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Enquadramento:

 INTEGRAR+ é um projeto de capacitação e que tem como objetivo a melhoria de processos 
implementados ao nível da integração de serviços e cuidados de saúde. Estes processos 
podem ser internos de uma organização, em parceria com outros serviços e 
departamentos da organização e/ou em parceria com outras organizações e/ou com os 
utentes e a comunidade envolvente.

“Serviços de saúde que são prestados e geridos para garantir um continuum de promoção da saúde, prevenção da 
doença, diagnóstico, tratamento, gestão da doença, reabilitação e cuidados paliativos, coordenado através de 
diferentes tipos e níveis de cuidados, no âmbito do sector da saúde e na interceção com outros sectores, e guiado 
pelas necessidades ao longo do ciclo de vida das pessoas.

Uma abordagem de cuidados que adota, de forma consciente e consistente, a perspetiva dos indivíduos, 
cuidadores, família e comunidade, como participantes ativos, e beneficiários de um Sistema de Saúde que se 
organiza e centra de forma compreensiva nas necessidades das pessoas e não em doenças singulares, e respeita 
as suas preferências. E, que garante que a pessoa que vive com doença beneficia de condições de suporte e de 
educação que necessita para participar no seu processo de cuidados e tomada de decisões. Esta abordagem 
enquadra o contexto clínico de interação dos atores, a saúde dos indivíduos nas suas comunidades e o papel 
crucial das mesmas na configuração das políticas de saúde e serviços de saúde.”

fonte: World Health Organization. (2015). WHO global strategy on people-centred and integraded health services: interim report World Health Organization.

Objetivo geral:
No final do programa os participantes serão capazes de reflectir sobre o conceito de 
integração de serviços e cuidados de saúde e identificar boas práticas de gestão de 
melhoria contínua, de forma a iniciar projectos seguindo o ciclo PDCA para aplicar ao 
âmbito dos serviços em que trabalham.

Objetivos específicos:
Os participantes no final do programa serão capazes de identificar as fases e etapas do 
Ciclo da Melhoria Contínua – PDCA, e utilizar algumas das ferramentas da abordagem 
Lean, no âmbito do diagnóstico, definição de indicadores e métodos de monitorização e 
implementação de ações de melhoria, aplicadas à promoção da integração de serviços e 
cuidados de saúde.

Facilitadores:

•   Raquel Ortas Rodrigues
•   Rui Cortes
•   Vanessa Nicolau

Tipologia de Intervenção

5.1 O Programa decorre na plataforma House of Lean, existindo sessões live realizadas 
a partir de um link disponibilizado e acompanhamento através do chat geral e de equipa.

5.2 Existem materiais para consulta que as equipas deverão consultar previamente 
à sessão ou início de algum exercício a ser realizado.

5.3 Free sessions (FS): 4 sessões live de 2 horas, nos dias abaixo mencionados, das 
14h00 às 16h00, sem programação para que os participantes possam tirar dúvidas com os 
facilitadores.
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01 FS G / P 26 Setembro
• Esclarecimento de dúvidas relativamente aos conteúdos teóricos
• Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios em curso
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos e materiais disponíveis.

02 FS P 17  Outubro • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios em curso
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos e materiais disponíveis.

03 FS D 7 Novembro • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios em curso
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos e materiais disponíveis.

04 FS C 21 Novembro • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios em curso
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos e materiais disponíveis.

05 FS G / PDCA 5 Dezembro
• Dúvidas sobre os exercícios em curso, sobre exercícios passados para 
submissão final até às 23h59 do dia 12 de novembro 2022.

Nº da Sessão Fase Data Content

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE G ATÉ 03 OUT.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE P ATÉ 24 OUT.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE D ATÉ 7 NOV.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE C ATÉ 21 NOV.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE A ATÉ 28 NOV.

SUBMISSÃO FINAL TODOS OS EXERCICIOS DO CICLO PDCA ATÉ 5 DEZ.

Free Sessions

5.4 Content Sessions (total de 12 horas): 6 sessões live, todas elas de 2 horas, no horário 
14:00 às 16:00, com conteúdos específicos tendo como objetivos:

 5.4.1 Apresentação de facilitadores, equipas e respetivos eixos de intervenção,  
   Plataforma House of Lean;

 5.4.2 Familiarização com conceitos da metodologia Lean e da Melhoria Contínua;

 5.4.3 Colocação e esclarecimento de dúvidas.

00.0 CS KICK OFF 5 Setembro
•  Apresentação dos facilitadores
•  O conceito de integração de serviços e cuidados em saúde.

00.1 CS 12  Setembro • Modelos organizativos de serviços e cuidados integrados. 
• Uma visão aplicada à prática: implementação e gestão da mudança.

