O trabalho em equipe, 8 (80%) os colaboradores revelam-se que existe 

um bom relacionamento e compreensão no ambiente de trabalho entre os 

colegas. 

Ainda na Tabela 11, 4 (40%) colaboradores não se sentem seguros, nem 

estimulados e nem apoiados com feedback recebido, desta forma sugere-se aos 

gestores analisar e proporcionar uma melhora para aumentar o nível de 

satisfação em relação a esta questão. Para outros 50% é possível verificar que 

estão satisfeitos com o apoio recebido. 

Houve limitações do estudo em questão referente à organização, ao setor 

administrativo, desenvolvimento e infraestrutura, avaliando todos os aspectos 

referentes aos processos a serem padronizados. Ocorreu também limitações por 

parte da pesquisadora devido ao não conhecimento aprofundado de alguns 

tópicos dos processos. Tal fato pode ser minimizado através do direcionamento 

do foco naqueles que podem afetar diretamente na percepção dos profissionais 

em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

5 DISCUSSÃO 
 

Aplicação de novos modelos para agendamento de procedimentos 

cirúrgicos teve como premissa uma análise prévia observacional dos erros de 

gestão, que envolviam desde o atendimento médico até a recepção de marcação 

de cirurgia através de agendamento aos usuários do Setor de Retina e Vítreo. 

Por meio da análise atual do ambulatório de retina verifica-se 

oportunidades. Foram levados em consideração o tempo (horário de 

funcionamento, tempo de espera do paciente desde a hora em que chega no 

ambulatório até sua saída), as tarefas realizadas e sobrecarga de trabalho dos 

funcionários). 

A não existência de um fluxo continuo acarreta em ineficiências. Desenhar 

o mapa dos processos contribui para identificar oportunidades de fazer o trabalho 

de maneira mais rápida, melhor e com menos recursos, além de permitir a 

visualização do processo de ponta a ponta. O plano de ação condiz com 

treinamento para toda equipe operacional; definição de tempo para atendimento 

nas recepções; definição de funcionário “x” para atendimento nos horários de 

maior fluxo; conferencia de papeis (guias de encaminhamento para consultas, 

exames e procedimentos cirúrgicos). 

Analisando o ambulatório, pode-se facilmente verificar os sérios 

problemas ocasionados pela visão funcional fixado há muitos anos, na qual cada 

área operacional tem suas funções voltadas para o seu próprio desempenho e 

são suportadas por uma estrutura hierárquica. É reprimido a contribuição da 

visão de integração de processos nesse ambiente.  A composição futura do 

ambulatório hospitalar em questão, está em desenvolvimento a generalidade dos 

princípios e indicadores de desperdícios da mentalidade enxuta e permitem sua 

aplicação em ambientes de serviços sem grandes adaptações.  

As mudanças consistem no atendimento realizadas no período de 12 

(doze) horas, as quais devem ser divididos em ala de exames e ala ambulatorial. 

Estes atendimentos devem constar agendados no sistema do Hospital São 

Paulo previamente.  
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Erros de gestão podem acarretar prejuízos tanto a instituição quanto aos 

usuários, tais como variações nas agendas — por um lado pela falta de vagas, 

por outro pelo decorrer dos agendamentos errados, já que os pacientes são 

remarcados, prejuízos financeiros para a instituição pelo atendimento ao usuário, 

e aos pacientes que serão atendidos e obrigados a retornar, provocando gastos 

extras com transportes, alimentação, entre outros. Prejuízos ao seu tratamento, 

que pode ter, muitas vezes, o avanço da doença causada pela espera do seu 

procedimento cirúrgico ou acompanhamento médico. 

A forma como deve ser implantada, a sensibilização das pessoas à 

mudanças (nem sempre fácil), não pode ser feita de qualquer maneira, sendo 

um trabalho demorado e muitas vezes difícil. Desta forma, a implementação não 

pode ser realizada de uma só vez, deve ser feita por etapas e de forma pré-

definida. Para isso pode ser criada uma metodologia a seguir permitindo diminuir 

o tempo de implementação e atingir os objetivos pretendidos, de forma mais 

organizada, eficiente e rápida. 

