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1.RESUMO. A saúde é um direito fundamental do indivíduo e prover ferramentas 

que auxiliem a tomada de decisões estratégicas para a melhor gestão hospitalar 

contribui para assegurar esse direito. Com objetivo de obter resultados métricos no 

fluxo de atendimento dos pacientes, a pesquisa foi desenvolvida na região Nordeste 

do Estado de São Paulo, numa instituição filantrópica de médio porte, com 

atendimento 100% SUS, identificou-se o gargalo do fluxo de atendimento na sala de 

espera 2, porém não representa o processo investigado pelos quais o paciente é 

devidamente conduzido, relatando-se os pontos fracos. 

2.INTRODUÇÃO. A redução de custos e melhoria da qualidade são o foco de 

qualquer empresa, seja na produção de bens ou de serviços. Assim, a criação de 

programas voltados para estes objetivos torna-se cada vez mais comum e a 

implementação destes programas busca obter benefícios através de gestão 

estratégica pelo uso de ferramentas estatísticas que monitoram e gerenciam os 

processos, aumentando a sua eficiência operacional1. 

A qualidade final de um bem ou serviço é refletida por todos os procedimentos 

que o mesmo percorreu, portanto, depende de uma linha coesa, voltada para 

obtenção da qualidade, tendo em vista o alcance dos resultados esperados2. 

A esse respeito, Monteiro et al.3 referem que programas com qualidade 

abrangem todo o setor de prestação de serviços na saúde, já que sua adoção 

corresponde a uma decisão estratégica.Todavia, um desafio constante para 

gestores da área é compreender como se efetiva a qualidade e como ela é avaliada 

na área. 

Instituições mais preparadas, irão certamente assegurar a seus clientes 

garantias de melhor assistência e, portanto, um restabelecimento de saúde com 

práticas mais definidas e disseminadas na instituição, pois implica também preparar 

os profissionais, por meio de capacitação e desenvolvimento contínuos, 

humanização no tratamento com usuários, competência técnica e a ter prazer em 

fazer parte da equipe que integra1. 

Atualmente, a maioria das instituições de saúde realiza diagnóstico das falhas 

nos processos. Os serviços de saúde, devem deixar de ser entendidos apenas como 

locais de promoção, prevenção e assistência aos pacientes, mas sim como 

organizações que necessitam de gerenciamento e foco no cliente1. 

Uma boa gestão de qualidade no setor da saúde é feita com o apoio da 

direção e de seus colaboradores, através de treinamentos, novas rotinas de 



trabalhos, novas linhas de pensamento, novos processos devem fazer parte dessas 

mudanças e todos devem colaborar para uma melhoria no serviço4.  

Os processos das organizações podem ser vistos como instâncias vivas que, 

por meio de diversos órgãos interligados, consomem insumos e mantêm o 

organismo em atividade5. Gerencialmente os processos não são mais considerados 

setoriais, e sim funcionais, havendo interligação nas diversas áreas. Todavia, para 

gerenciar um processo é fundamental visualizá-lo6. O mapeamento de processo 

(fluxograma) uma representação gráfica que serve para a análise das etapas dos 

processos é dinâmico sendo possível, através dele, detectar falhas e reduzir custos 

e por isso deve ser refeito constantemente, pois novas atividades são 

desenvolvidas, acrescentadas e incorporadas aos macroprocessos7.  

3.OBJETIVOS. Tendo como propósito melhorar as condições de atendimento aos 

usuários de um hospital escola do interior paulista, o objetivo deste estudo foi obter 

resultados métricos no fluxo de atendimento dos pacientes identificando o gargalo 

nos processos pelos quais o paciente é devidamente conduzido, relatando os pontos 

fracos. 

4.METODOLOGIA. A pesquisa foi feita na região Nordeste do Estado de São Paulo, 

numa instituição filantrópica de médio porte, com atendimento 100% SUS. Seguiu a 

NBR ISO/IEC 14598-6, pela qual para que a amostra seja representativa em relação 

ao grupo de usuários pretendido e para a obtenção de um nível de significância de 

5%, a avaliação de um software foi conduzida para uma amostragem de 180 

pacientes, representando a população do estudo. Para a inclusão de dados, foram 

coletados apenas os de pacientes que necessariamente passaram por todas as 

etapas envolvidas no processo adotado para o estudo, ou seja, desde a triagem até 

a liberação por meio da alta hospitalar. 

 A primeira etapa da pesquisa consistiu no mapeamento do fluxo de 

processos,coleta de dados in loco pela cronometragem do tempo de cada um dos 

processos para a análise do tempo identificação do o gargalo. 

