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RESUMO 

 
ESTADO DA ARTE: Tanto no âmbito internacional quanto nacional, a saúde 

encontra dificuldades em sua gestão, entre os maiores problemas enfrentados estão 
a escassez de recursos financeiros nos últimos anos. Em 2019, o orçamento da saúde 
perdeu 13.6 bilhões. Considerando os recursos autorizados no início de 2020, de 
quase R$ 5 milhões abaixo do piso anterior, a perda estimada entre 2018 e 2020 é de 
R$ 22.5 bilhões (MORETTI, B., FUNCIA, F.R., OCKÉ-REAIS, 2020). PROBLEMA: 
Frente ao cenário apresentado, fica evidente a importância de pesquisas que 
apresentem estratégias e ferramentas para auxiliar a área de saúde a melhorar seu 
desempenho, e, consequentemente, reduzir custos. O uso de Lean Healthcare (LH) e 
Lean Six Sigma (LSS), na gestão da saúde, pode servir como forte aliado desta 
proposta. Foi nessa perspectiva que surgiu o desejo de ensinar a aplicação do LSS e 
LH, na área assistencial, com foco na melhoria do desempenho dos Hospitais 
Universitários Brasileiros. Os princípios Lean estão voltados para a melhoria na 
qualidade da assistência aos pacientes. Seu objetivo é eliminar desperdícios e 
assegurar maior atenção na prestação de cuidados, por meio do sistema de melhoria 
contínua. OBJETIVOS: Desenvolver um curso autointrucional em um Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) através do uso do Design Thinking e que contemple os 
passos para a implementação de melhores ferramentas e práticas da metodologia 
lean healthcare e lean Six Sigma em Hospitais O curso apresenta os princípios 
fundamentais do Lean Six Sigma que sustentam as abordagens modernas de 
melhoria contínua na saúde. METODOLOGIA: Abordagem metodológica utilizada na 
construção do curso foi o Design Thinking, que nos auxiliou na imersão e no 
entendimento de parâmetros e padrões essenciais para criar soluções de melhor 
qualidade através de quatro etapas: imersão (entendimento), ideação (criação), 
prototípico (teste) e desenvolvimento (aplicação). A partir desse resultado, o protótipo 
do curso foi desenvolvido. O referencial teórico trouxe subsídios para direcionar o 
conteúdo aos problemas da gestão da assistência à saúde, extensamente relatados 
na produção científica da área. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A proposta do curso 
foi desenvolvida na perspectiva de levar um novo olhar para os gestores, com foco na 
resolução de alguns problemas recorrentes na assistência. Ou seja, o curso não se 
propôs a resolver tais problemas, mas em mostrar como os princípios Lean podem 
contribuir para o desenvolvimento de soluções. Com intuito de ser uma formação 
inicial e de caráter fortemente motivacional, o conteúdo do curso não evidenciou todas 
as ferramentas que poderiam auxiliar nas diversas rotinas gerenciais, sendo 
necessários novos estudos para identificar todas as possibilidades de aplicação da 
metodologia enxuta. Este estudo foi delineado para melhorar a eficiência e eficácia 
operacional dos Hospitais, quando corretamente apreendido e implantado pelos 
gestores.          

Palavras-chave: Tecnologia educacional; Gestão de qualidade total; Educação 

a distância; Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde  

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 
 
STATE OF ART: Both internationally and nationally, health is difficult to manage, 
among the biggest problems faced are the scarcity of financial resources in recent 
years. In 2019, the health budget lost 13.6 billion. Considering the resources 
authorized at the beginning of 2020, of almost R$ 5 million below the previous floor, 
the estimated loss between 2018 and 2020 is R$ 22.5 billion (MORETTI, B.,FUNCIA, 
F.R.,OCKÉ-REAIS, 2020).PROBLEM: Given the scenario presented, it is evident the 
importance of research that presents strategies and tools to help the health area 
improve its performance, and, consequently, reduce costs. The use of Lean Healthcare 
(LH) and Lean Six Sigma (LSS), in health management, can serve as a strong ally of 
this proposal. It was from this perspective that the desire to teach the application of 
LSS and LH emerged in the care area, focusing on improving the performance of 
Brazilian University Hospitals. Lean principles are aimed at improving the quality of 
patient care. Its goal is to eliminate waste and ensure greater attention in the provision 
of care, through the system of continuous improvement. OBJECTIVES: To develop a 
self-intrusion course in a Virtual Learning Environment (AVA) through the use of 
Design Thinking and that contemplates the steps for the implementation of best tools 
and practices of the lean healthcare and lean methodology Six Sigma in Hospitals The 
course presents the fundamental principles of Six Lean Sigma that underpin modern 
approaches to continuous improvement in health. METHODOLOGY: Methodological 
approach used in the construction of the course was Design Thinking, which helped 
us in the immersion and understanding of essential parameters and standards to 
create better quality solutions through four stages: immersion (understanding), ideation 
(creation), prototypical (test) and development (application). From this result, the 
prototype of the course was developed. The theoretical framework brought subsidies 
to direct the content to the problems of health care management, widely reported in 
the scientific production of the area. RESULTS AND DISCUSSION: The course 
proposal was developed with a view to taking a new look at managers, focusing on 
solving some recurrent problems in care. That is, the course did not propose to solve 
such problems, but to show how Lean principles can contribute to the development of 
solutions. In order to be an initial and strongly motivational formation, the course 
content did not show all the tools that could help in the various management routines, 
and further studies were needed to identify all the possibilities of application of the lean 
methodology. This study was designed to improve the efficiency and operational 
efficacy of hospitals, when correctly learned and implemented by managers. 
 
Keywords:Educational technology; Total quality management; Distance education; 
Science, Technology and Innovation Management in Health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde no Brasil encontra dificuldades em sua gestão. Um estudo de revisão 

de literatura aponta dentre os principais problemas e desafios enfrentados pelos 

gestores públicos no processo de gestão da saúde a falta de planejamento e 

deficiência gerencial, integralidade das ações, integração entre multiprofissionais e 

qualidade resolutiva da assistência, trabalho coletivo, burocracia, descentralização, 

universalização e financiamento (MARTISN C.C, WADAWOSKY A.J.; 2015) 

O problema da escassez de recursos financeiros se agravou nos últimos anos. 

Em 2019, o orçamento em saúde no Brasil perdeu cerca de 13.6 bilhões. 

Considerando os recursos autorizados pelo governo brasileiro, no início de 2020, de 

quase R$ 5 milhões abaixo do piso anterior, a perda estimada entre 2018 e 2020 é de 

R$ 22.5 bilhões de reais (MORETTI, B., FUNCIA, F.R., OCKÉ-REAIS, C., 2020) 

          O cenário apresentado é visto com preocupação pelos gestores da saúde pois, 

somado à redução das receitas, temos o acréscimo dos custos hospitalares, a cada 

ano proporcionalmente maior do que o anterior. As despesas empenhadas na 

subfunção de atenção hospitalar e ambulatorial totalizaram R$ 58,8 bilhões em 2019, 

um aumento real de 5,2% em relação a 2018 e de 1,1% em relação a 2017, passando 

a representar 48,1% da despesa em saúde (IPEA, 2021). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2010, p.6): 

“Numa estimativa conservadora, 20-40% dos recursos de 
saúde são desperdiçados. Reduzindo este desperdício 
aumentar-se-ia significativamente a capacidade de os  
sistemas de saúde fornecerem serviços de qualidade e 
melhorarem a saúde. (...) há desperdício e mau 
armazenamento (...). Os países poderiam reduzir as suas 
despesas em saúde até cerca de 5%, se reduzissem os 
gastos supérfluos em medicamentos, ou os usassem de 
modo mais adequado e melhorassem o controle da sua 
qualidade”.   

 

Frente a situação evidenciada, apresenta-se a questão que norteia esta 

pesquisa: como trabalhar para a melhoria do desempenho dos profissionais e 

gestores da saúde de modo a reduzir custos e aumentar a qualidade da assistência 

prestada?  

A referida questão destacou a importância de pesquisas que apresentem 

estratégias e ferramentas para auxiliar a área de saúde a melhorar seu desempenho, 



 
 

 
 

sendo o uso de Lean Healthcare (LH) e Lean Six Sigma (LSS) algumas dessas 

estratégias. 

Com suas origens nas fábricas de sistema de produção da Toyota, o Lean 

tornou-se particularmente essencial em serviços e, consequentemente, ganhou 

popularidade (WOMARCK, J. JONES D.T, 2003). O termo "Lean Six Sigma" refere-se 

a uma filosofia, objetivo e metodologia utilizada no sentido de eliminar o desperdício 

e melhorar os níveis de qualidade, custo e tempo de qualquer atividade. 

O desperdício existe em oito formas: superprodução, processamento extra, 

inventário, defeitos, transportes, movimentações, esperas, gênio dos empregados não 

utilizados (AKERS, 2014). 

A saúde finalmente adotou as ferramentas Lean. A aplicação inicial dessa 

metodologia na área da saúde apareceu pela primeira vez em 2000 no Reino Unido. 

Seguido pelo Estados Unidos em 2002 (RADNOR, Z., MERALI, Y., T. 2011). 

 Atualmente, ao examinar a proporção de artigos publicados no campo da 

melhoria contínua dos processos, em sua revisão, Sunder et al (2018) observou que 

em comparação com todos os outros setores de serviços, onde melhoria contínua do 

processo foi estudado / aplicada no passado, o setor da saúde tem o maior número 

de artigos em publicações acadêmicas. No entanto, esta tendência crescente no corpo 

de conhecimento ainda carece de uma estruturação e organização, para permitir o 

desenvolvimento de uma futura teoria (SUNDER, M.V., GANESH, L.S., MARATHE, 

R., 2018). 

No âmbito da Saúde Pública Brasileira, o projeto de maior destaque atualmente 

é o Projeto Lean nas emergências do Ministério da Saúde, implementado pelo 

Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação nas urgências e emergências de 

hospitais públicos e filantrópicos. Os resultados já são mensuráveis, com redução em 

45% do tempo de espera dos pacientes (BRASIL, 2021). 

Nem todas as organizações ganharam benefícios reais ao utilizar a gestão 

enxuta (MAIKE et al, 2009). Um grande estudo realizado pela Industry Week em 2007 

revelou que apenas 2 por cento das empresas que implantaram um projeto Lean 

atingiram o resultado previsto (INDUSTRY WEEK, 2008). 

Alguns autores corroboram com a ideia de uma forte ligação entre a alta 

motivação dos profissionais e o sucesso do Lean. O contrário também é evidenciado, 

ou seja, uma fraca motivação dos profissionais levará a implantação limitada da 

metodologia. Outra constatação foi que um dos fortes motivadores para as 



 
 

 
 

organizações implementarem o Lean é através da disseminação de conhecimento 

sobre suas histórias de sucesso de outras organizações e destacando os benefícios 

realizados alcançados por essas organizações (ALBLIWI et al, 2015) 

Na saúde pública, os gestores dos HUS também encontram dificuldades para 

implementar o LSS, haja vista que se trata de uma metodologia muito complexa, que 

demanda profissionais que contemplem o completo domínio da temática, a fim de 

obter êxito nos resultados. 

 Foi nessa perspectiva que surgiu o desejo de incentivar a aplicação do LSS e 

LH na área assistencial com foco na melhoria do desempenho dos Hospitais 

Universitários brasileiros. O primeiro passo, nessa direção, foi proporcionar, aos 

profissionais de saúde e gestores que atuam na saúde, maior conhecimento sobre o 

tema e motivação para para iniciarem na jornada da melhoria contínua. 

