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Resumo 
 

Lean Healthcare é uma filosofia voltada para a eliminação de desperdícios na área da 
saúde. A implementação dessa filosofia pode gerar diversos benefícios para a 
organização, como melhoria do nível de serviço, eliminação de processos duplicados, 
melhor organização do ambiente de trabalho, maior motivação dos funcionários, entre 
outros. Porém, para evitar problemas de saúde e de segurança para os trabalhadores, 
torna-se fundamental a integração dos aspectos relacionados com os fatores humanos nas 
implementações do lean. Com isso, este artigo busca analisar, por meio de uma Revisão 
Sistemática da Literatura, como o lean vem sendo aplicado para melhoria de processos na 
área da saúde e se fatores humanos são considerados nessas melhorias, além de 
apresentar um panorama das melhorias obtidas nessas aplicações sob o enfoque 
ergonômico. Com os resultados obtidos por meio da pesquisa nas bases Scopus e Web of 
Science, observou-se que os constructos mais abordados foram o cognitivo e 
organizacional. Esse resultado mostra que a ergonomia vai além das questões fisiológicas 
e mecânicas do ambiente de trabalho, quando se trata de melhoria de processos. Ainda, 
dentro dos ganhos organizacionais, foi constatado que a redução de deslocamento 
desnecessário e redução do desperdício de tempo gasto foram os ganhos que mais 
apareceram como resultado das aplicações de lean. Com isso, pode-se perceber que a 
aplicação do lean, além de proporcionar melhoria de processos também pode permitir 
melhorias para o bem estar humano. Por fim, sugere-se a continuação da pesquisa 
propondo alternativas que integrem os conceitos de ergonomia e Lean Healthcare. 

 
Palavras chave: Ergonomia. Lean Healthcare. Revisão Sistemática da Literatura. Fatores 
Humanos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Lean Manufacturing, ou Sistema Toyota de Produção (STP), surgiu em 1948, no 
Japão, e consolidou-se ao longo do tempo como uma filosofia de produção orientada para 
a obtenção de ganhos de produtividade por meio de um processo de melhoria contínua 
voltado à eliminação de desperdícios (Guerrini, et al., 2014). 

O  objetivo do princípio da produção enxuta é obter as coisas certas, no lugar certo, na 
hora certa, na quantidade certa, minimizando o desperdício e sendo flexível e aberto a 
mudanças (Womack, 2005). Essa abordagem pode ser aplicada nos mais diversos setores 
como, por exemplo, na área da saúde, onde o Lean Manufacturing da origem ao Lean 
Healthcare. 

Radnor, et al. (2012) relatam que há muitos benefícios na implementação de práticas de 
Lean Healthcare, como redução do tempo de espera, melhoria do nível de serviço, 
eliminação de processos duplicados, melhor organização do ambiente de trabalho, maior 
motivação dos funcionários e melhoria no relacionamento com outros departamentos. 

Contudo, a implementação do Lean Healthcare é muitas vezes associada ao aumento 
das tensões, físicas e psicológicas, dos trabalhadores, pela redução dos tempos de ciclo e 
da variedade do trabalho (Nunes e Machado, 2007). 

Deste modo, para evitar problemas de saúde e de segurança para os trabalhadores e 
aumento dos custos para as organizações (por exemplo, aumento de erros, perda de 
produtividade, aumento do absentismo ou indenização aos trabalhadores) torna-se 
fundamental a integração dos aspectos relacionados com os fatores humanos adequando 
a implementação da abordagem lean (Nunes e Machado, 2007). 

