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APLICAÇÃO DO LEAN HEALTHCARE EM UMA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA – MELHORIA DE EFICIÊNCIA A PARTIR DA ELIMINAÇÃO DE 

DESPERDÍCIOS 

APPLICATION OF LEAN HEALTH CARE IN AN ODONTOLOGICAL CLINIC - 

EFFICIENCY IMPROVEMENT FROM WASTE DISPOSAL 

 

Resumo:  

Nas clínicas de odontologia, assim como nos hospitais e em todos os seguimentos 

industriais, é possível reduzir e eliminar desperdícios criando uma cultura de 

melhoria contínua em toda organização. Nesse enfoque, existe uma grande 

oportunidade de melhoria na gestão e organização dos consultórios odontológicos, 

além de eliminar consideravelmente todos os desperdícios que envolvem os 

processos e procedimentos desse seguimento. O objetivo do estudo de caso 

apresentado é melhorar a eficiência de uma clinica odontológica a partir da 

eliminação de desperdícios, utilizando a metodologia Lean Healthcare como 

direcionamento para as ações realizadas. No estudo de caso, foram implementadas 

diversas melhorias utilizando os conceitos de 5s, gestão de estoque e Kaizen, 

ferramentas já consolidadas nas indústrias pela metodologia Lean Manufacturing, 

agora sendo adaptada a área da saúde pelo sistema do Lean Healthcare. Dessa 

forma, foi possível mapear a rotina e todos os processos que envolvem o dia a dia 

da clínica, conseguindo assim as informações necessárias para as ações que 

envolvem a redução do custo operacional dos procedimentos, melhorar a gestão de 

estoque, implementar uma previsão de compras com maior precisão e organizar os 

materiais e procedimentos administrativos. 

 

Palavras-chave: Lean Healthcare, 5S, Gestão de Estoque, Kaizen.  

 

Abstract: 

In dentistry clinics, as well as in hospitals and in all industrial segments, it’s 

possible to reduce and eliminate waste creating a culture of continuous improvement 

throughout the organization. In this approach, there is a great opportunity for 

improvement in the management and organization of dental practices, eliminating 
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considerably all the waste that involves the processes and procedures of this follow-

up. The purpose of the present case study is to improve the efficiency of a dental 

clinic by eliminating waste, using the Lean Healthcare methodology as a guide to the 

actions performed. In the case study, several improvements were implemented using 

the concepts of 5s, stock management and Kaizen, tools already consolidated in the 

industry by Lean Manufacturing methodology, now being adapted to the health area 

by the Lean Healthcare system. In this way, it was possible to map the routine and all 

the processes that involve the daily routine of the clinic, obtaining the necessary 

information for the actions that involve reducing the operational cost of the 

procedures, improving inventory management, implementing a procurement forecast 

more accurately and organize the materials and administrative procedures. 

 

Key words: Lean Healthcare, 5s, Stock management, Kaizen. 

 

1. Introdução 

O Lean Manufacturing surgiu no Sistema Toyota de Produção, de forma dinâmica e 

competitiva, com o valor de atender as necessidades e expectativas do cliente, 

eliminando desperdícios e processos e produtos que não agregam valor. (Rodrigues, 

2014) 

Atualmente, diante de tantas dificuldades na gestão, desperdícios nos processos, 

para minimizar e eliminar o tempo de atendimento e dar mais atenção ao 

cliente/paciente, esse sistema está sendo implantado em hospitais e grandes 

clínicas de saúde. Nesse caso, o Lean Manufacturing, passou a ser denominado de 

Lean Healthcare, onde o cliente é o paciente e o ambiente hospitalar e o local de 

implemento das melhorias. 

Para Simões, é defendido que a aplicação mais óbvia em gestão na saúde consiste 

na eliminação de atrasos, erros e procedimentos inadequados. A filosofia Lean 

requer que todo o processo de produção tenha os objetivos de remover o 

desperdício, de criar um fluxo contínuo e de criar valor para o utente. Trata-se, 

sobretudo de conseguir as coisas certas, na altura certa e à primeira vez. Ao mesmo 

tempo procura-se manter a qualidade exigida e o sistema tem que ter abertura face 

à mudança para melhorar continuamente. (Simões, 2009) 
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Conforme citado por Palma, ineficiência e erro são em características do sistema de 

saúde, resultando em perigo para os pacientes e frustração para os trabalhadores 

de saúde. É cada vez mais consensual entre os líderes de saúde que os princípios 

Lean podem ajudar a reduzir o desperdício e melhorar a segurança do paciente 

quando aplicado na área dos cuidados de saúde (Palma, 2012). 

