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Resumo 
 

 
O Lean Healthcare tem sido aplicado na área hospitalar a fim de contribuir na melhoria de 

processos. Um forte aliado neste contexto é o uso de indicadores de gestão, os quais têm 

promovido a identificação de pontos a serem melhorados em termos de prestação de 

serviços médicos, gestão financeira e pessoas. Entretanto, o bem-estar humano dos 

trabalhadores envolvidos na área da saúde é frequentemente desconsiderado por estes 

indicadores. Neste contexto, o objetivo deste artigo é apresentar um panorama 

internacional dos indicadores de gestão na área hospitalar que levam em consideração 

fatores humanos com base na aplicação do Lean Healthcare, por meio de uma revisão 

sistemática da literatura. Para tanto, a pesquisa foi realizada em três etapas: planejamento 

da revisão, condução da revisão e documentação. Na busca e análise de dados, utilizou-

se a base da Scopus e ferramentas com o Mendeley®, VosViewer® e Microsoft Excel®. 

Com base nos resultados, foi possível identificar que do total de indicadores, 68,6% foram 

focados em fatores organizacionais, 25,7% em fatores cognitivos, 5,7% consideravam 

fatores relacionados aos aspectos físicos e não foi encontrado qualquer indicador 

considerando aspectos de risco, desconforto e dor. Com este estudo foi possível constatar 

que há uma lacuna em termos de desenvolvimento de indicadores que considerem os 

fatores humanos de forma integrada, assim como, indicadores que contemplem os 

aspectos de risco, desconforto e dor. Recomenda-se a continuidade desta pesquisa, por 

meio do desenvolvimento destes indicadores, a fim de contribuir com o aumento do 

desempenho dos processos na área da saúde ao mesmo tempo em que se melhora o bem-

estar da equipe envolvida.  

Palavras chave: Lean Healthcare; Indicadores de Gestão; Fatores Humanos; Ergonomia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Lean Manufacturing, ou Sistema Toyota de Produção, foi desenvolvido pela empresa 
automobilística Toyota durante a década de 40. Essa filosofia de melhoria da qualidade e 
eficiência pensada inicialmente para o setor industrial tem trazido contribuições também na 
área da saúde (Lean Healthcare). Como exemplo, se pode citar a aplicação do Lean 
Healthcare em hospitais norte-americanos na década de 90 em que foram obtidas 
melhorias na gestão de processos e no controle de gastos. Dentre os resultados se destaca 
a nota máxima no feedback de seus pacientes e familiares, redução de 25% nas 
internações e 28% do tempo de espera (TOUSSAINT; BERRY, 2013). 

Por outro lado, além dos pacientes e familiares é necessário pensar na atuação dos 
profissionais da área da saúde e no seu bem-estar. Neste contexto, se insere a ergonomia 
(ou fatores humanos), que é uma ciência que estuda as interações entre o ser humano e 
outros elementos de um sistema de trabalho, a fim de contribuir para a otimização do bem 
estar humano e o desempenho global do sistema (ABERGO, 2000). 

Nesta perspectiva, um forte aliado é o uso de indicadores de gestão os quais têm sido 
utilizados na identificação de pontos a serem melhorados relacionados à prestação de 
serviços médicos, gestão financeira e de pessoas. Entretanto, o bem-estar humano dos 
trabalhadores envolvidos no trabalho normalmente é desconsiderado nestes indicadores.  

Desta forma, o presente artigo visa apresentar um panorama internacional dos 
indicadores de gestão na área hospitalar que levam em consideração fatores humanos com 
base na aplicação do Lean Healthcare, por meio de uma revisão sistemática da literatura, 
a fim de contribuir para a melhoria de performance do sistema hospitalar juntamente com a 
melhoria do bem-estar dos funcionários. 
 

2. METODOLOGIA 

No que se refere a natureza, de acordo com Silva e Menezes (2001), esta pesquisa é 
classificada como de natureza básica, pois se trata de uma revisão sistemática da literatura 
sem aplicação prática. Apresenta uma abordagem qualitativa do problema, de maneira que 
analisa o mundo real ao interpretar seus fenômenos e atribuindo significados para os 
resultados encontrados. Seus objetivos possuem caráter exploratório visto que tem por 
objetivo entender e se familiarizar mais com um problema para torná-lo explícito e construir 
hipóteses deste. Em termos de procedimentos técnicos realizou-se uma revisão sistemática 
da literatura. 