Neste contexto destaca-se a ergonomia, ou fatores humanos, que busca garantir o bem-
estar, a saúde e a segurança dos trabalhadores ao mesmo tempo que se maximiza o 
desempenho dos sistemas produtivos (Nunes, 2002). A ergonomia propõe maximizar a 
eficiência dos recursos humanos, minimizando a exposição a fatores de risco por falta de 
adequação ergonômica (Smyth, 2003), podendo ser aplicada em diferentes contextos 
organizacionais, como visto nos estudos de Bitencourt e Guimarães (2012), Poncini, et al. 
(2019) e Turbay, et al. (209). Além disso, contribui positivamente para a segurança do 
trabalho, com o propósito de prevenção aos acidentes de trabalho, assim como busca 
melhorar a saúde e a integridade física dos trabalhadores (Peralta, et al., 2017). 

 
2. OBJETIVO 
 

O objetivo deste artigo é analisar, através de uma Revisão Sistemática da Literatura, 
como o lean vem sendo aplicado para melhoria de processos na área da saúde e se fatores 
humanos são considerados nessas melhorias, além de apresentar um panorama das 
principais melhorias obtidas nessas aplicações sob o enfoque ergonômico. 

 
3. MÉTODOS 
 

Sob o aspecto de seus objetivos, esta pesquisa se caracteriza como exploratória, e sob 
o ponto de vista dos procedimentos técnicos como uma pesquisa bibliográfica (Silva e 
Menezes, 2005). As etapas seguidas para o desenvolvimento da Revisão Sistemática da 
Literatura (RSL) estão apresentadas na Fig. 1. 
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Figura 1. Etapas da Revisão Sistemática da Literatura (Adaptado de Tranfield, Denyer e Smart, 2003) 
 

Considerando o objetivo deste trabalho, a questão que norteou a RSL foi “Como o lean 
vem sendo aplicado para melhoria de processos na área da saúde? Fatores humanos são 
considerados nestas melhorias?”. 

Para a busca dos artigos, as bases de dados selecionadas foram a Scopus e a Web of 
Science, por dominarem a maior parte dos artigos publicados internacionalmente. As 
palavras-chaves utilizadas na busca foram as principais correlatas do lean (Lean 
Manufacturing, Lean Principles, Toyota Production System, Lean Management, entre 
outros) em conjunto com o termo “healthcare” e “hospital”, que correspondem a área da 
saúde. Por mais que a palavra “hospital” tenha sido utilizada na busca, os estudos não 
foram limitados ao setor hospitalar pois foram encontrados estudos em outras as 
instituições da área da saúde, como clínicas, prontos-socorros, entre outros. 

Os termos definidos foram inseridos no campo de busca das bases Scopus e Web of 
Science e foram retornados 3.702 artigos e 693 artigos, respectivamente. Na sequência 
foram aplicados os filtros da pesquisa, sendo: i) tipo do documento – artigos, por se tratar 
de uma pesquisa bibliográfica; ii) idioma – inglês, para maior abrangência dos resultados, 
e; iii) pubstage – final, para artigos completos. 

Após a aplicação dos filtros e remoção dos artigos duplicados, ou seja, artigos que 
constavam em ambas bases de dados, obteve-se como resultado da seleção inicial 2.382 
artigos. Em seguida, partindo para a etapa de execução da RSL, os 2.382 artigos 
resultantes da seleção inicial passaram por uma nova avaliação.  

Para essa avaliação, foram considerados critérios para a inclusão dos estudos. Foram 
consideradas publicações que abordavam claramente a aplicação do lean (ou afins como 
Lean Manufacturing, Lean Healthcare, Toyota Production System, Lean Management, entre 
outras) através do uso de suas ferramentas, e as implementações deveriam ser na área da 
saúde, como hospitais, prontos-socorros, entre outros, e ter abrangido algum processo que 
envolva diretamente os funcionários (médicos, enfermeiros, técnicos, limpeza, etc.) da 
organização. Após a triagem a partir dos títulos e resumos de cada artigo, foram obtidos 
como resultado 301 artigos que cumpriam com todos os critérios de inclusão. Os artigos 
que não cumpriam todos os critérios ou não cumpriam nenhum critério foram excluídos. 