O objetivo do trabalho é melhorar a eficiência de uma clinica odontológica a partir da 

eliminação de desperdícios, utilizando a metodologia Lean Healthcare como 

direcionamento para as ações realizadas. Para atender o objetivo proposto foi 

efetuado um mapeamento das rotinas de atendimentos diários aos pacientes e 

avaliado os possíveis desperdícios ocorridos durante o processo de execução dos 

procedimentos odontológicos, desde o atendimento de recepção, até o processo 

final da dispensa do paciente, outra melhoria implementada foi uma melhor gestão 

de estoque utilizando os conceitos de curva ABC, além da implementação de uma 

previsão de compras com maior precisão com foco nos consumo dos meses 

anteriores, organização dos materiais e procedimentos administrativos com os 

conceitos do 5S e Kaizen 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Lean Healthcare 

   O Lean Healthcare é uma filosofia baseada no sistema Toyota de produção 

que busca a redução de desperdícios, tempo de espera, gerenciamento de estoque 

e melhoria contínua (REGIS, 2016). Ele vem sendo aplicado em hospitais devido a 

seus resultados satisfatórios nos serviços da saúde, pois ele traz a definição de 

valores para a área, essas definições são separadas em três valores; 

Para Young e McClean (2008): 

Na capacidade de resposta do sistema, denominada de 

dimensão operacional, em que o valor é a eficácia do serviço, 

medido principalmente em termos de custo; baseada em 

prioridades clínicas, em que o valor está relacionado na busca 

pelo melhor desfecho do atendimento para o paciente; e o 
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terceiro valor é baseado na capacidade de empatia dos 

agentes de saúde com os pacientes, o que é pautado nas 

experiências de cuidado com a saúde. (Fatores de sucesso 

para implantação do Lean, 2017) 

Para Toussaint e Berry, o Lean é uma transformação cultural que muda o 

modo de trabalho de uma empresa, ele exige novos hábitos, habilidades e uma nova 

forma de gerenciamento para os líderes da empresa. Já para Graban, o Lean 

Healthcare valoriza o paciente, pois faz com que o sistema de saúde seja de boa 

qualidade com baixo custo.  

2.2 5S  

O 5s é uma ferramenta da qualidade que foi criada no Japão durante a 

reconstrução do país, após a segunda guerra mundial. Ele tem o objetivo de criar e 

manter um ambiente limpo, organizado, com layout adaptado às necessidades e 

potencialmente gerenciável. (Rodrigues, 2014) 

Nessa ótica, podemos definir o 5s nos seguintes sensos (Womack,2003): 

- Senso de utilização: Otimizar os espaços, a alocação e utilização de 

móveis, equipamentos e materiais de trabalho em geral. 

- Senso de organização: Ordenar racionalmente móveis, equipamentos, 

material de uso e documentos para facilitar o acesso e a utilização dos diversos 

recursos em um layout coerente; 

- Senso de limpeza: Deixar o ambiente de trabalho sempre limpo; 

- Senso de padronização: Cumprir as recomendações técnicas e manter as 

condições de trabalho e dos colaboradores, favorecendo a saúde com relação às 

limitações físicas e mentais; 

- Senso de disciplina: Criar uma cultura para educar, conscientizar e 

disciplinar o colaborador visando a um comportamento e a hábitos que motivem a 

melhoria contínua por meio da força física, mental e moral. 
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Para Ballestero-Alvarez, a aplicação do 5s torna o ambiente de trabalho 

mais agradável, acolhedor, reduz riscos de acidentes, economiza tempo e auxilia a 

encontrar possíveis problemas devido a organização das coisas.  

2.3 Gestão de Estoque 

Podemos considerar estoque tudo o que é necessário ser armazenado 

dentro de uma organização, como por exemplo, matéria-prima, produtos em 

processo e mercadorias. (Oliveira, 2014) 

A gestão de estoque é um processo de extrema importância no 

planejamento de controle de estoque de uma empresa, pois ela garante o sucesso 

da empresa. Tendo um estoque controlado, é possível atender a demanda do cliente 

no prazo mantendo o estoque baixo, e também ter o controle do que comprar de 

matéria-prima sem ter o risco de ficar com o estoque zerado. (Oliveira, 2014) 

Para Oliveira e Silva: 

Para estabelecer os níveis desejados de estoques, é 

imprescindível ter uma noção em relação à previsão das 

vendas. Dependendo do montante que a empresa programa 

vender em um determinado período, serão determinados os 

níveis de estoque, ou seja, o que é necessário manter na 

empresa para assegurar as vendas programadas.  