A revisão sistemática seguiu o modelo desenvolvido por Tranfield, Denyer e Smart 
(2003), por se tratar do método mais utilizado no âmbito de pesquisas da área da 
engenharia. A etapa 1 é referente ao planejamento da revisão e é composta por três fases: 
0) Identificação da necessidade da revisão; 1) Preparação para a proposta de revisão e; 2) 
Desenvolvimento do protocolo de revisão. A etapa 2 refere-se a condução da revisão e é 
composta pelas fases: 3) Identificação da revisão sistemática (palavras-chave e termos de 
pesquisa); 4) Filtros e artigos resultantes; 5) Avaliação e seleção dos artigos; 6) Extração 
de dados e; 7) Análise do conteúdo. A etapa 3 é a documentação da revisão e apresenta 
as fases: 8) Elaboração do relatório e; 9) Conceitos em prática. 

Durante a primeira etapa de planejamento, seguindo o modelo de Chrusciak et al. 
(2019), identificou-se a necessidade de investigar a utilização de indicadores de gestão na 
área hospitalar que considerem os fatores humanos. O protocolo da revisão foi realizado a 
partir de uma pré-pesquisa na base de dados da Scopus das palavras-chave mais utilizadas 
em publicações com os termos “lean healthcare” e “lean health care”, e que fosse artigos 
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em inglês, encontraram-se 1.985 artigos. Por meio da ferramenta VosViewer, foi possível 
elaborar um mapa que ilustrasse a conexão das 172 palavras-chave encontradas, 
apresentado na Figura 1. Estas foram separadas em 12 grupos: engenharia geral, 
ferramentas e metodologias, intervenção médica, anatomia humana, demografia, correlatas 
lean, campos de estudo da saúde, área da saúde, doenças, países e organização, 
correlatas healthcare, e indicadores.  

 
Figura 1 - Mapa de termos 

 
Fonte: os autores 

 
A etapa 2 a revisão sistemática deu início ao selecionar o grupo de indicadores e 

eliminar termos da medicina em uma fórmula de pesquisa utilizada na base de dados 
Scopus. Aplicaram-se filtros para que fossem selecionados artigos completos em inglês 
com a palavra-chave “indicadores”, resultando em 114 artigos. Para realizar a avaliação e 
melhor seleção destes artigos, foram todos exportados para a ferramenta Mendeley para 
que fossem lidos seus títulos, resumos e palavras-chave, em busca dos termos “lean 
healthcare”, “lean health care” e “indicator(s)”. Após isso, foram eleitos 66 artigos para 
analisar seus objetivos, resultados, indicadores, local de aplicação e se era uma pesquisa 
teórica ou prática. Os fatores de exclusão (artigos não encontrados, temas específicos da 
medicina, sem abordagem lean e falta de informações) permitiram a seleção de 42 artigos. 
Estes foram lidos inteiramente e analisados especificamente quanto a seus indicadores: 
quais são, o que consideram, se envolvem fatores humanos, se apresentam resultados 
positivos para o sistema e/ou o ser humano. Destes apenas 9 artigos apresentavam de fato 
indicadores de gestão que considerassem fatores humanos. 

Extraíram-se os dados referente a cada um dos indicadores descobertos e ainda se 
avaliou a relevância dos artigos (numa escala de 1, muito pouco e 5, muito relevante), local 
de aplicação, país e ano da publicação. Todas estas informações permitiram que a análise 
do conteúdo fosse feita de maneira mais analítica e investigativa. 

