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Resumo: 

 

Esse estudo de caso tem como objetivo a investigação do impactado das barreiras de 

implementação do lean na triagem do hospital de santo António. O lean é uma ferramenta 

de gestão de processos na qual é possível encurtar cadeias de trabalho propondo uma 

melhoria continua das atividades (Womack & Jones 2015).  A pesquisa foi realizada na 

cidade do Porto em Portugal, no ano de 2020, o estudo de caso foi realizado no Hospital 

de Santo António durante a pandemia do COVID-19, que forçou a mudança de processos 

de triagem. Identificamos na revisão de literatura quatro barreiras na implementação do 

lean: Cultura, Liderança, Formação e Comunicação as quais têm impacto direto na 

implementação do projeto lean. Concluiu-se, de acordo com as análises realizadas através 

de dados coletados nas entrevistas, que os novos processos podem ser considerados Lean.  

Segundo analise conceitual, a Cultura e Comunicação influenciaram positivamente a 

implementação do Lean, logo foram barreiras minimizadas, porém falhas nas barreiras de 

Liderança e Formação contribuíram para uma maior dificuldade na implementação. A 

investigação ainda demostrou que correta gestão das barreiras pode influenciar 

positivamente a percepção de sucesso dos colaborados e facilitar a implementação dos 

projetos lean. 

 

 

Palavras chaves: Lean Healthcare, implementação do Lean, Barreiras do Lean. 
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Abstract 

 

This case study aims to investigate the impact that the barriers in implementing lean have 

on employees’ perception of  success. Lean is a process management tool in which it is 

possible to shorten work chains by proposing a continuous improvement of  activities 

(Womack & Jones 2015). The research was carried out in the city of  Porto in Portugal, in 

the year 2020, and the case study was carried out at the Santo Antônio Hospital during the 

COVID-19 pandemic, an experience which forced a change in the hospital’s existing 

screening processes. In the literature review, we identified four barriers in the 

implementation of  lean: Culture, Leadership, Training and Communication, all which have 

a direct impact on the perceived success of  implementing the lean project. It was 

concluded that, according to the analysis accomplished through data collected in the 

interviews, that the new processes can be considered lean, and according to conceptual 

analysis, there was a perception of  success in its implementation. The Culture and 

Communication barriers positively influenced the perception of  success, but failures in the 

barriers of  Leadership and Training inhibited the perception of  success. The research also 

showed that correct management of  barriers can positively influence the perception of  

success for employees and facilitate the implementation of  lean projects. 

 

Key words: Lean Healthcare, Implementation of  Lean, Barriers oo Lean. 
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Introdução 

 Diante da realidade cada vez mais globalizada as companhias buscam o melhor 

aproveitamento e utilização da sua capacidade operacional com foco na otimização de 

resultados e maximização de lucros. Desta maneira, a utilização de métodos e ferramentas 

para melhoria do desenho de processos é essencial para o melhor aproveitamento da sua 

força de trabalho. Para garantir a eficácia dos processos e fluxos, o mapeamento e 

redesenho de processos entram como atores principais do projeto.   

A gestão de processos e da rotina das grandes empresas é de fundamental importância para 

garantir metas e a correta alocação dos recursos existentes (Chopra & Meindl, 2011). Nessa 

perspectiva, torna-se relevante a adequação da gestão dos serviços internos oferecidos para 

o atendimento das necessidades das outras áreas-clientes, com o padrão de qualidade 

esperado e agregação de valor para todos os envolvidos nessas operações. 

O Lean é uma ferramenta de gestão muito utilizada na gestão de processos para definição 

de atividades, tarefas e fluxos de trabalho. A gestão dos serviços de saúde vem sendo cada 

vez mais investigada e a necessidade latente de melhoria nos processos gerenciais na área de 

saúde fizeram com que o método lean fosse adaptado ao healthcare (D'Andreamatteo, et al., 

2015).  Como toda mudança gerencial, alterações de rotinas e protocolos podem gerar 

receio e pouca adesão dos colaboradores às novas rotinas de fluxos de trabalho realinhadas. 

Dificuldades em compreender e se adaptar à nova gestão, problemas na adesão e com a 

cooperação dos lideres para nova administração estratégica, podem ser grandes barreiras 

para implementação eficaz do lean healthcare (Sim & Rogers 2009). 

No âmbito da pandemia de escala mundial COVID-19, iniciada em 2020, a atuação da 

gestão hospitalar ganhou novos aspectos no que tange a administração de processos de 

urgência: Como identificar com maior facilidade os utentes infetados e diminuir o contato 

entre utentes com suspeita de COVID-19 e utentes sem esses sintomas? 