O Brasil possui dimensões continentais, com aspectos geográficos, sociais e 

organizacionais peculiares em cada uma das cinco regiões. O setor de saúde 

brasileiro, devido a estas dimensões, apresenta problemas em relação ao 

desenvolvimento, em termos qualitativos e quantitativos dos seus recursos humanos. 

São quatro os principais problemas: Má distribuição da força de trabalho, baixa 

qualificação profissional, baixa capacidade de gerenciamento local dos recursos 

humanos em saúde (RHS), deficiência em educação continuada e profissionalização 

dos trabalhadores do setor de saúde no país (BUCHAN, J. FRONTEIRA I., 

DUSSAULT G.,2011) 

Para dar conta de superar essas dificuldades, o Ministério da Saúde 

reconheceu a importância da mediação tecnológica em atividades educacionais 

oferecidas nas modalidades a distância, semipresencial e presencial e incorporou de 

soluções de tecnologia da informação e comunicação (TICs) nos processos de 

educação em saúde em diversos formatos tendo como modelo pedagógico a 

metodologia ativa com atividades colaborativas voltadas para a realidade do serviço 

nos territórios (ALVES R.L.S., et. al.,2017).  

A Educação a distância (EAD) procura chegar aos lugares dos mais difíceis 

acessos e o seu espaço institucional vem se ampliando em quase todos os setores. 

Ao longo do processo e com o ganho de imensuráveis experiências construiu-se uma 

plataforma de relacionamento onde ocorre o diálogo entre aqueles que demonstram 



 
 

 
 

interesse em entrar no assunto. De modo que o conhecimento é efetivado desde que 

se demonstre fome e sede pela preciosidade (BASTOS M.J., 2017). 

Diante da necessidade de atender à demanda por desenvolvimento e oferta de 

atividades mediadas por tecnologia e pela falta de padronização dos diversos 

Ambientes Virtuais de Aprendizado, surge o Ambiente Virtual de Aprendizagem do 

Sistema único de Saúde (AVASUS), em 2018, desenvolvido pelo Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/URFN). 

 Segundo Moran (2011), a educação presencial e à distância caminha para 

modelos inovadores. A segunda, em especial, caminha para utilização de modelos 

que priorizam o compartilhamento de ideias, discussões e trocas de experiências. O 

mais importante está no desenvolvimento de uma educação formal que foque no aluno 

e na participação como cerne de uma educação ativa e transformadora. 

Além disso, as Instituições de ensino perceberam que o ensino tradicional, por 

si só, não atende mais às necessidades dos alunos atualmente, e por isso visualizam 

novas formas de pensar o ensino e aprendizagem, de maneira mais atrativa e 

significativa. Nesse contexto de encontrar formas criativas e inovadoras para resolver 

problemas complexos, no dia a dia do professor e do aluno, surge a ideia de utilizar o 

Design Thinking na educação dos profissionais de saúde. A literatura indica que os 

educadores médicos estão integrando o design thinking em seus currículos (NICCUM 

B.A., SARKER A, WOLF S.J., TROWBRIDGE M.J., 2017; KU B., SHAH A., ROSEN 

,2018; VAN DE GRIFT T.C., KROEZE R., 2016). 

O Design Thinking combina uma abordagem criativa e inovadora em respostas 

a problemas complexos (CROSS, 2011). É um processo de inovação com foco na 

necessidade do cliente, ou seja, é uma metodologia que tem como objetivo atingir a 

satisfação do cliente, seja ele interno ou externo. A satisfação está diretamente 

relacionada ao fato de suprir as necessidades, desejos, percepções e expectativas 

(BROWN, 2020). 

Alguns educadores aplicaram a metodologia do Design Thinking no ambiente 

educacional, a partir do entendimento das necessidades dos usuários (alunos) e 

observaram que o uso dessa metodologia: (1) facilita o benchmarking; (2) aumento da 

colaboração; (4) aumenta o engajamento e interação dos stakeholders (ROBERTS 

J.P., FISHER T.R, 2016) 



 
 

 
 

No Design Thinking pode ser considerado significante e relevante para que 

a aprendizagem seja satisfatória. A forma como o estudante compreende o conteúdo 

pode tornar o material mais atrativo, além disso, modelar o material em contextos de 

problemas favorece o dinamismo entre o autor-leitor. A elaboração do material requer 

atenção nesses contextos de comportamento e compreensão, pois faz-se necessário 

atentar-se aos componentes que serão utilizados para a criação do material ( 

ANDRADE A.O.C.,  

Trazendo o Design Thinking para o contexto da EAD, o problema a ser 

solucionado pode ser entendido em vários aspectos, tais como: dificuldade em 

elaborar cursos, melhorias de processos, construção de serviços, entre outros. Pode-

se, então, resolver problemas pensando nas soluções de forma colaborativa. 

Nesse sentido, surgiu a seguinte questão para o norteamento do estudo: “Como 

ensinar gestores e profissionais de saúde na implementação das metodologias Lean 

Healthcare e Lean Six Sigma nos Hospitais Universitários Brasileiros de forma que 

eles realmente entendam a metodologia e a apliquem no seu trabalho? 

 Diante do cenário apresentado, este estudo tem como objetivo propor a 

construção de um curso EAD que possuam materiais mais atrativos, interativos e 

dinâmicos, através do uso do Design Thinking, centrado na resolução dos problemas 

do dia a dia dos gestores e profissionais de saúde se justifica pela necessidade de 

promover a formação e a qualificação dos profissionais de saúde gestores de saúde 

para o uso das técnicas e ferramentas do método Lean Healthcare e Lean Six Sigma. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um curso autointrucional em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) através do uso do Design Thinking e que contemple os 

passos para a implementação de melhores ferramentas e práticas da metodologia 

lean healthcare e lean Six Sigma  em Hospitais Universitários. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



 
 

 
 

i. Realizar busca por referências teóricas sobre os assuntos a serem 

abordados no curso;  

ii. Criar um mapa da empatia, com busca a identificar os problemas, as 

necessidades e oportunidades do público alvo do curso 

iii. Cria uma persona (cursista) que se pretende atingir.  

iv. Criar protótipos do curso em formato digital com materiais mais atrativos, 

interativos e dinâmicos. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 UMA VISÃO GERAL DO LEAN: ORIGEM, EVOLUÇÃO E 

DESDOBRAMENTOS NA SAÚDE 

O Lean Six Sigma (LSS) é uma abordagem focada na melhoria da qualidade, 

reduzindo a variação e eliminação de desperdícios em uma organização. É a 

combinação de dois programas de melhoria, Six Sigma e Lean Enterprise. Six 

Sigma é uma filosofia e metodologia de gestão que foi desenvolvida no início dos 

anos 1980 na Motorola Corporation e tornou-se popular no final 1990 pela General 

Electric Corporation e seu ex-diretor Jack Welch. Lean Enterprise se concentra na 

redução do tempo de ciclo e desperdício em processos que se originou da Toyota 

Motor Corporation como o Sistema Toyota de Produção (TPS) e aumentou em 

popularidade após a crise de 1973 (FUTERES L.S., 2014) 

Na década de 20 os conceitos de Gráficos de Controle e Controle de 

Processo Estatístico (SPC) foram desenvolvidos por Walter Shewhart e Dr. Edward 

Deming. Deming implantou o SPC na manufatura japonesa enquanto ajudava-os 

em sua reconstrução após a Segunda Guerra Mundial tornando-se um sucesso na 

década de 70. Nos Estados Unidos, diante do crescimento do SPC, surgiu o 

Sistema de Gestão da Qualidade Total (TQM) que representa a união do SPC e da 

metodologia de melhoria de processos, evoluindo, mais tarde, para o Six Sigma 

(FUTERES L.S., 2014) 

Do lado da produtividade, o Sistema de Produção Ford foi usado para montar 

carros, que foi a base para o Toyota Productions Systems (TPS).  As Filosofias de 

produção just-in-time unidas com TPS evoluíram para o que hoje é o Lean. Agora 



 
 

 
 

Lean e Six Sigma estão se fundindo para capitalizar o melhor das filosofias e 

metodologias de melhoria. (FUTERES L.S., 2014). 

Os princípios Lean são usados para identificar e posteriormente eliminar 

esses resíduos. O primeiro princípio é o de entregar valor aos clientes. O segundo 

é entender o fluxo de valor para identificar as atividades que agregam e as que não 

agregam valor ao produto/serviço. O terceiro princípio se concentra para criar e 

melhorar o fluxo do processo. Em quarto lugar, o Lean encoraja o Puxe versus 

empurre (deixar o cliente puxar o produto ou serviço; não empurrar). Finalmente, 

também trabalha com o princípio de melhoria contínua para alcançar a perfeição 

em operações, e, portanto, tem como objetivo construir uma cultura de melhoria 

contínua nas empresas (WOMACK et al., 2003).  

Segundo a literatura Lean, o desperdício existe em oito formas, incluindo 

superprodução, processamento extra, inventário, defeitos, transportes, 

movimentações, esperas, gênio dos empregados não utilizados (AKERS, 2014). 

Na prática, a aplicação do pensamento enxuto envolve uma ampla gama 

de ferramentas e técnicas (WOMACK et al., 2003). Estas ferramentas incluem: 

Mapeamento de Fluxo de Valor, 5S, Cinco porquês, Kanban, Gestão Visual, Poka 

Yoke, Diagramas de Ishikawa, etc (MANN, 2009). 

 

3.1.1 O LEAN APLICADO À SAÚDE: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

O uso do Lean na área da saúde apareceu pela primeira vez em 2000 no 

Reino Unido, seguido em 2002 nos EUA e é mais aceito globalmente hoje 

(RADNOR, Z.J., HOLWEG M.E., WARING, J., 2012). 

O Lean Healthcare está se tornando um movimento global. As razões para 

isso são os custos excessivos (MORETTI, B., FUNCIA, F.R., OCKÉ-REAIS, C., 

2020), erros que comprometem a segurança do paciente (HALL S.,2006); (KONH 

L.T., CORRINGAN J.M., DONALDSSON M.S., 2000), ineficiência burocrática 

(ZUCKERMAN, S., HADLEL J., IEZZONI L.,1994) (VITALIANO, DONALD F., 

TOREN M, 1996). 

O problema é como eliminar esses desperdícios, pois fazer saúde é diferente 

de fazer carros. Mas muitos hospitais estão aplicando os princípios da Produção 



 
 

 
 

Toyota com resultados notáveis (HOSPITAL ST. BONIFACE, 2010) (VALUMETRIX 

SERVICE, 2011) (AUGE, KAREN, 2010). 

Infelizmente essas melhorias estão em empresas específicas, as falhas na 

implantação desse programa são estimadas em dois terços dos casos (WALTER 

T., 1992) e 90 por cento (GRAHAM I., 1991). Inclusive, para alguns autores 

(Hawkes, 1993), mesmo os programas que sobrevivem, muitos reportam níveis 

consideráveis de insatisfação. 

Além disso, os projetos Lean são difíceis de se sustentar a longo prazo  por 

causa de um misterioso ingrediente que o pessoal da Toyota parece entender 

bastante - o fator Humano. Os profissionais de saúde, assim como qualquer outro, 

cometem erros. O sistema Toyota é realmente projetado para apoiar o 

desenvolvimento de pessoas, não para fornecer um conjunto rápido de soluções 

técnicas.  

Estudos comprovam o sucesso do Lean na saúde quando aplicado de 

maneira correta e seguindo alguns critérios abaixo elencados: 

•. Basear a seleção do projeto Lean Six Sigma nas principais prioridades de 

negócios (FURTERES L.S., 2009). 

• Foco nas principais áreas de negócios (FURTERES L.S., 2009). 

•. Alinhar o programa com as iniciativas estratégicas e priorizar os projetos 

baseados na estratégia de negócios (FURTERES L.S., 2009). 