Uma estratégia para melhorar a informação e otimizar e modernizar o 

atendimento seria utilizar mais as tecnologias. Poderia se desenvolver um 

sistema que pudessem atender os usuários por telefone ou endereço eletrônico, 

somente para dar orientações e esclarecer dúvidas, isso já ocorre em alguns 

países. Assim também o usuário não precisaria ir à unidade de saúde somente 

para saber se sua consulta foi marcada ou se há médico disponível para atendê-

lo.  

Para implantar a ferramenta LEAN e obter resultados significativos é 

necessário envolver pessoas da organização e fazer com que os princípios 

LEAN se tornem uma inovação para a gestão. A proposta deste estudo foi 

apresentar aos colaboradores a esta metodologia, e entender se estariam 

dispostos a realizar as mudanças necessárias para melhorar a eficiência do 

serviço 

As possíveis dificuldades na implantação deste projeto podem ocorrer 

devido à falta de capacitação da equipe executante como um todo, a 

necessidade de treinamentos para auxiliar o desenvolvimento das habilidades 
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individuais e coletivas a fim de aperfeiçoar o desempenho, qualidade, eficiência 

e eficácia do projeto.   

          A disponibilidade e eficácia de serviços de saúde entre os indivíduos e 

suas percepções dos benefícios da assistência oferecida são fatores que podem 

influenciar o acesso aos serviços. Ha relatos de usuários sobre a necessidade 

de ir duas ou mais vezes ao serviço de saúde para resolver seu problema. 

O estudo de qualidade baseia-se em uma filosofia de melhoria contínua 

visando assegurar a qualidade das atividades desenvolvidas e a segurança do 

paciente. Esse programa possui princípios importantes como: gerência 

participativa, gestão de processos, desenvolvimento de recursos humanos, 

monitoramento de erros, satisfação do usuário e aperfeiçoamento contínuo, que 

viabilizam o monitoramento das ações e pautam a tomada de decisões dentro 

da unidade.  

Durante o processo de implementação de um projeto LEAN em uma  

empresa, surgem alguns obstáculos, para ultrapassar deve haver uma estratégia 

bem definida, caso contrário pode levar ao não cumprimento do que foi 

planejado; que a gestão desde o topo da cadeia esteja envolvida no processo e 

tenha conhecimento real da produção e das suas necessidades; que seja feita 

uma boa e esclarecedora divulgação do projeto; assim como uma cuidada 

seleção das equipes de trabalho; e que se divulgue a situação atual da empresa, 

e o caminho a percorrer para atingir a situação futura. Caso contrário pode levar 

a uma situação de desmotivação. Outro fator também importante é definir bem 

os métodos a aplicar, um cronograma de trabalho e os objetivos para não haver 

problemas durante a implementação do projeto. Isto tudo deve ser avaliado, e 

se necessário alterado, não esquecendo de registar todos os procedimentos e a 

importância da constante identificação de oportunidades de melhoria, e de ter 

uma boa estratégia de comunicação. 

Os hospitais são organizações complexas, dificilmente a PE seria bem-

sucedida se o foco de melhoria estivesse concentrado em apenas um tipo de 

fluxo. Mesmo que o fluxo de pacientes seja o mais representativo em alguns 

casos, ele não teria um bom desempenho sem o suporte dos fluxos de materiais 

e informações.  
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Regis e colaboradores (2018), em 3 hospitais no Brasil, identificados 

como (hospital A hospital B e hospital C), mostraram que a implementação da 

PE abrangeu os fluxos de pacientes, materiais e informações.  

No hospital A, a implementação ocorreu por meio da metodologia Define, 

Measure, Analyze, Improve and Control (DMAIC - utilizada para conduzir 

projetos Seis Sigma, na gerência de projetos de melhoria), iniciando pelo fluxo 

do paciente quimioterápico. Foram realizadas reuniões de conscientização e 

treinamentos com os funcionários envolvidos no fluxo de paciente por três 

meses. As primeiras técnicas implementadas foram o MFV e o kaizen. Por meio 

do MFV nos processos de quimioterapia e radioterapia, foram identificadas 

perdas, sendo as técnicas enxutas aplicadas com a finalidade de eliminá-las. O 

avanço da melhoria foi obtido por meio da padronização das atividades, definição 

de responsáveis e das metas dos projetos, e acompanhamento dos indicadores 

de desempenho (elaborados antes das intervenções).  