Tendo em consideração o realinhamento de processos de triagem de urgências, no cenário 

da pandemia COVID-19, nomeadamente a metodologia lean no âmbito hospitalar. Esta 

investigação está orientada diretamente para o fluxo interno de trabalho, no que afeta 

principalmente os colaboradores e a sua satisfação com projeto.  
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O objetivo dessa investigação é explorar as barreiras de implementação do sistema lean no 

contexto hospitalar e se elas foram minimizadas, na perspectiva dos colaboradores 

(enfermeiros) por forma a contribuir para implementação novo sistema. 

A dissertação possui em sua estrutura uma revisão da literatura que no primeiro capítulo 

aborda os conceitos da gestão de processos e no segundo a gestão de processos em 

healthcare com intuito de realizar o levantamento das barreiras lean. Posteriormente, no 

capítulo 3 apresentamos os objetivos da investigação e as problemáticas que resultaram nas 

quatro preposições. Em seguida no capítulo 4 mostramos a metodologia da pesquisa e 

também a contextualização do estudo de caso. No capítulo 5 são realizadas a as analises 

práticas e conceituais onde é possível averiguar as entrevistas e avaliar as questões fechadas 

e abertas aplicadas à amostra. O capítulo 7 faz a conclusão do nosso estudo perante as 

evidencias averiguadas e por fim o capítulos 8 e 9 abordam as limitações da pesquisa e a sua 

relevância para a gestão. 

 

Revisão da Literatura 

Capítulo 1 – Gestão de Processos 

Esse capítulo visa entendimento da importância da gestão de processos para alcance de 

metas e manutenção da melhoria continua nas atividades de trabalho. Assim é possível 

observar de maneira alargada como é composto o processo de trabalho, a melhor maneira 

de geri-los e de que maneira essa gestão pode ser importante para as organizações.  

 

1.1. Gestão de Processos 

A gestão de processos consiste em medir, desenhar e alinhar atividades. A sua importância 

encontra-se no momento em que precisamos visualizar de forma clara e coesa as atividades 

de uma organização. Na tabela1 podemos encontrar: a definição de Conceitos de Processos 

pode ser encontrada alguma das definições propostas na literatura, para clarificação do 

conceito. 
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 Tabela 1: Definição de Conceitos de Processos 

Autor Definição 

Campos, 2014.  Um processo é uma sequência de 
atividades com um objetivo especifico 
isso quer dizer que, ao realizar todos os 
passos de um determinado processo, 
teremos um resultado.  

Rebouças, 2007.  É o conjunto estruturado e intuitivo das 
funções de planejamento, organização, 
direção e avaliação das atividades 
sequenciais, que apresentam relação 
lógica entre si, com a finalidade de 
atender e, preferencialmente, suplantar, 
com minimização dos conflitos 
interpessoais as necessidades e 
expectativas dos clientes externos e 
internos da empresa. 

Chopra & Meindl, 2011.  Processos e funções que fazem parte da 
cadeia de valor de uma empresa 
contribuem para seu sucesso ou para 
seu fracasso. Esses processos e 
funções não operam isoladamente; 
nenhum processo ou função pode 
garantir o sucesso da cadeia. O fracasso 
em qualquer processo ou função, porém, 
pode levar ao fracasso da cadeia. 

                                        Fonte: Autoria Própria 

O Conceito de processos pode ser definido como uma sequencia de atividades com um 

objetivo especifico (Campos, 2014), ou seja, quando organizados em forma de conjunto, de 

maneira estruturada, criam uma rotina de trabalho pré-estabelecida norteando os 

colaboradores para que executem as suas tarefas corretamente e em tempo útil para atender 

as expectativas de clientes internos e externos à organização que são parte do planeamento 

estratégico (Rebouças, 2007).  

Os fluxos de trabalho e processos estão alocados dentro do planeamento estratégico das 

companhias, mapeá-los e alinhá-los é de suma importância para garantir vantagem 

competitiva frente à concorrência, (Chopra & Meindl 2011). O alinhamento estratégico 

vem da compreensão das necessidades do cliente e ações de ajuste nos processos internos. 

Focando na melhoria da prestação de serviços, a gestão de processos e fluxos nas empresas 
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tem sido uma grande ferramenta para o alcance na excelência de atendimento ao cliente. 

Compreender o que são processos e visualizá-los como componentes de uma cadeia é 

primordial para aperfeiçoamento das tarefas realizadas (Chopra & Meindl 2011). Falhas na 

interação entre os fluxos de trabalho e atividades desenvolvidas ou processos 

desestruturados podem comprometer toda a organização gerando um resultado final não 

satisfatório. Os processos são atividades paralelas com um proposito comum e a má gestão 

pode fracassar toda a cadeia de trabalho (Chopra & Meindl 2011). A subutilização de 

recursos é comum nas empresas, processos desajustados fazem com que se perca tempo e 

recursos com foco errado (Ballou, 2010). No contexto atual, é importante que as 

companhias se dediquem ao core business da empresa. A redistribuição de tarefas, feita 

através de mapeamento das áreas, é imprescindível para o encurtamento do fluxo e melhor 

gestão de tarefas, concentrando processos semelhantes e excluindo tarefas não condizentes 

com a operação. 