 
3. RESULTADOS  

A pesquisa começou com 1.985 artigos sobre lean healthcare, destes apenas 5,7% 
apresentaram indicadores de gestão e desse total só 7,9% consideravam fatores humanos. 
Totalizando todos os 9 artigos, encontraram-se 19 indicadores de gestão na área hospitalar 
baseados em fatores humanos.  
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Os artigos possuíam publicações do ano de 2011 até 2018, sendo que nos últimos dois 
anos foi quando houve mais publicações, como mostra o Gráfico 1. Em relação aos seus 
países de origem a grande maioria foram publicados na Europa, porém os países com mais 
artigos neste tema foram os Estados Unidos, Áustria e Dinamarca, apresentado no Gráfico 
2. 
Gráfico 1 - Número de artigos sobre indicadores de gestão que consideram fatores humanos por ano 

 
Fonte: os autores 

 

Gráfico 2 - Número de artigos sobre indicadores de gestão que consideram fatores humanos por país 

 
Fonte: os autores 

 

Todos os indicadores foram documentados quanto ao seu significado, local de aplicação 
e país de origem apresentados na Tabela 1. O indicador de maior destaque foi referente a 
satisfação dos funcionários o qual apareceu em três artigos. Por exemplo, um destes 
apresenta uma pesquisa de satisfação bianual com perguntas específicas aos funcionários, 
dentre as questões os trabalhadores indicam entre os pares quem precisa ser reconhecido, 
como estão as ferramentas e instrumentos utilizados para a realização do trabalho, os 
aspectos do trabalha a serem melhorados e outros aspectos que os funcionários gostariam 
de evidenciar. 

Para que houvesse melhor compreensão dos fatores humanos considerados nos 
indicadores, os resultados foram agrupados por constructos que representam os domínios 
de especialização da ergonomia, sendo: físico, cognitivo e organizacional. Aspectos 
relacionados à empresa (fatores externos e internos) foram incluídos no constructo 
organizacional. Além destes três agrupamentos optou-se por identificar de forma separada 
aqueles indicadores que completam aspectos relacionados aos riscos em que os 
trabalhadores estão expostos além dos aspectos relacionados ao desconforto ou dor. A 
Tabela 2 apresenta estes resultados 
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Tabela 1 - Indicadores de gestão com seus significados e local de aplicação 

Indicadores Significado Local de Aplicação/ País 

Satisfação dos 
funcionários (x3) 

Satisfação dos funcionários em relação 
aos seus trabalhos 

Hospitais (Lehigh Valley 
Hospital) dos EUA, 

Dinamarca e Áustria 

Absenteísmo 
Ausência do funcionário no ambiente de 

trabalho 
Hospitais da Áustria 

Turnover Saídas e entradas de funcionários Hospitais da Áustria 

Engajamento dos 
funcionários 

Participação dos funcionários 
considerando a satisfação, absenteísmo e 

turnover 
Hospitais da Áustria 

Senso de pertencimento 
Senso de pertencimento e 

responsabilidade na empresa 
Sistema de informação 

hospitalar do Irã 

Educação e treinamento 
Educação e treinamento para todas as 

áreas organizacionais 
Sistema de informação 

hospitalar do Irã 

Confiança 
Confiança entre funcionários, entre 

funcionário e gestor e dos pacientes com 
os serviços oferecidos 

Sistema de informação 
hospitalar do Irã 

Saúde e bem-estar 
Condições do ambiente de trabalho, renda 

e respeito entre funcionários 
Sistema de informação 

hospitalar do Irã 

Motivação dos 
funcionários 

Motivação dos funcionários ao realizar o 
trabalho e perceber os esforços feitos 

Hospitais públicos da 
Dinamarca 

Condições de trabalho 
dos funcionários 

Analisa as condições de trabalho dos 
fucnionários. O uso de instrumentos e 

tecnologias podem aliviar este 

Hospitais públicos da 
Dinamarca 

Traceability 
"Rastreabilidade das 
tarefas realizadas" 

Documentação das tarefas, quanto tempo 
leva, quem as realiza e onde 

Hospitais públicos da 
Dinamarca 

Employees waiting time  
“Tempo não produtivo do 

funcionário” 

Tempo de espera do funcionário, tempo 
não produtivo 

Hospitais da Áustria e 
Alemanha 

Medical performance 
indicators 

indicador para identificar e gerenciar a 
performance médica 

Hospitais da Áustria e 
Alemanha 

Número de pessoas em 
um departamento que 

pertencente a uma 
equipe multi-qualificada 

Controle do número de pessoas 
trabalhando em uma equipe multi-
qualificada em um departamento 