 

2.4 Curva ABC 

O método da análise de classificação ABC é uma ferramenta que auxilia no 

gerenciamento de estoques, proporcionando informações relevantes sobre aqueles 

produtos que tem maior ou menor giro, relacionados com o custo de obtenção. É 

utilizada, também, para definição de política de vendas, planejamento da 

distribuição, programação da produção e resolução de uma série de problemas 

usuais de empresas industriais, comerciais ou de prestação de serviços. A curva 
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ABC é uma ferramenta gerencial que permite identificar quais itens requerem 

atenção e tratamento adequados quanto à sua importância. O gerenciamento do 

estoque é, enfim, indispensável para que seja alcançada a excelência na 

administração da empresa. (Oliveira, 2011). 

Classicamente uma análise ABC consiste da separação dos itens de 

estoque em três grupos de acordo com o valor de demanda anual, em se tratando 

de produtos acabados, ou valor de consumo anual quando se tratarem de produtos 

em processo ou matérias-primas e insumos. O valor de consumo anual ou valor de 

demanda anual é determinado multiplicando-se o preço ou custo unitário de cada 

item pelo seu consumo ou sua demanda anual. (Womack, 2003) 

Conforme citado por Oliveira, como resultado de uma típica classificação 

ABC, os itens do estoque devem ser divididos em três classes, como segue: 

 a) Classe A: Grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com 

uma atenção bem especial pela administração.  

b) Classe B: Grupo de itens em situação intermediaria entre as classes A e 

C.  

c) Classe C: Grupo de itens menos importantes que justificam pouca 

atenção por parte da administração.  

2.5 Kaizen 

O Kaizen também foi criado quando o Japão estava se reconstruindo, seu 

significado é aplicar a melhoria contínua em qualquer área da empresa, ou seja, as 

empresas que aplicam o Kaizen buscam constantemente alguma melhoria, essa 

melhoria é fazer algo diferente para gerar resultados significativos, mesmo que 

pequenos resultados que na somatória das ações, representam um grande ganho 

para a empresa. ((Womack, 2003)) 

Um dos maiores pontos fortes do Kaizen é que ele exige baixo investimento 

e não envolve “novas” tecnologias, pois usa fundamentalmente a criatividade e a 
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participação humana. Pode ser adotado e desenvolvido, de forma rápida com 

resultados imediatos, e isso mantém o ânimo e a motivação das pessoas envolvidas, 

pois o Kaizen é uma metodologia de trabalho que engloba todos da empresa, desde 

o operador até o nível de gerência, a participação de todos é de extrema importância 

para que o Kaizen seja bem aplicado (Ballestero-Alvarez, 2016). 

3.  Metodologia de Pesquisa  

De acordo com objetivo geral deste trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico em periódicos e livros sobre os temas abordados no estudo e 

posteriormente foram realizadas visitas in loco no consultório odontológico para a 

implementação e acompanhamento das melhorias propostas. Em cada uma das 

visitas, discutiram-se as melhores práticas de implantar as ferramentas baseadas na 

metodologia Lean Healthcare. Diante disso, foram apresentadas as propostas de 

melhorias, os impactos da implantação e os seus respectivos resultados esperados 

para a responsável pelo consultório. 

 

4. Resultados e Discussões. 

 

O estudo de caso foi realizado em uma clínica odontológica, onde foram 

aplicados os conceitos da metodologia Lean Healthcare adaptados a um ambiente 

clínico. Nesse estudo foi realizado um comparativo entre o cenário atual e após as 

melhorias apresentadas, destacando as principais etapas de implementação do 

projeto, métodos utilizados e os resultados obtidos. 

 

Incialmente foi realizada uma visita técnica diagnóstica ao consultório e ficaram 

evidenciadas as oportunidades de melhorias descritas nos próximos parágrafos, ao 

qual foi possível implementar os conceitos do Lean Healthcare e obter diversos 

ganhos. 
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4.1 - Inexistência de controle de fluxo estoque com foco na 

movimentação e compra dos itens críticos. 