No hospital B, a estrutura de implementação também adotou o método de 

melhoria DMAIC. O projeto de melhoria foi composto de todo o fluxo do paciente 

submetido à cirurgia eletiva por vídeo (compreendendo desde o agendamento 

cirúrgico até a alta do paciente). A implementação teve apoio da liderança 

(embora houvesse resistência dos funcionários, sendo os enfermeiros os mais 

resistentes). Tal resistência foi contornada por meio dos treinamentos e 

acompanhamentos diários. Também foram elaborados indicadores de 

desempenho com a finalidade de avaliar os resultados alcançados, assim como 

sustentar as melhorias. 

No hospital C, estabeleceu uma parceria com o LEAN Institute Brasil (LIB), 

que ainda não havia realizado trabalhos de implementação em LEAN healthcare. 

A implementação teve os objetivos de melhorar a qualidade do atendimento ao 

paciente, agilizar os processos e eliminar os desperdícios, estando vinculada ao 

planejamento estratégico. Iniciou por meio do Plan, Do, Correct and Act (PDCA). 

As primeiras técnicas implementadas foram kaizen e MFV, e, após algumas 

melhorias, obteve-se um aumento de 25% na agilidade de atendimento.  

O Hospital São Camilo, segundo Rodrigues (2015), começou a implantar 

o LEAN Heathcare no ano de 2007, sendo pioneira no Brasil a adotar a 
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metodologia no sistema de Saúde. O setor de raio-x apresentava longas filas, 

altos índices de reclamações e elevados custos, além da sobrecarga de trabalho 

aos funcionários. No centro cirúrgico, foi detectado que a maior fonte de 

desperdícios era o tempo de preparo das salas cirúrgicas. Foi realizado MFV, 

para que os desperdícios fossem corrigidos e obter maior qualidade. Para a 

aplicação do LEAN nas salas cirúrgicas do hospital, foi elaborado um cartão de 

controle para ser preenchido pelos colaboradores. A utilização dos cartões 

gemba da sala de cirurgia e controle geral, proporcionou de maneira padronizada 

e objetiva a avaliar os conceitos da PE. Como resultado dos cartões os médicos 

cirurgiões indicaram satisfação com as mudanças. Após adaptações o índice de 

satisfação atingiu em quase 100% de respostas positivas. Após a melhoria nos 

processos os benefícios desse projeto piloto no Hospital São Camilo foram: 

aumento da produtividade, atendimento no prazo, adequação de materiais e 

medicamentos, redução de erros nos procedimentos, menor ocorrência de 

retrabalho, estratégia na empresa, custos financeiros minimizados. 

Rodrigues (2015) e Barbosa et.al (2016) citam o Instituto de Oncologia do 

Vale (IOV), a jornada de adoção do método LEAN, começou quando percebeu 

a necessidade de modificar processos no Instituto, em função aos desperdícios 

observados. No caso do IOV, eventos kaizen foram realizados, associado a ele, 

aplicou-se também o PDCA para contribuir com a evolução e aprimoramento dos 

processos do Instituto. Após os primeiros resultados positivos da implantação do 

LEAN, optou-se por utilizar a ferramenta de mapa de fluxo de valor para buscar 

melhoria de processos mais complexos. Também foi elaborado um roteiro como 

guia durante o projeto, com objetivo de auxiliar na compreensão do fluxo.  

A análise dos problemas identificados a partir do mapeamento envolveu, 

a combinação de etapas, o nivelamento da demanda, a eliminação de 

desperdícios mais evidentes e a redistribuição de tarefas. O Instituto, 

atualmente, está em processo de amadurecimento e evolução do LEAN em sua 

gestão hospitalar, com apoio do método PDCA para auxiliar o desenvolvimento 

desse caminho. Os números da aplicação do LEAN no Instituto apresentaram 

um expressivo resultado positivo, como redução de 70% do valor do estoque em 

quatro anos e ganho de aproximadamente 170% de capacidade operacional em 

cinco anos. Isso é uma amostra dos benefícios da implantação do Sistema de 
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Produção Enxuta na área da saúde, quando esse processo ocorre de forma 

contínua e bem estruturada. 