Sistema de Saúde da Suíça 

Número de pessoas 
altamente qualificadas 

Controle da quantidade de pessoas 
altamente qualificas 

Sistema de Saúde da Suíça 

Número de sugestões de 
melhoria por empregado 

por ano 

Controle da quantidade de sugestões de 
melhoria feitas por funcionário ao ano 

Sistema de Saúde da Suíça 

Número de pessoas 
envolvidas em equipes 
de melhoria, projetos de 
melhoria ou de qualidade 

Controle da quantidade de funcionários em 
equipes e projetos de melhoria e/ou 

qualidade 
Sistema de Saúde da Suíça 

"Produtividade do 
funcionário em relação à 

atividade" NetValue 
Added Time 

Tempo em que o funcionário está de fato 
fazendo suas funções dividido pelo 

número de funcionário que realizam uma 
determinada tarefa 

Sala de operações de 10 
hospitais da França 

"Tempo de Valor 
Agregado ao Sistema por 

parte do funcionário" 
Gross Value Aded Time 

Tempo em que o funcionário está de fato 
realizando suas tarefas  

Sala de operações de 10 
hospitais da França 

Fonte: os autores 
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Tabela 2 - Indicadores classificados pela ABCORE 

Indicadores Físico  Cognitivo  
Organiza-

cional/ 
Empresa 

Risco / 
Desconforto 

/Dor 

Satisfação dos funcionários (x3)   ✓       

Absenteísmo     ✓     

Turnover     ✓     

Engajamento dos funcionários   ✓    ✓     

Senso de pertencimento     ✓     

Educação e treinamento     ✓     

Confiança   ✓    ✓     

Motivação dos funcionários   ✓    ✓     

Saúde e bem-estar ✓    ✓    ✓     

Condições de trabalho dos funcionários ✓      ✓     

Traceability "Rastreabilidade das tarefas 
realizadas" 

    ✓    
 

Employees waiting time  “Tempo não produtivo do 
funcionário” 

    ✓    
 

Medical performance indicators     ✓     

Número de pessoas em um departamento que 
pertencente a uma equipe multi-qualificada 

  ✓    ✓    
 

Número de pessoas altamente qualificadas   ✓    ✓     

Número de sugestões de melhoria por empregado 
por ano 

    ✓    
 

Número de pessoas envolvidas em equipes de 
melhoria, projetos de melhoria ou de qualidade 

    ✓    
 

"Produtividade do funcionário em relação à 
atividade" NetValue Added Time  

    ✓    
 

"Tempo de Valor Agregado ao Sistema por parte 
do funcionário" Gross Value Aded Time  

    ✓    
 

Fonte: os autores 

 
Do total de indicadores, 68,6% se referem ao aspecto organizacional, 25,7% ao 

aspecto cognitivo e 5,7% ao aspecto físico. Vale ressaltar que não foi encontrado nenhum 
indicador relacionado ao aspecto de risco, desconforto ou dor dos trabalhadores. 

Além disso, os indicadores foram analisados quanto as melhorias oferecidas tanto 
ao sistema quanto ao ser humano, como mostra a Tabela 3. Apesar de terem sido 
identificados 19 indicadores, apenas 10 deles tinham resultados de melhorias para o 
sistema e/ou ser humano. Isso demonstra que poucos artigos catalogam as consequências 
qualitativas ou quantitativos que a aplicação de indicadores de gestão voltados aos fatores 
humanos pode trazer ao sistema de trabalho do ambiente hospitalar como um todo. 

Como dito previamente, a pesquisa apresentava 1.985 artigos sobre lean healthcare. 
Destes menos de 6% continham indicadores de gestão e dentro disso quase 8% 
consideravam fatores humanos. Isso representa que há de fato uma lacuna de pesquisa, 
tanto para indicadores quanto para os fatores ergonômicos. Dos poucos estudos, a maioria 
ocorreu na Europa, em especial na Áustria e Dinamarca, outros são de origem norte 
americana e asiática. Mesmo havendo aplicações do lean healthcare em hospitais 
brasileiros, nenhum apresentou indicadores ergonômicos.   

