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relacionados com saúde, provenientes de registos de organizações e profissionais de 
saúde, doentes, de bases de dados nacionais.
A geração, análise e gestão de dados é essencial numa abordagem Lean e de Melhoria 
Contínua. É importante gerar dados por observação de processos no terreno e analisá-los 
para medir o valor e o desperdício das atividades realizadas, mas também é essencial 
analisar e gerir dados de Sistemas de Informação para reforçar observações e para 
desenvolver ferramentas de apoio à tomada de decisão.

1. Introdução teórica
 a. A importância dos dados no lean e na melhoria contínua:
  i. Observação e análise e gestão de dados de Sistemas de Informação
  ii. Identificação de valor e desperdícios (geração de eficiência)
  iii. Tomadas de decisão informadas
 b. A geração, análise e gestão de dados:
  i. Observação de processos:
   • Conceito de VSM
   • Valor e desperdício
   • Baseline
   • Oportunidades e melhoria
   • Monitorização e auditoria da melhoria

2. Diagrama de Esparguete (caso prático)
 a. Desperdício nas deslocações e transportes
 b. Alterações de layouts para a eficiência

3. Análise e gestão de dados
 a. Ferramentas de apoio à tomada de decisão:
  • Trabalhar com grandes volumes de dados
  • Apresentação de casos práticos

Rui Cortes, Lean Health

Conhecer a importância dos dados para uma efetiva caracterização de
um problema, como base de um processo de melhoria.

Estima-se que em 2020 foram gerados 2.314 exabytes de dados

Administradores Hospitalares, Gestores na área da Saúde, 
profissionais de Saúde e estudantes 

dividida entre apresentação de conceitos e de casos reais de geração e análise de dados 
provenientes de observações de processos e de atividades em organizações de saúde.
A importância de ferramentas de apoio à decisão desenvolvidas a partir de dados 
provenientes de diferentes bases de dados através do recurso a ferramentas de análise, 
como fator crítico de sucesso para conhecer os problemas de processos.

A master class tem uma parte teórica expositiva 

O programa divide-se em três pontos distintos:PROGRAMA/AGENDA:

ORADOR(ES):

METODOLOGIA PEDAGÓGICA:

Sem medição não há melhoria: o poder dos dados [Workshop]