• Apoio à alta administração por meio da liderança. Este fator inclui a gestão 

de estabelecimento de metas e fornecimento de liderança e direção (MEHRA S., 

HOFFMAN J.M., SIRIAS D., 2001) 

• Ligações claras entre os objetivos estratégicos e as estratégias de mudança 

(NEWMAN M.,1994) 

Estes trabalhos corroboram com a ideia de uma forte ligação entre motivação 

dos profissionais e o sucesso do Lean. O contrário também é evidenciado, uma 

fraca motivação dos profissionais levará a implantação limitada da metodologia. Há 

um forte motivador para as organizações a implementar Lean que é através da 

disseminação de conhecimento sobre suas histórias de sucesso de outras 



 
 

 
 

organizações e destacando os benefícios realizados alcançados por essas 

organizações (ALBLIWI, S.A., ANTONY, J., LIM, H.A.S., 2015). 

Esta é a razão pela qual pensar uma formação dos profissionais de saúde 

que tenha um forte caráter motivador é de grande relevância. Além disso, é preciso 

pensar em modalidades e metodologias que sejam mais adequadas à realidade 

desses profissionais que, atualmente, dispõem de pouco tempo para formação.  

 

 3.2 - A FORMAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE E O USO DA MEDIAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Tratar da construção do conhecimento em rede é uma tarefa sempre 

complexa e abrange uma equipe multidisciplinar. Ao considerar os novos desafios 

mais direto da Formação Humana em saúde podemos citar o ODS4 (Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável 2030 número 4) proposto pela Organização Mundial 

da Saúde (2015): 

“ Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. 

Para assegurar o cumprimento da ODSs, precisamos, primeiramente, 

alcançar a transformação digital na educação proposta por Souza e colaboradores 

(2017), segundo eles, numa sociedade ainda marcada pela exclusão digital, 

devemos repensar os processos formativos tradicionais e tecnologicamente 

defasados que ainda são majoritariamente defendidos pelas corporações 

profissionais da saúde brasileira. 

O Brasil tem hoje mais do que o dobro de médicos que tinha no início do 

século. Em 2000, eram 230.110 médicos. Em 2020, eles somam 502.475 

profissionais. Nesse período, a relação de médico por mil habitantes também 

aumentou significativamente, na média nacional. Passou de 1,41 para 2,4. A 

proporção de profissionais de saúde em exercício é de 8.1 por mil habitantes, e 

mesmo sendo acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apresenta problemas na distribuição desse profissional entre as unidades 

federativas. (SCHEFFER M. el at, 2020). 

Essas disparidades geográficas em relação ao quantitativo de profissionais 

médicos, pode ser vista também com os profissionais enfermeiros com variação da 



 
 

 
 

distribuição, variando entre 0.73 no Rio de Janeiro e 0.17 por mil habitantes no 

Maranhão. 

Gráfico 1- Número de profissionais de saúde por habitante/ Enfermeiros por 1000 

habitantes/1999. 

 

Fonte: Ministério da Saúde- CGRH-SUS/SIH, 1999 

Diante desse cenário, diversas estratégias e formatos educacionais são 

utilizados visando responder a essas diversidades formativas reconhecendo sua 

importância e destacando-se a necessidade de que os processos educacionais 

sejam permeáveis a dinâmica e incertezas do cotidiano do trabalho e geradores de 

processos que proporcionem práticas de cuidado consoante com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (CECIM, 2005). 

Nesse sentido, há duas grandes linhas de atuação: um eixo formativo para 

preceptores e docentes e o outro eixo, o motivador para os próprios estudantes em 

seu processo de formação e inserção do SUS. O principal eixo é baseado em 

mestrados, cursos de especializações e qualificações com metodologias que 

fomentam a interação, a reflexão sobre a prática, o incentivo ao desenvolvimento 

de inovações pedagógicas (SOUZA L.R.A., 2017). 

 O decreto nº. 9.057/2017, que regulamenta o art. 80 da LDB, em seu art. 1º 

considera EaD:  



 
 

 
 

(...) a modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de 

acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 

profissionais da educação que estejam em lugares e tempos 

diversos (BRASIL, 2017a). 

Nos últimos anos presenciamos um aumento expressivo na formação de 

profissionais de saúde através da Educação à Distância como pode ser visto pela 

evolução no número de matrículas para cursos ofertados pela UNASUS 

(Universidade Aberta do Sus) com 5.065.337 alunos matriculados em junho de 2021 

(BRASIL, 2021). 

Seguindo no caminho formativo, deparamo-nos com portais da web que 

possibilitam acesso à literatura sobre saúde e um catálogo variado de cursos EAD. 

Nesse sentido, podemos citar o AVASUS (Ambiente Virtual de Aprendizado do 

Sus), desenvolvido pelo Laboratório de Informática em Saúde, em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sua missão é promover 

conhecimento integrado e acessível em educação para a saúde com o objetivo de 

fortalecer a educação permanente de profissionais, estudantes de graduação, 

trabalhadores da Saúde e também o público em geral (AVASUS, 2018).  

Ele foi desenvolvido de modo específico para capacitar profissionais do 

Programa Mais Médicos do Brasil; agentes comunitários de saúde; agentes de 

combate às endemias; assistentes sociais; biólogos; biomédicos; docentes; 

enfermeiros; estudantes; farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; gestores; 

médicos; militares; nutricionistas; odontólogos; população em geral; profissionais 

de educação física; psicólogos ou psicanalistas; técnicos em odontologia (auxiliares 

e técnicos em saúde bucal); técnicos em patologia clínica; técnicos em radiologia; 

técnicos em segurança do trabalho; técnicos e auxiliares em enfermagem; 

terapeutas ocupacionais; ortoptistas; veterinários ou zootecnistas. 

 Na plataforma, até maio de 2021, estavam disponíveis para matrícula 288 

cursos ativos e um total de 735.106 usuários. Esses cursos – subdivididos em 



 
 

 
 

especialização, módulos de extensão/módulos educacionais, webpalestras e 

acessibilidade (módulos educacionais com audiodescrição e/ou legendagem) – 

foram elaborados por instituições de ensino ditas de excelência no processo de 

EaD, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade 

de Brasília (UNB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Fundação Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ) e outras.              

Grandes avanços foram alcançados nos últimos anos em relação a forma de 

fazer educação, mas ainda há muito desafios a enfrentar, os trabalhadores e 

gestores do SUS, em seu cotidiano dinâmicos e repletos de incertezas, certamente 

se deparam com dezenas de situações que demandam de situações que 

demandam novos saberes e abordagens. 

3.3 O DESIGN THINKING E SUA CONTRIBUIÇÃO NA SAÚDE 

O termo "design thinking", comumente conhecido como ‘Pensamento em 

Design’, ‘Forma de Pensar’, ou seja, um método em resolver problemas baseado 

em soluções. Design Thinking é uma metodologia inovadora que pode ser 

considerada ativa, pois requer processos práticos, humanistas e criativos, de 

preferência em grupos e com encontros dinâmicos de, no mínimo, quatro pessoas, 

onde será proposta a solução de algum problema e a sua prática sempre está 

centrada em ‘usuários’. 

Como metodologia, a origem do Design Thinking é muitas vezes creditada a 

Herbert A. Simon', em 1969 (SIMON H.A.,1996). Já como termo, design Thinking é 

muitas vezes atribuída a Bruce Archer (1979), que afirmou: “ Lá existe uma maneira 

projetada de pensar e se comunicar que é diferente das formas científicas e 

acadêmicas de pensamento e comunicação, é tão poderoso quanto a ciência 

métodos científicos e acadêmicos de investigação”.  (ARCHER B.,1979) 

O processo de design, recentemente popularizado por Tim Brown, descreve 

três estágios no Design Thinking: 1) inspiração, que identifica o problema inicial ou 

oportunidade; 2) ideação, que engloba o desenvolvimento e refinamento de 

ideias; e 3) implementação, que envolve a introdução e aplicação da solução 

derivada (BROWN T., 2018). Segundo o mesmo autor, o Design Thinking tem como 

foco a necessidade do cliente, ou seja, é uma metodologia que tem como objetivo 

atingir a satisfação do cliente, seja ele interno ou externo. A satisfação está 



 
 

 
 

diretamente relacionada ao fato de suprir as necessidades, desejos, percepções e 

expectativas (BROWN, 2010). 

 

3.3.1 O DESIGN THINKING APLICADO À SAÚDE 

O pensamento de design foi recentemente aplicado na área da saúde para 

abordar as experiências dos pacientes, resultados clínicos e gastos com saúde 

(ROBERTS J.P., et al, 2016) A literatura também indica o uso do na educação 

médica, introduzindo a matéria em seus currículos (BADWAN B. et al, 2018). 

Em um estudo de revisão qualitativa sobre o uso do Design Thinking 

levantam considerações importantes para a educação de profissionais de saúde, 

incluindo até que ponto deve-se : 1) ensinar design thinking aos alunos como uma 

ferramenta baseada em habilidades para preparar os alunos para a resolução de 

problemas em ambientes complexos de saúde; e 2) usar o design thinking para 

criar, implementar e refinar currículos e programas educacionais para as profissões 

da saúde (CLAUGHLIN, JE, WOLCOTT, M., HUBBARD, D. et.al.,2019). 

Os métodos básicos, mais amplamente aceitos e aplicáveis à administração 

de saúde, são o desenvolvimento da empatia, colaboração radical e prototipagem 

rápida (ROBERTS J.P., et al, 2016). 

O mapa da empatia (ME) é um método que ajuda a projetar modelos de 

negócios de acordo com as perspectivas do cliente por meio do desenvolvimento 

de uma compreensão melhor do ambiente, dos comportamentos, das aspirações e 

preocupações do cliente. Ele procura facilitar a prática da empatia por meio de uma 

abordagem centrada no usuário, ou seja, o foco está na compreensão do 

pensamento do outro indivíduo. (GRAY D.et al.,2010) 

 Ressalta-se ainda a abrangência de sua utilização tanto em cenários de 

ensino, como sala de aula e cenários virtuais e reais, quanto no público-alvo do 

instrumento, como estudantes de medicina, residentes e médicos (PEIXOTO, J.M.; 

MOURA, E.P.,2019) 
Através do Mapa de empatia são compiladas informações sobre o cliente 

numa forma visual (mapa visual), do que ele diz, faz, pensa e sente. Assim, 

possibilita a organização dos dados da fase de imersão de forma a prover 

entendimento de situações de contexto, comportamentos, preocupações e até 



 
 

 
 

aspirações do usuário (ou outros atores estudados). Quando se tem muita 

informação de campo é preciso organizá-la para gerar um melhor entendimento do 

público-alvo, de forma a ganhar empatia. Deve-se criar um diagrama dividido em 

seis áreas cujo centro é a caracterização do cliente investigado (nome, 

características pessoais, renda etc. (VIANA M. et al, 2012). 

A empatia é um aspecto multidimensional que requer a habilidade de 

perceber e entender o outro nos aspectos emocionais. É uma habilidade intelectual 

a ser aprendida que representa um dos domínios da inteligência emocional 

(PEIXOTO J.M., MOURA E.P.,2020). 

O Mapa da Empatia possui quatro quadrantes, cada um contendo uma das 

seguintes palavras: “Diz”, “Pensa”, “Faz” e “Sente”. No quadrante “Diz”, será 

informado o que o usuário verbalizou na entrevista, idealmente citações; no 

quadrante “Pensa”, o que o usuário pensou durante o encontro; no quadrante “Faz”, 

as ações que o usuário executa; e no quadrante “Sente”, o estado emocional do 

usuário, em geral um adjetivo (GRAY D.et al.,2010). 

