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RESUMO 

 

 

O Lean Seis Sigma é uma metodologia de melhoria contínua utilizada para tornar os processos 

operacionais mais eficientes por meio da eliminação de desperdícios e redução da variabilidade. 

Devido aos resultados obtidos pela indústria manufatureira, esta metodologia tem sido 

empregada recentemente pelas instituições que prestam serviços em saúde para aumentar a 

qualidade dos serviços e reduzir custos. Apesar de haver na literatura científica considerável 

quantidade de publicações sobre o Lean Seis Sigma, não se observam estudos que orientam a 

implantação e gestão desta metodologia para o setor de saúde. O objetivo principal desta tese é 

propor diretrizes para a implantação e gestão da metodologia Lean Seis Sigma em instituições 

de saúde. Para desenvolver este estudo, foi realizada a revisão sistemática da literatura científica 

para identificar os princípios Lean Seis Sigma. Com base nos princípios identificados, foi 

verificada sua operacionalização em seis instituições de saúde para identificar as boas práticas 

e dificuldades no desenvolvimento destes princípios. Como resultado deste estudo são 

propostas diretrizes para implantar e gerir os princípios do Lean Seis Sigma em instituições de 

saúde. Uma característica peculiar das diretrizes é que, com base em suas demandas e 

prioridades, as instituições de saúde têm autonomia para decidir sobre as estratégias 

operacionais de implantação e gestão. A principal contribuição acadêmica deste estudo é o 

preenchimento da lacuna científica relacionada ao desenvolvimento de diretrizes para 

implantação do Lean Seis Sigma em setores particulares, como o setor de saúde. Já a principal 

contribuição aplicada deste estudo é o estabelecimento de orientações capazes de auxiliar 

gestores e consultores na implantação e gestão da metodologia Lean Seis Sigma em instituições 

de saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lean Seis Sigma. Implantação. Melhoria contínua. Setor de saúde.   



 

 

SILVA, F. F. Guidelines for implementation and management of Lean Six Sigma 

methodology in healthcare institutions. 2017. 223 f. Thesis (PhD in Mechanical Engineering 

- Management and Optimization) - Faculty of Engineering of Guaratinguetá, São Paulo State 

University, Guaratinguetá, 2017. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Lean Six Sigma is a continuous improvement methodology used to make operational processes 

more efficient by eliminating waste and reducing variability. Due to the results obtained by the 

manufacturing industry, this methodology has been used recently by healthcare institutions to 

increase the quality of services and reduce costs. Although there is a considerable amount of 

literature on Lean Six Sigma in the scientific literature, there are no studies that guide the 

implementation and management of this methodology for the healthcare sector. Therefore, the 

main objective of this thesis is to propose guidelines for the implementation and management 

of the Lean Six Sigma methodology in healthcare institutions. To develop this study, a 

systematic review of the scientific literature was conducted to identify the principles of Lean 

Six Sigma. Based on the principles identified, its operationalization was verified in six 

healthcare institutions to identify good practices and difficulties in the development of these 

principles. As a result of this study, guidelines are proposed to implement and manage the 

principles of Lean Six Sigma in healthcare institutions. A peculiar feature of the guidelines is 

that they are self-applicable, because, based on their demands and priorities, healthcare 

institutions have autonomy to decide on operational strategies for implementation and 

management. The main academic contribution of this study is the filling of the scientific gap 

related to the development of guidelines for the implementation of Lean Six Sigma in specific 

sectors, such as the healthcare sector. The main contribution of this study is the establishment 

of a practical guide to assist managers and consultants in the implementation and management 

of the Lean Six Sigma methodology in healthcare institutions. 

 

KEYWORDS: Lean Six Sigma. Implementation. Continuous improvement. Healthcare sector. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

O setor de serviços de saúde é um segmento econômico complexo que deve equilibrar 

continuamente o atendimento ao paciente com atenção às restrições financeiras 

(FILLINGHAM, 2007; LAUREANI; BRADY; ANTONY, 2013). Apesar do setor possuir um 

dos maiores crescimentos e faturamentos financeiros do mundo (BHAT; GIJO; JNANESH, 

2016), as instituições de saúde enfrentam sérios problemas relacionados à qualidade e ao custo 

de seus serviços, que crescem em ritmo acelerado e insustentável (HEUVEL; DOES; DE 

KONING, 2006; KIMSEY, 2010; SREEDHARAN; RAJU; SRINIVAS, 2016). 