Extrair diretrizes em relação ao processo de implementação do LEAN 

podem auxiliar as operações hospitalares que têm a intenção de melhorar a 

qualidade e eficiência da assistência.  

Os impactos mais importantes do pensamento enxuto na saúde são: 

aumento da produtividade e eficiência da equipe; redução no tempo de espera 

do paciente pelo atendimento; padronização dos processos; redução dos custos; 

melhoria do trabalho em equipe; aumento da qualidade no serviço prestado; 

aumento da satisfação do paciente e satisfação dos funcionários. 

As aplicações do LEAN no âmbito hospitalar, propõe que as ações 

desenvolvidas e as técnicas utilizadas, sejam de acordo com objetivo da 

metodologia e tem proporcionado resultados significativos na busca pela 

excelência e melhoramento contínuo dos processos. 

A implementação deve ocorrer vinculada ao planejamento estratégico, por 

meio de um método cíclico de melhoria contínua. Deve haver treinamentos 

teóricos e práticos, organizados pelas consultorias e gestores de qualidade. A 

alta gestão envolvida, na implementação quando for iniciada normalmente por 

um processo problemático, deverá desenvolver projetos de melhoria com escopo 

delimitado, participantes selecionados e metas definidas. Embora os projetos 

tenham meta e resultado satisfatório, o foco da alta gestão deve ser de forma 

mais sistêmica promovendo a semelhança da cultura de melhoria contínua. 

O MFV permite a identificação das perdas nos processos, em conjunto 

com kaizen, kaban ou PCDA, por exemplo, que proporcionam intervenções nos 

processos, implantando simultaneamente outras técnicas enxutas. E essa 

implantação só será viável enquanto não causar um impacto negativo na 

qualidade. 

Uma avaliação de uma proposta de implementação LEAN no ambulatório 

de Oftalmologia da UNIFESP, é um questionamento fácil, desde que haja 

vontade para uma nova gestão baseado em qualidade de atendimento. Na área 

da saúde existem diversos processos com muitos desperdícios (problemas) e 

atividades que não agregam valor. Essas atividades atrapalham o atendimento 
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prestado na área da saúde, e na assistência ao paciente. Alguns tópicos na 

filosofia LEAN pode gerar grandes melhorias: 

         1. Aumento da segurança do paciente; 

         2. Redução de custos, do tempo de espera e de erros; 

         3. Melhoria na disposição das equipes; 

         4. Aumento da produtividade.  

O grande desafio da implementação do LEAN relaciona-se com a 

dificuldade dos colaboradores em aceitar a mudança. Mudar os antigos 

processos podem causar má impressão. Na Tabela 9 revela que os 

colaboradores podem passar por um ciclo de negação e medo antes de acreditar 

que as melhorias realmente serão concretizadas. Por isso é fundamental um 

relacionamento mais próximo entre colaboradores e a liderança. Deve-se 

mostrar todos os benefícios do implemento e quais melhorias serão alcançadas, 

para assim, facilitar a aceitação de todos. 

Rother, (2009)  

                                           “Se quisermos que a organização 
prospere, é importante interagir com condições dentro e fora da 
empresa. O objetivo não é vencer, mas desenvolver a capacidade de 
a organização se manter em melhoria, adaptação e satisfazer as 
exigências dinâmicas dos consumidores. A capacidade de evolução 
e melhoria talvez seja a maior garantia de vantagem competitiva e de 
sobrevivência da empresa. ” 
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6 CONCLUSÃO                                                                                                                           

 

Este estudo concluiu que houve pouca aceitação dos colaboradores na 

implementação da ferramenta LEAN em um processo administrativo do Setor de 

Retina e Vítreo do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cartões que foram utilizados no projeto-piloto do IOV para implementação 

do lean: 

A) Esse cartão coleta de dados de forma objetiva, padronizada e eficiente, interface 

de fácil compreensão e preenchimento diário. 

 
Kaizen diário referente Kit punção de enfermagem 

 

Fonte: Pinto (2014) adup Rodrigues  

B) O cartão utilizado para avaliação geral é preenchido a partir de cores (verde, 

amarelo e vermelho). Seu objetivo é realizar um controle geral do gemba. 

