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Resumo 

 

Tradicionalmente, os hospitais não são tratados nem gerenciados como uma 

empresa, e isto fica evidente quando se constata que muitos gestores de hospitais 

são profissionais da saúde e não apresentam conhecimentos de técnicas de gestão, 

não estando focados na redução dos desperdícios de recursos e dos custos 

operacionais, com consequente aumento dos lucros. Os conceitos enxutos, que focam 

na eliminação de desperdícios e na geração de valor ao cliente, foram largamente 

aplicados no setor de manufatura com ótimos resultados, passando a chamar a 

atenção dos setores de serviços, inclusive o de saúde. Para a implementação do Lean, 

todos os funcionários precisam estar envolvidos e comprometidos com a filosofia, 

tendo a consciência de que as mudanças propostas ao seu trabalho gerarão melhorias 

no sistema. A Simulação a Eventos Discretos aliada ao Lean pode ser utilizada para 

auxiliar o entendimento dos conceitos pelos profissionais da saúde, que têm interesse 

da aplicação do Lean em seu ambiente de trabalho. Sendo assim, o foco deste 

trabalho será a aplicação da Simulação a Eventos Discretos no ensino de conceitos 

enxutos, visando mostrar através do software FlexSim HealthCare® um modelo 

simplificado de um pronto atendimento hospitalar, sobre o qual será simulada a 

aplicação dos conceitos enxutos e verificadas as melhorias em relação à eliminação 

dos desperdícios. Ao final do estudo, após a aplicação de conceitos enxutos, foi 

possível demonstrar a aplicação de conceitos que levaram a uma redução no tempo 

de permanência do paciente de 221,19 minutos para 50,43 minutos. 

Palavras-Chaves: Conceitos Enxutos, Conceitos Enxutos Aplicados em Hospitais, 

Simulação, Simulação Aplicada ao Ensino dos Conceitos Enxutos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Rodrigues e Neto (2016), o conceito do Lean Manufacturing surgiu na 
empresa Toyota, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão se 
encontrava com o mercado reduzido e necessitava se reerguer. O termo Lean 
Manufacturing se tornou mundialmente conhecido através de Womack, Jones e Roos, 
com a publicação do livro “A Máquina que Mudou o Mundo”, em 1990. 

Segundo Liker e Hoseus (2009), o Lean é caracterizado por maximizar o valor para 
os clientes com o mínimo de recursos. O objetivo final é proporcionar um valor perfeito 
ao cliente através de um processo de criação que tenha zero desperdício. Para isso, 
é necessário otimizar o fluxo de produtos e serviços através de fluxos de valores 
inteiros que fluem horizontalmente em tecnologias, ativos e departamentos para 
clientes. 

Diversas empresas se desenvolvem de forma caótica e, com isso, seus processos 

ficam desorganizados e fora de padrão. A falta comunicação entre os setores 

produtivos prejudica o planejamento e controle da produção, facilitando que se aplique 

o pressuposto equivocado da produção em massa, gerando grandes estoques, 

informações perdidas, altos custos e incapacidade gerencial. A principal consequência 
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desse caos criado são os altos lead times, a baixa produtividade e qualidade dos 

produtos ou serviços oferecidos pela companhia (LIKER et al., 2009). 

Segundo Araújo (2005), a qualidade dos serviços de saúde prestados no Brasil 

apresenta baixa qualidade e longos tempos de espera. Isso se deve a uma 

administração desqualificada destes serviços, pois muitas vezes o trabalho de 

gerência dos serviços de saúde é desempenhado por profissionais da saúde, que 

pouco conhecem técnicas e metodologias de gestão. 

De acordo com Bertrani (2012), especialistas do Banco Mundial elaboraram um 

relatório, denominado de “Desempenho Hospitalar Brasileiro” (2006), reprovando os 

seus hospitais, tanto os públicos quantos os privados. No relatório, tem-se que os 

hospitais brasileiros são ineficientes e gerem mal os seus recursos, o que encarece 

os custos hospitalares. É defendido neste estudo, que o sistema de saúde do Brasil 

carece de profundas reformas. 

De acordo com Graban (2013), o Lean aplicado em hospitais e serviços de saúde 

pode mudar de forma muito positiva como são organizados e geridos estes ambientes. 

A metodologia Lean Healthcare proporciona aos hospitais menores tempos de espera 

do pacientes e redução nos erros cometidos, o que é encarado com ceticismo pelos 

profissionais de saúde, pois eles acreditam que estão sempre agindo da maneira mais 

cuidadosa possível para com os seus pacientes. 

Ainda de acordo com Graban (2013), existem muitos exemplos de hospitais que 

aplicaram a filosofia Lean e adquiriram ótimos resultados, como: 

• O número de reinternações de pacientes com doenças pulmonares obstrutivas 
crônicas foram reduzidas em 48% no St. Margareth Hospital, Pensilvânia. 

• No Kingston General Hospital, em Ontario, obteve-se uma redução de 54% no ciclo 
de descontaminação e esterilização dos equipamentos, juntamente com um 
aumento de 16% na produtividade. 

• Em Manitoba, no St. Boniface Hospital, obteve-se um aumento de 15% nos 
escores dos funcionários comprometidos com sua missão. 

• No Seattle Children’s Hospital, alcançou-se uma economia de US$180 milhões nos 

gastos que eram provenientes dos setores em que foram aplicados o Lean.  

Diante deste contexto, o presente trabalho propõe demonstrar os conceitos do Lean 
Healthcare para os profissionais dos serviços de saúde. Para isso, foi desenvolvido 
um conjunto de modelos didáticos de simulação, criados no software FlexSim 
HealthCare®, salientando os desperdícios nas atividades desempenhadas neste setor 
e seus efeitos após a aplicação dos conceitos enxutos.  