 As Personas são personagens ficcionais criados a partir da síntese de 

comportamentos observados entre consumidores. Elas representam as 

motivações, desejos, expectativas e necessidades. A partir dos dados levantados, 

são identificadas diferentes polaridades de características do público alvo. Estas 

podem variar desde aspectos epidemiológicos como sexo, idade e classe social, 

até perfis comportamentais. Depois de identificar todas as polaridades, compõem-

se os personagens combinando esses aspectos e usando como referência os perfis 

identificados em campo. Ao fim, deve-se atribuir um nome e criar histórias e 

necessidades que ajudem na “personificação deste arquétipo (VIANNA M., 2012) 

Há inúmeros estudos na literatura em que foi aplicado a abordagem do 

Design Thinking na área da saúde: experiências dos pacientes, resultados clínicos 

e gastos com saúde ( KIM S.H., MYERS C.G., ALLEN L., 2017) , 2016) 

(DIECHMANN D, VAN DER HEIJDE R.,2017). A literatura também indica que os 

professores estão integrando o design thinking à sua formação (NICCUM B.A., 

SARKER A., WOLF S.J., TROWBRIDGE M.J., 2017) e que as escolas médicas 

estão fazendo parceria com empresas de design para entender melhor o 

comportamento em ambientes clínicos (THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY, 

2018). 



 
 

 
 

A relação pequena, mas crescente, entre a educação e o design thinking 

oferece uma oportunidade para expandir as pesquisas nesta área e identificar 

oportunidades promissoras. Essas são o conjunto de pessoas que pretendemos 

atingir. Poderemos então criar o perfil de estudantes/cursistas, baseado nos perfis 

do curso. 

Os professores têm uma grande oportunidade ao usar design thinking: para 

aplicação em sala de aula, para o planejamento das aulas e para a idealização da 

própria carreira. Eles podem tornar a exposição do conteúdo muito mais divertida e 

interessante, incentivando a colaboração dos alunos em grupos para discutir 

determinados temas e chegar à solução de problemas. Além de aproveitar da 

abordagem para compreender e desenvolver métodos de avaliação e mensuração de 

resultados, por exemplo. 

O objetivo desta revisão foi examinar o uso do design thinking na educação de 

profissionais da saúde com o objetivo principal de compreender como o design 

thinking foi aplicado e avaliado e aplicá-lo na criação do curso EducaLean.



 
 

 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Tratou-se de uma pesquisa aplicada. Este tipo de pesquisa traz mais 

conhecimento por meio da solução de problemas da vida real, reunindo diferentes 

tipos de cientistas e profissionais de vários campos, conforme o problema a ser 

resolvido. A equipe se forma e se dissolve após a solução de problemas. A 

validação do conhecimento não se dá pela publicação em revista referendada 

(embora isso possa ocorrer), mas pela solução do problema (GIBBONS, 1994). 

Quanto ao método ou abordagem metodológica, a pesquisa enquadra-se no 

tipo qualiquantitativa e quanto aos objetivos enquadra-se na pesquisa exploratória. 

Conforme explica Gil A.C. (1991), as pesquisas desse tipo objetivam dar 

familiaridade ao pesquisador sobre um problema, para permitir a construção de 

hipóteses ou tornar mais clara a questão. 

 

4.2 CONTEXTO E CENÁRIO DO ESTUDO 

 Foi realizada no Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Sergipe (HU-UFS).  É uma Unidade Hospitalar Geral, de ensino e pesquisa, 

prestador de serviço exclusivo ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo referência 

para todo o Estado. Funciona como órgão suplementar da UFS, ancorando o Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), especialmente nos cursos de 

Enfermagem, Odontologia, Medicina, Fisioterapia e Nutrição. 

Em 2013, o HU/UFS firmou contrato para a transferência da sua 

administração, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (REHUF), incorporando-se à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH). O HU/UFS passou a ser a nona filial da EBSERH, 

criando condições materiais e institucionais para o desempenho das funções 

relativas ao ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde dos usuários. 

A escolha do local de estudo foi devido a ser o local de trabalho da autora, 

facilitando a observação in loco e aplicação de instrumento de pesquisa. O período 



 
 

 
 

de realização do estudo foi entre junho de 2019 e julho de 2021, durante a 

realização do Mestrado Profissional em Gestão e Inovação  pela UFRN.  

 4.2 O PÚBLICO ALVO PESQUISADO 

Para Primeira fase da pesquisa, utilizamos como população alvo os 

profissionais de saúde. Eles foram escolhidos devido sua prevalência, dentre as 

demais formações, como ocupantes de cargos de gestão em saúde.  

A amostra aleatória simples foi constituída por 11 profissionais de saúde de 

diversas áreas (enfermagem, nutrição e farmácia).  Não foi definido previamente a 

quais especialidades seriam aplicados no estudo, isso ocorreu de forma aleatória, 

com quem se dispôs a participar da pesquisa. Para a inclusão dos participantes, 

adotou-se os seguintes critérios: os indivíduos deveriam ser profissionais de saúde, 

fazer parte de diversas faixas etárias e gêneros e ter assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Cabe esclarecer que a população aqui pesquisada, pela quantidade de 

profissionais e por conta do pouco tempo disponível para o levantamento das 

informações, não representa o universo de todos os profissionais de saúde atuantes 

nos 41 Hospitais da Rede Ebserh, portanto, não é possível inferir que as 

informações aqui apuradas sejam uma realidade em toda a rede. Será necessário 

estudo mais amplo e aprofundado para confirmar se o perfil comportamental da 

amostra aqui pesquisada se replica em toda a rede Ebserh. 

 Num segundo momento, aplicou-se a técnica de Observação Direta e 

tivemos como público alvo os Gestores do HU-UFS.  A amostra foi constituída de 

profissionais vinculados à Gerência de Atenção à Saúde do HU-UFS. A escolha dos 

gestores como uns dos públicos alvo do curso pode ser justificada pela seguinte 

frase dita por pelo Autor Lee Fred (2009): 

“Ao menos que os gerentes comprem, padronizem e imponham essa idéia, essa 

prática não se tornará um padrão de referência. ”’ 

 Somente por meio da alavancagem da liderança é possível a implantação 

de projetos LSS com sucesso. Só gerentes e supervisores são responsáveis pelo 

engajamento. 



 
 

 
 

Muitos dos desafios presentes na implantação de projetos Lean estão 

relacionados com a formação dos profissionais de saúde, por não permitir maior 

aprofundamento com disciplinas ligadas à gestão (SOLIMAN, M., SAURIN T.,2017). 

Um estudo feito por Oliveira (2018), após a observações de currículos de 

ocupantes de cargos de chefia da rede Ebserh, a partir da coleta de publicações de 

portarias de nomeação em boletins de serviços, acessíveis no site da empresa, entre 

2017 e 2018, pode-se constatar que 96.46% das chefias do HUFs possuem 

conhecimentos e habilidades técnicas relacionadas como o cuidado e a saúde do 

paciente. Em contrapartida, quando esse mesmo profissional é indicado para ocupar 

o cargo de chefia, somente 15.6% desses possuem conhecimento em gestão 

hospitalar. 

A análise dos currículos dos chefes dos diversos níveis gerenciais, percebeu-

se que quanto mais operacional a chefia, mais evidente ficam suas competências 

técnicas-assistenciais. Isto pôde ser observado pela análise dos currículos das chefias 

de Divisão, Setor e Unidades das Gerências de Atenção à Saúde, Administrativa e 

Ensino/Pesquisa, do total apenas 12,5% dos chefes da área de Atenção à Saúde 

possuem curso técnico em gestão, e 25% têm formação superior na área 

administrativa ou correlata (OLIVEIRA, 2018). 

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

Utilizamos dados primários obtidos a partir de questionários. Um questionário 

é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito (LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A., 2019) 

O estudo apresentou três fases: 

Figura 1- Etapas do Processo Metodológico: 



 
 

 
 

 

Fonte: Produção Própria,2021 

 

Fase 1:  Adequação, aplicação do Instrumento e análise das respostas 

Adequação do conteúdo do formulário (Herrman N.)  Foi realizada durante 

uma capacitação sobre o tema da empatia, foi obtida pela técnica do grupo focal 

aplicada em cenários reais de aprendizagem para o programa de preceptoria dos 

os alunos de residência em Saúde do Adulto e Epidemiologia, nos meses de abril 

e maio de 2021. A capacitação contou com a participação de nove profissionais de 

saúde de diversas áreas (enfermagem, nutrição e farmácia) do segundo ano de 

residência no Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS), localizado na zona norte 

da capital.  Nessa capacitação, após a explicação dos aspectos teóricos da 

empatia, foi criado o formulário que seria aplicado aos profissionais da saúde. 

Dois instrumentos autoaplicáveis (formulários online) com perguntas abertas 

(discursivas) e fechadas (alternativas) foram respondidos por profissionais de saúde 

e contém 34 e 21 itens respectivamente (com questões abertas e de múltipla escolha) 

relacionados às atividades de estudo, formação profissional e vida diária. Essas 

questões foram elaboradas com base nos Estudos de Hermann sobre os aspectos 

relacionados à vida diária e comportamentais. 



 
 

 
 

Fase 2: Observação direta, não sistemática, com os gestores do HU-UFS, 

criação do Mapa da Empatia e Persona do Curso 

 Realizamos um estudo do tipo observação não estruturada, também 

denominada assistemática, simples, espontânea, informal ou não planificada. Nesta 

fase atuamos como mero expectador.  

Fomos ao encontro do cliente/usuário do produto ou serviço em questão, 

nesse caso os gestores e líderes de saúde, para observar e interagir com eles de 

forma a aproximar-se de seus pontos de vista e descobrir não só o que falam, mas 

também o que/como fazem e sentem. Empreendeu-se tempo conhecendo as suas 

vidas para ganhar empatia, potencializar o entendimento de suas perspectivas e, 

assim, identificar suas crenças, anseios e necessidades. 

A observação utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Consiste em ver, ouvir e examinar fatos ou fenômenos (LAKATOS, E.M.; 

MARCONI, M.A., 2019. 

Nessa Etapa, a partir de aspectos teóricos relacionados à empatia, obtidos 

em revisão da literatura, e da análise do Mapa da Empatia (ME) dos público alvo do 

curso (gestores em saúde), desenvolvido a partir da compreensão, foi elaborado 

uma persona.  

Fase 3: Criação do Template do Curso  

O protótipo do Curso para o ensino da metodologia Lean e LSS foi estruturado 

conforme descrito anteriormente. As informações levantadas nas etapas anteriores 

sobre os problemas de implementação do lean contribuíram para o desenho do EAD. 

Posteriormente, o protótipo foi desenvolvido a partir do template padrão criado pela 

equipe técnica do AVASUS.  

O infográfico a seguir demonstra o passo a passo da prototipação do curso na 

plataforma AVASUS (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde). 

Figura 2- Etapas de prototipação do curso Educalean no AVASUS 



 
 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2021 

Para obtenção dos dados que subsidiaram a construção do curso, foi utilizado 

o Design Thinking, que nos auxiliou na imersão e no entendimento de parâmetros e 

padrões essenciais para criar soluções de melhor qualidade através de 3 etapas: 

Descoberta (Empatia, Definição), Ideação (Ideação e Prototipação) e Experimentação 

(Validação) (LARRY P., LEIFER L.L., 2018). Veja, na figura abaixo, a representação 

das etapas:  

 

Figura 3-Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking 

 

 



 
 

 
 

Fonte: Objetivo Sorocaba, 2021 
                   

4.4 MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 Depois de coletar os dados através dos instrumentos escolhidos, procedemos 

à análise dos mesmos. Segundo André e Lüdke (1986), para analisar os dados 

qualitativos deve-se “trabalhar” todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os 

relatos das observações, as transcrições de entrevistas, as análises de documentos 

e as demais informações disponíveis. 