 

A primeira oportunidade de melhoria ficou evidente no departamento de compras, 

pois não existia um controle de fluxo com foco na movimentação e compra dos itens 

críticos. Dessa forma, para otimizar o controle de compras e a gestão de estoque, foi 

utilizado o conceito da Curva ABC, onde houve a priorização dos itens críticos e 

desenvolvimento do estoque mínimo. Abaixo segue a Tabela 01, onde exemplifica o 

controle de materiais de consumo classificados em A, B e C e seu respectivo valor 

de estoque mínimo: 

 

Tabela 1 – Novo controle de materiais de reposição. 

Fonte: Própria 

ITEM MATERIAIS ENTRADA SAÍDA ESTOQUE MÍNIMO ESTOQUE FINAL UNIDADE SITUAÇÃO
1 LUVAS 5 20 CAIXA OK

2 BABADOR 1 5 PACOTE OK

3 COMPRESSA GAZE 1 0 PACOTE RISCO DE FALTAR

4 MÁSCARA 15 0 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

5 TOUCA 45 25 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

6 SUGADOR 5 0 PACOTE RISCO DE FALTAR

7 SUGADOR CIRURGICO 10 10 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

8 LÂMINA DE BISTURI 10 10 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

9 FIO DE SUTURA 5 3 PACOTE RISCO DE FALTAR

10 ROLETE DE ALGODÃO 2 5 UNITÁRIO OK

11 ANESTÉSICO 1 0 CAIXA RISCO DE FALTAR

12 ANESTÉSICO TÓPICO 2 2 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

13 OBTURADOR PROVISÓRIO 2 2 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

14 ADESIVO 2 0 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

15 ADESIVO ORTODÔNTICO 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

16 IONOMERO DE RESTAURAÇÃO 2 2 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

17 IONOMERO DE CIMENTAÇÃO 2 2 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

18 CERA 7 1 0 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

19 CERA ORTODÔNTICA 5 5 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

20 RESINA A1 3 3 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

21 RESINA A2 3 2 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

22 RESINA A3 3 5 UNITÁRIO OK

23 RESINA A3.5 3 5 UNITÁRIO OK

24 RESINA A4 3 5 UNITÁRIO OK

25 RESINA B1 3 3 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

26 RESINA AO2 3 3 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

27 RESINA AO3 3 0 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

28 RESINA ACRÍLICA 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

29 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% 5 4 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

30 PASTA PROFILÁTICA 3 3 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

31 FLOUR EM GEL 3 3 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

32 GEL DE CLAREAMENTO 16% 3 2 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

33 GEL DE CLAREAMENTO 35% 1 2 UNITÁRIO OK

34 SORO FISIOLÓGICO 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

35 CARBONO 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

36 TIRA ABRASIVA 1 0 UNITÁRIO RISCO DE FALTAR

37 TIRA DE POLIÉSTER 1 2 UNITÁRIO OK

38 BANDA MATRIZ 5MM 1 3 UNITÁRIO OK

39 BANDA MATRIZ 7MM 1 3 UNITÁRIO OK

40 FORMOCRESOL 1 3 UNITÁRIO OK

41 TRICRESOL 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

42 PARANOMO 1 3 UNITÁRIO OK

43 EDTA 1 1 UNITÁRIO FAZER PEDIDO

CONTROLE DE ESTOQUE - MATERIAIS CONSUMO (REPOSIÇÃO)
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Para um melhor entendimento da curva ABC, foram realizadas as seguintes 

classificações: 

 

Família A – Itens críticos, que possuem prazo de validade curto, alto preço ou 

demora do fornecedor para entregar. Alto impacto na ausência/atraso do item. 

Família B – Itens intermediários, que possuem um prazo de validade maior, preço 

intermediário e prazo intermediário de entrega pelo fornecedor. Médio impacto na 

ausência/atraso do item.  

Família C – Itens comerciais – que possuem alto prazo de validade e são 

encontrados facilmente pelo fornecedor. Baixo impacto na ausência/atraso do item. 

 

Após a aplicação desse novo conceito houve a uma maior precisão nas atividades 

de reposição do estoque, redução dos desperdícios por prazo de validade e precisão 

na gestão de controle e custos do estoque. 

 

4.2 - Oportunidade de implementação do 5S em algum ambientes. 