Buscando identificar se os 301 artigos resultantes estavam inseridos no escopo da 
pesquisa, foi realizada a leitura na íntegra de todos os artigos no intuito de obter as 
informações necessárias para responder a questão norteadora. Considerando que os 
artigos analisados envolvem a aplicação do lean para melhoria de processos na área da 
saúde, os mesmos foram analisados buscando identificar qual o objetivo e/ou problema da 
pesquisa, quais foram as ferramentas lean utilizadas, as soluções propostas, os ganhos 

1. Planejamento da 
RSL

•Questão norteadora

•Base de dados e 
palavras-chave

•Conduzir busca e 
definir a seleção 
inicial de artigos
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•Seleção por título e 
resumo
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seleção final

3. Análise dos 
resultados
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Busca nas bases de dados 

Leitura dos artigos 
na íntegra 
 

Seleção por título e resumo 

obtidos com essa solução/implementação e se fatores humanos foram considerados 
nessas aplicações.  

Após a extração dos dados, foi realizada uma classificação dos artigos utilizando a 
escala “irrelevante” a “muito relevante”. Os artigos “irrelevantes” correspondem a artigos 
que não faziam parte do escopo da pesquisa por não apresentarem aplicação do lean na 
área da saúde ou que não apresentavam informações suficientes para identificar as 
técnicas lean aplicadas. Os artigos “pouco relevantes” correspondem a artigos que 
abordaram a aplicação de ferramentas lean na área da saúde mas obtiveram apenas 
ganhos de melhoria de sistema. E os artigos “relevantes” e “muito relevantes” 
correspondem aos artigos que abordaram a aplicação de ferramentas lean e obtiveram 
ganhos de melhoria de sistema e, também, melhoria de bem estar humano, ou seja, 
consideraram fatores humanos. 

A diferença dos artigos classificados como “muito relevantes” e “relevantes” foi que, para 
os artigos “muito relevantes”, os autores consideraram desde o objetivo a intenção de 
identificar e propor alguma solução para melhoria de bem estar humano e, para os artigos 
“relevantes”, os autores obtiveram melhoria de bem estar humano mas não indicaram como 
objetivo do estudo. 

Com isso, foram selecionados 66 artigos que envolviam a aplicação do lean na área da 
saúde e que consideravam fatores humanos em suas aplicações. Os artigos resultantes da 
seleção final partiram para etapa de análise de conteúdo, onde foram elaborados gráficos 
que definem o panorama dos estudos selecionados e detalhados os ganhos relacionados 
aos fatores humanos. Um resumo das etapas de seleção dos artigos até a obtenção dos 
66 artigos considerados dentro do universo da pesquisa está apresentado na Fig. 2. 

 

 
 

Figura 2. Seleção dos artigos para a pesquisa (Autora, 2020) 
 

Em seguida, os 66 artigos resultantes passaram para a etapa da análise dos resultados 
da RSL, apresentada no próximo capítulo. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 Panorama dos estudos 
 

Com base na análise dos 66 artigos selecionados buscou-se observar o crescimento de 
publicações ao longo dos anos e os países que mais contribuíram para o tema. A Figura 3 
apresenta a curva de crescimento das publicações com aplicação do Lean na área da 
saúde e que considera fatores humanos. 

As primeiras publicações selecionadas foram no ano de 2005. Após esse ano o número 
de publicações foi instável, variando de zero a três. A partir do ano de 2013 o número de 
publicações por ano começou a crescer, sendo que o ápice de publicações ocorreu nos 
anos de 2015 a 2017. Por fim, nos últimos dois anos, o número de publicações reduziu, 
porém, analisando a linha de tendência dos resultados, no geral os estudos identificados 
apresentaram crescimento. 

 

 
 

Figura 3. Quantidade de publicações ao longo dos anos (Autora, 2020) 
 

Além da quantidade de publicações, outro fator levado em conta nesta pesquisa foi a 
nacionalidade de cada artigo. Deste modo, observando a Fig. 4 foi possível identificar que 
o Estados Unidos é o país com o maior número de trabalhos, apresentando 27 artigos e 
em segundo lugar tem-se o Reino Unido, com 25 publicações. Além disso, o Países Baixos 
(Holanda) apresentou 5 artigos, o Brasil e Indonésia apresentam 2 publicações cada e, 
Austrália, Bélgica, Omã, Sérvia e África do Sul apenas 1 (Fig. 4). 