Os aumentos nos custos dos serviços de saúde são atribuídos principalmente à três 

fatores: envelhecimento da população, desenvolvimento tecnológico e ineficiência operacional 

(LAUREANI; BRADY; ANTONY, 2013; IMPROTA et al., 2015). Os dois primeiros fatores 

são inevitáveis devido ao crescimento demográfico, ao aumento da expectativa de vida e ao 

avanço tecnológico (KIMSEY, 2010). No entanto, o terceiro fator está mais suscetível à 

intervenção humana, o que torna a eficiência operacional alvo estratégico de muitas instituições 

de saúde (HEUVEL; DOES; KONING, 2006; KIMSEY, 2010). 

O problema da eficiência operacional refere-se aos processos mal concebidos que geram 

atividades redundantes, longos tempos de espera e atrasos no atendimento dos pacientes 

(HEUVEL; DOES; KONING, 2006). Além dos processos médicos e clínicos, as causas destes 

desperdícios possuem também raízes administrativas e logísticas (IMPROTA et al., 2015) e 

contribuem para aumentar a insatisfação dos pacientes e os custos da organização (AGARWAL 

et al., 2016). O aumento do custo, por sua vez, dificulta o acesso de uma significativa parcela 

da população aos cuidados médicos de qualidade. 

No Brasil, a qualidade dos serviços de saúde está evidente na mídia e apresenta um 

cenário de caos. Faltam recursos como leitos, médicos, medicamentos, equipamentos, materiais 

e instrumentos (TELES, 2015). O resultado desta escassez de recursos são hospitais 

superlotados e baixa qualidade de atendimento à população (ROSSI, 2015).  

A inadequada gestão dos recursos e o financiamento insuficiente do SUS (Sistema 

Único de Saúde) são as principais causas dos problemas enfrentados pelas instituições de saúde 

no Brasil (ROSSI, 2015). Esta situação agrava-se ainda mais pela contenção de gastos devido 

à atual crise econômica que atravessa o País (COSTA, 2016).  
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Em todo o Brasil, leitos hospitalares são reduzidos, unidades de saúde são fechadas e o 

horário de atendimento em hospitais são restringidos (COSTA, 2016; PAIVA, 2016). Para 

reduzir os custos operacionais, muitas instituições suspendem a realização de exames 

diagnósticos, cirurgias, atendimento ambulatorial, atrasam o pagamento de salários e demitem 

funcionários (DIÓGENES, 2016). 

De forma semelhante, o serviço de saúde suplementar também enfrenta muitos desafios. 

Entre dezembro de 2014 e dezembro de 2016, 2,5 milhões de brasileiros deixaram de ter plano 

de saúde (ANS, 2016). Hospitais privados sofrem com o atraso nos repasses de verbas da gestão 

pública e das operadoras de saúde (MAIA, 2016).  

Por motivos financeiros, unidades hospitalares privadas diminuíram o número de 

atendimentos, reduziram em 44% o número de leitos contratados para a saúde pública e algumas 

encerraram suas atividades (MAIA, 2015). Além da redução no faturamento, a saúde 

suplementar nota o aumento de seus custos entre 15 e 25%, o que impacta diretamente na 

qualidade de seus serviços (STRECKER, 2016).  

Em 2013, o consumo de serviços de saúde no Brasil foi de R$ 329 bi, o que equivale à 

6% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE, 2013). Apesar do alto dispêndio, o Brasil é um dos 

países que menos investe no setor (ROSSI, 2015) e a qualidade dos serviços oferecidos é 

considerada mediana (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009). 

Em um estudo que compara a eficiência dos serviços de saúde de 48 países, o Brasil 

ocupa a última colocação do ranking. O índice de eficiência classifica os serviços de saúde ao 

considerar o desempenho das nações em relação à fatores como média do custo do serviço de 

saúde, a porcentagem deste custo em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país 

e a expectativa de vida da população. O Brasil tem desempenho inferior à de outros países sul 

americanos como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (FUENTES, 2014). 

A qualidade em serviços de saúde é essencial, pois os custos das falhas, em especial 

àqueles que envolvem seres humanos, podem levar a consequências irreparáveis. Por este 

motivo, é fundamental a implantação de procedimentos que melhorem a qualidade dos serviços 

e tornem os processos mais eficientes, tanto para os pacientes como para a organização 

(SREEDHARAN; RAJU; SRINIVAS, 2016).  