 

Utilizando os conceitos do 5S, foi possível aumentar a organização das prateleiras 

de estoque juntamente com as áreas destinadas ao atendimento aos pacientes. 

 

Incialmente houve a organização o armário de estoque de materiais de consumo, 

levando em consideração a validade dos produtos (produtos prestes a vencer à 

frente dos produtos com prazos de validades mais longos), as prioridades de uso (de 

acordo com a curva ABC) e também definidos os locais exatos de cada produto 

juntamente com sua identificação. Segue abaixo, na Figura 01, o antes e o depois 

da organização do armário de estoque de materiais de consumo. 
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Figura 1 – Melhoria aplicada no estoque de produtos dos consultórios 

Fonte: Própria 

 

Outra oportunidade de melhoria também implementada foi à identificação das salas 

dos consultórios através do conceito de Gestão Visual, proporcionando um aumento 

na satisfação dos clientes e profissionais que acessam o ambiente diariamente. 

 

Pelo fato das salas de atendimento não serem fixas para cada dentista, foi utilizado 

um quadro branco para que seja possível a anotação do nome do profissional que 

está utilizando o ambiente e facilitar a interação dos clientes, como pode ser 

observado na Figura 02.  
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Figura 02 – Implementação da Gestão Visual nos consultórios. 

Fonte: Própria 

 

4.3 - Desenvolvimento de um novo layout funcional para a clínica; 

 

Analisando o fluxo de funcionários e pacientes, ficou evidenciado a possibilidade de 

implementar um novo layout funcional para a clínica, onde seria padronizado o fluxo 

de entrada e saída de pacientes, juntamente com a otimização das atividades de 

recepção e atendimento por parte dos funcionários como pode ser observado na 

Figura 03.  
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Figura 03 – Layout funcional proposto. 

Fonte: Própria 

 

4.4 - Inclusão de Kaizens em diversos processos operacionais; 

 

Em vista da dificuldade das recepcionistas em encontrar as fichas dos pacientes nos 

arquivos físicos, foi implementado um Kaizen organizacional para otimizar o sistema 

de rastreamento de fichas via planilha eletrônica inteligente (Figura 04), onde ao 

inserir o nome do paciente é possível visualizar os dados pessoais básicos e sua 

localização no arquivo físico. 

 

 

Figura 04 – Sistema de rastreamento de fichas. 

 Fonte: Própria 
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Outra melhoria implementada, foi à padronização do processo de esterilização dos 

materiais instrumentais, sendo disponibilizado um fluxograma de processo na sala 

de esterilização, para que todos os funcionários responsáveis pelo procedimento 

sigam passo a passo e padronizem a operação, conforme pode ser observado na 

Figura 05.  

 

 

Figura 05 – Fluxograma do processo de limpeza implementado. 

Fonte: Própria 
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5. Conclusão 

 

O presente estudo de caso teve como objetivo aplicar os conceitos e 

ferramentas do Lean Healthcare em uma clinica odontologia, o que tornou visível 

que os principais problemas desse ambiente são similares aos encontrados nas 

indústrias, destacando-se a falta de organização e gestão de estoques, ocasionando 

desperdícios de materiais, custo e tempo. 

Com a implementação das melhorias na gestão de compras dos materiais de 

consumo houve a notória facilidade na gestão por parte do departamento no 

planejamento de compras, gerando a redução de tempo para as emissões de 

pedido, além de permitir uma compra programada com maior precisão. Já em 

relação à nova forma de organização dos materiais nas prateleiras do estoque, 

houve um melhor controle no reabastecimento dos itens e também uma controle 

preciso quanto ao prazo de validade. Da mesma forma, após a aplicação das etapas 

do 5S nos setores, os ambientes tornaram-se mais organizados, limpos e 

agradáveis. 

As ferramentas do Lean Healthcare são simples e de custo irrelevante em 

comparação aos seus resultados obtidos, porém, o principal obstáculo é a sua 

continuidade, pois ainda sofre resistência organizacional e necessita do amplo 

envolvimento da alta gerência, pois é comprovado que com os processos 

otimizados, o ambiente de trabalho fica mais produtivo e os pacientes são atendidos 

com mais qualidade. 

Para trabalhos futuros, sugere-se verificar a efetiva redução de custos e o 

dimensionamento da satisfação do paciente que frequenta a clinica após a aplicação 

das ferramentas do Lean Healthcare. 
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