A utilização de técnicas de simulação em projetos de implementação de Lean, 
contribui para o desenvolvimento de processos. Por exemplo, a simulação permite a 
visualização dos resultados de uma mudança sem, contudo, alterar a realidade do 
sistema de produção, além de seus custos serem baixos. Para que o Lean seja 
implantado de maneira eficiente, é necessário o envolvimento de todas as camadas 
operacionais, principalmente da alta administração, a qual consolidará a implantação 
do sistema. Deve haver um desdobramento horizontal e vertical, de tal modo que haja 
uma inclusão correta das lideranças e colaboradores de maneira que o foco possa ser 
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garantido. Desde a implantação, o projeto deve conter pessoas de áreas distintas, 
com forte envolvimento e suporte gerencial. A finalidade do projeto deve ser envolver 
todas as pessoas ao longo da jornada e impedir que hierarquias baseadas em 
titulações sejam criadas. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico sobre o qual este trabalho foi 
desenvolvido. Com o objetivo de abordar as aplicações dos conceitos Lean em 
hospitais, este capítulo será divido em Conceitos Enxutos e Conceitos Enxutos 
Aplicados em Hospitais: Lean Healthcare. 

 

2.1. Conceitos Enxutos 

Segundo Womack, Jones e Roos (1992), o mercado japonês se encontrava reduzido 

ao final da Segunda Guerra Mundial, e havia a necessidade de produzir pequenas 

quantidade de automóveis com uma grande variedade de modelos. No Japão existia 

a demanda de carros luxuosos por parte das autoridades, carros compactos e simples 

para os habitantes das grandes cidades e caminhões para o transporte de 

mercadorias. Os trabalhadores nativos do Japão não estavam dispostos a serem 

tratados como custo variável ou peça intercambiável, além disso, novas leis 

trabalhistas foram impostas neste período, favorecendo a posição dos trabalhadores 

na negociação de melhores condições de trabalho. Ademais, no Japão eram raros 

trabalhadores imigrantes dispostos a serviços em condições precárias e por curtos 

períodos.  

Devido a este contexto, Eiji Toyoda, presidente da Toyota Motor Company, e Taiichi 

Ohno, engenheiro da companhia liderada por Toyoda, concluíram que não seria 

possível replicar no Japão o modelo de produção em massa americano, sendo 

necessário a criação de novas técnicas de produção para o contexto japonês, 

buscando a otimização dos processos de manufatura (WOMACK et al, 1992).  

Segundo Womack et al. (1992), a produção enxuta é capaz de empregar as vantagens 

da produção em massa e da artesanal, pois produz utilizando trabalhadores 

multiqualificados em diversos setores e hierarquias da empresa, linhas de produção 

flexíveis e consegue intercalar a produção de pequenas quantidades de muitas 

variedades de produtos. 

O Sistema Toyota de Produção (STP) se tornou modelo de gestão para o mundo todo 

e muitas empresas têm se esforçado para adaptá-lo às suas atividades, alcançando 

resultados relevantes em alguns setores, mas insatisfatórios no conjunto. As 

empresas falham nestes casos pois não há a cultura do trabalho em equipe e uma 

visão sistêmica. (LIKER e HOSEUS, 2009). 

Segundo Womack e Jones (1996), o foco da produção enxuta é eliminar o desperdício 

(Muda, em japonês), definido por Ohno como sendo tudo aquilo que consome 

recursos e não gera valor ao cliente. 
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De acordo com Liker (2005) os desperdícios (Muda) são gerados pela sobrecarga de 
pessoas e equipamento (Muri) que são gerados em consequência da falta de 
regularidade de uma determinada operação (Mura). Estes três termos, Muda, Muri e 
Mura, são empregados na Sistema Toyota de Produção, descrevendo as atividades 
que geram desperdícios e devem ser eliminadas. 

Segundo Hines e Taylor (2000), para facilitar o entendimento de o que é desperdício, 

as atividades da companhia são classificadas em três tipos distintos (Figura 1): 

 

 

Figura 1 – Classificação das atividades e suas proporções nas empresas após melhorias da produção 
enxuta 

Fonte: Adaptado de Bertrani (2012) 

 

1. Atividades que agregam valor (AV): são aquelas que aos olhos do consumidor 
final geram valor e pelas quais ele está disposto a pagar. Correspondem a 5% das 
atividades da empresa, atividade tipo 1; 

2. Atividades que não agregam valor (NAV): são aquelas que não fazem os 
produtos ganharem valor aos olhos dos clientes e, portanto, pelas quais eles não 
estão dispostos a pagar. Tais atividades são definidas como desperdício puro e 
devem ser eliminadas imediatamente. Correspondem a 60% das atividades da 
companhia, atividade tipo 2; 

3. Atividades que não agregam valor, mas necessárias: o cliente final não 
enxerga valor nestas atividades, porém, estas ainda são necessárias para a 
confecção do produto final, de tal modo que a empresa não consegue eliminá-las 
num curto prazo, devendo, porém, ser minimizadas. Correspondem a 35% do total 
de atividades da empresa, atividade tipo 3. 

De acordo com Rother e Shook (1999), a Produção Enxuta busca atacar as atividades 
dos tipos 2 e 3, nas quais as atividades do tipo 2 devem ser eliminadas imediatamente 
do fluxo produtivo e as atividades tipo 3 devem ser eliminadas assim que possível pela 
empresa. 
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Ainda sobre os desperdícios, Ohno (1997) os classifica em sete grupos, destacando 

que a falta de alinhamento entre a produção e a demanda pode ser considerada a 

principal causa deles. São eles: 

1. Superprodução: é considerado o principal desperdício na visão de Taiichi Ohno, 

o criador do Sistema Toyota de Produção, precursor do Lean, pois ela é capaz de 

disparar e mascarar os outros. A superprodução pode acontecer por quantidade 

ou por antecipação e as causas estão associadas à falta de alinhamento da 

produção em relação à demanda, resultando em fabricação desnecessária de itens 

e em períodos desnecessários, causando os outros desperdícios; 

2. Estoque: quando há produção de itens além da quantidade necessária, é preciso 

de mais espaço para armazenamento de matéria prima, produto em elaboração e 

produto acabado. Além disso, há o acúmulo de material entre os processos. O 

estoque gera custos, uma vez que se deve destinar um local adequado e pessoas 

para o seu controle e manutenção, dentre outras atividades; 

3. Espera: esse tipo de desperdício acontece, principalmente, devido aos estoques 

gerados pelo desperdício da superprodução e, também, pelo desbalanceamento 

das linhas, que acabam fazendo com que haja acúmulo de materiais ou 

componentes entre os processos. Em decorrência disso, pode haver um aumento 

considerável do lead time, o que significa um acréscimo de tempo desnecessário 

a todo o processo de fabricação; 

4. Transporte: com o excesso de produção, os estoques são gerados e, em muitos 

casos, armazenados antes de passar pelo próximo processo. Então, os 

desperdícios de transporte tanto para guardar quanto para retirar são ocasionados. 