Ao analisar os constructos nos indicadores, observa-se que a grande maioria é 
organizacional. Poucos ou nenhum dos indicadores considerava os riscos, a fisiologia e 
desconfortos/dores dos funcionários. Ressalta-se, ainda, que nenhum dos artigos 
apresentou indicadores para todos os constructos, o que seria recomendável sob a ótica 
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da ergonomia. Com estudos em todos os fatores, seria possível observar quais destes 
teriam melhor impacto na performance dos funcionários e quais beneficiariam melhor o 
sistema hospitalar como um todo. 

 
Tabela 3 - Indicadores e melhorias para o sistema e ser humano 

Indicadores Melhora no Sistema Melhora para o Humano 

Satisfação dos 
funcionários (x3) 

Melhora na satisfação geral; maior 
entendimento das necessidades dos 

departamentos; comunicação mais aberta e 
honesta da gestão 

Maior reconhecimento; 
feedbacks construtivos; 

melhor comunicação entre 
funcionários e com os 

gestores 

Senso de 
pertencimento 

Aumento na eficiência 
Criação de uma cultura de 

empresa baseada na 
confiança 

Educação e 
treinamento 

Confiança 

Saúde e bem-estar 

Motivação dos 
funcionários 

Rastreamento de tecnologias para o sistema 
logístico de saúde 

_ 
Condições de trabalho 

dos funcionários 

Traceability 
"Rastreabilidade das 
tarefas realizadas" 

"Produtividade do 
funcionário em relação 
à atividade" NetValue 

Added Time 

Organização na distribuição de tarefas para 
que sejam mais eficientes 

Melhorias organizacionais 
"Tempo de Valor 

Agregado ao Sistema 
por parte do 

funcionário" Gross 
Value Aded Time 

(GVAT) 

Fonte: os autores 

 
Os indicadores de maior contribuição foram: satisfação do funcionário (usado em 

mais de um artigo), senso de pertencimento, educação e treinamento, confiança, saúde e 
bem-estar, motivação dos funcionários, condições de trabalho dos funcionários, 
rastreabilidade das atividades realizadas, produtividade do funcionário em relação à 
atividade e tempo de valor agregado ao sistema por parte de funcionário. Quanto as 
melhorias finais só metade dos indicadores apresentaram melhorias qualitativas de seus 
indicadores. Porém nem todas estas consideravam a melhoria para o funcionário, só para 
o sistema.  

 
4. CONCLUSÃO 

A fim de atender ao objetivo desta pesquisa, identificação de indicadores da área 
hospitalar que considerem fatores humanos em aplicações de Lean Healthcare, realizou-
se uma revisão bibliográfica sistemática, seguindo o método de Tranfield, Denyer e Smart 
(2003). 

Para tanto, foram identificadas as publicações internacionais sobre lean healthcare, 
analisando-se dentre estas quais apresentavam indicadores de gestão e quais destes 
consideravam fatores humanos. De um total de 1985 artigos pré-selecionados, 114 



Revisão Sistemática da Literatura sobre os Indicadores de Gestão Hospitalar que consideram Fatores Humanos 
Daniel, Nathalia Fistarol.; Bitencourt, Rosimeire Sedrez.; Canciglieri Jr., Osíris. 
 

possuíam indicadores de gestão. Dentre estes, foram lidos 42 artigos, na íntegra, a fim de 
identificar àqueles que consideram fatores humanos. Deste total, apenas 9 apesentaram 
indicadores de gestão com fatores humanos. 

Com base nestes resultados foi possível identificar que as publicações ocorreram 
principalmente Estados Unidos, Dinamarca e Áustria. Dos indicadores encontrados, 
metade evidenciava as melhorias de resultantes para o sistema e/ou ser humano. 
Indicadores como satisfação do funcionário, turnover, absenteísmo, entre outros, 
apresentaram melhoras para o sistema e os funcionários ao mesmo tempo.  