 

 
 

Figura 4. Países que publicaram sobre o tema (Autora, 2020) 
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4.2 Fatores humanos 
  

Após a classificação de todos os artigos e a seleção dos que consideraram fatores 
humanos em suas pesquisas, foram identificados quais os ganhos de bem estar humano 
que foram obtidos. A análise dos ganhos foi feita incorporando seis fatores: ambiental, posto 
de trabalho/biomecânico, cognitivo/conteúdo do trabalho, organizacional, riscos e empresa 
(Guimarães, 2010a). Esses fatores estão definidos a seguir com base em Guimarães 
(2010b): 

▪ O fator ambiente considera as questões do ambiente físico (ruído, vibrações, 
temperatura, iluminância e aerodispersóides) que geralmente impactam no trabalho. 

▪ O fator biomecânico/fisiológico considera questões biomecânicas (força, posturas 
adotadas) e fisiológicas (esforço físico, questões de higiene) envolvidas no trabalho. 
Basicamente reflete as questões do espaço de trabalho que tem relação com o layout e as 
condições físicas e higiênicas da empresa, das condições do posto de trabalho, dos 
equipamentos e ferramentas utilizadas, dos EPIs e das roupas utilizadas. 

▪ O fator cognitivo ou de conteúdo de trabalho considera a demanda mental, de 
processamento de informação, memória, atenção e tomada de decisão que é imposta para 
cumprimento da tarefa. Esse fator também se refere ao conteúdo do trabalho ou como a 
carga subjetiva do trabalho é interpretada pelo usuário. 

▪ O fator organização do trabalho considera a forma de gestão do trabalho na empresa 
e reflete no conteúdo do trabalho. Envolve questões de repetitividade/monotonia da tarefa 
em um extremo até o dinamismo/alto envolvimento em outro extremo, por exemplo. 

▪ O fator risco considera o grau de risco de um dado trabalho. Objetivam identificar as 
condições de trabalho que podem gerar os chamados DORT (Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho) e LER (Lesão por Esforço Repetitivo). Exemplos de atividades 
que podem aumentar a possibilidade de ocorrência de traumas: posturas desconfortáveis, 
exercício de força, movimentos repetitivos, entre outros. 

▪ O fator empresa ou do ambiente externo considera o tipo de gestão da empresa, a 
política interna e externa da empresa: a forma como trata seus funcionários, a imagem da 
empresa na sociedade, etc. 

Os constructos mais abordados pelos 66 artigos que aplicaram o lean na área da saúde 
e obtiveram ganhos de melhoria de bem estar humano foram o organizacional e cognitivo, 
conforme apresentado na Fig. 5.  

 

 
 

Figura 5. Constructos abordados nas aplicações (Autora, 2020) 
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Analisando a Fig. 5 percebe-se que 52 dos 66 artigos obtiveram ganhos organizacionais, 
ou seja, 78,79% das publicações. Para o constructo cognitivo, 30 artigos apresentaram 
ganhos neste fator, ou seja, 45,45%. Esse dado mostra que a ergonomia vai além das 
questões fisiológicas e mecânicas do ambiente de trabalho que, analisando a evolução 
histórica, são os focos das intervenções de ergonomia. Um dos possíveis motivos para esse 
resultado foi que o objetivo da RSL buscou analisar as melhorias de processos através da 
aplicação dos conceitos de produção enxuta, e não focou nas aplicações ergonômicas. As 
questões relacionadas a ergonomia foram analisadas após a constatação de ganhos 
obtidos pela aplicação do lean nos estudos. 