Usou-se a metodologia DMAIC, dentro de uma perspectiva de melhoria contínua7, e 

que consiste nas seguintes etapas: D – Define (Definir): conceitua-se com precisão o 

escopo do projeto; M – Measure (Medir): determina-se a localização ou foco do 

problema; A – Analyse (Analisar): determinam-se as causas de cada problema 

prioritário; I – Improve (Melhorar e Implementar): propõem-se, avaliam-se e 



implementam-se soluções para cada problema prioritário; C – Control (Controlar): 

garante-se que o alcance da meta seja mantido em longo prazo8, conforme Figura 1. 

Figura 1 –Metodologia DMAIC utilizada nos projetos seis sigmas: 

 

Fonte: Almeida, RLR. Uma abordagem para aplicação de projetos seis sigma 

baseada na teoria das restrições. In: XXVI ENEGEP, Fortaleza, out. 20069. 

O DMAIC se apresenta como alternativa para operacionalizar a melhoria contínua 

dos processos10. 

Para a apresentação dos resultados utilizou-se gráficos dentre eles: a) Box 

Plot: é um gráfico de um conjunto de dados contendo os quartis, isto é, primeiro 

quartil, a mediana e o terceiro quartil, são três valores que dividem os dados 

ordenados em quatro grupos com 25% dos valores em cada grupo; b) Controle 

Estatístico de Processo (CEP), Santos et al.11 referem que as ferramentas deste 

modelo de gráfico verificam tendências de variações; c) Diagrama de Ishikawa que 

auxilia na busca da causa raiz (método, máquina, meio ambiente, mão de obra, 

materiais e medidas). Agrupar as causas não sobrecarregando demais o diagrama; 

construir um diagrama separado para cada problema/defeito; entender claramente 

cada causa12. 

5.DESENVOLVIMENTO. Descrição dos processos: 

 Agendamento: local onde o paciente verifica seus horários, recebe guias para 

retorno, agendamento de exames. 

 Balcão: espaço responsável pelo qual é feito o controle e encaminhamento 

dos pacientes utilizando-se o prontuário recebido no agendamento; é neste 



espaço que os médicos retiram todos os prontuários referentes aos pacientes 

de suas especialidades específicas. 

 Raio X, Eletrocardio e Eletroencefalograma, Hemograma: espaços onde são 

realizados exames necessários para a realização da consulta médica. 

 Sala de Espera 1: local onde todos os pacientes aguardam a chamada para a 

realização das consultas. 

 Atendimento Residente: pré-consulta, onde residentes realizam uma 

anamnese. 

 Sala de Espera 2: semelhante a sala de espera 1, onde os pacientes 

aguardam o atendimento médico após terem sido atendido pelos residentes. 

 Atendimento Médico: o médico declara seu diagnóstico através de sua 

consulta junto com o prontuário; realizada por médicos de diversas 

especialidades. 

 Balcão II: local onse se efetua a baixa do prontuário clínico; o paciente então 

é encaminhado ao agendamento II. 

 Agendamento II: agendados os retornos médicos (se necessário) e controlada 

a saída do paciente do hospital. 

Figura 2 – Fluxograma completo 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No Gráfico 1 (Box Plot) estão representados todos os processos da clínica 

médica (excluindo-se os exames, pois estes raramente foram executados durante a 



coleta de dados, não sendo possível cronometrar seus tempos e não havendo 

influência nos demais processos), com seus respectivos tempos de execução, 

variações, medidos in loco. No eixo vertical está representada a escala temporal, em 

minutos; no horizontal, o nome dos processos. 

Gráfico 1 – Box Plot tempo de processos 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A utilidade desta ferramenta será detectar o quanto os processos estão 

sujeitos a causas normais e o quanto estão sujeitos a causas especiais16. É possível 

verificar que o processo que se prolonga por mais tempo em relação aos outros 

ocorreu na “Sala de Espera 2” devido a sua média ser a maior, atingindo 83 minutos. 

A demora desproporcional apresenta-se como um indício de que neste ponto esteja 

o gargalo, o que torna o lead time (tempo de duração desde a entrada do paciente 

no hospital até sua saída) da cadeia de processos mais demorada. 

O gráfico 1 demonstra a presença de outliers. Estes outliers podem interferir 

diretamente nos resultados dos testes de normalidade, capacidade e similares13. Os 

“gargalos” são todos os pontos dentro de um sistema industrial que limitam a 

capacidade final de produção14. Entretanto, nem sempre o gargalo apontado 

graficamente é o responsável pelo atraso da linha, ou seja, existem outras causas e 

restrições que ocasionam o gargalo. 

Após identificar a “Sala de Espera 2” como gargalo e analisá-lo, concluiu-se 

que não era possível melhorar seu processo de maneira direta, pois a sala de 

espera é apenas o lugar onde os pacientes ficam aguardando, e o processo 
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seguinte, “Atendimento Médico” tem uma média baixa. Desta forma, é necessário 

encontrar o real motivo dos pacientes estarem esperando para serem atendidos. 