Eficiência operacional não é um tema recente no setor de de saúde (LAUREANI; 

BRADY; ANTONY, 2013). Nas últimas décadas, diversos metodologias de melhoria contínua 

foram desenvolvidas em todo o mundo para conter despesas e melhorar o desempenho das 
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operações (ROHINI; MALLIKARJUN, 2011), sendo o Lean Six Sigma (traduzido neste 

trabalho como Lean Seis Sigma) uma das mais recentes (GIJO; ANTONY, 2014) e eficientes 

(MARTINEZ et al., 2011). 

O Lean Seis Sigma é uma metodologia de melhoria contínua que tem por objetivo tornar 

os processos operacionais mais eficientes ao reduzir os desperdícios, a variabilidade, os custos 

e aumentar a qualidade de produtos e serviços (SNEE, 2010; NIEMEIJER et al., 2013). O Lean 

Seis Sigma tem origem no setor industrial e resulta da união de duas metodologias: o Lean 

Manufacturing e o Seis Sigma (LAUREANI; ANTONY, 2012). 

O Lean Manufacturing, ou simplesmente Lean, é um conjunto de métodos e técnicas 

para reduzir os desperdícios de produção e eliminar atividades que não agregam valor ao 

produto ou serviço (CIMA et al., 2011). Seis Sigma é uma estratégia de gestão com abordagem 

sistemática para reduzir defeitos  de produção e a variação de processos (AGUEZZOUL; 

NYOUNGUE, 2012). A integração do Lean e do Seis Sigma fornece uma série de princípios e 

ferramentas e técnicas capazes de obter resultados superiores se comparados à implantação 

destas metodologias de forma separada (SNEE, 2010). 

O Lean Seis Sigma foi concebido para abordar problemas operacionais em ambientes 

complexos e por esse motivo, a metodologia é promissora para o setor de serviços de saúde 

(MARTINEZ et al., 2011; JOVANOVIĆ et al., 2013). A adoção do Lean Seis Sigma como 

metodologia de melhoria contínua não visa somente o aumento da eficiência de processos 

clínicos, mas também o fortalecimento da organização em todas suas áreas operacionais (GIJO; 

ANTONY, 2014). 

Devido à sua flexibilidade de aplicação, o Lean Seis Sigma lida com a ineficiência 

operacional de diferentes departamentos em instituições de saúde como centro cirúrgico, 

enfermaria, ambulatórios, estoque de materiais e medicamentos, finanças e sistema de 

informações (CIMA et al., 2011).  

Alguns dos temas investigados pela metodologia no setor de saúde inclui o tempo de 

espera para atendimento e tratamento dos pacientes (HABIDIN; YAHYA; RAMLI, 2015), o 

fluxo de atendimento (GAYED et al., 2013), o período de internação (TOLEDO et al., 2013) e 

o processo de alta hospitalar (NIEMEIJER et al., 2010; GIJO; ANTONY, 2014), a eficiência 

das salas cirúrgicas (HULTMAN et al., 2016), dos serviços de emergência (DYAS et al., 2015) 

e de enfermagem (LANGABEER et al., 2009), as infecções hospitalares (CIMA et al., 2013), 

a administração de medicamentos (NAYAR et al., 2016), os erros não-médicos (LANGABEER 
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et al., 2009), os erros de faturas de cobrança (DE KONING et al., 2006) e a segurança de 

pacientes e funcionários (CHIARINI, 2012).  

Estes exemplos evidenciam que o Lean Seis Sigma pode ser utilizado praticamente em 

todos os tipos de atividade operacional, sejam estes clínicos ou administrativos (KONING et 

al., 2006). O resultado final de um processo transformado pelo Lean Seis Sigma é o aumento 

da qualidade e da fidelidade dos pacientes, assim como a redução de custos operacionais para 

a instituição (AGARWAL et al., 2016). Isto ocorre porque o Lean Seis Sigma promove a 

eficiência operacional da organização de forma contínua (AHMED; MANAF; ISLAM, 2015). 

Apesar da adoção do Lean Seis Sigma por diversas instituições de saúde, seu 

desenvolvimento está em estágio inicial em muitos países (BHAT; GIJO; JNANESH, 2016), e 

portanto, um campo de pesquisa ainda pouco explorado na literatura (JOVANOVIĆ et al., 

2013; ALBLIWI et al., 2014). 

A literatura científica apresenta um recente crescimento no interesse dos pesquisadores 

sobre o Lean Seis Sigma em serviços de saúde (YADAV; DESAI, 2016). No entanto, a maioria 

das publicações estão focadas na aplicação dos conceitos e ferramentas do Lean Seis Sigma em 

problemas específicos da instituição e nos resultados proporcionados pela metodologia 

(AGARWAL et al., 2016; BASTA et al., 2016; DONOVAN et al., 2016). Há, portanto, 

predominância de estudos empíricos neste campo de estudo. 