Além disso, alguns tipos de layouts, como o funcional, podem facilitar a ocorrência 

deste tipo de desperdício, exigindo transportes excessivos entre processos de 

produção distantes. Em contrapartida, um layout celular possibilita a redução 

destes transportes excessivos, pois os processos passam a ficar uns próximos aos 

outros. O transporte é uma atividade necessária, mas como não agrega valor, não 

deve ser excessivo.; 

5. Movimentação: superprodução, estoques e transportes levam a uma 

movimentação excessiva e desnecessária de pessoas no ambiente produtivo. A 

busca por equipamentos, peças e documentos pode intensificar esta forma de 

desperdício. Layouts ineficientes e métodos de trabalho inadequados podem se 

enquadrar como causa-raiz, bem como postos de trabalho ergonomicamente mal 

projetados; 

6. Processamento ineficiente ou desnecessário: o processamento ineficiente 

ocorre quando se utiliza uma quantidade de recursos além da necessária para a 

execução de uma atividade que agrega valor ao produto. Por sua vez, o 

processamento desnecessário é caracterizado pela execução de atividades que, 

embora transformem a matéria-prima em produto em elaboração ou acabado, não 

conduzem o produto em direção ao estado desejado pelos clientes. Outro exemplo 

de processamento desnecessário é o que está relacionado às atividades que 

geram um valor adicional pelo qual o cliente não está disposto a pagar; 

7. Itens defeituosos: a produção em grandes lotes torna mais fácil a propagação de 

defeitos e o senso de urgência é eliminado devido à superprodução. Isso acontece 

por que não há uma busca insistente pela causa-raiz, por exemplo, de quebras 
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que ocorrem frequentemente em uma máquina, já que quando é consertada, 

muitos outros grandes lotes são produzidos e o processo seguinte não é 

prejudicado. Adicionalmente, ao se produzir itens defeituosos, perdem-se 

suprimentos e gera-se retrabalho. O lead time e os custos aumentam devido ao 

refugo e aos processos de identificação dos erros e retrabalho. 

Diante da definição dos sete desperdícios, é possível perceber que a ideia do sistema 

produtivo desenvolvido por Ohno (1997) é baseada na produção puxada, onde quem 

dita o ritmo de produção é a demanda do cliente, podendo ser o cliente final ou um 

intermediário. A partir dessa ideia, a produção tende a se tornar enxuta e sem 

desperdícios. 

Para tornar um fluxo enxuto, deve-se construir um processo para fazer somente o que 

o próximo processo necessita e quando necessita. Rother e Shook (2003) definem 

algumas práticas que tornam um fluxo de valor enxuto. São elas: 

1. Produzir de acordo com o takt time: o takt time é a frequência com que se deve 

produzir uma peça ou executar um processo para atender a demanda dos clientes 

sem estimular a superprodução. Ou seja, o takt time indica o ritmo em que cada 

processo deve produzir, alinhando a sua produção à demanda do seu consumidor. 

Para que se consiga produzir de acordo com o takt time, é ideal que a empresa 

seja capaz de fornecer respostas rápidas para os problemas que ocorrem na linha 

e que as causas de paradas não planejadas de máquinas sejam eliminadas; 

2. Desenvolver um fluxo contínuo onde for possível: o fluxo contínuo é o método 

mais eficiente de se produzir, uma vez que é produzida uma peça de cada vez, 

com cada item sendo passado imediatamente para o estágio subsequente, sem 

nenhuma parada. É o método mais eficiente porque elimina estoques 

intermediários, esperas e facilita a identificação de peças defeituosas; 

3. Usar sistema puxado com supermercado onde for necessário: é comum que 

haja pontos no fluxo de valor onde o fluxo contínuo não é possível, e fabricar em 

lotes é necessário. Entretanto, é importante avaliar com cuidado se o fluxo 

contínuo foi aplicado em todos os estágios nos quais era possível. Processos com 

tempos de ciclo muito rápidos ou muito lentos, que tenham necessidades de 

tempos de setup elevados para atender a múltiplas famílias de produtos, ou ainda 

com distâncias elevadas, onde o transporte de uma unidade não é realista, são 

exemplos de casos onde é necessário aplicar sistema puxado com supermercado. 

A ideia é controlar a produção conectando os processos fornecedores aos 

processos clientes, fazendo com que o processo cliente retire do supermercado o 

que precisa e quando precisa, e que o processo fornecedor produza para 

reabastecer o que foi retirado. Desta forma, as retiradas do processo posterior 

determinam quando o processo anterior deve produzir e a quantidade, fazendo 

com que o estoque seja controlado, e com o menor nível possível, pelo sistema 

FIFO (“First in, first out”) ou por cartões kanban, evitando o desperdício da 

superprodução; 

4. Definir o processo puxador: com a substituição da produção empurrada pela 

produção puxada, é necessário que a programação da produção seja feita apenas 

em um ponto do fluxo, pois desta forma, é possível eliminar também os 

desperdícios do fluxo de informações. Esse ponto é o denominado processo 
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puxador e, portanto, a maneira como é controlada a produção neste processo, 

define o ritmo para todos os outros anteriores. A transferência de materiais do 

processo puxador até à finalização do produto deve ser em fluxo contínuo, ou seja, 

não deve haver nenhum estoque de produtos em elaboração ou puxadas 

posteriores a ele. Ao realizar a programação em único ponto do fluxo, não existirão 

ordens de produção excessivas, o que evita que os processos produzam cada um 

em seu tempo; 