Ademais, do total de indicadores, 68,6% foram focados em fatores organizacionais, 
25,7% em fatores cognitivos, 5,7,5% apenas consideravam fatores relacionados aos 
aspectos físicos e não foi encontrado qualquer indicador considerando aspectos de risco, 
desconforto e dor. 

Com base nestes achados, ficou evidenciado uma lacuna em termos de 
desenvolvimento de indicadores que considerem também os aspectos de risco, desconforto 
e dor. Por outro lado, foi possível constatar que aqueles artigos que consideraram fatores 
humanos nos indicadores de gestão apresentaram melhorias para o sistema de trabalho 
assim como melhorias para os funcionários, além dos pacientes. 

Tais resultados demonstram a importância de se considerar fatores humanos em 
indicadores de gestão na área da saúde. Em estudos futuros recomenda-se utilizar os 
dados levantados por essa pesquisa e criar um sistema de análise de lean healthcare com 
indicadores específicos para cada todos os aspectos relacionados aos fatores humanos: 
organizacionais, físicos e cognitivos. 

Por fim, acredita-se que o desenvolvimento destes indicadores tem o potencial de 
contribuir para o desempenho geral dos sistemas na área da saúde; área que ainda 
demanda significativamente de melhorias de processo. 
 

 
REFERÊNCIAS 

 

ABERGO. O que é Ergonomia. Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), [S. l.], 
p. 0-1, 2000. Disponível em: 
http://www.abergo.org.br/internas.php?pg=o_que_e_ergonomia. Acesso em: 6 jul. 2020. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ABEPRO. Áreas e 
subáreas de Engenharia de Produção. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: 
<http://www.abepro.org.br/interna. asp?c=362>. Acesso em: 19 jul. 2013. 
 
BATTAGLIA, Flávio. Hospitais dos EUA melhoram indicadores de gestão com Sistema 
Lean. Lean Institute Brasil, [S. l.], p. 0-2, 26 jul. 2010. Disponível em: 
https://www.lean.org.br/artigos/128/hospitais-dos-eua-melhoram-indicadores-de-gestao-
com-sistema-lean.aspx. Acesso em: 29 out. 2019. 
 
BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora NR 17: Ergonomia. 2018. 
Disponível em https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-17.pdf 
 
CHRUSCIAK, Camilla Buttura; PONCINI, Cristoffer Rodrigues; MOGGIO, Ian Hudson; 
YASUE, Juliane Emy; BITENCOURT, Dra Rosimeire Sedrez. ERGONOMIA E FATORES 
HUMANOS: UM PANORAMA DAS DEFINIÇÕES COM BASE NA LITERATURA. XIX 
Congresso Brasileiro de Ergonomia - ABERGO 2019, [S. l.], p. 0-1, 27 maio 2019. 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-17.pdf


XXº Congresso Brasileiro de Ergonomia 
23 a 27 de novembro de 2020 - Virtual 

 

 

Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1iNMqe40VeExz71_dEtW-
ilVET6SdJzkA/view. Acesso em: maio 2020. 
 
DINO. Saiba como é o mercado de Engenharia de Produção. Exame , [S. l.], p. 0-1, 26 nov. 
2016. Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/saiba-como-e-o-mercado-
de-engenharia-de-producao-shtml/. Acesso em: 17 nov. 2019. 
 
FEIBERT, Diana Cordes; ANDERSEN, Bjørn; JACOBSEN, Peter. Benchmarking 
healthcare logistics processes – a comparative case study of Danish and US 
hospitals. Total Quality Management & Business Excellence, Estados Unidos e 
Dinamarca, 10 mar. 2017. DOI 10.1080/14783363.2017.1299570. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2017.1299570. Acesso em: 18 mar. 2020. 
 
FEIBERT, Diana Cordes; JACOBSEN, Peter. Measuring process performance within 
healthcare logistics - a decision tool for selecting track and trace technologies. Academy of 
Strategic Management Journal, Dinamarca, 2014. PDF. 
 
GRABAN, Mark. Hospitais Lean: MELHORANDO A QUALIDADE, A SEGURANÇA DOS 
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