Esse fato é relevante, pois para que o Lean Seis Sigma alcance os resultados esperados, 

é necessário desenvolver soluções específicas de implantação e gestão da metodologia para 

condições particulares (PEPPER; SPEDDING, 2010; PILLAI et al. 2012; ALBLIWI et al., 

2014; CHAURASIA et al. 2016; GARZA-REYES et al. 2016). 

 Apesar de haver propostas para adaptar o Lean Seis Sigma para determinados setores 

(DE KONING; DOES; BISGAARD, 2008; TSIRONIS; PSYCHOGIOS, 2016), organizações 

(TIMANS et al., 2012; PRASANNA; VINODH, 2013) ou demandas particulares (HERZER et 

al., 2008; TENERA; PINTO, 2014; DYAS et al., 2015), nenhuma destas propõem diretrizes 

específicas para a implantação e gestão do Lean Seis Sigma em instituições de saúde. 

Portanto, este é uma importante lacuna a ser preenchida na literatura científica e a 

principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho. Esta lacuna demanda pesquisas que 

explorem a metodologia Lean Seis Sigma orientada para as condições do setor de saúde para 

que as instituições obtenham o mesmo sucesso verificado no setor industrial. Esta afirmação é 
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corroborada com Vinodh, Gautham e Ramiya (2011), que afirmam que o Lean Seis Sigma, 

quando elaborado de forma customizado e científica, pode alcançar resultados superiores. 

A elaboração de diretrizes específicas para implantação e gestão da metodologia Lean 

Seis Sigma em instituições de saúde fundamenta-se em três fatores: (1) os serviços de saúde 

enfrentam graves problemas relacionados à qualidade e ao aumento contínuo do custo de suas 

operações (HEUVEL; DOES; KONING, 2006; KIMSEY, 2010; SREEDHARAN; RAJU; 

SRINIVAS, 2016); (2) as metodologias de melhoria contínua como Lean Seis Sigma podem 

aumentar a eficiência operacional das instituições de saúde (AHMED; MANAF; ISLAM, 2013; 

AGARWAL et al., 2016) e; (3) os resultados da implantação e gestão do Lean Seis Sigma são 

potencializados quando direcionados para condições particulares (PEPPER; SPEDDING, 

2010), aumentando a satisfação dos pacientes e o retorno para a organização (ANTONY et al., 

2012; NIEMEIJER et al., 2013; ALBLIWI et al., 2014). 

Dessa forma, a questão de pesquisa que orienta este trabalho é: como os fundamentos 

do Lean Seis Sigma podem ser estruturados para melhorar a eficiência operacional de 

instituições de saúde?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho é propor diretrizes para implantação e gestão do Lean 

Seis Sigma em instituições de saúde. Entende-se por instituições de saúde os estabelecimentos 

públicos ou privados que prestam serviços de saúde com técnica adequada para o atendimento 

rotineiro da população em regime ambulatorial ou de internação. São exemplos de instituições 

de saúde: postos, centros e clínicas de saúde, hospitais, unidades diagnósticas e/ou terapêuticas, 

clínicas radiológicas, de reabilitação ou odontológicas e laboratório de análises clínicas (IBGE, 

2009). 

Para atingir este objetivo principal, alguns objetivos específicos foram estabelecidos: 

• Verificar o desenvolvimento dos princípios Lean Seis Sigma em instituições de saúde 

a partir de seis estudos de casos; 

• Identificar as boas práticas e as dificuldades destas instituições na operacionalização 

destes princípios. 
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1.2 INEDITISMO E CONTRIBUIÇÕES DESTA TESE 

 

Este trabalho possui caráter inédito, pois propõe elaborar uma abordagem sistemática e 

específica para implantar e gerir a metodologia Lean Seis Sigma em instituições de saúde. Na 

literatura científica encontram-se algumas estruturas de implantação para problemas específicos 

(DOES et al., 2009; DYAS et al., 2015) enfrentados por uma organização de saúde, mas não 

se encontra uma abordagem conceitual capaz de atender diferentes demandas e diferentes 

características organizacionais. 

Além disto, a maioria dos estudos encontrados na literatura científica é empírico e 

baseados no estudo de um único caso, como observado em Gayed et al. (2013) e Toledo et al. 