5. Nivelamento do mix de produção: ao realizar a programação da produção, pode 

parecer mais vantajoso programar lotes grandes de um único tipo de produto para 

evitar as trocas de setup. Porém, isso dificulta o atendimento aos clientes que 

podem querer algo diferente do produto que está sendo produzido. Na tentativa de 

conseguir atender todos os clientes, uma quantidade maior de produtos acabados 

no estoque se torna necessária e, em consequência, o lead time da matéria-prima 

à saída do produto acabado para o cliente, torna-se mais longo. Nivelar o mix de 

produção no processo puxador significa distribuir a produção de diferentes 

produtos durante um período de tempo, tentando produzir em lotes cada vez 

menores da maior variedade de produtos. Isso melhora a resposta às diferentes 

solicitações dos clientes devido à diminuição do lead time e, além disso, o estoque 

de produtos acabados diminui consideravelmente. O nivelamento é trabalhoso 

devido à necessidade de redução dos tempos de setup, mas elimina grandes 

desperdícios; 

6. Nivelar o volume de produção: após nivelar o mix de produtos é necessário 

definir o tamanho dos lotes e o tempo disponível para cada lote – o pitch, calculado 

multiplicando-se o takt time pela quantidade de transferência. A cada pitch, um lote 

deve ter sido produzido de acordo com o mix de produção, e essa medida de tempo 

serve para que o desempenho em relação à demanda do cliente seja 

acompanhado com maior frequência, garantindo a manutenção do takt time e a 

resposta rápida aos diversos tipos de problemas; 

7. Desenvolver a habilidade de produzir toda peça todo dia (pelo menos): por 

meio da redução dos tempos de setup e com a produção de lotes menores, os 

processos se tornam capazes de responder às mudanças posteriores mais 

rapidamente e a necessidade de estoque nos supermercados será ainda menor. 

A busca para aumentar a frequência com a qual o processo se modifica para 

produzir todas as variações de um produto deve ser incessante, ou seja, deve-se 

buscar evolução na redução de desperdícios para conseguir toda peça toda 

semana, dia, turno, hora, e finalmente a todo pitch. 

 

2.2. Conceitos Enxutos Aplicados em Hospitais: Lean Healthcare 

Segundo Nascimento et al. (2015), a filosofia do Lean começou a ser desenvolvida 
nos anos de 1940 no Japão, voltada ao setor automotivo. Devido aos ganhos que este 
setor da indústria obteve, o modelo de produção foi adaptado para outros setores da 
manufatura na década de 1980. Posteriormente, na década de 1990, o setor de 
serviços observou as vantagens da filosofia Lean e passou a adaptar e aplicar estes 
conceitos em suas atividades. O setor de saúde somente passou a utilizar estas 
técnicas e se beneficiar delas por volta do ano 2000 (Vide Figura 2). 

 



8 
 

 

Figura 2 – Evolução da filosofia Lean 

Fonte: Nascimento et al. (2015) 

 

Segundo Ben-Tovim et al. (2007), da mesma forma que a indústria automotiva, os 
hospitais sofrem para atender a alta demanda de seus clientes, que necessitam de 
um atendimento de qualidade, rápido, flexível e com altos padrões de qualidade e 
segurança. 

Dentro da filosofia Toyota, pode-se encontrar valores como “contribuições de longo 
prazo para a sociedade” e “basear suas decisões administrativas em uma filosofia de 
longo prazo, mesmo que em detrimento de metas financeiras de curto prazo”. Estes 
valores e missões, que são divulgados pela Toyota, são muito semelhantes com os 
valores de hospitais, pois nestes a comunidade representa o ponto central da filosofia. 

Segundo Graban (2009), é crucial pontuar as metas e objetivos do Lean em um 
hospital. Os consumidores desejam receber um atendimento eficiente no momento 
ideal, feito corretamente da primeira vez em que foi solicitado e com um custo 
adequado. 

Ainda de acordo com Graban (2009), os departamentos dos hospitais devem buscar 
distribuir de forma equilibrada as cargas de trabalho, projetando uma execução 
padronizada, o conceito do Heijunka, visto que determinar tais tarefas precisamente 
pode ser, por vezes, inconsistente devido às intercorrências. 

Bertrani (2010) exemplifica como os desperdícios definidos por Ohno (1997) se 
manifestam nos ambientes hospitalares, tal como mostrado no Quadro 1. 

Waring e Bishop (2010) analisa em seu trabalho que a implementação do Lean em 
hospitais explora três dimensões sociais, que são: a retórica, baseada em como o 
Lean é interpretado e articulado; o ritual, quando a implementação é decretada; e o 
resistência, ocorrendo com colaboradores experientes. 
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Quadro 1 – Comparação dos desperdícios no ambiente de manufatura e hospitalar. 

Categoria de desperdício Manufatura Exemplos em serviços 
de saúde 

Superprodução Produção acima da 
capacidade de consumo 
da demanda, gerando 
grandes estoques. 
Ocorre por quantidade ou 
por antecipação. 

Excesso de 
monitoramento em um 
paciente que não 
demanda tais cuidados.  

Estoque Armazenamento 
excessivo de bens. 
Causam espera por 
informações e por 
produtos necessários, 
prejudicando o 
atendimento ao cliente. 

Resultados de exames 
acumulados aguardando 
processamento ou 
análise ou pacientes em 
fila aguardando pelo 
atendimento. 

Espera Longos períodos de 
inatividade são 
classificados como 
espera por processo, por 
lotes ou por operador, 
resultando em longos 
lead times. 

Período no qual o 
paciente aguarda por 
leito, por resultado de 
exames, por tratamento 
ou para receber alta do 
hospital. 