 
Cartão controle para avaliação geral 

 

Figure 1 - Costa (2013) adup Rodrigues 
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C) O cartão de avaliação do gemba da sala de cirurgia do projeto piloto. Os itens 

analisados possuem avaliação objetiva, inclui a ação que influenciou no critério 

apontado para a avaliação daquele determinado dia. 

 
Cartão de controle para avaliação por sala 

 

Fonte: Costa (2013) adup Rodrigues 1 
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ANEXO 2 

1. Deveres e direitos 

1.1 Deveres do Médico: 

Segundo Código de Ética da Associação Medida Brasileira: 

Art.300 — O alvo de toda atenção do médico é sempre o doente, em benefício 

do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade 

profissional. 

1.2 Deveres Tecnólogos: 

Esse profissional pode realizar exames para o diagnóstico de pacientes e 

manusear os equipamentos para verificar fatores como acuidade visual, 

identificação de cores e saúde oftálmica.  

1.3 Deveres do setor Administrativo: 

Os setores administrativos têm como objetivo executar os serviços e dominar 

os aspectos técnicos de sua área de atuação; pensar de maneira autônoma, 

agir considerando continuamente a perspectiva estratégica; transitar na 

diversidade, respeitando diferenças e desestimulando desigualdades e 

compreender nossas realidades nacional, regionais e locais. 

2.3 Direito dos Pacientes: 

O paciente tem o direito de ser acompanhado por pessoa por ele indicada, nas 

consultas, internações, exames; receber do profissional adequado, auxílio 

imediato e oportuno para a melhoria do conforto e bem-estar. 

O paciente tem direito a um atendimento digno, atencioso e respeitoso, sendo 

identificado e tratado pelo nome ou sobrenome.  
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Anexo 3:  

Emenda – Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo 4: 

Parecer Consubstanciado do CEP
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APÊNDICES 

 

Apêndice I: Questionário I 
1.) Qual a Média de idade dos pacientes atendidos nesse setor? 

Objetivo: entender qual a faixa etária dos clientes atendidos e o que a idade pode 
acarretar no atendimento prestado. 

2.) Os pacientes ficam satisfeitos com atendimento realizado, as 
informações são colocadas com clareza e sem deixar dúvidas? 

Objetivo: satisfação do cliente quanto as informações obtidas no atendimento. 

3.) Existe pacientes insatisfeitos, isso na sua opinião ocorre: 

Objetivo: algum fator que gera insatisfação por parte do cliente. 

4.) O processo de agendamento leva em média quanto tempo 
para ser registrado no sistema? 

Objetivo: o tempo de registro se adequa ao atendimento agilizado. 

5.) Como o colaborador se sente com relação as atividades 
exercidas diariamente? 

Objetivo: a insatisfação leva a falta de cordialidade no atendimento assim como no 

relacionamento interpessoal. 

6.) Qual a importância deste processo dentro do atendimento 
ambulatorial? 

Objetivo: um novo processo será importante para melhorar continuamente o 
atendimento realizado, proporcionando satisfação para o colaborador 

 
7.) Você acredita que o processo como está atualmente é 

eficiente? 

       Objetivo: satisfação do profissional quanto ao atendimento e atividades exercidas está 

satisfatório 

8.) O colaborador tem facilidade em aceitar mudanças 
organizacionais? 

            Objetivo: a mudança será facilitada para todos ou haverá restrições. 

9.) Você acredita que a escala dos funcionários influência na 
eficiência do processo atual? 

             Objetivo: existe sobrecarga de trabalho. 

 
10.) Você acredita que fatores externos podem interferir na 

eficiência do processo atual? Como, por exemplo, falta de transporte 
público ou acompanhante? 

Objetivo: fatores externos interferem no atendimento, e pode prejudicar a eficácia e 
agilidade na melhoria de qualidade.   
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11.) Qual sua disponibilidade de horário, ou seja, qual desses lhe 
faria mais disposto? 

Objetivo: entender se todos os colaboradores estão aptos a mudanças começando por 
adequar horários para que haja atendimento interrupto. 

12.) Caso houvesse uma mudança no horário, estaria disposto a 
fazer um turno diferente? 