(201). Este trabalho estuda múltiplos casos para extrair experiências em diferentes segmentos 

de saúde e elaborar diretrizes que contemplem distintas realidades. Por fim, as diretrizes são 

analisadas por profissionais e pesquisadores acadêmicos Lean Seis Sigma para refiná-las.  

Portanto, as principais contribuições acadêmicas deste trabalho referem-se ao 

preenchimento da lacuna científica encontrada na literatura ao propor diretrizes específicas e 

sistemáticas para a implantação e gestão do Lean Seis Sigma em instituições de saúde. Este 

trabalho contribui também para melhor compreender a dinâmica da metodologia Lean Seis 

Sigma no setor de serviços de saúde e estimular outros pesquisadores à construir o saber neste 

campo de estudo. 

Quanto às contribuições práticas, este trabalho propõe um importante instrumento 

conceitual e de fácil interpretação direcionado à gestores e à consultores técnicos interessados 

na aplicação do Lean Seis Sigma no setor de saúde, conforme indicado por Sreedharan e Raju 

(2016). As diretrizes aqui propostas provavelmente permitem que as instituições utilizem uma 

abordagem sistemática para desenvolver todos os princípios essenciais e obter sucesso na 

melhoria de seus processos. Este estudo contribui também para disseminar a metodologia Lean 

Seis Sigma em instituições de saúde brasileiras. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para atingir os propósitos desta pesquisa, este trabalho é delimitado segundo o assunto, 

tema, geografia, espaço temporal e população-alvo, conforme preconizado por Gil (2007). O 

assunto principal desta tese é a metodologia Lean Seis Sigma. Dentre os diferentes setores que 
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utilizam seus princípios, o tema desta tese é a investigação do processo de implantação e gestão 

do Lean Seis Sigma em serviços de saúde.  

Os estudos de casos investigados nesta pesquisa delimitam-se às regiões sudeste e 

centro-oeste do Brasil, pois esta área geográfica concentra organizações do setor de serviços de 

saúde com diferentes realidades.  

Quanto à limitação temporal, toda literatura publicada até o presente é passível de ser 

examinada, sendo preferível os mais recentes estudos publicados em revistas indexadas e livros 

consagrados.  Nos estudos de caso, a população-alvo é composta por instituições de saúde, nas 

quais a limitação temporal de investigação delimita-se ao momento corrente para retratar a 

realidade das organizações participantes. Devido às delimitações desta pesquisa, os resultados 

obtidos são válidos apenas para organizações pertencentes ao setor de saúde. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está organizada em sete capítulos. O Capítulo 1 mostra o contexto do setor de 

saúde no Brasil e apresenta o Lean Seis Sigma como metodologia de melhoria contínua capaz 

de melhorar a eficiência operacional das instituições. O capítulo apresenta também as 

motivações para realização deste trabalho, a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos 

específicos, o ineditismo, as contribuições e a delimitação deste estudo.  

O Capítulo 2 inicia-se com uma revisão sistemática da literatura científica e identifica 

os princípios e fatores críticos de sucesso no processo de implantação e gestão do Lean Seis 

Sigma. O capítulo continua com a abordagem da metodologia em serviços de saúde e expõe o 

estado da arte por meio das pesquisas realizadas recentemente. Por fim, é apresentado um 

delineamento das práticas empíricas de implantação e gestão da metodologia em instituições de 

saúde empregadas por pesquisadores. 

Na sequência, o Capítulo 3 expõe o método de pesquisa. Neste capítulo é apresentada a 

classificação da pesquisa, os procedimentos utilizados para selecionar as publicações incluídas 

no Capítulo 2, o fluxo metodológico de desenvolvimento da pesquisa e os fundamentos para 

elaborar e desenvolver os estudos de casos.  

No Capítulo 4 são apresentados seis estudos de casos. A investigação dos estudos de 

casos tem por objetivo identificar o desenvolvimento dos princípios Lean Seis Sigma em 

instituições de saúde. Neste capítulo são evidenciadas as boas práticas e as dificuldades 
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enfrentadas pelas organizações no desenvolvimento destes princípios. Uma análise cruzada de 

casos é realizada para caracterizar as práticas destas instituições quanto ao desenvolvimento 

dos princípios Lean Seis Sigma. A realidade experimentada por estas organizações é relevante 

para adequar as diretrizes propostas neste estudo ao setor de saúde. 