A gestão das atividades de uma empresa deve ser feita de maneira a visualizar de forma 

macro os impactos gerais na organização, ver a estrutura de processos com uma lente de 

aumento e de forma transparente, proporciona ao gestor maior precisão na tomada de 

decisão, no âmbito dos negócios a estratégia de acerto de processos pode vir a ser uma 

grande vantagem competitiva diante a concorrência. A gestão de processos tem como 

objetivo o aumento do nível de serviço (SLA), que por sua vez é uma das maneiras mais 

eficazes de se atrair e fidelizar clientes, além disso, essa gestão agrega valor às atividades 

poupam tempo e diminuem custos (ABPMP Brasil 2013). 

 

1.2. Gestão de Processos em Serviços 

A definição de serviços de maneira geral preza pela sua diferenciação dos bens, são ações 

que transformam tempo e recursos em produto intangível, um produto gerado através de 

uma transformação. Podem ser encontradas diversas definições de serviços na literatura. 

Na Tabela 2: Definições de Serviço estão apresenta-se algumas das mais citadas. 
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Tabela 2: Definições de Serviço 

Autor Definições 

 Fisk et al., 
1993 , Kasper et 
al., 1999 , Kurtz e 
Clow, 1998 

Na sua definição clássica, os serviços apresentam 
características que os diferenciam dos bens. Entre essas 
características, destacam-se: intangibilidade, 
perecibilidade, variabilidade e inseparabilidade. 

 Hill, 1977  Os serviços representam uma mudança na condição de 
uma pessoa ou bens pertencentes a uma unidade 
econômica, que surge como resultado da atividade de 
alguma outra unidade econômica, com o acordo prévio da 
antiga pessoa ou unidade econômica  

Metcalfe e Miles, 
2000 , Miles, 
2005 , Tether e 
Metcalfe, 2004  

Serviços são atividades que promovem uma 
transformação na forma física, disponibilidade no tempo 
ou local no espaço de um objeto, pessoa ou informação  

                                    Fonte: Volpi e Paulino 2018. 

No contexto de serviços devido à sua imaterialidade e intangibilidade torna-se mais difícil 

mensurar a qualidade das entregas realizadas (Volpi & Paulino 2018). A proximidade do 

consumidor final e sua participação durante o processo de produção do serviço traz uma 

perspectiva diferente do caso da manufatura, devido ao contato estreito à necessidade de se 

reforçar os treinamentos e a estandardização dos processos (Fiztsimmons et al., 2010). A 

gestão de processos no âmbito dos serviços requer uma maior atenção quanto à sua 

execução, seu consumo e tempo de resposta, que são imediatos e onde qualquer falha fica 

em evidência muito facilmente. Casos como esses geram quebra de confiabilidade na 

relação, o que não se restabelece num curto prazo de tempo. 

Sendo serviço um produto não estocável e de pronto consumo, é necessário que se tenha 

consciência da precisão de seus processos, esse será o garantidor da excelência na execução 

e entrega. A modelagem de processo imputa o redesenho de processos antigos, criação de 

novos e aparo de arestas em todos os fluxos pertencentes à operação. 
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1.3. Lean management 

O Lean é uma técnica de gestão de processos fundamentado no Sistema de Produção 

Toyota (Toyota Production System – TPS), ele permite que haja melhoria na comunicação 

e maior homogeneidade na cadeia de valor, liga os stakeholders de maneira mais eficaz e 

consequentemente reflete na eficácia da operação (Womack & Jones 2015). A abordagem 

lean, compacta tarefas, reduz prazos e aumenta a qualidade nas entregas, o raciocínio de 

integração propõe a melhor união de elos da cadeia de valor de maneira que clarifique a 

função e importância de cada um de seus componentes, desse modo o workflow é puxado 

em direção ao cliente final (Womack & Jones 2004). Originalmente voltada para a 

manufatura a técnica japonesa desenvolvida para melhoria do processo de produção fabril 

tem sido amplamente utilizada para organização de processos empresariais.  

Mais que uma mudança de procedimentos de gestão o lean também é uma prática 

sociocultural que necessita de envolvimento e reconhecimento dos seus atores para que 

funcione de maneira eficiente, segundo Sim e Rogers 2009, o lean deve ser considerado 

mais do que um conjunto de ferramentas e técnicas mecanicistas e as dimensões humanas 

de motivação, empoderamento e respeito pelas pessoas são muito importantes. O estudo 

afirma que há ligação direta entre as relações de liderança e o envolvimento dos 

colaboradores na implementação do lean, funcionários que não se sentem valorizados como 

ativo da empresa tendem a não contribuir para o processo de melhoria. “Lean significa 

mudar e trabalhar com uma mentalidade diferente. Se a formação envolve apenas novas 

técnicas e métricas, os trabalhadores que temem por seus empregos tendem a perder a 

motivação para esses tipos de programas” (Sim & Roger 2009, pagina 46). Em 

contrapartida, Bortolotti et al., 2015 atribuem o sucesso da implementação do lean com as 

práticas soft de gerenciamento de processos e uma relação direta com a cultura 

organizacional, ou seja, as práticas lean foram mais bem sucedidas quando houve 

preocupação com formação de colaboradores e desenvolvimento humano. 

