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1.  INTRODUÇÃO 

Com a ampliação dos serviços de saúde no Brasil, as instituições deste ramo estão ficando mais 

complexas e necessitando de uma melhor organização, pois possuem carência para resolução de 

problemáticas como atrasos, baixa qualidade no atendimento e superlotação (RÉGIS, et al., 2018), sendo 

que muitos procedimentos necessitam de atendimento com alta eficácia, como as cirurgias eletivas, 

possuindo um planejamento baseado em fundamentação científica durante todo o ciclo, exigindo de 

técnicas para melhora de  processos (FERREIRA, et al., 2017). 

A técnica Lean Six Sigma (LSS) emerge da integração entre as técnicas Lean e Six Sigma, 

atuando diretamente na diminuição de variabilidades e eliminação de desperdícios (ADAMS, et al., 

2003). 

Essas técnicas possuem eficácia na resolução de causas raízes e na agregação de valor em 

processos complexos, com aplicações em diversos resultados benéficos na área de serviços de saúde, 

gerando aumento de resultados com aspectos gerenciais (FERREIRA, et al., 2018; RÉGIS, et al., 2018; 

FERNANDES, et al., 2017; RICCIARDI, et al., 2020), além de possuir correlação entre a área de 

qualidade com a importância da utilização de indicadores de desempenho (IGNÁCIO, 2001). Portanto, é 

uma técnica fundamental para implementar em procedimentos complexos na área da Saúde, como em 

cirurgias, já que o LSS consiste na agregação de valor (FERREIRA, 2018), dando-se pela melhoria 

contínua em processos. 

O objetivo principal desta pesquisa é a aplicação de processos de Melhoria Contínua através 

da  técnica LSS, afim de identificar oportunidades para redução das variabilidades e  desperdícios no 

setor de serviços dos agendamentos de cirurgias eletivas, também realizando melhorias em demais 
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processos cirúrgicos. Os objetivos secundários são: identificar métodos aplicados em análises 

estatísticas, avaliar as ferramentas da qualidade mais aplicadas em cirurgias, e em entender as principais 

dificuldades na implementação dessa técnica. 

 

2.  METODOLOGIA  

A aplicação da pesquisa é desenvolvida pela aplicação em conjunto das técnicas Lean Healthcare 

(setor hospitalar) e Six Sigma, com utilização das ferramentas da qualidade em cada 

processo,  juntamente com a coleta, análise e refinamento dos dados de agendamentos de cirurgias. As 

ferramentas da qualidade são utilizadas em todas as fases do desenvolvimento do LSS (Figura 1).  

Figura 1 - Estrutura Metodológica do Projeto. 

 
Fonte: Autoral (2021). 

Para comprovação científica, é aplicada uma pesquisa de arquivos para estudos, baseada em 

técnicas de busca quantitativa, obtendo um resultado fundamentado, através de índices estatísticos e 

indicadores confiáveis a respeito das publicações exploradas, analisadas através do software web 

Rayyan. A Figura 2 ilustra os passos realizados para selecionar os melhores registros sobre o tema 

explorado, através de uma Revisão Sistemática, em modelo Prisma. 
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Figura 2 - Revisão Sistemática Prisma aplicada ao Lean Six Sigma em Cirurgias Eletivas. 

Fonte: Autoral (2022). 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base no entendimento dos estudos a respeito da técnica, desenvolve-se a integração de todas 

as técnicas que compõem o LSS, definidos nos passos do DMAIC (Figura 3) para melhor compactação 

dos resultados obtidos. Os três hospitais públicos verificados são Hospitais das Clínicas, enquanto os 

três filantrópicos, são Hospitais de Santas Casas. 

 

Figura 3 - Fases do DMAIC, de maneira simplificada. 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

A fase Define organiza todo o processo envolvendo as etapas de uma cirurgia eletiva, visualizada 

através da criação de uma Matriz SIPOC, a Measure resulta  nas coletas e análises de dados sobre os 

tempos de permanências cirúrgicas, através da criação de Gráficos de Pareto, a Analyze identifica as 

principais causas raízes dos processos e seus problemas envolvidos, através da criação de um Diagrama 

de Ishikawa, a Improve demonstra as soluções para eliminar as causas raízes encontradas, através da 

criação de um Plano de Ação, e a Control trouxe ferramentas de controle da qualidade para averiguar e 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4 

monitorar os processos que melhoram o atendimento de cirurgias eletivas e demais áreas cirúrgicas, 

através da criação de uma tabela para verificação e controle das implantações. 

As análises referentes ao processo geral de cirurgias eletivas, demonstram uma taxa de 

desistência no acompanhamento dos pacientes, tendo um dos motivos a falta de clareza nas informações 

e nos dados coletados, além de não estabelecer um contato mais eficaz na comunicação com os mesmos. 

Os procedimentos cirúrgicos nos setores de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Angiologia 

apresentam mais desvios fora do padrão estabelecido, tendo altos índices de demora no tempo de 

permanência hospitalar. Diante disso, os métodos à serem aplicados devem ter prioridade nesses tipos 

cirúrgicos. 

Os estudos vistos na pesquisa demonstram grande fragilidade nos métodos relacionados ao 

tempo de permanência, ocasionando o dobro de desperdícios e variabilidades, ao valor esperado pelos 

pacientes, do que nas demais causas do processo. Os processos devem ser relacionados com prioridade 

nos tópicos demonstrados na ferramenta da qualidade que foram selecionadas (Control). 

 

4.  CONCLUSÕES 

Os objetivos estão concluídos com êxito, aplicando propostas de melhoria contínua, com foco no 

LSS, para áreas de cirurgia eletiva, com técnicas aprimoradas nos processos DMAIC, trazendo soluções 

em diminuição de variabilidades e desperdícios, resultando no tempo dentro do padrão estipulado pelo 

DataSUS, em relação aos processos cirúrgicos dos hospitais analisados.  

A pesquisa traz importantes aplicações, sendo aprovada para provável publicação da revista 

científica TMQ - Techniques, Methodologies and Quality, e convidado (autores) para o XII Encontro 

Internacional da RIQUAL - Rede de Investigadores da Qualidade, em Portugal, 2022. Também trouxe 

visibilidade para parcerias com empresa do setor tecnológico de healthcare. 

As oportunidades para complemento do Projeto, estão em auxiliar às futuras pesquisas ou 

elaborações propostas, utilizando os estudos como base e planejamento estratégico em aplicações do 

setor cirúrgico, evitando retrabalho e dificuldades em gestão de tempo, pessoas e projetos. Também 

podem ser desenvolvidos os processos da técnica LSS em hospitais com foco em setores cirúrgicos, seja 

para revisões técnicas ou para aplicação prática, sujeito a revisões da área técnica. 
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