Projeto Lean

Melhoria contínua no Bloco Operatório
Pediátrico do HDE-CHULC
A aplicação da metodologia Lean no percurso do doente cirúrgico no Hospital Dona
Estefânia- Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central começou em 2016. O objetivo
é melhorar o desempenho, assegurar a utilização eficiente dos recursos disponíveis,
melhorar os resultados, aumentando a produção e qualidade dos serviços prestados.
Neste âmbito, foi criado, no final do ano passado, o “Huddle Meeting” semanal, onde uma
equipa multidisciplinar analisa os casos da semana.
Com esta iniciativa, “as frustrações diárias e irritações são transformadas em atitudes
criativas e construtivas. A equipa multiprofissional comunica, desabafa e procura soluções
em vez de culpados”, referem os profissionais envolvidos.
Com o Lean e o “Huddle Meeting” criaram-se oportunidades de melhoria dos processos de
trabalho, “conseguiu-se ter colaboradores mais satisfeitos, cooperantes, com melhores
relações interpessoais, mas sobretudo criou-se um ambiente mais seguro, com melhores
cuidados para o doente pediátrico e sua família”.
Percurso do doente cirúrgico do HDE
Com o objetivo de melhorar o desempenho, assegurar a utilização eficiente dos recursos
disponíveis, melhorar os resultados, aumentando a produção e qualidade dos serviços
prestados no Bloco Operatório Pediátrico (BOP), iniciou-se em 2016, a aplicação da
metodologia Lean no Bloco Central de Pediatria do Hospital Dona Estefânia – CHULC.
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A observação do funcionamento e análise dos processos e indicadores do BOP sugeriu, de
imediato, que as melhorias e eficiência só poderiam ser atingidas com intervenção e
mudanças ao longo de todo o circuito do doente cirúrgico: desde o momento da proposta
cirúrgica até à alta.
Surgiu assim o projeto Lean “Percurso do doente cirúrgico do HDE” que, aliás, foi premiado
pela Associação Portuguesa de Qualidade, na rubrica projetos de equipa.

Iniciou-se o mapeamento do circuito cirúrgico do doente pediátrico, fizeram-se várias
reuniões com colaboradores de diversas profissões, categorias e serviços, durante as quais
se procuraram reconhecer as boas práticas, detetar as ineficiências e propor melhorias.

2

Mudanças - melhorias
Feito o levantamento das ineficiências, foram implementadas diversas mudanças nos
procedimentos, com maior ou menor sucesso, mas sobretudo com impacto significativo na
segurança e conforto do doente cirúrgico pediátrico.
Por exemplo, na consulta de cirurgia, foi detetada existência de um número elevado de
doentes sem consentimento informado assinado no dia da cirurgia. Para obstar a esta
situação, foi criada uma “paragem forçada” no momento da validação da proposta cirúrgica,
a qual permitiu melhorias significativas.
Já no âmbito da Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA), a imprevisibilidade da sua
atividade levava à existência de dias de grande afluxo em alternância com dias de
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subaproveitamento. Com o projeto Lean, procurou-se a rentabilização dos recursos,
estabelecendo-se que a UCA passaria a abrir 3 a 4 dias por semana e obrigatoriamente às
sextas com os ajustes necessários. O plano de abertura desta unidade passou a ser entregue
mensalmente a cada especialidade e ao BOP.
Na consulta de Anestesiologia, foram identificadas duas insuficiências: a grande variação
diária do número de doentes agendados e o agendamento da consulta para data muito
próxima da cirurgia, impossibilitando a substituição de doentes “não aptos”.
No primeiro caso, estabeleceu-se um máximo de 12 consultas por dia, o que permitiu rentabilizar o
tempo, reduzindo desperdícios e eliminando a carga excessiva de trabalho com maior probabilidade
de erro. Este objetivo foi considerado atingido.
No segundo caso, a solução encontrada consistiu no agendamento da consulta de anestesia mais
distante do dia da cirurgia. Ao mesmo tempo, implementou-se um meio de notificação automática
(Connexall®) de doentes e “não aptos”, permitindo a sua substituição e rentabilização dos tempos
operatórios. Em oito meses, registaram-se 194 notificações de doentes “não aptos”.