Ainda, todos os ganhos foram tabulados para analisar, dentro de cada constructo, quais 
as melhorias mais obtidas sob o enfoque ergonômico, como mostra a Tab. 1. 

 
Tabela 1. Ganhos obtidos em cada constructo (Autora, 2020) 

 

AMBIENTE (aspectos físicos) 

Ruído (adequação) 1 

Iluminação (adequação) 1 

POSTO (aspectos físicos) 

Adequação do posto de trabalho (ajuste dos móveis/posto de trabalho ergonômico) 6 

Mudança no layout do posto de trabalho 2 

Redução de fadiga física 1 

Redução de flexão e alongamento excessivos 1 

Postos de trabalho unificados 1 

COGNITIVO 

Aumento da satisfação do funcionário com o trabalho 12 

Carga de trabalho (redução e/ou balanceamento) 11 

Redução de retrabalho 10 

Aumento da moral do funcionário 6 

Aumento da autonomia do funcionário 2 

Trabalho menos repetitivo 2 

Maior participação/envolvimento do funcionário no processo de mudança 1 

Aumento da lealdade do funcionário com o trabalho 1 

Aumento da motivação do funcionário com o trabalho 1 

Empoderamento dos funcionários 1 

Melhora da saúde mental 1 

Melhora do status profissional 1 

Melhora no gerenciamento de riscos psicossociais 1 

ORGANIZACIONAL 

Redução de deslocamento desnecessário 21 

Redução do desperdício de tempo 20 

Melhora na comunicação entre a equipe 11 

Eliminação de retrabalho (mudança no processo de trabalho) 10 

Uso da gestão visual para facilitar o trabalho do funcionário (mudança no processo 
de trabalho) 

6 

Eliminação de interrupções (mudança no processo de trabalho) 4 

Melhores relações entre a equipe 4 

Redução de horas extras 4 

Participação/envolvimento do funcionários na criação de novos fluxos de trabalho 1 

Mudança de responsabilidades 1 

União do processo de trabalho dos médicos e enfermeiros (mudança no processo 
de trabalho) 

1 
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RISCOS 

Redução de lesões e/ou quedas 4 

Redução de riscos biológicos 1 

EMPRESA 

Ambiente mais seguro para os funcionários (ajustes dos materiais utilizados 
durante a realização do trabalho) 

2 

Aumento da segurança do funcionário durante a realização do trabalho 2 

Criação de um local para descanso dos funcionários (infraestrutura) 1 

Criação de um local para segurança dos funcionários (sala de descontaminação) 
(infraestrutura) 

1 

Redução da rotatividade dos funcionários 1 

Redução do absenteísmo dos funcionários 1 

 

Conforme a Tabela 1, no constructo ambiente a eliminação de desperdício com foco na 
otimização do espaço de trabalho contribuiu para a adequação de ruído e iluminação do 
local, considerando aspectos físicos. Para o constructo posto de trabalho a aplicação de 
ferramentas (e.g. Diagrama de Espaguete, Redesign de Layout, Fluxograma, VSM, 5S, 
entre outros) auxiliaram na adequação do posto de trabalho, desde o ajuste dos móveis 
até a adequação ergonômica do posto de trabalho, considerando aspectos físicos. 

No constructo cognitivo, a aplicação de técnicas lean (e.g. 5S, Kaizen (melhoria 
contínua), Gerenciamento Visual, entre outros) proporcionou um aumento da satisfação do 
funcionário com o trabalho, reduziu e/ou balanceou a carga de trabalho dos funcionários e 
reduziu o retrabalho. Para o constructo organizacional, grande parte dos artigos 
apresentou redução de movimento desnecessário e tempo desperdiçado com atividades 
que não agregam valor ao processo, seja por conta de retrabalho ou por consequência do 
layout do local. Ferramentas como VSM, Gerenciamento Visual, 5S, entre outros 
contribuíram para os ganhos deste constructo. 