Para a categoria de dados nominais, utilizamos para análise dos dados, a 

aplicação de categorias e determinamos a proporção de respostas em cada categoria 

como por exemplo especialidade, quantidade de filhos… 

            Para codificação dos dados fez-se necessário converter dados de 

escalas nominais (sexo) e ordinais (idade) para contagens numéricas antes de serem 

inseridos nos arquivos de dados. As respostas foram tabuladas diretamente pelo 

aplicativo. Realizamos a análise textual discursiva, dessa forma obtivemos o perfil do 

profissional de saúde. 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 Esse estudo norteou-se, sobretudo, pelos princípios éticos, comprometendo-

se a seguir a resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), garantindo sigilo e proteção dos participante foi enviado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do cadastro 

do projeto na Plataforma Brasil. 

Nesse sentido, firma-se o compromisso em obter o Termo de Consentimento 

da Instituição envolvida no estudo, assim como, em garantir o sigilo das informações 

por meio do Termo de Utilização de Dados e garantir o uso dos dados obtidos 

exclusivamente para os fins da pesquisa e divulgar os resultados à sociedade 

científica. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, serão apresentados detalhadamente os resultados da aplicação da 

referida metodologia no desenvolvimento do curso proposto. Inicialmente serão 



 
 

 
 

evidenciados os resultados e desdobramentos de cada fase do Design Thinking, a 

saber, Fase de Descoberta, Fase de Ideação, Fase de Experimentação.     

FASE 1: DESCOBERTA 

Esta fase é dividida em duas etapas, a primeira etapa denominada Empatia e 

a segunda etapa chamada de Definição. 

Etapa 1: Empatia  

Nesta etapa conduzimos uma pesquisa de campo preliminar (Pesquisa 

Exploratória) que auxiliou no entendimento do contexto do assunto trabalhado e na 

identificação dos comportamentos extremos que poderiam ser estudados mais a 

fundo num segundo momento.  A Pesquisa Exploratória auxilia a equipe no 

entendimento do contexto a ser trabalhado e fornece insumos para a definição dos 

perfis de usuários, atores e ambientes ou momentos do ciclo de vida do 

produto/serviço que serão explorados na Imersão em Profundidade (VIANNA et al, 

2012) 

Começou-se com um exercício da Empatia para entender o público alvo do 

curso, quais suas necessidades e os problemas que enfrentam. Segundo Vilargada 

R. (2009) diferentes pessoas, com diversas posições e perspectivas, convergem para 

o mesmo problema.  

 Para pesquisadores de universidades israelenses e norte-americanas que 

estudaram diferentes abordagens de empatia, afirmam que perguntar é a melhor 

forma para saber o que está acontecendo com alguém, “Nós erroneamente 

presumimos que se colocar no lugar de outra pessoa irá nos ajudar a entender e a 

melhorar as nossas relações interpessoais”, afirma o estudo publicado no Journal of 

Personality and Social Psychology, periódico da Associação Americana de Psicologia. 

“Se você quer um entendimento do que alguém está pensando ou sentido, não faça 

suposições, pergunte. ” (REVISTA GALILIEU, 2018). 

A partir de aspectos teóricos relacionados à empatia obtidos por esses estudos, 

podemos entender a importância de fazer perguntas certas para gerar empatia com 

nosso público alvo.  

Nesse sentido, inicialmente foi elaborado um formulário online adaptado ao 

público profissional da área da saúde. A versão final do instrumento foi obtida pela 

técnica do grupo focal aplicada em cenários reais de aprendizagem para o programa 



 
 

 
 

de preceptoria dos os alunos de residência em Saúde do Adulto e Epidemiologia, nos 

meses de abril e maio de 2021.              

Estudiosos definem grupos focais como uma técnica de pesquisa que coleta 

dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador (MORGAN, David L.,1997). Como técnica, ocupa uma posição 

intermediária entre a observação participante e as entrevistas em profundidade. Pode 

ser caracterizada também como um recurso para compreender o processo de 

construção das percepções, atitudes e representações sociais de grupos humanos 

(VEIGA, L.,GONDIM, S.M.G, 2001).  

Para elaboração das questões do formulário foi inspirado no modelo proposto 

por Herrman N. (1989) chamado de O “Herrmann Brain Dominance Instrument” 

(HBDI). Ele descreve quatro partes ou quadrantes nos quais o cérebro está dividido: 

● Tipo A: pessoas analíticas - especialistas. É um perfil 

caracterizado por um estilo de pensamento lógico, analítico e mais técnico. São 

pessoas muito racionais que inferem dados a partir de fatos concretos. As 

pessoas analíticas costumam ser mais competitivas e individualistas, além de 

inteligentes, irônicas e com um grande senso de humor. As atividades mais 

associadas a este tipo de dominância cerebral são as relacionadas com a 

matemática, física, engenharia, química…  

● Tipo B: o estilo organizador, amante da ordem e da 

meticulosidade.  

● Tipo C: o relacional, o emotivo O tipo C faz referência à 

dominância cerebral que tende a emotividade, à necessidade de se conectar 

com os outros, de se relacionar para desfrutar do contato social com o qual se 

sentir útil, dar e receber. São pessoas que sabem comunicar, que são 

espontâneas, extrovertidas, e que em geral costumam preferir trabalhos como 

jornalismo, a enfermagem, o trabalho social, a advocacia, etc.  

● Tipo D: o experimental O quarto perfil deste teste sobre a 

dominância cerebral faz referência àquela personalidade caracterizada por 

uma mentalidade holística. São perfis visuais, espontâneos e altamente 

criativos. São pessoas que gostam de experimentar e inovar, ainda que isso 

tenha algum risco associado. Sempre olham para o amanhã, mas tentam 

aprender com o presente para poder chegar mais longe dia após dia. 



 
 

 
 

 Nesta etapa, recolheu-se o máximo de dados e informações que pudessem 

ajudar na futura solução, sempre mantendo o foco no ser humano. Optamos por 

separar o público alvo por formação profissional para que pudéssemos ter um retrato 

mais fidedigno dos mesmos. As observações e as conversas proporcionaram o 

conhecimento do público. Para organização dos resultados, os dados foram 

organizados em gráficos dinâmicos gerados pelo próprio software Google Forms 

Na primeira fase do estudo realizamos uma adequação do conteúdo do 

formulário "Herrmann Brain Dominance Instrument” (HBDI) aos profissionais de 

saúde. 

Um importante pesquisador na área de recursos humanos, Ned Herrmann, 

torna-se o elo teórico principal. Herrmann pesquisou durante anos na gerência da área 

de recursos humanos da General Eletrics de forma a aumentar a produtividade, a 

motivação e a criatividade dos funcionários. Após anos de estudos, criou a Teoria da 

dominância cerebral ou a teoria dos quadrantes cerebrais, classificando-os indivíduos 

conforme suas atitudes ou “gênio” de acordo com a simbologia da divisão cerebral em 

quatro quadrantes em: analítico ou racional, organizacional, experimental, e intuitivo 

ou holístico (TOMITA R.K., 2018) 

 A adequação do conteúdo foi realizada durante uma capacitação sobre o tema 

da empatia para os residentes do Hospital Universitário de Sergipe. A atividade foi 

desenvolvida dentro do Programa de Desenvolvimento Discente entre fevereiro a 

maio de 2021 e teve carga horária de quatro horas. A capacitação ocorreu em dois 

encontros e contou com a participação de 7 residentes de diversas especialidades 

(enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos). Nessa capacitação, após a explicação 

dos aspectos teóricos da empatia, o instrumento foi criado e divulgado internamento 

no Hospital. 

 Os resultados do teste formam a maioria são mulheres (85.7%). A maioria 

reside com outra pessoa (57.41%), 71.4% deles não tem filhos, (57.41) não realizaram 

pós-graduação, entre as habilidades mais citadas para obter êxito na profissão foram:  

 

 

“‘Conhecimento, comunicação e proatividade, comunicação e estudo 

permanente, Estudar sempre, ser líder, comunicador, saber tomar decisão, conhecimento geral 

em saúde, fisiopatologia, farmacologia, comunicação interpessoal, trabalho em equipe, Ter um olhar 



 
 

 
 

crítico, estar sempre se atualizando, olhar o paciente de forma humanizada, gostar de trabalhar 

em equipe, ser dinâmico, ter boa comunicação, compromisso, atualização e boa comunicação, 

Espírito de liderança, determinação, empatia” 

 

 

Em relação a pergunta qual (is) método (s) de estudos você mais se identifica. 

Temos que 42.9% relataram a escrita como principal método de estudo. Já a resposta 

a pergunta: Quando precisa resolver algo com os demais colegas, de qual maneira 

você os aborda, obtivemos respostas como: 

 

“’Educadamente. Educadamente, tirando dúvidas. De maneira que haja 

comunicação e consenso. Procurando-os para dialogar sobre o assunto, 

Comunicação verbal, de forma educada, calma e sem impor, mas sim dialogando, 

tentando sempre entender o lado do outro também e caso necessário realizando 

acordos entre as partes. Educação e conhecimento prévio, Pessoalmente”’ 

 

 

Aplicamos, posteriormente, a técnica da observação direta com os gestores do 

HU-UFS. Essa pesquisa teve como objetivo um mergulho a fundo no contexto de vida 

dos atores e do assunto trabalhado. Inicialmente, foram realizadas cinco ações de 

observação exploratória. Buscou-se, com isso, identificar os comportamentos gerais 

e captar insights quanto a sua rotina diária de trabalho, desde o momento em que ele 

chega ao hospital até quando se despede dos colegas e deixa o prédio. 

 

Etapa 2: Definição 

 

Definiu-se dentre as necessidades identificadas na etapa anterior, quais seriam 

nosso foco de atuação. A partir dos diferentes olhares, chegou-se o momento de 

interpretar e compreender o problema. Nesta fase, buscou-se descobrir a origem da 

questão “Como fazer com que os gestores de Hospitais Universitários quisessem 

fazer o curso e aplicar o que aprendeu em seus ambientes de trabalho? ”.     

A etapa de definição foi o primeiro passo do desenho instrucional do curso.  

Foi compreendida como a fase de diagnóstico, ou seja, foi entendido o problema 



 
 

 
 

educacional e assim definindo qual seria a solução para o problema e as 

necessidades de aprendizagem do nosso público alvo (KURT S., 2018). 

Após o entendimento do problema, e das informações de campo foi preciso 

organizá-la para gerar um melhor entendimento do público-alvo, de forma a ganhar 

empatia. Dessa forma criamos um Mapa da Empatia. 

O Mapa da Empatia tem uma organização visual de fácil aplicação e orienta a 

análise na perspectiva dos clientes. Apesar de se tratar de um método de plano de 

negócios, o Mapa da Empatia pode ser adaptado para outros objetivos (GRAY D. et 

al.,2010)..  

O instrumento adaptado possuía quatro quadrantes, cada um contendo as 

seguintes frases: 1. “O que o paciente pensa e sente? ” (o que é importante para ele, 

quais suas preocupações e aspirações); 2. “O que o paciente fala ou faz? ” (Como o 

mundo o influencia, em que ele acredita e como se expressa); 3. “O que a paciente 

escuta” (como o mundo o influencia e em que ele acredita); 4. “O que o paciente vê?  

(Como percebe o mundo, em quem acredita e onde vive). 

Quadro 1- Questões do Canvas Mapa de Empatia 

 

 

  

Fonte: Produção Própria,2021 



 
 

 
 

 A partir da síntese, foi criada uma persona para representar os gestores. Essa 

persona foi nosso guia para criação do conteúdo do curso. Uma análise de suas dores, 

pontos fortes e possíveis ganhos ao adotar a metodologia Lean Six Sigma como 

ferramenta de gestão dos processos assistenciais. 