Com base na literatura e nos estudos de casos, o Capítulo 5 apresenta as diretrizes para 

implantação e gestão da metodologia Lean Seis Sigma em instituições de saúde. Esta proposta 

foi submetida à apreciação de profissionais acadêmicos e consultores experientes em Lean Seis 

Sigma para analisarem sua estrutura, lógica de operação, completude e viabilidade de execução.  

Esta tese de doutorado é finalizada no Capítulo 6 no qual são apresentadas as conclusões 

e considerações sobre os objetivos e resultados da pesquisa, as limitações, as contribuições 

acadêmicas e aplicadas e sugestões para trabalhos futuros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Esta tese de doutorado foi desenvolvida para responder à questão de pesquisa: como os 

fundamentos do Lean Seis Sigma podem ser estruturados para melhorar a eficiência operacional 

de instituições de saúde? Para encontrar resposta à esta questão, foi necessário identificar os 

princípios do Lean Seis Sigma por meio de uma revisão sistemática da literatura científica, além 

de realizar estudo de múltiplos casos em instituições de saúde para verificar como estas 

praticam os princípios Lean Seis Sigma, suas boas práticas e dificuldades. 

Os resultados obtidos por meio da revisão da literatura científica e do estudo de 

múltiplos casos possibilitaram a formulação de uma proposta inicial das diretrizes, que foram 

apreciadas e refinadas por especialistas deste campo de estudo. Acredita-se que as diretrizes 

propostas em sua forma final no Capítulo 5 possam cumprir seu objetivo de orientar instituições 

de saúde no processo de implantação e gestão da metodologia do Lean Sigma. Portanto, 

entende-se que esta tese de doutorado atingiu seu objetivo principal. 

Além de cumprir seu objetivo principal, os resultados deste estudo atendem também aos 

objetivos secundários propostos no Capítulo 1, que foram: verificar como os princípios Lean 

Seis Sigma são praticados em instituições de saúde e identificar suas boas práticas e 

dificuldades na operacionalização destes princípios. Os resultados dos objetivos secundários 

são apresentados no Capítulo 4. 

Quanto ao método de pesquisa utilizado, o estudo de múltiplos casos mostrou-se 

apropriado para desenvolver este estudo de caráter aplicado, qualitativo e exploratório. Este 

método foi relevante para responder à proposição inicial desta pesquisa, permitindo a 

compreensão da realidade das instituições de saúde investigadas (YIN, 2014). Acredita-se que 

que os dados qualitativos necessários para atingir os objetivos desta tese foram obtidos 

conforme as expectativas do autor.  

O número de seis casos estudados também apresentou-se adequado, pois os resultados 

obtidos foram suficientes para conhecer as características gerais do desenvolvimento dos 

princípios Lean Seis Sigma nas instituições de saúde investigadas. O estudo de um número 

maior de casos seria interessante para replicar resultados teóricos, quando o objetivo da 

pesquisa é produzir resultados contrários (YIN, 2014; DE MASSIS; KOTLAR, 2014), o que 

não se aplica a esta pesquisa. 
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A elaboração de um roteiro de pesquisa para guiar a coleta de dados foi eficaz quanto 

ao seu propósito. Por meio da triangulação de informações obtidas em entrevistas, visitas in 

loco, análise de documentos e registros em arquivos de imagem e vídeo, foi possível confrontar 

os dados coletados, aumentar a compreensão sobre o desenvolvimento dos princípios e reduzir 

a possibilidade de vieses, conforme relatado por Fachin (2006), Easton (2010), Mukhija (2010) 

e Yin (2014).  

Posteriormente, a análise cruzada de casos foi de grande relevância para caracterizar o 

desenvolvimento transversal das boas práticas e dificuldades das instituições de saúde na 

operacionalização dos princípios Lean Seis Sigma. O relatório da análise cruzada de casos 

condensou os dados necessários para elaborar a proposta inicial de diretrizes e submetê-las à 

apreciação de especialistas Lean Seis Sigma. 

A avaliação dos especialistas cooperou para o amadurecimento das diretrizes propostas. 

Nesta oportunidade, houve discussões sobre a teoria Lean Seis Sigma e a aplicação prática das 

diretrizes apresentadas. A apreciação por especialistas foi valiosa para tornar as diretrizes mais 

exequíveis para as instituições de saúde. 

No entanto, durante as discussões para refinamento das diretrizes, observou-se que os 

profissionais consultores possuem visão pragmática sobre o processo de implantação do Lean 

Seis Sigma. Algumas diretrizes originadas da literatura científica parecem não ter importância 

sob o ponto de vista destes profissionais. Porém, este trabalho visa ir além do pragmatismo e 

trazer contribuições científicas que cooperem para o avanço da metodologia. 