Transporte  Transporte excessivos e 
desnecessários de bens 
ou informações resultam 
no aumento de custos, 
tempo e esforços 
necessários. 

Transporte excessivo de 
medicamento, pacientes, 
exames laboratoriais. 
Pode ser causado por um 
layout ineficiente. 

Movimentação  Movimentações 
excessivas dos 
operadores, seja 
armazenando ou 
movendo peças. Incluem 
esforços físicos durante o 
processo de fabricação. 

Movimentação excessiva 
de médicos, enfermeiros 
e assistentes, devido aos 
postos de trabalho não 
estarem organizados de 
maneira racionalizada. 

Processo ineficientes ou 
desnecessário 

Procedimentos 
realizados de forma 
incorreta, não agregam 
valor para o cliente. 

Pedidos de exames 
desnecessários, 
utilização de 
medicamentos de forma 
ineficiente. 

Processos Defeituosos Gerar produtos fora da 
especificação do cliente, 
seja na qualidade do 
produto ou no 
desempenho da entrega. 

Realização de exames de 
forma inadequada, 
administração de 
remédios errados ou na 
dosagem incorreta. 

Fonte: Adaptado Bertrani (2010) 
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Waring e Bishop (2010) citam que encontraram em seu trabalho uma grande parte do 
staff relatando benefícios das mudanças propostas, como um sistema mais fluido de 
trabalho e com menos atrasos, formalização da divisão de tarefas, novos checklists e 
cargas de trabalhos mais balanceadas. Entretanto, houve alguns colaboradores do 
hospital que relataram com certa resistência às alterações propostas. Os médicos 
eram o principal grupo que tendiam a encontrar falhas no projeto, levando a conflitos 
diários no hospital, pois agiam de forma reticente às novas mudanças apresentadas. 
Porém, nas reuniões com a equipe de implementação, demonstravam-se abertos às 
novas prática que podiam melhorar o trabalho. 

Para minimizar estas dificuldades, a proposta deste trabalho é utilizar da simulação, 
pois através dela todos poderão enxergar as melhorias a serem implementadas, o 
entendimento de como será a dinâmica da organização ficará mais clara e os objetivos 
e resultados almejados também.  

 

2.3. Simulação 

Segundo Robinson (2004), todos os sistemas podem ser simulados, desde fábricas, 
planos logísticos, bancos, hospitais entre outros. É necessário, para que se tenha 
bons resultados em uma simulação, que se conheça o propósito da simulação, para 
que o entendimento, construção, mudanças e melhorias do modelo concebido seja o 
mais próximo possível da realidade e que, desta forma, retorne soluções próximas da 
realidade e com boa confiabilidade. 

A variabilidade das operações pode ser considerada. Além disso, várias operações 
simuladas são interconectadas, não sendo procedimentos completamente isolados. 
Assim, uma pequena variação numa atividade pode afetar outra. Isso se torna muito 
complexa a previsão dos efeitos das interconecções, juntamente com as 
variabilidades existentes no sistema (ROBINSON, 2004). 

De acordo com Banks et al. (2005), a simulação de eventos discretos auxilia no estudo 
de como as mudanças no fluxo de informações, nos layouts e nos ambientes de 
trabalho impactarão a produtividade da companhia. Desta forma, todas as mudanças 
idealizadas podem ser testadas anteriormente com a utilização de softwares, e os 
resultados obtidos possuem boa confiabilidade, são ponderados e feitas as melhorias 
necessárias para a implementação. 

Robinson (2004) cita as vantagens da simulação face à experimentação num sistema 
real, sendo as seguintes: 

• Custos: a simulação num sistema real tende a ser mais custosa, pois a interrupção 
das operações durante o período necessário acarretará no não atendimento da 
demanda naquele momento. 

• Tempo: em um modelo simulado é possível, dependendo da complexidade do 
sistema, se obter os resultados em questão de minutos ou horas. Logicamente, a 
construção do modelo demandará muitas horas de trabalho, mas os resultados 
das mudanças testadas serão rapidamente vistos. 

• Controle das condições: em uma situação real simulada a performance dos 
funcionários pode não corresponder com a realidade pois muitos podem se 
esforçar mais pelo fato de estarem sendo observados, sendo mais produtivos que 
nas situações cotidianas de trabalho. 
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• O sistema real não existe: a simulação possibilita o planejamento e a simulação 
até mesmo de um sistema que ainda não existe no mundo real. 

No final do período necessário para a construção do modelo, a companhia conhecerá 
o problema mais detalhadamente, pois diversas observações, levantamento de dados 
e entrevistas serão necessários para que se tenha um bom entendimento e 
conhecimento da situação. A visualização do problema também estará mais nítida 
para o staff da empresa, pois aqueles colaboradores que não viam com clareza os 
problemas nas atividades poderão visualizá-los e entende-los. A comunicação entre 
os funcionários também será melhorada, visto que em uma simulação todos podem 
dar sua opinião e visualizar seus resultados, dando, dessa forma, corpo aos 
argumentos e chegando-se a um consenso das medidas necessárias para melhorias 
(ROBINSON, 2004). 

 

2.4. Simulação Aplicada ao Ensino dos Conceitos Enxutos em Hospitais 

De acordo com Robinson et al. (2012) a integração da simulação de eventos discretos 
(SED) e do Lean nos serviços de saúde é defendida por auxiliar na implementação 
dos conceitos enxutos em três frentes: avaliar, facilitar e ensinar, o autor define da 
seguinte forma, SimLean Evaluate, SimLean Facilitate e SimLean Educate, 
respectivamente. 

O SimLean Evaluate visa criar e desenvolver um modelo de SED mais preciso e 
minucioso, para que seja possível realizar e analisar diversos cenários e coletar os 
respectivos resultados. A SED é tradicionalmente empregada desta forma, sendo 
necessário dias ou semanas de elaboração e aprimoramento do modelo. Os autores 
recomendam a utilização do SimLean Evaluate após a reunião com a equipe 
responsável pelo projeto, onde ideias são testadas e debatidas, podendo ocasionar 
novas sugestões.  