 Objetivo: vide resposta anterior 

13.) Quais os pontos importantes para melhoria deste processo 
no setor? (No máximo duas opções) 

Objetivo: entender o que motiva o colaborador a aceitar mais facilmente uma mudança 
organizacional. 
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Apêndice II: Questionário II 

 

1.) Após a proposta oferecida o colaborador acha que novas maneiras 

e/ou ferramentas conseguirá uma entrega de alta qualidade? 

Objetivo: avaliar o entendimento do colaborador sobre a melhoria Lean. 

2.) O ambiente de trabalho se adequa às suas expectativas, referente a 

sua função? 

Objetivo: função exercida, está de acordo com sua realidade? 

3.) Sua comunicação com cliente ficou de forma mais clara e cordial? 

Objetivo: o atendimento entre profissional e paciente está mais acessível?  

4.) O colaborador está mais apto a ouvir, mostra-se participativo 

identificando a forma de melhoria? 

Objetivo: melhorou o convívio entre profissionais afim de melhorar o relacionamento 

interpessoal.  

5.) O trabalho em equipe ficara mais cordial? 

Objetivo: facilitou o trabalho em equipe após a proposta. 

6.) Classificando o atendimento, que presta ao cliente: 

Objetivo: melhorar a satisfação e segurança no atendimento. 

7.) Qualidade em prestar serviços a um cliente, significa? 

Objetivo:  qual entendimento sobre o significado de “gestão qualidade”. 

8.) O colaborador recebe o feedback necessário, quando há um 

problema que não compete a sua função resolver? 

Objetivo: há respaldo da chefia sempre que necessário. 

9.)  Se sente seguro e engajado nessa nova proposta de melhoria do 

processo? 

Objetivo:  uma nova proposta gera, boa vontade e senso comum.  
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Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do Estudo: Uma Proposta de Aplicação da Ferramenta Lean no Departamento 
de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp 

 

Introdução: 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa para mapear a melhoria no setor 
de marcação de cirurgia, para que os pacientes saiam das consultas com os 
agendamentos realizados sem que haja a necessidade de retorno no Departamento 
de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP. 

Abaixo está detalhado qual o objetivo, procedimentos e benefícios desta pesquisa.  Por 
favor, leia atentamente este documento e sinta-se à vontade para fazer qualquer 
pergunta e esclarecer qualquer dúvida. 

 

Objetivo do Estudo: 

 

Avaliação do perfil atual dos colaboradores administrativos, do Departamento de 
Oftalmologia e Ciências Visuais do Hospital São Paulo para identificar necessidades 
e sugerir pontos de melhora na qualidade de trabalho. 

 

Procedimentos do estudo: 

 

Neste estudo faremos uma análise dos processos dentro do ambulatório de retina, com 
enfoque na marcação de cirurgia. Sua participação será em responder a um 
questionário avaliativo. O tempo previsto para completar o questionário é de 
aproximadamente 5 minutos. Serão aplicados dois questionários em momentos 
distintos (um antes e outro após a aplicação da metodologia LEAN. 

 
 

Riscos e Desconfortos: 

 

Há risco de quebra de sigilo dos dados, porém, todos os cuidados necessários serão 
tomados para assegurar que isso não ocorra. O desconforto está relacionado a 
responder o questionário caso ocorra você poderá se abster, de responder 
imediatamente.  

 

Benefícios Esperados: 

 

Não haverá nenhum benefício direto pela participação do estudo. Mas mesmo que 
indiretamente, contribuirá para a compreensão dos fatores que está diretamente 
ligado ao conforto e bem-estar de funcionários que refletira no melhoramento do 
atendimento ao paciente. 
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Garantia de sigilo, confidencialidade e uso dos dados: 

 

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto 
com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros 
pacientes em nenhum momento. Os dados obtidos serão utilizados apenas neste 
estudo.  

Caso a pesquisa resulte comprovadamente em dano pessoal ressarcimento e 
indenizações previstos em lei poderão ser requeridos pelo participante 

 

Garantia de plena liberdade do participante da pesquisa, de recusar-se a participar 
ou retirar seu consentimento: 

 

O Sr. ou Sra. tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do 
estudo a qualquer momento sem penalização alguma. 

 

Despesas e compensações:  

 

O Sr. ou Sra. não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 
participação neste estudo. Da mesma forma, o Sr. ou Sra. não terá nenhuma 
despesa pessoal em qualquer fase do estudo. 