Para que haja sucesso na mudança de rotina e implementação do lean é necessário que a 

organização valorize o colaborador para que ele se sinta útil e necessário, caso contrário o 

choque cultural pode levar ao não desenvolvimento dos processos e um resultado negativo 

as mudanças (Womack & Jones 2004). É importante que para melhoria ininterrupta da 

gestão de processos com a ferramenta lean, que a colaboração e continuidade seja um 
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objetivo maior, ela deve ser associada à outras práticas como mudança de política e ajustes 

culturais, por exemplo (Campos, 2014). 

O lean propõe que mudanças culturais podem acontecer de maneira positiva, a saída da 

zona de conforto em busca de melhores resultados pode ser desafiadora para os 

colaboradores, para que se sintam incluídos é importante que possam expressar suas 

opiniões e deem sugestões para os novos desenhos de processos, a consulta ao operacional 

enriquece os processos carregando-os com visão de quem os executa, para sucesso do 

projeto a compreensão do novo cenário deve estar em todos os níveis hierárquicos, desde a 

gerencia até a operação, os autores  (Xavier et al., 2017). 

Valendo se da ampliação de visão proposta pela gestão inteligente de processos, as técnicas 

de controlo de tarefas são adaptáveis em várias áreas onde se identifique a importância da 

qualidade e melhorias continuas nos serviços prestados. O setor de saúde não é diferente, 

em busca das melhores práticas da área hospitalar, a gestão dos serviços de saúde tem se 

tornado imprescindível para uma boa prestação de serviço e garantia de qualidade de 

atendimento com melhor utilização dos recursos disponíveis.  

 

Capítulo 2 – Gestão de Processos Hospitalares 

O capitulo a seguir aborda a gestão de processos dentro do contexto hospitalar, dando 

ressalvas na diferenciação da gestão de processos em ambientes da manufatura do ambiente 

da saúde, já que se trata de um prestação de serviço que requer maior cuidado. 

Comparamos as práticas administrativas e sobressaltamos a importância no cliente final. A 

adaptação do lean manufacturing para o Lean Healthcare. 

 

2.1.  Gestão de processos hospitalares 

A melhoria de processos hospitalares reflete uma necessidade global na qual, utilizadores de 

serviços médicos devido à concorrência tão abrangente tornam-se cada vez mais exigentes 

na qualidade dos serviços recebidos. Logo, importa investigar qual a melhor maneira de 

prestar serviços de saúde, seja abordando o cliente quanto a questões especificas de 

atendimento e qualidade ou na melhoria dos processos internos nos quais ele será 

diretamente impactado no final (Gonzalez, 2019). A gestão de processos hospitalares é 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Marvin%20E.%20Gonzalez
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bastante delicada, pode ser divida em três grandes pilares: áreas médica, comercial e 

enfermagem (Huhs, et al., 2019). Sistemas de qualidade total vêm sendo cada vez mais 

utilizados como ferramenta de competitividade mediante uma economia globalizada (Sim 

& Rogers, 2009), a busca por métricas de padronização de atividade tornou-se cada vez 

mais comum no ambiente hospitalar, com o objetivo da excelência operacional (Regge et 

al., 2019).  

 

2.2. Lean Healthcare  

A metodologia lean é cada vez mais utilizada na cadeia de saúde, seja pelo fato de dividir 

melhor as operações e o fluxo de trabalho ou pela latente necessidade de maior 

aproveitamento do tempo e recursos no ambiente hospitalar (Claire F et al.,2019). O lean 

healthcare foi desenvolvido com intuito de prestar melhor atendimento e aumentar a 

qualidade ao cliente final. A ferramenta propõe uma mudança de cultura no ambiente 

hospitalar que permita a redução de desperdício, ligando o fluxo de trabalho de ponta a 

ponta de maneira, mas compactada e eficaz, ou seja, a metodologia lean healthcare implica 

orientar fluxos internos e externos de trabalho direcionado para a melhoria contínua 

(Graban, 2013). 