O CEP, é utilizados para investigar o processo e se o mesmo se encontra 

controlado como mostra o Gráfico 2. 

Gráfico 2 – CEP “Sala de Espera 2” 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Em ambos os gráficos existem outliers (ponto vermelho, representando uma 

contagem fora dos padrões) e tendências e dos tempos de processo. A falta de 

padrão dos pontos pode ser um indicativo de falta de controle nesta etapa, pois, 

hora o paciente demora 200 minutos para ser atendido, hora espera 5 minutos, sem 

uma aleatoriedade. 

Para apresentar as principais causas da falta de padrão no tempo de 

atendimento aos pacientes foi utilizado o Diagrama de Ishikawa, conforme 

representado pelo Diagrama 1. 

Diagrama 1 – Ishikawa demora em atender 

 

Fonte: elaboração dos autores. 
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Foi definido como principal problema a demora para atender os pacientes, causado 

por causas, descritas a seguir. 

 Atendimento diferente ao horário agendado: a maioria dos pacientes não eram 

atendidos em seus horários pré-agendados. 

 Interrupção do processo contínuo: ao terminar uma consulta o médico nem 

sempre chama o próximo paciente de imediato, pois realizava outras atividades, 

(reunindo com o residentes, deter-se na análise de algum caso específico, ou até 

mesmo procrastinar no horário de consulta). 

 Falta de padrão no processo: independente de existir o horário das consultas nos 

prontuários nem sempre estes são respeitados. 

Na continuidade do roteiro DMAIC, uma das ferramentas a serem usadas é o Plano 

de Ações, também conhecido como “5W2H”. Essa ferramenta é uma simples tabela 

que estrutura as ações a serem tomadas de forma que as mesmas tenham uma 

definição de todos aspectos. O 5W2H tem o objetivo de definir estratégias de ação a 

serem elaboradas junto às pessoas envolvidas no processo13. 

A melhoria de qualidade que agrega valor tem sido um tema muito estudado 

nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos, pois representa a 

principal estratégia para a construção de sistemas de saúde de qualidade15. 

Em administração, existe uma relação direta entre custos e a falta de 

qualidade. Alguns itens dos custos que não agregam valores, principalmente 

àqueles relacionados com falhas externas, como por exemplo, insatisfação do 

cliente e custos relacionados com o comprometimento da imagem da empresa, são 

difíceis de serem medidos, devido a complexidade das variáveis e falta de 

informações suficientes15. 

O valor do cuidado de saúde é a sua qualidade em relação aos recursos 

utilizados. As melhores oportunidades para se obter isso, na área da saúde, vêm da 

redução do desperdício e da utilização de algumas novas tecnologias e o maior 

desafio é capacitar seus profissionais. A melhoria que agrega valor une 

profissionais, gestores e outros para utilizarem soluções efetivas por uma causa 

comum15. 

Tendo em vista que o sistema de saúde, seja ele público ou privado, deve 

fornecer ao usuário um bom atendimento e a melhoria do seu estado de saúde, 

percebe-se que o produto final de um sistema fabril e de um sistema de saúde são 

distintos. A saúde e o bem-estar do paciente devem estar sempre priorizados, para 



isso o processo de atendimento em sistemas de saúde deve obter sincronismo e 

buscar eliminar o que impeça sua eficiência, o que afeta diretamente o produto final: 

a saúde dos pacientes16. 

6.RESULTADOS. O acompanhamento das etapas de cada processo permitiu o 

mapeamento do fluxograma desde a entrada do paciente na área hospitalar até a 

sua saída. A partir da análise dos dados encontrados foi possível identificar que o 

local de estudo apresenta gargalos e deficiência na agilidade dos processos. 

Considerando que o local de estudo é um hospital escola que, busca pela excelência 

no atendimento a pacientes e preocupa-se, com isso, formar exímios profissionais 

da saúde. Todavia é fato que a equipe gerencial pode prover intervenções capazes 

de oferecer melhorias no atendimento a clientes do setor de clínica médica.  

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS. O estudo possibilitou identificar que nem sempre o 

gargalo é o processo que demora maior tempo para ser executado. Sendo assim, o 

gargalo “Sala de Espera 2” não representa o processo a ser investigado, pois é 

apenas um local de espera, e não um processo que possa ser melhorado. Desta 

forma, a atenção foi voltada para outros motivos que poderiam ocasionar a espera 

dos pacientes, dentre eles, a falta de padrão entre as atividades que ligam os 

processos “Sala de Espera” com o “Atendimento Médico”. 
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