Para o constructo riscos houve redução de riscos de queda e/ou lesões através da 
implementação do Gerenciamento Visual no setor. Por fim, no constructo empresa, o 
Redesign de Layout e 5S asseguraram um ambiente mais seguro para o funcionário 
realizar suas atividades. 

Com isso, pode-se perceber que a aplicação do lean, além de proporcionar melhoria de 
processos (e.g. redução de custos, aumento da qualidade do serviço, redução de tempo 
de atendimento, etc.) também permite melhorias para as pessoas, sejam funcionários ou 
clientes. Publicações como a de Bittencourt, et al. (2011), mostram como as ferramentas 
lean contribuem para o alcance desses resultados para o bem estar humano. 

Por exemplo, a ferramenta 5S procura estimular nas pessoas a motivação para melhorar 
o seu posto. Com um posto de trabalho limpo e apenas com o necessário é possível reduzir 
o esforço, a fadiga e o stress na procura de peças ou ferramentas e, muitas vezes, reduzir 
a frustração de não as encontrar. Desta forma, os 5S é uma ferramenta que vai permitir 
levantar a moral dos operadores, melhorar a comunicação entre os postos de trabalho, 
melhorar a qualidade dos produtos e a produtividade (Bittencourt, et al., 2011). 

A layout em células, obtido através do Redesign de Layout, integra as pessoas e as 
máquinas de uma forma equilibrada (Alves, et al., 2003). Os operadores devem atuar em 
equipe para produzir um produto ou efetuar uma atividade completa, diferente das 
operações tradicionais nas quais os operadores fazem tarefas fragmentadas. Como as 
operações passam a ser não repetitivas, haverá uma diminuição na incidência de 
LER/DORT. A mudança de um layout por processo para um celular reduz as distâncias 
percorridas e também traz efeitos positivos no aspecto biomecânico das atividades 
realizadas, pois menos esforços serão realizados para a movimentação de carga entre 
postos de trabalho (Bittencourt, et al., 2011). 



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

 

 

Por fim, tem-se o exemplo do Gerenciamento Visual, pois as informações devem estar 
sempre disponíveis para informar o andamento dos processos, tais como indicadores de 
desempenho, luzes indicando problemas em postos, gráficos, locais delimitados para 
colocação de produtos, entre outras informações. Assim sendo, a maneira como essas 
informações são passadas implicam uma preocupação ergonômica relativa à facilidade de 
compreensão e rápida detecção das informações que se deseja perceber (Bittencourt, et 
al., 2011). 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A fim de atender ao objetivo dessa pesquisa, realizou-se uma RSL buscando analisar 

como o lean vem sendo aplicado para melhoria de processos na área da saúde e se fatores 
humanos são considerados nessas melhorias e foram encontrados 66 artigos classificados 
como dentro do universo da pesquisa. Com base nesses artigos, foi visto que as aplicações 
do lean na área da saúde vêm crescendo ao longo dos últimos anos e, além disso, foi visto 
que países como Estados Unidos e Reino Unidos foram os que mais publicaram sobre o 
tema. 

Em relação aos fatores humanos foi visto que, quando o foco da aplicação do lean é 
melhoria de processos, os constructos que mais foram considerados foram o organizacional 
e cognitivo. Historicamente, quando se tem aplicação da ergonomia, os constructos mais 
abordados geralmente são os físicos (posto de trabalho e ambiente físico). Com esta 
pesquisa foi possível observar que, quando o foco da aplicação não é ergonômico, outros 
fatores tão importante quanto os físicos são mais considerados. 

Além disso, foi possível observar que para a integração do lean com a ergonomia (ou 
fatores humanos), considerando que a ergonomia tem uma vasta aplicabilidade nas 
diversas atividades realizadas pelo ser humano para a realização do seu trabalho, a 
aplicação das técnicas de produção enxuta devem ser utilizadas levando-se em 
consideração os aspectos ergonômicos, a fim de que seus resultados possam ser 
potencializados e, ao mesmo tempo, não causem problemas para os seres humanos. 
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