
APOIO PRINCIPAL

Agile , Lean & Machine Learning in Healthcare

Saúde – É diferente?



DEFEITO



LEAN
Lean como filosofia pretende reduzir o 
desperdício e aumentar o valor para o 
cliente

AGILE
É um conjunto de processos baseados 
em desenvolvimento interactivo e 
incremental.
Inclui boas práticas do Lean e outros 
conceitos adicionais





• Sistemas que demoram sempre mais do que o previsto a serem desenvolvidos

• Sistemas que são desenvolvidos para um processo, e que a sua evolução tem 
dificuldade em acompanhar uma cultura de melhoria continua 

• Sistemas que não comunicam entre eles

A realidade das soluções de informação na Saúde



Precisa a Saúde de Agile?

“Lean and Agile in our project we are confident that
this is the
best approach for a long term software development
in
healthcare application”
Achieving quality product in a long term software
product development in healthcare application using
Lean and Agile principles, Software Engineering and Software Development

Environmental uncertainty needs to be matched with coping 
strategies and organizational capacities to design processes 
responsive to real needs of health care. This implies that lean 
and agile can be combined to optimize the design of hospitals, 
to meet different variations in demand and create good patient 
management.
Int J Health Care Qual Assur. 2015;28(5):468-93. doi: 10.1108/IJHCQA-04-2014-0044.
Agile, a guiding principle for health care improvement?
Tolf S1, Nyström ME, Tishelman C, Brommels M, Hansson J.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26020429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tolf S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26020429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nystr%C3%B6m ME[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26020429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tishelman C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26020429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brommels M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26020429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hansson J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26020429


Precisa a Saúde de Agile?

• Aumenta o Valor Acrescentado?

• É user friendly?

• Vem em tempo útil?

• Acompanha a melhoria contínua?



Agile e Lean na Saúde?

Filosofia Lean pode ser vista como uma pré-condição para a gestão Agile.
Isto significa que o uso eficiente de recursos (Lean)  pode melhorar o 
posicionamento e orientação de mercado (Agile). 
Para uma co-existência entre Lean e Agile, os gestores hospitalares têm que exibir
competências de gestão dinâmicas.
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Machine Learning – Facilitador da “Qualidade em 
Tempo Real?”



Machine Learning – Facilitador da “Qualidade em 
Tempo Real?”
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• Como costumizar as soluções por cliente (dimensão, estrutura, cultura 
organizacional

• Como assegurar que as soluções são ágeis a se adaptarem às mudanças 
que uma cultura de melhoria contínua traz aos processos

• Como contribuírem para o conceito de “Qualidade em tempo real”.

Desafios



As soluções são, na sua maioria, um ponto de reforço dos 
processos, ou assistimos a muitos processos serem fragilizados 
pelas limitações da soluções?

Provocação



“Desenvolver uma solução tecnológica para um processo, sem o 
mesmo não ser previamente desenhado de

forma eficiente, é nada mais do que automatizar a ineficiência!”
Gary Kaplan MD, Virginia Mason Medical Center CEO 

Rui Cortes - Lean Health Portugal
www.leanhealth.education