O SimLean Facilitate tem seu foco na construção rápida de um mapa dinâmico do 
processo em estudo, sendo feito durante uma reunião com a equipe responsável pelo 
projeto. Desta forma, há melhor compreensão da performance do estado atual do 
sistema, além do aliciamento dos funcionários envolvidos no projeto, permitindo que 
novas melhorias sejam propostas. De acordo com os autores, o SimLean Facilitate 
não tem como principal propósito a construção de um modelo extremamente fiel nem 
a execução de experimentos. 

Já o SimLean Educate se atenta ao ensino dos conceitos enxutos utilizando a SED 
como ferramenta para facilitar o entendimento e demonstrar a dinâmica dos processos 
nos serviços de saúde. A demonstração de lições que expõe a eliminação de 
desperdícios (Muda) se faz viável, da mesma forma com as sobrecargas (Muri) e com 
as inconstâncias (Mura). Os autores relatam que diversos modelos didáticos podem 
ser construídos previamente ao projeto de Lean Healthcare e empregados no 
aprendizado durante a execução. 

Neste trabalho o foco recairá sobre o SimLean Educate. De acordo com Robinson et 
al. (2012), o SimLean Educate deve ser apresentado no evento de lançamento do 
projeto, com todos os envolvidos presentes. Esta reunião não visa mostrar uma 
simulação com alta fidelidade à realidade do projeto a ser implementado, mas sim 
representar os processos que ocorrem com tempos e quantidade de recursos 
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próximos ao correto, para que o conceito enxuto e suas ferramentas de aplicação 
sejam melhores compreendidos. 

 

3. METODOLOGIA  

Este estudo utiliza o método proposto por Montevechi et al. (2007), conforme a Figura 
3. 

 

Figura 3 – Método de Simulação a Eventos Discretos 

Fonte: Adaptado de Montevechi et al. (2007) 
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A primeira fase do projeto de simulação, concepção, é responsável por definir os 
objetivos da simulação, o nível de detalhamento, e é onde são coletados os dados de 
entrada, como tempos e custos para alimentar o modelo. 

A segunda fase é a implementação, onde o modelo conceitual é convertido em 
computacional, utilizando um ambiente simulador. O modelo computacional é 
comparado ao modelo conceitual desenvolvido anteriormente. Há a validação do 
modelo computacional por meio de resultados gerados, observando se o modelo é 
uma representação precisa da realidade. Na literatura pode-se encontrar diversas 
técnicas para elaboração do modelo conceitual, dentre as quais o IDEF-SIM (LEAL, 
2008) sobressai, pois, desenvolvido de forma a estreitar a estrutura do modelo 
computacional ao modelo conceitual concebido. A simbologia utilizada na técnica 
IDEF-SIM pode ser observada na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Simbologia utilizada na técnica IDEF-SIM proposta por Leal (2008) 

Fonte: Adaptado de Leal et al. (2008) 

 

Por fim, a terceira fase é a análise, responsável por conduzir a análise dos resultados. 
Nesta fase são realizados os experimentos, por meio de várias “rodadas” do modelo, 
e os resultados obtidos são documentados e analisados. 
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Neste trabalho o foco recairá sobre as etapas 2, Implementação, e 3, Análise. Na 
etapa 2, será criado um modelo computacional, utilizando o software FlexSim 
HealthCare ®, envolvendo os principais processos do pronto atendimento de qualquer 
hospital, público ou privado, bem como os principais problemas existentes, que 
causam, sobretudo, longos tempos de esperas dos pacientes pelo atendimento do 
médico. Vale destacar, como citado anteriormente, que segundo Robinson et al. 
(2012), o SimLean Educate não visa mostrar uma simulação com alta fidelidade à 
realidade do projeto a ser implementado, mas sim representar os processos que 
ocorrem com tempos e quantidade de recursos próximos ao correto. Na etapa 3, serão 
criados diferentes cenários com a aplicação progressiva de conceitos enxutos, cujo 
objetivo é melhorar a compreensão destes conceitos pelos envolvidos e mostrar os 
resultados que eles podem proporcionar, sobretudo, quanto à diminuição dos tempos 
de esperas dos pacientes pelo atendimento do médico. 

 
4. APLICAÇÃO 

A aplicação deste trabalho será discutida em tópicos: (1) criação do modelo 

computacional: a simulação de um pronto atendimento hospitalar, (2) definição e 

execução dos experimentos simulados: simulação da aplicação dos conceitos enxutos 

em um pronto atendimento hospitalar, sendo este último desmembrado em mais cinco 

subtópicos, um para cada cenário, para explicação do conceito incorporado e 

resultados obtidos. 

 

4.1. Criação do Modelo Computacional: a simulação de um pronto 
atendimento hospitalar 

O modelo apresentado neste trabalho foi baseado em um projeto de simulação 
desenvolvido por Campos (2018), e se trata de uma simulação de um pronto 
atendimento, elaborado no software FlexSim HealthCare®. Modificações foram feitas 
para que os objetivos do presente estudo fossem alcançados, tendo como foco a 
apresentação dos conceitos enxutos num ambiente hospitalar e não uma 
representação fiel à realidade.  

O paciente chega ao pronto atendimento e deve aguardar em uma fila pelo 
cadastramento. O registro, desempenhado pela recepcionista, é feito por ordem de 
chegada, não havendo qualquer distinção entre os pacientes. Esta atividade é 
realizada em lotes, ou seja, espera-se o acúmulo de 5 pacientes para que o cadastro 
seja feito. Após o registro, todos os pacientes aguardam na sala de espera pela 
triagem, desempenhada pela enfermeira, onde o paciente recebe uma marcação para 
distinção dos não triados, caracterizado no modelo por um boné, e retorna a sala de 
espera. Assim, quando se encontra disponível para realizar as atividades de 
atendimento, o médico busca o paciente na sala de espera e o leva ao consultório. 
Após a consulta o paciente sai do sistema. 