 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados:  

 

A qualquer momento, se for de seu interesse, o Sr. ou Sra. poderá ter acesso a todas as 
informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais 
do estudo. 

 

Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa:  

 

Quando o estudo for finalizado, o Sr. será informado sobre os principais resultados e 
conclusões obtidas no estudo. 

 

Garantia de acesso à informação:  

 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr. terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

 

Pesquisador Responsável: JANAINA MENDONÇA BOTELHO 
Endereço Comercial: Rua Botucatu, 816 
CEP 04039-032 Vila Clementino -  São Paulo/SP   
Telefone: (011) 95159-0780 
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e-mail: janainabotelho4@gmail.com 
 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp – Rua Botucatu, 740 – CEP: 04023-
900 – Vila Clementino – São Paulo/ SP - Telefone: (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-
7162 - horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e 
Sextas, das 9 às 12hs. – E-mail: cep@unifesp.br. 

 
Autorização do participante: 

 

Você receberá uma via assinada e datada deste termo de consentimento. O termo original 
assinado e datado ficará nos arquivos do estudo. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo” Proposta de aplicação da ferramenta Lean 
no Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Unifesp”.  

 

Eu discuti com Sra. Janaína Mendonça Botelho sobre a minha decisão em participar nesse 
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. 

 

Data:  ____/____/____ 
 

 

____________________________  _____________________ 
Nome do participante da pesquisa                                   Assinatura 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 
Esclarecido deste participante (ou representante legal) para a participação neste 
estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui 
descritos. 
 

Data:  ____/____/____ 
 

 

 

______________________               _________________________________ 
           Pesquisador principal                                             Assinatura 

mailto:janainabotelho4@gmail.com
mailto:cep@unifesp.br
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO PARA USO, GUARDA 
E DIVULGAÇÃO DE DADOS E ARQUIVOS DE PESQUISA 

 
 
Título do Projeto:  UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

DO LEAN NO AMBULATÓRIO DO SETOR DE RETINA NO 
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS DA UNIFESP 
  
 
Nome completo do solicitante/pesquisador responsável ou participante: 
Janaina Mendonça Botelho 
RG: 3258615-7 CPF: 275622418-99 
Endereço: R. Botucatu nº. 816 
Bairro: Vl. Clementino Cidade: São Paulo 
Local a ser pesquisado: Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da 
UNIFESP 
 
O solicitante/pesquisador responsável ou participante, retro qualificado, se 
declara ciente e de acordo: 

a) de todos os termos do presente instrumento, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade por quaisquer condutas, ações ou omissões que importem na 
inobservada do presente e consequente violação de quaisquer das cláusulas 
abaixo descritas bem como por outras normas previstas em lei, aqui não 
especificadas, respondendo de forma ilimitada, irretratável, irrevogável e 
absoluta perante a fornecedora dos dados e arquivos em eventuais ações 
regressivas, bem como perante terceiros eventualmente prejudicados por sua 
não observação. 

b) de que os dados e arquivos a ele fornecidos deverão ser usados, guardados 
e preservados em sigilo e que eventual divulgação dos dados deverá ser feita 
em estrita observação aos princípios éticos de pesquisa, resguardando-se ainda 
aos termos da Constituição Federal de 1988, especialmente no tocante ao direito 
a intimidade e a privacidade dos consultados, sejam eles pacientes ou não. 

c) sem prejuízo dos termos da presente, que deverão ser respeitadas as 
normas da Resolução 466/12 e suas complementares na execução do projeto 
em epígrafe. 
 
São Paulo, _____ de __________ de _____. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Nome e assinatura do pesquisador responsável. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Nome, carimbo e assinatura do Orientador. 
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LIVRETO: 

 

 

 

Proposta de aplicação das ferramentas 

LEAN no Ambulatório de Retina do 

Departamento de Oftalmologia e Ciências 

Visuais da Universidade Federal de São 

Paulo 

Janaina M. Botelho 

Orientador: Prof. Dr. Flavio Hirai 

 

 LEAN 
 
LEAN significa enxuto, portanto, é 
um sistema contínuo de melhoria 
de processo que compreende 
técnicas estruturadas de 
gerenciamento, redução de tempo 
e melhoria de qualidade. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 O que é o LEAN Healthcare? 
 