Quanto aos resultados desta pesquisa, as diretrizes foram elaboradas a partir da literatura 

científica, que contempla estudos empíricos e teóricos internacionais, e refinadas por meio de 

estudo de casos. Esta abordagem foi proposital para possibilitar que as diretrizes não se limitem 

à realidade das instituições brasileiras, mas tenham aplicabilidade generalista, 

independentemente do tipo de administração (pública ou privada), porte, serviços oferecidos e 

maturidade em melhoria contínua. Estas características são relevantes para disseminar a 

implantação da metodologia Lean Seis Sigma à diferentes instituições de saúde.  

Outra característica das diretrizes propostas é que elas pressupõem a alta participação 

dos funcionários. O envolvimento é desenvolvido principalmente pela execução de projetos de 

melhoria contínua e pela multiplicação dos conhecimentos em Lean Seis Sigma. Esta 

característica permite a redução de custos de implantação do Lean Seis Sigma e torna os 

funcionários agentes ativos no processo de aprendizado e ensino da metodologia. O resultado 
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é maior envolvimento dos funcionários e confiança na execução e melhoria de suas atividades 

operacionais. 

Para atingir os resultados da pesquisa algumas dificuldades foram encontradas. A primeira 

delas foi o reduzido número de artigos conceituais publicados em periódicos indexados que 

abordam o Lean Seis Sigma em instituições de saúde. A maioria dos artigos referem-se à estudos 

empíricos que contemplam caso único para retratar a experiência de uma instituição de saúde na 

melhoria de um processo. Na base de dados consultada, não foram identificados artigos que 

estudaram de forma sistemática o processo de implantação do Lean Seis Sigma em diferentes 

instituições de saúde. 

A segunda dificuldade foi em relação à identificação de instituições brasileiras de saúde 

que adotaram formalmente o Lean Seis Sigma como metodologia de melhoria contínua. Por meio 

da mídia eletrônica, foi identificada uma única instituição de saúde que implantou o Lean Seis 

Sigma para melhorar seus processos. Apesar dos esforços, não foi possível inserí-la como estudo 

de caso nesta tese. 

Além do reduzido número de instituições brasileiras com Lean Seis Sigma implantado, 

um número restrito de instituições possui certificação de qualidade em serviços de saúde ou 

implantaram o Lean com metodologia de melhoria contínua. Dentro deste limitado universo, foi 

difícil obter acesso aos responsáveis pelos programas de melhoria contínua e muitos deles não 

aceitaram participar da pesquisa. 

A terceira dificuldade está relacionada ao distanciamento das instituições investigadas nos 

estudos de casos quanto à metodologia Lean Seis Sigma. Apesar de muitas delas desenvolverem 

os princípios Lean Seis Sigma por meio de outros conceitos e ferramentas da Qualidade, 

frequentemente era necessário explorar bastante conceitos para somente depois obter as 

evidências adequadas. 

A quarta e última dificuldade foi acessar os profissionais acadêmicos e consultores Lean 

Seis Sigma. Profissionais com este perfil e com a experiência necessária para apreciar as diretrizes 

propostas são escassos e, frequentemente, muito ocupados. No entanto, os profissionais 

consultados contribuíram significativamente para o amadurecimento das diretrizes. 

Dentre os gaps identificados na literatura, acredita-se que este estudo apresenta 

contribuições científicas relevantes para preencher a lacuna científica relacionada à necessidade 

de desenvolver modelos, diretrizes ou procedimentos específicos da metodologia Lean Seis 

Sigma para setores particulares, como os serviços de saúde (PEPPER; SPEDDING, 2010; 
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PILLAI et al. 2012; ALBLIWI et al., 2014; CHAURASIA et al. 2016; GARZA-REYES et al. 

2016; SREEDHARAN; RAJU, 2016). 

Para identificar esta lacuna, foram realizados dois estudos bibliométricos: um sobre Lean 

Seis Sigma e outro sobre Lean em instituições de saúde, sintetizados no Capítulo 2. Estes estudos 

resultaram na publicação do artigo científico intitulado “State of research and future research 

tendencies in Lean Healthcare: a bibliometric analysis of the last 10 years” na revista 

Scientometrics (Springer Netherlands, fator de impacto 2,084, segundo ISI Web of Knowledge, 

2015) e na aprovação do artigo “Where to direct researches in Lean Six Sigma - Bibliometric 

analysis, scientific gaps and trends on literature” pela International Journal of Lean Six Sigma 

(Emerald Group, fator de impacto 0,886, segundo ISI Web of Knowledge, 2015).  