A área de saúde vem lutando para manter a gestão alinhada tendo que lidar com paradigma 

entre custo e qualidade, nesse contexto o lean pode ser uma boa ferramenta na gestão, pois 

contribui para a melhoria da cadeia de valor, processos e fluxo de trabalho com foco na 

excelência da entrega (Graban, 2013). Porém, embora promissores, os resultados do lean 

na área de saúde ainda não podem ser definidos como positivos em sua integralidade 

(D’Andreamatteo et al., 2015).  Ainda existem lacunas de barreiras e dificuldades a serem 

exploradas academicamente, principalmente pelos custos envolvidos e toda gestão de 

mudança organizacional. Atualmente existe uma pressão para mudanças e inovação no 

ambiente hospitalar, novos conceitos de gestão de negócios vêm sendo implementados na 

área da saúde para atualizar modelos de gestão em busca da sobrevivência, a padronização, 

ajustes comerciais e na Tecnologia da Informação são exemplos de setores a serem 

aprimorados dentro dos serviços de saúde (Borchers & Evans, 2011). Na discussão sobre 

os desafios atuais para a gestão de saúde o artigo evidencia a importância do 

empoderamento do paciente para garantir a eficiência e eficácia da prestação do serviço de 

saúde. 
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Alterações realizadas em fluxos e rotinas de trabalho causam impactos positivos e negativos 

quanto à recepção dos colaboradores aos novos processos. Nem sempre a mudança é 

realizada de maneira clara e confortável para que colaboradores sintam se preparados para 

executar as novas tarefas, desta maneira o cuidado na implementação dos processos Lean é 

primordial. A resistência à criação de novas operações e rotinas laborais é bastante comum, 

consultando a literatura disponível conseguimos identificar algumas das principais barreiras 

de implementação do Lean que dificultam o sucesso dos projetos Lean. 

 

2.3 Barreiras de Implementação no Lean 

 

O sucesso da implementação do sistema lean, seja ele para produção industrial ou para 

gestão de processos de trabalho é inerente ao alinhamento de processos em todos os 

setores e colaboradores, que farão parte da mudança de estratégia de operações, portanto, 

torna-se imprescindível o cuidado na sua implementação. A implementação do lean, por ser 

uma ferramenta adaptada ao cenário de cada empresa, tem variações nas dificuldades 

encontradas em cada processo de implementação específico (Saurin, 2010). O estudo de 

(Bhasin, 2012) demostra uma taxa menos que 10% das empresas que optaram ao sistema 

lean foram eficazes na sua implementação, esse insucesso é justificado devido a barreiras na 

implementação dos projetos lean que tangem em sua maior parte dificuldades nos 

processos de formação, comunicação, cultura organizacional e liderança como é apontado 

na tabela 3, que identifica barreiras importantes encontradas na literatura. A tabela divide 

em quatro barreiras que foram identificadas nas pesquisas bibliográficas, como pontos 

focais para rupturas na implementação de sucessos do Lean.  
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Tabela 3: Barreiras de Implementação do Lean 

Barreiras Autor Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA 

 
 
 
 
Sim & Rogers, 2009. 

 
 
Os funcionários não se sentem valorizados, embora 
sejam os que estão na melhor posição para oferecer 
sugestões para melhorar a eficiência dos processos 
não melhoraram a segurança ou a manutenção de 
empregos localmente e isso causou ressentimento e 
resistência entre os funcionários. 

 
D'Andreamatteo at al., 
2015. 

Adoção de diretrizes e estruturas que ajudam os 
profissionais a se sentirem mais confortáveis com as 
técnicas de melhoria de processos 'industriais'. 
 

 
 
 Albliwi at al., 2015. 

Não é fácil mudar a cultura em nenhuma organização, 
pois leva anos para isso. Mudar a cultura de uma 
organização significa mudar os hábitos, atitudes e 
mentalidades dos trabalhadores para construir uma 
cultura de confiança. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDERANÇA 

 
Sim & Rogers 2009. 
 

 
Funcionários não acreditam que os gerentes estejam 
comprometidos com a causa  

 
Huhs et al.,2019. 

Se não houver harmonia na equipe de gerenciamento, 
decisões significativas serão adiadas. 

 
 
Antomarioni et al., 2020. 

Os gerentes devem estar cientes dos aspectos 
comportamentais e implicações sociológicas que podem 
ter um impacto relevante no desempenho dos projetos. 

  
 
D'Andreamatteo et al., 
2015. 
 
 

Quando os gerentes estão comprometidos e garantem 
liderança e aprimoram as condições de prontidão 
organizacional, as mudanças em direção a uma 
"organização de assistência médica mais enxuta" seriam 
mais prováveis 
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FORMAÇÃO 

 
 
Sim &  Rogers 2009. 

 
De acordo com funcionários entrevistados a 
formação do Lean  não foi fornecida de maneira 
clara e concisa com relação à melhor maneira de 
usar as ferramentas.  
 

 
 
Bhasin, 2012. 

Inegavelmente, o treinamento precisa ser visto 
como um importante custo preventivo, que auxilia a 
implementação geral do lean e continua a reduzir o 
tempo para implementar o lean. 