              Durante a primeira etapa, foram desenvolvidas a síntese das 

observações do cotidiano e a persona que representa o gestor. No caso em análise, 

a criação da persona foi utilizada como uma forma de desenvolver o perfil do 

profissional, para entender como eles se comportam, quais as demandas mais 

latentes (dores) e o que de fato faz diferença na experiência deles do hospital (ganhos) 

Apesar de viverem em realidades distintas, percebeu-se que os gestores dos 

HUs das diversas regiões possuíam valores e problemas muito semelhantes. A partir 

desta constatação, concluiu-se que seria possível sintetizar suas características em 

apenas uma persona a Paula. Com o intuito de resumir a grande quantidade de 

achados de campo, de modo a facilitar a visualização dos muitos aspectos deste 

“gestor”, desenvolveu-se o Mapa de Empatia. Nele, foi exposta a maneira como a 

Paula fala, ouve, enxerga e pensa, não somente em relação aos aspectos de sua vida, 

como também quanto ao Hospital que trabalha. 

Apresentamos uma caricatura do usuário, colocado no centro do mapa, 

nomeado de persona, que é uma representação semifictícia das características da 

“pessoa” que se relaciona ao modelo de negócio de uma determinada atividade. 

Imagem 1-Persona: Paula, 46 anos, casada 

Fonte: Produção Própria, 2021 

Quadro 2-Persona e questões do Canvas Mapa de Empatia 



 
 

 
 

PERSONA Paula, mulher , casada, nível superior completo,  45 anos, 2 
filhos, trabalha no hospital há 7 anos e tem outro vínculo 
empregatício, Introvertida, intuitiva, racional e julgadora. 

 Usa celular frequentemente, principalmente redes sociais. 
Participa de eventos e gosta de comunicação interpessoal. 

O que ouve Que é muito difícil gerenciar um hospital. 

Escuta dos amigos que ela tem que se divertir mais . 

O que vê e o que fala, o que faz e o que escuta Utilizam muito o computador em sua rotina de trabalho, 
porém possuem pouco tempo para se atualizar em relação 
ao hospital através de leitura de e-mails, intranet, murais e 
painéis durante a rotina de trabalho. 

Recebem uma quantidade massiva de e-mails e as 
informações em murais/painéis não são atrativas ou são 
informações administrativas do próprio setor, ou seja, não 
abordam o planejamento estratégico 

Preferem realizar reuniões para discussão de informações 
administrativas, estratégicas e gerenciais, devido à 
possibilidade de esclarecer dúvidas, discutir diferentes 
opiniões e alinhamento da equipe como um todo, para evitar 
erros de compreensão e divulgação de informações erradas 
e/ou incompletas, porém referem a impossibilidade de 
reuniões periódicas devido a rotina atarefada na gestão. 

Utilizam poucas ferramentas de produtividade. 

No cotidiano, são pessoas que utilizam celular e computador 
como maiores meios de comunicação, que consomem 
informações navegando em sites de pesquisa e que utilizam 
redes sociais, que para o trabalho, consideram ser uma 
ferramenta eficiente para informações rápidas e objetivas, 
porém a informação não fica documentada, como no e-mail, 
por exemplo 

  

Dores, problemas, dificuldades   

  

Excesso de trabalho ,Improdutividade (passa o dia apagando 
incêndio).Poucos recursos (materiais, insumo, dinheiro, 
pessoas) ,Têm que lidar com a estabilidade do funcionário 
público ,Não pode demitir, não pode dar suspensão ,Tem que 
lidar com a falta de vontade, interesse e proatividade dos 
funcionários ,Funcionários são desmotivados e resistentes à 
mudança (não tem desafio/ propósito) ,Política influencia 
negativamente o trabalho ,Não se sente capacitado para o 
ocupar cargos de gestão (não lhe foi oferecido os 
treinamentos necessários) ,Ter que lidar com a superlotação 
e diversidade de perfil de pacientes Lida o tempo todo com 
reclamações de funcionários 

Pontos Fortes   

  

Entende o processo assistencial/ rotina hospitalar (cuidado). 
Geralmente são bons profissionais assistenciais. 



 
 

 
 

Ganhos Gostariam de participar mais das discussões e estratégias 
(fazer parte);Informações individualizadas e personalizadas 
;Maior interação pessoal; Sentir-se mais valorizado; Ter 
rastreabilidade das informações; Informações rápidas, 
simples e objetivas. 

Fonte: Produção Própria, 2021 

O desenvolvimento do mapa, além de transformar-se numa importante 

ferramenta de consulta a respeito de como pensa e age o gestor. Um exemplo 

interessante, que influenciou inclusive na Ideação, deveu-se à sua percepção sobre 

hierarquia: constatou-se que o consumidor demonstrava maior respeito quando o 

funcionário estava mais bem vestido e utilizando um discurso mais impositivo, 

comportamento também identificado em seu ambiente de trabalho e na interação com 

seus vizinhos. 

FASE 2: IDEAÇÃO  

Para essa etapa, utilizamos o modelo Atenção, Interesse, Desejo e Ação 

(AINDA). Trata-se de um modelo de hierarquia de efeitos, utilizado pelo marketing, 

construídos na sequência de que seus consumidores passam por uma série de 

estágios cognitivos (pensamento) e afetivos (sentimentos), culminando em um estágio 

comportamental (fazer, por exemplo, comprar ou experimentar). (FISCHER M.E., 

2007). 

Utilizamos a metodologia AIDA, para fazer o gestor percorrer essas quatro 

etapas durante o decorrer do curso. Cada uma dessas siglas corresponde a uma 

etapa do cliente até a compra de um produto. Primeiro, é preciso atrair a atenção do 

potencial cliente. Em seguida, ações devem ser tomadas para manter o interesse no 

produto ou serviço que será adquirido. Depois, é importante criar desejo para que, por 

fim, ele realmente aja e efetive a “compra”, no caso, se motive com o curso e a 

proposta do mesmo. 

 

● A primeira etapa é chamar a atenção do gestor para fazer o curso; 

● A segunda etapa despertamos o interesse do aluno em fazer o 

curso; 

● A terceira etapa é o Desejo, instiga-lhe o desejo de fazer o curso; 



 
 

 
 

● A quarta etapa é a Ação, precisamos fazer o aluno ir a campo e 

colocar em prática o que aprendeu. 

● A última etapa do AIDA é preciso facilitar a maneira que o aluno 

tomará a ação, sendo assim, é preciso deixar o caminho para ação dele mais 

fácil 

 

 Na primeira etapa do conceito AIDA, o grande objetivo é criar um canal de 

mensagem compatível com o público-alvo do curso, fazendo-o perceber a oferta e 

captar sua atenção.  A proposta inicial é divulgar o curso nas plataformas da EBSERH 

por meio da sua Assessoria de Comunicação, em sites da empresa, mídias digitais e 

Boletins Informativos. Essa etapa é essencial, já que é impossível conquistar o gestor 

se não tiver sua atenção captada, e a melhor forma de fazer isso seria transformar o 

curso parte do processo de educação permanente de líderes dos Hospitais 

Universitários. 

Uma reunião de apresentação do produto foi realizada em 20 de janeiro de 

2020 envolvendo membros da área de Estratégia e Inovação e diretoria da Vice-

Presidência Executiva da Ebserh. Este encontro serviu para que conquistássemos o 

apoio da alta gestão ao projeto. 

Imagem 2- Apresentação do Produto para a alta gestão da EBSERH 

 

Fonte: Produção Própria, 2021 



 
 

 
 

Com objetivo de despertar o interesse do gestor em fazer o curso, criamos 

títulos atraentes para os módulos ou que respondessem a uma pergunta. Para chamar 

a sua atenção, esses títulos estão ligados a uma frustração, necessidade ou desejo 

desse profissional. Um exemplo dessa abordagem foi a aula intitulada “COMO O 

LEAN SIX SIGMA PODE CONTRIBUIR NO SEU PROCESSO DE TRABALHO? ”. No 

caso dos textos, o título é a primeira informação a ser lida, e precisa demonstrar 

porque o conteúdo é indispensável. Quando se trata de áudios ou de vídeos, os 

primeiros segundos também são essenciais. 

Depois de conquistar a atenção dos interessados, foi necessário ofertar 

informações completas, originais, de qualidade e voltadas para o público-alvo. Foi a 

vez de manter o possível cliente interessado no conteúdo. Para isso, foi importante 

explorar as suas principais dores, mantendo-o focado e mostrando que nós 

reconhecemos os seus problemas e queremos ajudá-lo com informações relevantes 

e de fácil compreensão 

Nesse sentido, o discurso foi voltado para as necessidades, já que o gestor 

precisa entender que tem um problema, e que esse problema tem solução. 

Podemos citar um exemplo da aplicação dessa abordagem no trecho do 

Resumo do curso: 

 “Você não precisa de mais ferramentas, mais certificações, mais workshops para 

melhor o hospital que você trabalha. O que você precisa é de uma abordagem simples e 

consistente para gerenciar os problemas do dia a dia. Este curso torna mais fácil para você e 

sua equipe começar a melhorar processos e entregar resultados usando a metodologia de 

negócios mais usada pelos hospitais mais bem sucedidos do mundo.Ele te apresentará 

rapidamente os elementos básicos da solução de problemas usando Lean e Lean Six Sigma, 

para que você possa facilmente entregar resultados de melhoria”. 

 O gestor precisa reconhecer que o hospital em que trabalha precisa de 

mudanças na forma de ser gerenciado. Depois, compreende a importância de 

aprender a metodologia LSS e Lean e como eles funcionam. Para então, continuar 

sua jornada.  

Uma estratégia para manter o interesse nos conteúdos foi a criação de uma 

narrativa em que o gestor foi o protagonista enfrentando problemas comuns e 



 
 

 
 

aprendendo a superá-los com exemplos práticos de aplicação dos conceitos da 

metodologia enxuta. Veja um trecho extraído do curso da secção Boas Vindas: 

Olá, tudo bem? 

Se você se inscreveu neste curso, creio que está passando por problemas de 

gerenciamento e liderança no hospital que trabalha. 

Aqui iremos enfatizar tópicos relevantes sobre liderança e gestão, focando no 

que você precisa aprender para começar já a implantar o Lean Six Sigma no Hospital 

onde trabalha.  Ele foi feito especialmente para você que quer aprender de forma 

rápida e prática. 

Te garanto que você vai gostar da metodologia que adotamos. Como sei que 

você é muito ocupado, as aulas serão curtas e fáceis de fazer, o restante do tempo 

você ficará livre para se dedicar a praticar os assuntos relacionados às aulas, 

aplicando o que aprendeu no seu ambiente de trabalho. 

Para isso você receberá vários exercícios práticos, estudos de caso, onde 

comuns enfrentados por líderes em hospitais. 

As lições que irá aprender ganham vida por meio de casos reais, colocando 

você no lugar de um gestor ágil de verdade.  

A terceira etapa na metodologia AIDA é transformar o interesse em desejo de 

adquirir as vantagens que o curso oferece. Só o interesse, criado pela possibilidade 

de resolver problemas, não é suficiente para que a pessoa continue a fazer o curso. 

Para isso, os conteúdos listaram as vantagens, características e exemplos de sucesso 

em Hospitais no Brasil e no Mundo. 

Dessa forma, durante a construção do conteúdo do curso, por exemplo, foi 

essencial que ele sinta que a escolha vai resultar em uma grande transformação em 

seu modo de trabalho, impactando em toda a instituição de saúde. 