Ainda como contribuição científica, acredita-se que a lacuna identificada foi preenchida, 

pois as diretrizes propostas atendem por ora a demanda da literatura. Faz parte ainda dos 

objetivos do autor publicar os resultados desta tese em revista indexada, assim como foi feito 

para os estudos bibliométricos. Esta publicação é relevante para contribuir com a construção do 

conhecimento sobre Lean Seis Sigma e fornecer um arcabouço teórico para novos estudos da 

metodologia direcionados para instituições de saúde.  

Outra contribuição científica desta tese é o incentivo à comunidade acadêmica para 

pesquisar sobre Lean Seis Sigma em instituições de saúde. Este é um campo de estudo ainda 

pouco explorado e por consequência, há muitas lacunas científicas a serem preenchidas. 

Acredita-se também que contribuições aplicadas deste estudo são relevantes. A principal 

delas é a elaboração de orientações específicas para auxiliar gestores no processo de 

implantação da metodologia Lean Seis Sigma em instituições de saúde. O uso das diretrizes 

pode permitir a disseminação do Lean Seis Sigma no setor de saúde brasileiro e facilitar o 

acesso de instituições de saúde à técnicas para melhorar a eficiência de seus processos, 

mantendo-as competitivas no mercado. 

Este fato é possível pois, conforme mencionado anteriormente, as diretrizes foram 

elaboradas para serem generalistas, podendo ser aplicadas em instituições de saúde com 

diferentes graus de maturidade em melhoria contínua, portes e recursos financeiros. Para as 

instituições que não iniciaram o processo de implantação do Lean Seis Sigma, eis aqui uma 

oportunidade. Para as instituições que estão em desenvolvimento ou que já consolidaram a 

implantação do Lean Seis Sigma, há a oportunidade de melhorar seus resultados operacionais. 
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O desenvolvimento dos princípios Lean Seis Sigma conforme propostos nas diretrizes 

pode reduzir as possibilidades de falhas no processo de implantação da metodologia em 

instituições de saúde. Por este motivo, os consultores especialistas Lean Seis Sigma também 

têm à disposição orientações específicas que podem auxiliá-los na implantação da metodologia 

e evitar falhas neste processo. 

Apesar dos resultados obtidos, esta tese possui limitações. A primeira delas se refere às 

publicações Lean Seis Sigma em instituições de saúde. A literatura neste campo de pesquisa 

ainda é escassa, predominantemente empírica e aborda frequentemente a utilização das 

ferramentas Lean Seis Sigma e os resultados em estudo de caso único. Raros são os estudos que 

abordam o processo de implantação do Lean Seis Sigma em instituições de saúde. Por estes 

motivos, o referencial teórico apresenta limitações quando à literatura Lean Seis Sigma em 

instituições de saúde. 

No Brasil, poucas instituições possuem certificado de qualidade em serviços de saúde. 

Um número restrito destas utilizam o Lean como metodologia de melhoria contínua. Escassas 

são as instituições que adotaram integralmente o Lean Seis Sigma para aperfeiçoar seus 

processos operacionais. Diante deste cenário, outra limitação desta pesquisa é ausência nos 

estudos de casos de inclusão de instituição que utilize o Lean Seis Sigma como metodologia de 

melhoria contínua. O estudo de uma instituição com experiência Lean Seis Sigma certamente 

contribuiria para elaborar diretrizes mais adequadas para as instituições de saúde. 

A terceira limitação é referente à generalização de resultados. Como a método de 

pesquisa qualitativa baseada em estudo de casos adequou-se melhor aos propósitos da pesquisa, 

os resultados obtidos não podem ser generalizados. No entanto, este fato já era previsto e não 

afeta os objetivos da pesquisa. 

Com base nos resultados e nas limitações apresentadas, sugere-se como oportunidades 

para desenvolver trabalhos futuros: 

• Testar em instituições de saúde a implantação do Lean Seis Sigma por meio da 

aplicação das diretrizes propostas nesta tese; 

• Elaborar diretrizes específicas para a implantação e gestão do Lean Seis Sigma em 

instituições de saúde de acordo com o tipo de estabelecimento, porte e serviço oferecido 

e;  

• Verificar a aplicabilidade e resultados do DMAIC-RA3 em instituições de saúde 

proposto nesta tese. 
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