Lean Healthcare é um conjunto de 
conceitos do LEAN aplicados a 
área da saúde com objetivo de 
mudar a organização e 
administração do ambiente de 
saúde. O Lean Healthcare utiliza 
um ciclo contínuo de aprendizagem 
que é conduzido nos processos de 
cuidados de saúde, sendo os 
pacientes, prestadores de 
cuidados e pessoal de suporte. 

 
 
 

 Como o LEAN Healthcare 
pode ser aplicado? 

 
Para aplicar o método LEAN é preciso 
dividir as áreas da instituição de saúde e ir 
por partes, o ideal é ir estabelecendo o 
sistema gradualmente. Uma boa estratégia 
para escolher é analisar os motivadores 
estratégicos ou problemas que precisam 
de soluções mais imediatas. 
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 Quais os tipos de estratégia 
de implementação de LEAN 
Healthcare? 

Um mapa de fluxo de valor (VSM) é 
uma ferramenta visual para entender o 
fluxo de pacientes, ou informações por 
meio da jornada de um paciente e 
mapeia todos os processos 
necessários para administrar um 
serviço de saúde. 

 
O objetivo de um projeto à prova de 
erros é desenvolver um dispositivo ou 

procedimento para evitar esse erro no 
futuro. 
 

 Quais são resultados 
esperados implementação do 
LEAN? 

 

Resultados da melhoria do sistema 
de saúde:   
Tempo para ver um médico, duração 
da consulta, tempo para marcação de 
exames, consultas e cirurgias, tempo 
de viagem do paciente, tempo de 
espera, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados do paciente: 
Satisfação do paciente, reingresso no 
sistema de saúde, retornos, 
remarcações de procedimentos etc. 

 

Resultados profissionais:   
Satisfação dos funcionários, tempo 
gasto com o paciente, acesso ao tempo 
do provedor, etc. 
 

 Quais as importantes lições 
que o Lean nos traz? 

- Os princípios Lean podem oferecer 
melhor qualidade e segurança e uma 
melhor experiência ao paciente (menos 
filas e retrabalho), já para os 
profissionais (menos frustração e 
estresse). 

- O que distingue o gerenciamento 
Lean é o foco no desenvolvimento das 
capacidades das equipes profissionais 
gerenciar e melhorar continuamente 
seu trabalho. Isso começa quando as 
equipes aprendem a criar estabilidade 
e padronizam seu trabalho como base 
de melhoria.  

- O aprendizado individual e baseado 
em equipe é, portanto, o foco principal 
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da gestão Lean Healthcare. Sabemos 
que essas habilidades de resolução de 
problemas são aprendidas por meio da 
prática diária. Essas habilidades são 
mais bem nutridas e sustentadas por 
líderes de equipe e gerentes de linha 
apoiados por treinadores. Os princípios 
Lean usam o mesmo método 
científico para diagnosticar e tratar 
problemas organizacionais 
 

 
 

 
 
 

Informações Importantes: 
Pesquisador Responsável: JANAINA 
MENDONÇA BOTELHO 
Endereço Comercial: Rua Botucatu, 816 
CEP 04039-032 Vila Clementino - São 
Paulo/SP 
Telefone: (011) 95159-0780 

E-mail: janainabotelho4@gmail.com 
 
 

Se você tiver alguma consideração ou 
dúvida da pesquisa, entre em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp 
– Rua Botucatu, 740 – CEP: 04023-900 – 
Vila Clementino – São Paulo/ SP - 
Telefone: (11) 5571-1062, Fax: (11) 5539-
7162 E-mail: cep@unifesp.br. 
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Informações de Contato: 
 
Janaina Mendonça Botelho 
Aux. De Enfermagem 
Tel. (11) 95159-0780 
E-mail: janainabotelho4@gmail.com 

 

Informações Da Empresa:  
 

Universidade Federal de São Paulo 
Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 
R. Botucatu, 593 
CEP 04039-032  
Vila Clementino - São Paulo/SP 
Tel. (11) 5576-4848 R. 2256 
www.oftalmounifesp.com.br 

mailto:janainabotelho4@gmail.com