 
 
Albliwi, et. Al., 2015. 

A falta de formação e educação foi citada como o 
segundo principal fator de falha no Lean. Muitas 
organizações veem o treinamento como um 
desperdício de dinheiro e muito caro. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICAÇÃO 

 
Sim & Rogers, 2009. 

Falta de meios eficazes de comunicação em 
vários níveis de gerenciamento, incluindo o 
fornecimento de feedback aos funcionários. A 
empresa também falha em compartilhar as 
melhores práticas em todas as suas divisões. 

 
Antomarioni et al., 2020. 

Comunicação e a cooperação são vitais para o 
desenvolvimento efetivo das organizações: um 
colapso dessas questões críticas pode levar ao 
fracasso de todo o projeto. 

 
 
Bhasin, 2012. 

Os benefícios tangíveis do lean nem sempre são 
claramente aparentes e, quando isso é 
acompanhado por sistemas de comunicação 
internos ruins, a resistência à mudança se torna 
difícil de superar 
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No contexto fabril, para (Sim & Rogers, 2009) a pesquisa demonstrou que 100% dos 

funcionários inquiridos não se sentiam valorizados ou parte relevante para o processo de 

melhoria, ou seja, a barreira principal apurada está no fato dos funcionários não se sentirem 

valorizados dentro do processo de mudança organizacional. Em comparação com a área de 

saúde, o sucesso do lean healthcare também depende do tratamento de barreiras de 

implementação do seu sistema (Souza & Pidd, 2011). O estudo referido compara a 

implementação do lean na manufatura com sua adaptação para o healthcare, de acordo com 

a pesquisa a implementação tem a complexidade o que torna o processo mais lento. Uma 

das barreiras centrais do lean healthcare é desvinculá-lo do ambiente fabril e adaptá-lo ao 

cenário da saúde, ou seja, as barreiras especifícas do lean healthcare 

A estratégia empresarial não deve ser desassociada da gestão de processos e da cultura 

organizacional da empresa, ou seja, é necessário que os colaboradores absorvam o 

conteúdo da mudança para que o fator cultural não se torne uma barreira à implementação 

(Bortolotti, et al., 2015).  A filosofia lean irá implicar maiores responsabilidades e 

envolvimento com as tarefas a serem desempenhadas. Somente com a compreensão e 

colaboração de todos os envolvidos o sistema lean poderá ter sucesso, já que mudanças 

isoladas podem não funcionar para uma melhoria global, conforme ressaltado.  

Na literatura pesquisada pouco se viu em referencia ao que ligasse o sucesso do lean na 

percepção dos colaboradores com as barreiras de implementação encontrada o estudo de 

Antomarioni et al.,2020 é uma das mais recentes publicações que abordam o tema 

analisando a relação da percepção de sucesso do lean com cargo ocupado pelo colaborador.  

3. Objetivos e preposições de investigação 

Essa investigação procura explorar as barreiras de implementação do sistema lean no 

contexto hospitalar e se elas foram minimizadas, na perspectiva dos colaboradores 

(enfermeiros) por forma a contribuir para implementação novo sistema. 

A primeira fase da pesquisa busca identificar se os processos estabelecidos podem ser 

identificados com Lean, sendo seu objetivo principal. 

Diante de uma pandemia que tomou proporções globais em poucos meses, os processos de 

saúde tiveram de ser realinhados e repensados a fim cumprir melhor seu papel quanto a 

identificar e socorrer utentes, de maneira mais rápida e tentar diminuir a propagação do 

vírus. Os novos processos de triagem de utentes têm seu foco a rápida identificação de 
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infetados e mais breve atendimento. É importante que o comportamento dos hospitais 

acompanhe as necessidades dos seus pacientes, se ajustando para atendê-las. Mapear 

processos e identificar chances de melhorias é fundamental para bom andamento das 

operações e ganhos na qualidade, a entrega do serviço de maneira adequada aumenta as 

chances de conquista do consumidor. É considerável que com a preocupação de melhoria 

continua nos sistemas de atendimento de saúde, as barreiras para implementação da gestão 

dos processos seja investigada no que tange a relação dos colaboradores das equipas com 

novo sistema de processos, mediante isso foram desenvolvidas proposições que 

apresentamos a seguir, com intuito de clarificar o comportamento do colaborador interno, 

mediante a mudança do fluxo dos processos de trabalho. 

Tendo em consideração as principais barreiras apontadas na literatura, a nossa investigação 

procurará responder às proposições identificadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Tabela de Variáveis 
VARIÁVEL QUESTÃO 

P1    
A cultura organizacional inclusiva 

contribuiu para a implementação Lean.  
CULTURA 

P2   
A liderança comprometida e de partilha 
contribuiu para a implementação Lean. LIDERANÇA 

P3   
A formação adequada aos colaboradores 

facilita a implementação do Lean. 