Uma medida de grande impacto na qualidade dos cuidados foi o alargamento do telefonema
pré-operatório, na véspera da cirurgia, a todos os doentes (para cirurgias de ambulatório e
convencional), feito pelos enfermeiros da consulta externa, com o objetivo de ajustar o
tempo de jejum; avaliar o estado clínico; antecipar cancelamentos potenciais; estabelecer
hora de chegada; rever ensinos, preparação pré-operatória e cuidados pós-operatórios;
esclarecer dúvidas, reduzir ansiedade e capacitar a família para a gestão do processo.
O momento da ida para o Bloco Operatório também foi analisado no âmbito deste projeto
Lean, tendo sido identificadas três situações a precisar de melhoria.
Para melhorar a qualidade do registo de marcação de lateralidade da cirurgia segura definiuse a paragem forçada antes da indução anestésica até haver marcação das lateralidades.
Verificou-se que a falta de homogeneidade nos circuitos e os diferentes processos,
condicionaram os resultados: ortopedia 25% e estomatologia 92%. Registou-se uma
melhoria, mas apenas se conseguiu 45% de cumprimentos no total dos doentes.
A segunda situação prendia-se com o tempo de espera dos doentes, por vezes de uma ou
duas horas, desde a entrada no BOP até à entrada na sala cirúrgica. O objetivo era o de não
haver atraso do início do programa, às 08.30. Organizou-se o trabalho de forma a que os
doentes fossem transportados para o BOP entre as 08:15 e as 08:30 e entrassem
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imediatamente na sala, sem esperas. Tomaram-se medidas para que as passagens de turno
dos serviços e do BOP não atrasassem o transporte dos doentes. Não houve atrasos nas
primeiras cirurgias e houve rentabilização dos tempos do BOP.
A terceira questão dizia respeito à necessidade de padronização da transferência de
cuidados na chegada do doente ao BOP. Foi criada uma checklist para reduzir a variabilidade
e falhas de comunicação e foram definidas regras, nomeadamente os papéis e os
profissionais envolvidos.
No que diz respeito ao relacionamento com os familiares, verificou-se que esperavam no
corredor sem conforto ou privacidade e que existia uma ineficiente comunicação. Assim, foi
criada uma sala de espera para os pais junto ao BOP, com intercomunicador. Implementouse a comunicação/informação aos pais via Connexall® com envio de SMS. Monitorizou-se a
implementação deste sistema que atingiu 100% na introdução do contacto e 100% dos pais
contactados por esta via.

Huddle Meeting semanal
Com o projeto anterior conseguiram-se melhorias importantes com impacto positivo na
experiência do doente cirúrgico pediátrico e família. Apesar disso, verificou-se que, em
alguns pontos, se continuava aquém da qualidade esperada.
Em dezembro de 2018, tendo por base o ciclo PDSA (ferramenta de gestão Plan-Do-StudyAct), iniciou-se uma nova fase de melhoria com a utilização de um “Huddle Meeting” semanal
tendo como objetivos: aumentar a segurança do doente, melhorar o acesso, aumentar a
eficiência e a participação da equipa nos resultados obtidos.
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A enfermeira chefe do BOP identificou os participantes dinamizadores do projeto e divulgou
o projeto à equipa multidisciplinar. Todos os profissionais que trabalham no Bloco
Operatório de Pediatria foram convidados a registar em post-its os problemas e ineficiências
da semana ‒ “os irritantes”, que afetam o fluxo do trabalho e a qualidade dos cuidados ao
doente cirúrgico ‒ e a colocá-los num quadro acessível a todos.

Uma pequena equipa, inicialmente composta por oito profissionais (enfermeiros,
anestesista, cirurgião, assistente operacional e administrativo) e atualmente com cerca de
17, reúne todas as sextas-feiras, durante cerca de uma hora, frente ao quadro dos irritantes.
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Separam-se os problemas cuja resolução depende da equipa do Bloco daqueles cuja solução
depende de outros. Os primeiros são depois separados em quatro quadrantes de acordo
com a classificação de maior/menor benefício e maior/menor facilidade de resolução.
São selecionados três problemas com alto benefício e baixa dificuldade de resolução. São
definidas medidas de melhoria, responsabilidades e modos de monitorização, indicadores
de resultados e de processos.
A monitorização é feita pela equipa em tempo real. Os resultados são expostos em gráficos
e tabelas e utilizam-se avatares/figuras para distinguir os profissionais mais ou menos
cumpridores de forma a incentivar a competitividade positiva, sem expor e sem culpabilizar.

No âmbito destas reuniões semanais, foram abordadas questões como o ineficiente padrão
de limpeza das salas operatórias ou a falta de prescrição de anestesia antes da cirurgia. No
primeiro caso, fez-se formação dos assistentes operacionais e monitorização da limpeza das
salas de operações durante duas semanas e auditorias, não tendo existido mais falhas.
No segundo caso, foi divulgado durante as reuniões de serviço de Anestesia e Enfermagem,
o impresso criado no ano anterior para prescrição. Colocou-se em local visível e acessível.
Monitorizou-se a implementação tendo em conta três parâmetros: prescrição escrita; antes
das 08:15 e em presença física na sala junto da equipa. Verificaram-se melhorias
significativas nos três parâmetros com evidente melhoria na comunicação e na hora de início
das salas operatórias.
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Outras áreas que foram tidas em consideração com medidas de melhoria significativas
foram:
- Ausência de identificação do procedimento cirúrgico e codificação (ICD9) no Sclinico®
em cirurgias de urgência;
- Falhas na informação necessária para a preparação das salas operatórias por cirurgia;
- Planeamento desadequado dos tempos operatórios;
- Dificuldades relacionadas com as colheitas e envio de produtos biológicos para análise,
para laboratórios externos ao CHULC;
- Demora no transporte dos doentes com atraso das cirurgias.
Conclusões
Nos projetos de melhoria contínua do Bloco Operatório de Pediatria foram utilizadas
ferramentas simples, inovadoras e sem custos associados. A aplicação persistente e
sustentada no tempo, permitiu criar uma nova cultura na unidade, focada nas soluções de
problemas que dependem da equipa e na perspetiva de melhorar o ambiente de trabalho e
a experiência do doente.
É evidente a melhoria imediata dos processos e resultados, associada a um fluxo de
informação mais eficaz e a um incentivo à competitividade positiva.
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