O IDEF-SIM e o modelo utilizado é representado pela Figura 5. 
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Figura 5 – IDEF-SIM e modelo conceitual do pronto atendimento 

 

O paciente chega ao pronto atendimento e deve aguardar em uma fila pelo 
cadastramento. O registro, desempenhado pela recepcionista, é feito por ordem de 
chegada, não havendo qualquer distinção entre os pacientes. Esta atividade é 
realizada em lotes, ou seja, espera-se do acúmulo de 5 pacientes para que o cadastro 
seja feito. Após o registro todos os pacientes aguardam na sala de espera pela 
triagem, desempenhada pela enfermeira, onde o paciente recebe uma marcação para 
distinção dos não triados, caracterizado no modelo por um boné, e retorna a sala de 
espera. Assim, quando se encontra disponível para realizar as atividades de 
atendimento, o médico busca o paciente na sala espera para o consultório. Após a 
consulta o paciente sai do sistema. 

 

4.2. Definição e Execução dos Experimentos Simulados: simulação da 
aplicação dos conceitos enxutos em um pronto atendimento 

O experimento simulado é exclusivo para o atendimento de pacientes eletivos, cuja a 
permanência ideal no sistema é de 120 minutos. Os problemas identificados, seus 
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consequentes desperdícios e as ações para eliminá-los de acordo com conceitos 
enxutos estão demonstrados no Quadro 2. 

A recepcionista apresenta dedicação exclusiva à atividade de cadastramento, não 
desenvolvendo outras atividades. O cadastro é realizado a cada grupo de 5 pacientes, 
ou seja, por lotes. Logo, se o lote não está formado espera-se até que se complete. 

Depois do cadastramento, os pacientes são transferidos para a sala de espera, onde 
aguardam a enfermeira para a triagem. Como esta enfermeira realiza outras 
atividades, a triagem é periodicamente interrompida. A primeira interrupção acontece 
depois de 420 minutos do início do atendimento, segundo uma distribuição 
exponencial com média de 30 minutos, com tempo entre interrupções de 15 minutos 
depois disso. Após a realização da triagem, o paciente retorna à sala de espera 
aguardando o chamado para consulta. 

O médico também realiza outras atividades além do atendimento aos pacientes e a 
primeira interrupção ocorre após 420 minutos do início das atividades do pronto 
atendimento. Tais interrupções passam a acontecer a cada 20 minutos, com uma 
duração média de 10 minutos, também de acordo com uma distribuição exponencial. 
Após todos os procedimentos, o paciente sai do sistema. 

 

Quadro 2 - Problemas e desperdícios encontrados e ações para eliminação 

Problema Desperdícios Ação ou conceito enxuto 

Transferência de 
pacientes em lotes para 
registro 

Estoque e espera para 
formação do lote 

Fluxo contínuo e unitário 

Alta variabilidade dos 
tempos de interrupção da 
enfermeira e do médico 

Espera (causada por 
Muras) 

Heijunka, nivelando duração 
das interrupções 

Deslocamento do médico 
para chamar paciente 
para consulta 

Movimentação 

Eliminação de atividade que 
não agrega valor 
(movimentação) por meio da 
utilização de sistema sonoro 
para chamada do paciente 

Espera do médico pela 
chegada do paciente no 
consultório 

Espera 

Redução da espera por meio 
da criação de antessala de 
espera próxima ao 
consultório médico 

Deslocamento excessivo 
de pacientes entre os 
locais do pronto 
atendimento 

Transporte Alteração do layout 

 

Analisando-se o modelo inicial, pode-se verificar a oportunidade de aplicação de 
conceitos enxutos para a melhoria do valor entregue ao paciente, sobretudo, pela 
eliminação de desperdícios. As melhorias que serão propostas e que trarão benefícios 
aos pacientes, começarão pelo cadastramento, eliminando a transferência por lotes e 
aplicando o conceito de fluxo contínuo e unitário. A segunda melhoria a ser 
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implementada será o nivelamento das interrupções da enfermeira da triagem quando 
esta realiza outras atividades, ou seja, as paradas ocorrerão em tempos fixos, sem 
variabilidade. Procedimento análogo será aplicado ao médico, visando nivelar o tempo 
que ele se dedica à outras atividades que não ao atendimento dos pacientes. A criação 
de uma antessala ao consultório favorece ao paciente, pelo tempo menor de espera 
e ao médico na eliminação de transporte e movimentação desnecessários, sendo esta 
a quarta melhoria proposta. Por fim, o layout será melhorado, visto que o paciente 
caminha longas distâncias até sair do sistema. 

 

4.2.1. Cenário 1 

A primeira melhoria a ser proposta é substituir a transferência em lotes do 
cadastramento por um sistema de fluxo contínuo e unitário, reduzindo, desta forma, 
as filas e esperas. 

Os resultados de tais melhorias podem ser observados na comparação dos dados 
obtidos antes e após às suas aplicações. O tempo médio de permanência do paciente 
no sistema é de 221,19 minutos no estado atual. Com a eliminação da transferência 
em lotes no cadastramento e implementação do fluxo contínuo e unitário, este tempo 
cai para 118,32 minutos. Tais dados podem ser conferidos nos gráficos da Figura 6. 

 

Estado atual

 

Cenário 1 

 

Figura 6 – Dados obtidos após a simulação 

 

4.2.2. Cenário 2 

Analisando-se somente a média de permanência do paciente no sistema, pode-se 
verificar que o tempo está favorável, cerca de 120 minutos, porém, ao se analisar o 
histograma, é possível concluir que muitos pacientes estão sendo atendidos acima 
dos 120 minutos. Desta forma, avaliar apenas a métrica de tempo médio de 
permanência pode resultar em equívocos, levando a acreditar que o processo está 
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adequado, mesmo que muitos pacientes ainda estejam sendo atendidos após 120 
minutos. 

O gargalo neste ponto é a atividade desempenhada pela enfermeira, onde suas 
paradas para a realização de outras atividades, que podem ser causadas por um 
grande acumulo de atividades (Muri), geram as perdas na forma de espera do 
paciente. 