 

 
FORMAÇÃO 

P4 COMUNICAÇÃO Uma comunicação eficiente entre os 
colaboradores contribui para uma boa 

implementação do Lean. 
 

 

 

A cultura organizacional é por costume um ponto delicado a ser discutido, dado ao fato 

que processos de trabalho em serviços são executados por colaboradores que estão na linha 

de frente do atendimento ao cliente. É de extrema importância que o colaborador esteja à 

vontade e consciente da realização das suas tarefas, para isso é necessário que os 

colaboradores sejam envolvidos desde o inicio das mudanças, se sintam valorizados e parte 

importante do processo e que tenham confiança nas mudanças (Sim & Rogers, 2009). 
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Alterações de hábitos e rotinas executados de maneira repentina causam desconforto, a 

cultura empresarial deve ser valorizada nesse momento de mudança. A implementação do 

Lean healthcare torna-se mais difícil com pouco envolvimento e cooperação dos 

colaboradores, para que se tornem parte da mudança, a adaptação a novos processos e 

valorização do funcionário no período de mudanças é essencial para que o funcionário se 

sinta incluído (Souza & Pidd, 2011). 

 P1 – Cultura:  A cultura organizacional inclusiva contribuiu para a implementação 

do sistema Lean. 

O compromisso dos profissionais que lideram equipas das novas operações é primordial 

para uma implementação lean bem sucedida (Sim & Rogers, 2009). Quando as equipas de 

gestão estão devidamente alinhadas e motivadas, existe maior homogeneidade para que os 

colaborares absorvam as novas praticas, é considerável que os líderes estejam cientes dos 

impactos das mudanças e prontos para lidar com as mesmas (Antomarioni et al., 2020). Nessa 

perspectiva o foco no profissionalismo e na estrutura do programa de implementação do 

método de gestão, são imprescindíveis para organização nas esferas hierárquicas e a devida 

capacitação (Claire F.  et al., 2020). 

P2 – Liderança: A liderança comprometida e de partilha contribuiu para a 

implementação Lean. 

De acordo com a pesquisa de (Sim & Rogers, 2009) após realização de inquéritos com 

colaboradores de um fábrica, foi identificado que não houve formação adequada para os 

colaboradores na implementação dos processos lean, desta maneira os funcionários 

sentiram-se inseguros para utilização das novas ferramentas, ou seja, a falta de previa 

formação para os operadores foi um dos fatores para contribuição do insucesso da 

operação lean. Muitas empresas evitam o custo de formação ou julgam desnecessário o 

investimento alegando que o aprendizado pode ser percepcionado durante a mudança de 

processos, porém essa é uma falha grave que pode atingir todo o resultado do projeto lean 

(Albliwi et al., 2015). 

P3 - Formação: A formação adequada aos colaboradores facilita a implementação 

do Lean. 

Um dos fatores relevantes para sucesso da implementação do lean é a comunicação. O 

estudo de (Sim & Rogers, 2009) concluiu que a comunicação desempenha um papel 

essencial, o relacionamento entre colaborador e empresa deve ser claro e objetivo, o 
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aprimoramento dos meios de comunicação melhoram as respostas à implementação. A 

comunicação está diretamente ligada à cooperação, caso esse canal não esteja funcionando 

corretamente, aumenta a possibilidade de todo processo entrar em colapso      

(Antomarioni et al., 2020), a ruptura de informação gera maior resistência a adesão dos 

colaboradores aos novos processos, aumentando proporcionalmente a resistência a 

mudanças (Bhasin, 2012). 

P4 - Uma comunicação eficiente entre os colaboradores contribui para uma boa 
implementação do Lean. 
 
 
 

4. Metodologia 
 
Considerando o fato de que a pesquisa foi desenvolvida em uma unidade de saúde de 

maneira a avaliar processos,  a abordagem qualitativa foi escolhida como metodologia para 

a dissertação, que busca dentre suas características principais entender as condições reais do 

participante, coletar a representatividade de opiniões e a perspectivas dos entrevistados 

além de enriquecer fontes de conhecimento (Yin, 2016).  Para investigar as preposições 

apresentadas utilizaremos o estudo de caso como estratégia. Por se tratar de uma pesquisa 

desenvolvida que foca num processo organizacional especifico, o estudo de caso é uma 

ferramenta, que tange analises qualitativas com questões abertas, o estudo de caso é uma 

ferramenta eficaz na coleta de dados e no complemento da informação (Pádua, 2007). O 

esquema desenvolvido entre entrevistas, questões abertas e fechadas apoiam a metodologia 

escolhida. Para clarificar as respostas no sentido de identificar quais foram os fatores mais 

abordados nas repostas utilizamos o software Laximancer para parametrização dos dados 

recolhidos, ainda foi utilizado o software Bizagi no qual foram desenhados todos os mapas 

de processos. 