Por fim, a última etapa no método AIDA está relacionada a fazer com que o 

aluno vá a campo e coloque em prática o que aprendeu. Depois de passar por todas 

as fases, atraindo a atenção, conquistando o interesse, e transformando esse 



 
 

 
 

interesse em desejo, ele vai realizar a ação mais aguardada para aplicar o que 

aprendeu no seu dia a dia no hospital. 

A ideia foi criar o e-book com o método GERIR (Gerenciamento Integrado e 

Rápido)  

FASE 3: EXPERIMENTAÇÃO 

Na fase de prototipação foi realizada a validação da ideia desenvolvida na 

etapa anterior. As Informações da pesquisa realizada foram utilizadas para a 

concepção do template do curso. Foi criado um grupo de alguns especialistas na área 

de educação a distância, gestão hospitalar para elaboração do protótipo inicial. 

O Protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o 

físico de forma a representar a realidade - mesmo que simplificada - e propiciar 

validações. É um instrumento de aprendizado sob dois aspectos (VIANNA, 2018). 

Dentre as diversas ideias geradas, selecionamos para a prototipação aquelas 

com maior apelo às Personas, tais como: o ebook do Método Gerir (Gerenciamento 

Integrado e Rápido), Estudos de casos com aplicação prática do Lean e LSS, 

Linguagem dialógica do conteúdo do curso. Uma vez que as ideias foram testadas, 

seus aprendizados foram incorporados para que, em mais um ciclo de prototipação, 

fosse proposta a solução final, reduzindo os riscos da sua implementação. 

A linguagem adotada para o curso foi do tipo dialógica. O vocabulário utilizado 

no texto foi pensado de maneira que se encaixasse na linguagem cotidiana do usuário. 

No desenvolvimento dos materiais EAD, deve-se usar a Linguagem Dialógica, isto é, 

os professores devem preparar e escrever seu material de modo a estarem 

continuamente conversando com o aluno, em um diálogo amigável e encorajador 

(LAASER, 1997).  

Atualmente o curso encontra-se na segunda revisão pedagógica.  

Posteriormente, iremos abrigá-lo no software THE MANAGER (Ferramenta online de 

gestão de projetos). Dessa forma poderemos desenvolver e acompanhar o 

andamento do projeto em tempo real, dentro dos espaços digitais criados para cada 

grupo com este fim 



 
 

 
 

O  que diferencia gerentes excelentes de gerentes ineficientes? Duas 

coisas. A consistência e a coerência das ações, independente dos problemas. Eles 

fazem o que precisa ser feito todos os dias, ininterruptamente. É somente com o 

trabalho árduo que algo se torna excelente. Mas primeiro eu tenho que saber fazer. E 

existe uma grande lacuna entre saber e fazer alguma coisa. Principalmente entre 

saber sobre gestão de processos, cultura organizacional e experiência do paciente.  

Observamos essa disparidade quando analisamos os currículos das chefias 

dos HUs como observado por Oliveira (2018). 

O estudo teórico de Antony J. (2020), fez-nos perceber que não atingiremos 

a excelência sem treino, sem hábitos afincados à cultura organizacional. Não 

atingirmos a excelência, fazendo coisas simples e esporádicas como instituir 

Programas de treinamento de dois dias com a contratação de excelentes instrutores. 

Na melhor das hipóteses esses programas surtem efeitos no início pois em dois dias 

não se muda hábitos de inércias tão fixados nos funcionários.  

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 4.500 hospitais, entre maio 

e setembro de 2017, pelo Survey Data Center da American Hospital Association, 

relatou que sessenta e nove por cento (69,3%) destes hospitais usam o Lean ou Lean 

Six Sigma. No entanto, apenas 12,6% destes relataram estar em um estágio avançado 

de maturidade de implementação do LSS em todo o hospital. O grau de maturidade, 

compromisso da liderança, uso de sistema de gestão e treinamento foram associados 

positivamente com resultados de desempenho positivos relatados. A conclusão do 

trabalho foi que a maioria dos hospitais adotou abordagens de melhoria de 

desempenho transformacional baseadas em Lean, mas com grande variação no grau 

de implementação (STEPHEN M.S. et al., 2018). 

Como esperar que funcionários desmotivados mudem seus hábitos 

comportamentais em um curso? Até mesmo os mais motivados, quando voltam para 

o trabalho se desestimulam vendo o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo espírito 

indiferente e o mesmo gerente desinteressado. Um elemento essencial para instituir 

hábitos comportamentais na equipe é a liderança. Somente diretores e gerentes têm 

autoridade sobre o desempenho e poder de mudanças. Segundo Greg Stock, chefe 

do Centro Médico Regional de ThiBoaux: 

“A ideia de ser capaz de transformar verdadeiramente a cultura 
dentro de um hospital pode parecer assustadora, se não 



 
 

 
 

impossível tarefa. Mas alcançar uma genuína transformação 
cultural na área da saúde por der a chave para resolver alguns 
dos problemas mais básicos e difíceis enfrentados hoje”— 

Ter palestras, declarações de visão, códigos de conduta, comitês são 

importantes para criação da cultura organizacional, mas elas são a base apoio não a 

alavancagem para melhorias.  

Crozatti J. (1998) relata que muitas empresas têm buscado novos modelos 

como downsizing, qualidade total, reengenharia, terceirização, porém, de acordo com 

suas pesquisas, quando esses programas foram implementados, sem considerar a 

mudança cultural inerente, não obtiveram sucesso. Quando a cultura destas 

organizações era uma meta explícita da mudança, o que significa que elas eram parte 

de um amplo esforço de mudança cultural, obtiveram sucesso. A organização se 

tornou mais eficiente e eficaz. 

O foco do curso é fazer as perguntas certas para conseguir mudar a cultura de 

ineficiência dos hospitais. 

 Será que os gerentes vão dar atenção a isso? 

 Será que os médicos vão participar desse programa? 

A menos que os gerentes quisessem realmente, nada aconteceria. Quando o 

funcionário volta ao seu trabalho, no hospital, após dias de treinamento dos cursos 

ofertados pela empresa em geral, ele não encontra nada do que viu no curso, o padrão 

de atendimento, as histórias emocionantes, a cortesia dos colegas, só encontra um 

trabalho numa realidade fora desses padrões. 

Somente por meio da alavancagem da liderança é possível elevar as 

pontuações de satisfação dos pacientes. Só gerentes e líderes são responsáveis pelo 

engajamento. 

 Outro problema que nos deparamos durante o trabalho é que o conhecimento 

sozinho não resolverá o problema dos maus hábitos nos hospitais. As seguintes 

perguntas foram respondidas: 

De quanta informação uma gerente precisa para melhorar seus processos 

internos na busca de eficiência? 

 De quanta informação é suficiente para que os gerentes de enfermagem 

exijam cortesia, percebam a falta do espírito de equipe, corrijam as atitudes negativas, 



 
 

 
 

e despertem a empatia como desejo a ser seguido pela equipe? 

Observamos durante o estudo dessa temática que é enganoso acreditar que o 

conhecimento é uma força para mudanças e ações. Aprender a aplicar o 

conhecimento é fundamental, dessa forma um novo modelo foi pensado para que os 

gerentes conseguissem implantar a gestão ágil envolvendo as seguintes etapas: 

*Responsabilizando-os em fazer enquanto ensina; 

* Concentrando-se no que é mais importante para o paciente; 

*Treinando outras pessoas; 

*Tomando atitudes que conquistam os corações da equipe e dos pacientes; 

A lacuna entre o fazer e o saber é uma falácia porque os gerentes não 

conhecem tudo que é necessário para alcançar a satisfação nos serviços que eles 

controlam. Mais conhecimento não levará a ação se o gerente não desejar isso com 

um nível profundo de comprometimento e intensidade, por isso a importância da 

aplicação do Design Thinking na fase inicial de elaboração do curso. 

 O objetivo principal desse trabalho foi alcançar a eficiência, através do 

comprometimento de gerentes em primeiro lugar e depois dos demais funcionários. 

Comprometimento significa que a maioria dos funcionários assume a autonomia da 

sua motivação, eles almejam a excelência por conta própria sem precisar ganhar algo 

ou evitar punições. 

Este material EAD será um início de um ciclo de melhorias contínuas nos 

hospitais universitários que o adotarem. Ele servirá como ferramenta inicial para os 

gestores, dotando-os de conhecimento, e de ferramentas para sua atuação com mais 

segurança e qualidade frente aos desafios de sistemas de saúde repletos de 

iniquidades e dificuldades de acessos aos usuários do SUS. 

 

6 O PRODUTO 

 

O CURSO EDUCALEAN 

 

A educação lean está sendo proposta por meio de um recurso educacional 

ofertado em um material didático de ensino a distância (EAD), inserido na plataforma 

de educação AVASUS, para aos profissionais da rede EBSERH e demais 



 
 

 
 

trabalhadores da saúde, com interesse na melhoria contínua dos processos 

assistenciais hospitalares.  

O curso tem carga horária de 30 horas, público alvo gestores e líderes de 

Hospitais Universitários e tem como objetivo apresentar os princípios fundamentais do 

Lean Six Sigma que sustentam as abordagens modernas de melhoria contínua na 

saúde. Será inserido na plataforma educacional AVASUS (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Sistema Único de Saúde. 

O AVASUS foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em parceria com as Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde (ETSUS), 

secretarias estaduais e municipais de saúde e Ministério da Saúde. É uma plataforma 

que garante o acesso aos profissionais, gestores, estudantes, docentes da área de 

saúde e a população em geral. Seus cursos permitem ao usuário realize download de 

material instrucional, avalie-os e emita on-line sua declaração de matrícula e 

certificado (ALVES R.L.S. et al.,2017) 

Essa plataforma está adaptada para funcionar em dispositivos móveis e 

disponibiliza cursos auto instrucionais. Estes disponibilizam ao aluno um material 

autoexplicativo e de fácil aprendizado, no qual interage apenas com o computador e 

permitem que ele realize as atividades sem o professor ou tutor online. O aluno fica 

livre para fazer as aulas de acordo com sua disponibilidade de horário. Nesse 

ambiente virtual, poderá realizar as aulas de forma assíncrona, podendo ir e voltar no 

conteúdo quantas vezes for necessário, de acordo com seu ritmo de aprendizagem 

(FIGUEIREDO A.M., 2015). 

As aulas foram construídas e direcionadas para um público com pouca ou 

nenhuma experiência em conceitos LSS e projetadas com um foco centrado nas 

inspiradas nas técnicas de aprendizagem ativa. Dessa forma o curso permite ao aluno 

não só acesso às questões teórico-conceituais, mas também, discussões sobre o 

contexto, a prática, além de permitir o acompanhamento e engajamento, servindo para 

futuras adaptações e ampliação conforme as necessidades observadas. 

O acesso do aluno será por meio da plataforma do  AVASUS no campo cursos 

de extensão conforme a figura abaixo: 



 
 

 
 

Imagem 3: Página Inicial do AVASUS  

 

 Fonte: Própria Autora, 2021 

Na tela inicial estão disponíveis, para visualização e acesso, todos os 

módulos. Há uma breve introdução sobre as informações do curso, resumo, 

conteúdos programáticos e boas-vindas.  

No seu desenvolvimento, o primeiro módulo foi projetado para fornecer a 

visão inicial sobre o tema, seus principais conceitos e fundamentos.  O objetivo 

é dar uma dimensão real do problema da saúde nos dias atuais. Em seguida 

apresentamos como o aluno pode usar o Lean e o Lean Six Sigma para ajudar a 

resolver os problemas de gestão mais comuns nos Hospitais. Tratamos também 

das diferentes formas de desperdício dos serviços de saúde para que ele seja 

capaz de pensar criticamente sobre esse assunto. 