A enfermeira se encontra realizando paradas a cada 15 minutos com duração dentro 
de uma distribuição exponencial de 30 minutos, gerando inconstâncias (Muras) no 
sistema simulado. A implementação da parada fixa de 30 minutos no mesmo intervalo 
anterior, diminui o tempo de espera do paciente para cerca de 69 minutos. Trata-se, 
portanto, de um nivelamento nas interrupções, aplicando o conceito do Heijunka. 

Os dados do sistema antes e depois da melhoria podem ser observados na Figura 7. 

 

Cenário  1

 

Cenário 2

 

Figura 7 – Comparação entre os dados obtidos após melhorias do cenário 2 

 

4.2.3. Cenário 3 

Neste cenário, são niveladas as interrupções do médico, com suas paradas para 
realizações de outras atividades que podem agregar valor ou não, mas geram 
inconstâncias (Muras) no sistema, que acontecem a cada 20 minutos com duração de 
10 minutos numa distribuição exponencial, para uma interrupção do atendimento de 
10 minutos fixos a cada 20 minutos. O transporte de pacientes realizado pelo médico 
desde a sala de espera até o consultório é eliminado, com a implementação de um 
sistema em que ele chama o paciente direto de sua sala, dando permissão para que 
se encaminhe para o atendimento. 

A Figura 8 evidencia a melhora pela comparação dos cenários 2 e 3, sendo possível 
observar uma redução no tempo médio para o atendimento e, também, na dispersão. 
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Cenário  2

 

Cenário 3

 

Figura 8 – Comparação dos dados antes e depois da melhoria proposta no cenário 3 

 

4.2.4. Cenário 4 

Neste cenário, cria-se uma antessala ao consultório, para que o paciente após ser 
triado, aguarde mais próximo ao atendimento médico, reduzindo o tempo de espera 
do médico para início da consulta. Pode-se observar no cenário 3 que alguns 
pacientes ainda esperam acima dos 120 minutos idealizados. 

A Figura 9 evidencia a melhora pela comparação dos cenários 3 e 4, sendo possível 
observar uma redução no tempo médio para o atendimento e, também, na dispersão. 

 

Cenário  3

 

Cenário 4 

 

Figura 9 – Comparação entre os dados obtidos após simulação dos cenários 3 e 4 
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4.2.5. Cenário 5 

Neste último cenário, é feita uma mudança de layout com o objetivo de reduzir os 
deslocamentos do paciente desde a recepção até o atendimento médico, melhorando 
também o conforto e o aproveitamento do espaço disponível. A melhora no tempo é 
sutil, porém, a distância média percorrida por paciente é reduzida de 183,18 para 
104,16 metros. Para tais mudanças, foi realizado um novo arranjo do espaço, 
realocando as atividades de maneira mais eficiente. A Figura 10 evidencia como o 
novo layout se tornou mais compacto comparado ao cenário anterior. 

 

 

 

 

Esta modificação parecia ser a mais clara do modelo, mas após a sua realização, 
pode-se verificar que seus resultados não foram tão impactantes quantos os das 
outras alterações feitas. Por isso, que se faz necessário um estudo mais detalhado 
dos desperdícios e das ações de melhorias, o que é proporcionado pela simulação. 

Na Figura 11, tem-se a comparação entre os tempos médio de permanência e 
distâncias percorridas pelos pacientes no cenário 4 e 5. 

 

Figura 10 – Na parte superior está o layout inicial e abaixo o layout proposto no cenário 5. 
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Cenário  4 

 

Cenário 5 

 

Figura 11 – Gráficos obtidos após a realização da simulação dos cenários 4 e 5 

 

5. CONCLUSÕES 

A integração entre os Conceitos Enxutos aplicados a hospitais e a Simulação a 
Eventos Discretos pode fornecer grandes ganhos. O Lean Healthcare gera benefícios 
ao projeto por meio da eliminação de desperdícios, ou seja, daquelas atividades que 
não agregam valor. Já a Simulação a Eventos Discretos traz efeitos significativos sob 
o olhar dos funcionários da saúde, ajudando-os as compreender os conceitos básicos 
do Lean, mostrando-lhes os resultados que podem ser obtidos se tais ações forem 
praticadas e eliminando-se a resistência do staff à mudança. 

A confecção do modelo apresentado neste trabalho visa facilitar o entendimento dos 
funcionários de saúde sobre conceitos enxutos, já que a transferência em lotes geram 
filas (estoque de pessoas) no cadastramento e uma consequente espera por 
atendimento, a aplicação do Lean Healthcare traz redução ou eliminação de tal 
desperdício (Muda).  

Através do nivelamento das interrupções de enfermeiros da triagem e dos médicos no 
atendimento, reduz-se as possíveis sobrecargas (Muri) e as inconstâncias (Mura) 
gerados, assim, o tempo de permanência do paciente no sistema decai e as cargas 
de trabalho ficam mais balanceadas. 

Os deslocamentos excessivos e desnecessários do médico para acompanhar o 
paciente da sala de espera até o consultório também geram ineficiência do 
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atendimento, causando filas e tempos maiores de permanência do paciente no 
sistema. A utilização de uma antessala reduz estes desperdícios, trazendo melhorias 
como a redução em quatro minutos na média do tempo total de atendimento. 

A aplicação de um layout mais eficiente, onde os processos subsequentes são 
localizados uns próximos aos outros, reduzem o tempo gasto pelos pacientes no 
deslocamento. Este aspecto aparentava ser o que causava mais perdas no modelo, 
porém, após sua melhoria, foi possível verificar que sua mudança pouco acarretou na 
redução do tempo total de permanência dos pacientes no sistema. 

Ressalta-se que com a utilização da Simulação a Eventos Discretos, tais fatos ficam 
notórios aos olhos leigos, facilitando a compreensão e auxiliando no envolvimento de 
todo o corpo de funcionários no projeto.   
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