00.1 CS KICK OFF / G 19 Setembro
•  Apresentação dos facilitadores, da plataforma, das equipas e respetivos  
 eixos de intervenção
• Introdução ao Lean e Agente de Melhoria
• Descrição do problema e definição do objetivo da equipa
• Definição de Cliente e valor em Lean

01 CS P 3 Outubro
• O ciclo da melhoria continua (PDCA), Huddle Metting e Visual Board, e o A3
• Priorização de trabalho (matriz), quick wins e um problema para o A3
• Processo, Fluxo de Valor, Fluxo Contínuo, Desperdícios e VSM
• As causas de um problema, indicadores de melhoria, baseline e objetivos  
 smart

02 CS D 24 Outubro • Plano de ação e plano de monitorização
• Início do teste da solução

Nº da Sessão Fase Data Content

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE G ATÉ 03 OUT.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE C ATÉ 21 NOV.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE A ATÉ 5 DEZ.

SUBMISSÃO FINAL TODOS OS EXERCICIOS DO CICLO PDCA ATÉ 5 DEZ.

03 CS

04 CS

C

A

14 Novembro

28 Novembro

• Monitorização
• Análise dos dados
• Apresentação de resultados

• Standardização, manuais de procedimentos e lições apreendidas

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE P ATÉ 24 OUT.

SUBMISSÃO EXERCÍCIOS FASE D ATÉ 7 NOV.

Content Sessions
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00.0 CS Content 
Session

Kick Off • Apresentação dos facilitadores.
• O conceito de integração de serviços e cuidados em  
 saúde.

Nº da Sessão Tipo Sessão Fase

5 Setembro

01 FS Free 
Session

G / P
•   Esclarecimento de dúvidas relativamente aos conteúdos  
 teóricos.
•   Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios  
 em curso.
•  Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos e   
 materiais disponíveis.

26 Setembro

01 CS Content 
Session

P • O ciclo da melhoria continua (PDCA), Huddle Metting 
 e Visual Board, e o A3.
• Priorização de trabalho (matriz), quick wins e um 
 problema para o A3.
• Processo, Fluxo de Valor, Fluxo Contínuo, Desperdícios 
 e VSM.
• As causas de um problema, indicadores de melhoria, 
 baseline e objetivos smart.

3 Outubro

02 FS Free
Session

P • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios 
 em curso.
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos 
 e materiais disponíveis.

17 Outubro

02 CS Content 
Session

D • Plano de ação e plano de monitorização.
• Início do teste da solução.

24 Outubro

03 FS Freen 
Session

D • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios 
 em curso.
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos 
 e materiais disponíveis.

7 Novembro

03 CS Content
Session

C • Monitorização.
• Análise dos dados.
• Apresentação de resultados.

14 Novembro

04 FS Free
Session

C • Esclarecimento de dúvidas relativamente aos exercícios 
 em curso.
• Introdução à agenda da CS seguinte, conceitos 
 e materiais disponíveis.

21 Novembro

04 CS Content
Session

A • Standardização, manuais de procedimentos e lições 
 apreendidas.

28 Novembro

05 FS Free
Session

G-PDCA • Dúvidas sobre os exercícios em curso, sobre exercícios 
passados para submissão final até às 23h59 do dia 12 de 
novembro 2022.

5 Dezembro

Data Content

00.1 CS

• Modelos organizativos de serviços e cuidados integrados. 
•   Uma visão aplicada à prática: implementação e gestão da  
 mudança.

12 SetembroContent 
Session

Content 
Session

Kick Off /
P 19 Setembro • Apresentação dos facilitadores, da plataforma, das  

 equipas e respetivos eixos de intervenção.
• Introdução ao Lean e Agente de Melhoria.
• Descrição do problema e definição do objetivo da equipa.
• Definição de Cliente e valor em Lean.

Content and Free Sessions
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Conteúdos Programáticos:

As equipas serão conduzidas através do ciclo da melhoria contínua, o ciclo PDCA – Plan, Do, 
Check, Act - desde a identificação da oportunidade de melhoria, passando pela aferição de 
resultados advindos do teste das ações de melhoria fechando o ciclo com um resumo de 
lições apendidas no decorrer do processo.

No âmbito do presente programa existe uma fase que antecede a fase Plan, denominada 
fase Grasp. De seguida são apresentados os conteúdos a serem trabalhados em cada uma 
das fases do ciclo. 

6.1 As Fases do Ciclo

GRASP:

É a fase 0, de agarrar o problema e a motivação existente para a melhoria dos processos e 
da nossa forma de trabalhar, realizar as atividades. É uma fase de (auto)-reflexão.

Objetivos:

 • Auto-reflexão individual sobre o posicionamento enquanto Agente de Melhoria;

 • Partilha dessa reflexão com a equipa;

 • Descrição do cenário atual e desejado, e percurso a ser realizado;

 • Definição do cliente;

 • Auscultação do cliente;

 • Definição de valor para o cliente;

 • Definição do problema, da oportunidade de melhoria;

Possíveis Ferramentas a serem utilizadas:

 • Agente de Melhoria;

 • Persona;

 • Pesquisa qualitativa (surveys, entrevistas, etc);

 • Observações no terreno.

Outputs para avaliação:

 • Cumprimento dos prazos;

 • Clareza e lógica da informação nos exercícios realizados.