Figura 4 -Template do Curso EducaLean (Módulo 1: Apresentação) 



 
 

 
 

 

Fonte: Produção Própria,2021 

Figura 5- Template do Curso EducaLean (Módulo 1:Aula 4: Liderando a 

Transformação no Hospital) 



 
 

 
 

 

Fonte: Própria Autora,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Template do Curso EducaLean (Módulo 1:Aula 4- Recursos adicionais) 



 
 

 
 

 

 

Fonte: Própria Autora,2021 



 
 

 
 

Na segunda unidade demonstramos a aplicação prática do uso do Lean Six 

Sigma em setores hospitalares mais comuns de possuir desperdícios (pronto 

socorro, enfermaria, centro cirúrgico). 

Figura 6-Template do Curso EducaLean (Unidade 2: Apresentação: Passo Simples para 

um hospital mais rápido e melhor) 

 

Fonte: própria Autora,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 7- Template do Curso EducaLean (Unidade 2: Chuva de palavras representando o 

tempo de espera como item mais mencionado como detrator*) 

 

Fonte: Própria Autora,2021 

*Detrator-São aqueles clientes que tiveram uma experiência negativa com a marca e não acreditam 

que esta agregou valor em suas vidas. Com isso não voltam a fazer negócio com a empresa, não 

a indica e, muitas vezes, comentam negativamente sobre ela. 

Figura 8- Template do Curso EducaLean (Unidade 2 : Texto  1: Fluxo mais rápida do 

paciente significa maior satisfação do paciente e melhores resultados clínicos) 



 
 

 
 

 

Fonte: Própria Autora,2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Figura 9- Template do Curso EducaLean (Unidade 2: Minuto Benchmarketing) 

 

Fonte: Própria Autora,2021 

Inserimos, como materiais complementares, o Minuto Benchmarking, onde 

trazemos as melhores práticas utilizadas por empresas de saúde e que usaram a 

metodologia Lean em suas atividades. 

Figura10- Como a Dóminos Pizza, quando o enfermeiro os o médico estão atrasados, seu 

atendimento é gratuito 



 
 

 
 

 

Fonte: Própria Autora,2021 

Na terceira unidade nos aprofundamos sobre o tema ensinando o aluno  a usar 

as principais ferramentas do LSS (Gráfico de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 

Huddels, Mapa de Fluxo, 5 Porquês...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Figura 11- Template do Curso EducaLean (Unidade 3: Apresentação: Gerencie melhor seu 

dia a dia e seja mais eficiente aplicando as ferramentas Lean Six Sigma) 

 

 Fonte: Própria Autora,2021 

Para ensinamos a ferramenta do Mapa de Fluxo de Valor fornecemos um guia 

para uma jornada de melhoria contínua: VIAJANDO COM UM PACIENTE: UM GUIA 

SURPREENDENTE SIMPLES PARA A JORNADA LEAN SIX SIGMA. 

Fornecemos um conjunto de ferramentas básicas, exemplos, instruções, 

caminhos mais fáceis para que o aluno comece a enxergar todo e qualquer 

desperdícios na jornada do paciente e também a focar no que realmente tem valor 

para o paciente. Estará disponível para download e repleto de gráficos coloridos, 

gráficos instrutivos e os rostos familiares dos funcionários e pacientes de um Hospital 

comum que contribuem com seu próprio estudo de caso. 



 
 

 
 

Na aula 2 desta unidade descrevemos as metodologias e técnicas que uma 

organização ou indivíduos envolvidos em seus sistemas de saúde podem utilizar para 

resolver problemas. Demonstramos a aplicação da ferramenta Análise de Causa Raiz 

(ACR) para identificar e priorizar eventos, perigos, vulnerabilidades no dia a dia dos 

hospitais brasileiros. 

O objetivo dessa aula é que o aluno saia com a garantia que seu esforço de 

construir uma ACR resultará na identificação e implementação de sistemas 

sustentáveis proporcionando uma assistência ao paciente mais resolutiva e segura. 

Esta aula usa um exemplo da indústria aeronáutica para explicar o conceito de Análise 

de Causa Raiz, mostrando como esse método pode ajudar indivíduos e organizações 

a prestar cuidados mais seguros e melhores. Ao final o aluno saberá como identificar 

causas potenciais de um problema e organizá-las em categorias.  

Figura 12- Template do Curso EducaLean (Unidade 3: Aula 3: Monitore e Sustente a 

Melhoria) 

 

Fonte: Própria Autora, 2021 

Por último, na unidade 4 do curso propusemos a simulação do Lean Six Sigma 

em um Hospital usando o método GERIR (Gerenciamento Integrado e Rápido). Foi 



 
 

 
 

proposto um desenho dos processos assistenciais da linha de cuidado destinado aos 

pacientes internados nos leitos de retaguarda da Rede de Urgência e Emergência dos 

HUFs. Dessa forma foi possível a visualização de todas as atividades como dos 

processos assistenciais e o seu tempo necessário para execução durante a 

internação. A entrada dos processos assistenciais da linha de cuidado é a admissão 

do paciente nos leitos de retaguarda da RUE e o passo final de todos os processos é 

a alta hospitalar. 

Ao final de cada unidade, o aluno deverá responder a um questionário, o aluno 

irá enviar as respostas e, logo em seguida, será informado sobre quais estão corretas, 

tendo possibilidade de responder o questionário novamente. 

Figura 12-Template do curso (Unidade 1: Pós Teste). 

Fonte: Produção Própria,2021 

A partir dos resultados desses questionários, servirá de termômetro para a rede 

Ebserh no sentido de avaliar a maturidade dos seus profissionais em relação ao tema, 

com base no controle de acesso, formação, atualização e relatórios de dados 



 
 

 
 

oferecidos /realizados, dando feedback real à instituição. Além disso, possibilita a 

formação de agentes multiplicadores da Cultura Lean na EBSERH. 

7 CONCLUSÃO  

                 As pessoas são diferentes, e realizar uma educação centrada na 

pessoa, requer que o educador se coloque no lugar do aluno com um único objetivo: 

facilitar o processo ensino-aprendizagem de pessoas diferentes, com culturas 

diferentes e realidades diferentes. Assim, estabelecer uma relação dialógica com o 

outro, passar a compreender a dimensão cultural, compreender o que essa pessoa 

pensa e age pautada num cotidiano e contexto onde ele vive e trabalha. 

O curso propôs esse olhar ao usuário: os gestores que se dedicam de forma 

ininterrupta na busca incessante para entregar o melhor resultado aos pacientes. 

Havia a necessidade de ajudar a esse profissional encontra novas formas de fazer a 

saúde com foco no paciente, principalmente nos serviços públicos que estão 

superlotados, e neste momento com alguma fila de espera por leitos sejam clínicos 

ou de UTI, ou seja aguardando atendimento nos Prontos Socorros superlotados, pois 

a metodologia se adequa a todos esses espaços; aguardando transferência para 

hospitais de alta complexidade; aguardando exames, cirurgias. 

A escolha pelo desenvolvimento de um curso EAD se deu no intuito de se 

alcançar maior público, já que os processos anteriores de ensino-aprendizagem 

eram limitados. Com a novas tecnologias há outras possibilidades; a informação viaja 

a qualquer lugar, bastando apenas o usuário dispor de um aparelho eletrônico (DIAS; 

COELHO; BRASILEIRO, 2018). A educação à distância é uma ferramenta capaz de 

quebrar a barreira do conhecimento, propiciando aprendizagem em larga escala, 

facilitando o acesso do al uno ao conhecimento (MENDES et al., 2018) 

 Reitera-se que não é objetivo deste trabalho tornar o gestor especialista em 

lean, mas sim, informá-lo da existência desta metodologia e fornecer um auxílio para 

melhoria contínua do setor em que atua. O conteúdo do curso centrou-se em resolver 

os principais problemas apontados na revisão integrativa da literatura e, para tanto, 

não evidenciou algumas ferramentas que podem auxiliar em outras rotinas gerenciais, 

sendo necessários novos estudos para identificar todas as possibilidades de aplicação 



 
 

 
 

da metodologia enxuta. Este então é um novo campo de pesquisa que se descortina 

com esse estudo.  

Dentre os problemas identificados na revisão integrativa de literatura, destaca-

se o tempo de permanência do paciente, levando a uma sobrecarga dos leitos de 

internação, o atraso nas altas hospitalares, e os erros durante a prestação do cuidado, 

aspectos que podem ser resolvidos ou minimizados por meio do uso dessa 

metodologia. Essa pesquisa surge como uma luz que abre caminhos para novas 

pesquisas que precisam aprofundar uma temática tão importante e que culminará com 

o aumento da sobrevida de muitos pacientes pelo Brasil afora 

Seu desenvolvimento seguiu o referencial pedagógico construtivista e a 

metodologia utilizada para desenvolvimento foi o Modelo de Design Thinking e do 

AIDA.  Como proposta futura e seguimento desta pós-graduação, pretende-se avaliar 

a maturidade dos Hospitais Universitários na aplicação do LSS após o curso.  

Cabe ressaltar que um dos principais desafios para as próximas pesquisas é 

contribuir com a redução do distanciamento existente entre os profissionais gestores, 

dentre eles, principalmente os enfermeiros e a essa nova forma de fazer saúde de 

ferramentas tão importantes e impactantes para o cuidado do usuário do sistema de 

saúde brasileiro. Dessa forma, avaliar as dificuldades que ainda são impeditivas para 

aplicação dessas ferramentas nos espaços de trabalho e ampliar esse escopo de 

entendimento. 

Esperamos, assim contribuir para avançarmos na gestão dos hospitais com 

mais ciência e menos empirismo, com mais métricas e dados, trazendo qualificação 

para a gestão do cuidado em todos os cantos e recantos que exista um paciente 

precisando de cuidado no Brasil.  
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ANEXO A_CONTEÚDO DO CURSO EDUCALEAN 

 

UNIDADE 1 – EM BUSCA DE HOSPITAIS ÁGEIS 

AULA 1 – O QUE É ESSE TAL DE LEAN E DE ONDE ELE VEIO 

AULA 2: COMO O LEAN SIX SIGMA PODE CONTRIBUIR NO SEU PROCESSO DE 

TRABALHO? 

AULA 3: CONHECENDO O LEAN 

AULA 4: LIDERANDO A TRANSFORMAÇÃO NO HOSPITAL 

AULA 5 - CULTURA E IMPLEMENTAÇÃO 

UNIDADE 2: PASSOS SIMPLES PARA UM HOSPITAL MAIS RÁPIDO E MELHOR  

AULA 1: O OBJETIVO É ACELERAR A EXPERIÊNCIA DO PACIENTE 

AULA 2 :UM PRONTO SOCORRO MAIS RÁPIDO EM CINCO DIAS  

AULA 3 :UMA SALA DE CIRURGIA MAIS RÁPIDA  

AULA 4: UM POSTO DE ENFERMAGEM MAIS RÁPIDO EM CINCO DIAS 

UNIDADE 3: GERENCIE MELHOR O SEU DIA A DIA E SEJA MAIS EFICIENTE 

APLICANDO AS FERRAMENTAS DO LEAN SIX SIGMA  

AULA 1: CONHECENDO O MAPA DE FLUXO DE VALOR 

AULA 2: COLETA DE DADOS ATRAVÉS DA FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

AULA 3: ANÁLISE DAS CAUSAS DOS PROBLEMAS, COMO APRENDER COM OS 

ERROS. 

AULA 4 : APLIQUE O PRINCÍPIO DE PARETO- A LEI DO FOCO (MENOS É MAIS) 

AULA 5: MONITORE E SUSTENTE A MELHORIA 

AULA 6: SIMULANDO O LEAN SIX SIGMA NO HOSPITAL UTILIZANDO O MÉTODO 

GERIR 

(GERENCIAMENTO INTEGRADO E RÁPIDO 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