PLAN:

Esta fase é muito importante uma vez que é no decorrer da mesma que se define o que é 
o problema, qual da dimensão do mesmo, os indicadores de processo e objetivos de 
melhoria.

(6)
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Objetivos:

 • desenhar o processo;

 • caracterizar o problema quantitativa e qualitativamente considerando o processo  
 desenhado;

 • identificar os desperdícios;

 • definir as causas do problema;

 • definir indicadores do processo;

 •  definir o baseline;

 • definir ações de melhoria para o processo;

 • definir o plano de ação de teste de melhorias e monitorização de resultados.

Possíveis Ferramentas a serem utilizadas:

 • Observações;

 • Value Stream Mapping;

 • Diagrama Esparguete;

 • Diagrama Ishikawa;

 • Huddle Metting e Quadro de gestão Visual;

 • 5 why’s;

 • Cálculos: lead time, process time, takt time;

 • 5w´s+1h;

 • Matrizes de priorização de problemas e soluções.

Outputs para avaliação:

 • Cumprimento dos prazos;

 • Clareza e lógica da informação nos exercícios realizados.

DO:

Esta fase corresponde à fase de implementação do plano de teste das ações de melhoria e 
monitorização.

Objetivos:

 • Informar toda a equipa no terreno e formar os vários intervenientes   
 relativamente às alterações que irão ser implementadas;

 • Implementar ferramentas de monitorização;

Possíveis Ferramentas a serem utilizadas:

 • Gestão Visual;

 • Formação;

 • Huddle mettings;

 • 5 w´s + 1h;

Outputs para avaliação:

 • Cumprimento dos prazos;

 • Clareza e lógica da informação nos exercícios realizados.
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CHECK:

Esta fase corresponde ao término do teste e análise dos resultados finais per si, e 
compará-los ao baseline definido na fase Plan.

Objetivos:

 • Monitorar;

 • Acompanhar o teste;

 • Informar a equipa;

 • Gestão e análise de dados obtidos com a monitorização;

 • Auscultação qualitativa dos intervenientes no processo; 

 • Comparar os resultados obtidos com o baseline;

Possíveis Ferramentas a serem utilizadas:

 • Gestão Visual;

 • Huddle mettings.

Outputs para avaliação:

 • Cumprimento dos prazos;
 • Clareza e lógica da informação nos exercícios realizados.

ACT:

Chegados à última fase é necessário agir sobre os resultados: implementar o novo 
processo ao nível geral e/ou promover novas ações de melhoria.

Objetivos:

 • Definir em equipa a decisão a tomar perante resultados;

 • Resumir as aprendizagens retiradas no decorrer do ciclo PDCA;

 • Definir procedimentos standard do novo processo;

 • Definir ajustes a serem feitos no nosso processo.

Possíveis Ferramentas a serem utilizadas:

 • Manuais de Procedimento;

 • Resumo e lições aprendidas;

 • Gestão Visual;

 • Huddle mettings.

Outputs para avaliação:

 • Cumprimento dos prazos;

 • Clareza e lógica da informação nos exercícios realizados.
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Acompanhamento da sustentabilidade:

Está previsto no programa, três equipas, serem acompanhadas, remotamente, nos seus 
serviços durantes três meses, de acordo com o calendário abaixo.

Abaixo um quadro resumo das sessões a serem realizadas, que deverão ter a duração de 
1 hora com cada equipa, nos dias apresentados, em hora a indicar por cada equipa.

8

01 HD HD Sustentabilidade • Revisão do quadro de gestão visual
• Revisão de melhorias e indicadores
• Dificuldades 

02 HD

03 HD

04 HD

05 HD

06 HD

07 HD

08 HD

09 HD

10 HD

11 HD

12 HD

13 HD

• Ponto de situação
•   Facilitação e acompanhamento

• Ponto de situação
• Facilitação e acompanhamento
• Dúvidas para seguimento em autonomia
• Entrega do projeto

Nº da Sessão Tipo Sessão Fase

5 Janeiro

12 Janeiro

19 Janeiro

26 Janeiro

2 Fevereiro

9 Fevereiro

16 Fevereiro

23 Fevereiro

2 Março

9 Março

16 Março

23 Março

30 Março

Data Content

Sessões  Sustentabilidade e Huddle Meeting 



(8)

10

|    PROGRAMA

Cronograma:

2022

5 
SE

T.

2023

Free Sessions (FS)

Content Sessions (CS)

GRASP

PLAN

DO

CHECK

ACT

Submissão Final

Avaliação

Acompanhamento
do vencedor

4 semanas

1 semana

12
 S

ET
.

19
 S

ET
.

26
 S

ET
.

3 
O

U
T.

17
 O

U
T.

24
 O

U
T.

7 
N

O
V.

14
 N

O
V.

21
 N

O
V.

28
 N

O
V.

5 
D

EZ
.

5 
M

AR
.

11 semanas

4 semanas

30
 M

AR
.

3 semanas

2 semanas

1 semana