A presente pesquisa realizou-se no Hospital de Santo António, um dos hospitais principais 

nas urgências do COVID na cidade do Porto, foi determinada a análise de estudo de caso 

exploratório para entendimento dos processos de triagem anterior e posteriormente a 

pandemia do COVID. 

 O processo de investigação se deu com mapeamento de processos e entrevista para maior 

entendimento das rotinas de atividades desenvolvidas pela triagem do Hospital. 
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Posteriormente avançamos com a investigação para seu objetivo secundário que é a 

mensuração do impacto dessa implementação sobre os colaboradores envolvidos. 

 

4.1. Contexto da Pesquisa  

 

Em março de 2020, Portugal entrou em estado de emergência devido à pandemia COVID 

–19. Não somente houve mudanças drásticas no dia a dia, como também nos processos de 

gestão. Desta vez, as mudanças nas cadeias de processos hospitalares foram para além de 

melhoria e aproveitamento dos recursos disponíveis, era necessária uma maneira eficaz de 

contingenciar a contaminação e prestar apoio adequado, o mais rápido possível para os 

utentes. Tendo em vista nossa amostra escolhida, o Hospital de Santo António, devido sua 

forte relevância no contexto de tratamento de COVID no país, foi criada uma ala especial 

para os suspeitos de COVID-19, também houve alterações nos processos de triagem de 

utentes, com objetivo da diminuição do risco contagio e melhor atendimento. Assim, os 

processos administrativos foram alterados, iniciando-se uma série de novos procedimentos 

que identificamos nessa pesquisa como procedimentos Lean. 

 

 

4.2. Implementação  
 

 

Fase 1 – Entrevista 

Esse estudo procurou investigar as barreiras encontradas nos processos de implementação 

do Lean e a percepção de sucesso sob a ótica dos colaboradores. A entrevista com a 

responsável de enfermagem do COVID no Hospital de Santo António, teve intuito de 

clarificar os procedimentos, identificar os processos como lean e buscar quais as barreiras 

presentes na implementação. A tabela 5 - Guião de entrevista de Mapeamento Fase – 1 

identifica pontos focais da pesquisa onde necessitamos informações sobre o processo. 
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Tabela 5: Guião entrevista de Mapeamento - Fase 1 

Área Questão Autor 

Pergunta de 
Introdutória 

Q1- Por favor, explique-me 
brevemente que trabalho você está 
fazendo atualmente e quais são as 
áreas de foco? Como era feita a 
triagem antes e depois da 
implementação da gestão Lean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huhs et. al.,2019.  

 
 
 

Implementação 

Q2- O que o termo Lean significa 
para você? 
 
Q3 - Por que você acha que um 
hospital geralmente decide 
implementar o gestão Lean? 

Q4 - A filosofia Lean está ancorada 
no hospital em que você trabalha e 
quais são seus objetivos? 

Q5 - Como a implementação da 
gestão Lean foi ancorada 
estruturalmente e na cultura 
corporativa? 

Liderança Q6- Que tipo de liderança você acha 
que os hospitais precisam para 
implementar com sucesso a 
abordagem de gestão  Lean na 
cultura organizacional? 

 Q7 - Você pode citar os principais 
fatores críticos de sucesso para a 
implementação? 

Processos Q8 - Quais obstáculos e desafios 
você pode citar ao implementar a 
gestão Lean? 
 

 

Considerando o modelo de Yin, foi utilizado um guião de entrevistas (Huhs et.al, 2019) que 

foi testado anteriormente em hospitais suíços e austríacos com o intuito de mensurar as 

barreiras e os fluxos de trabalho lean na área da saúde. O guião divide as questões em 

categorias para que se possam questionar as tarefas de formas mais clara e concisa.  
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4.2.1 Resultados e discussão 
 
De maneira a dar resposta a questão principal da investigação, a Fase 1 da pesquisa teve a 

sua recolha de dados feita por meio de entrevista telefónica com enfermeira responsável 

Ana Diniz, essa entrevista tem como intuito o mapeamento de processos e identificação do 

fluxo de trabalho como Lean. Ao iniciar a entrevista, foi dada uma breve explicação sobre o 

termo Lean. Na questão Q1 do guião procura entender o fluxo de trabalho e as mudanças 

no processo de triagem, além de identificar o entrevistado essa questão mensura as 

mudanças nos processos de maneira que facilite o entendimento quanto as atividades 

realizadas pela triagem. 

Q1 - Por favor, explique-me brevemente que trabalho você está fazendo atualmente e quais 

são as áreas de foco? Como era feita a triagem antes e depois da implementação da gestão 

Lean. 

“Sou responsável pela área dedicada ao COVID no hospital Santo Antônio. Esse departamento foi criado 

exclusivamente para separação dos utentes com suspeita de Covid-19 dos utentes sem os sintomas.” 

Processo de Triagem anterior 

 

 

Figura 1: Fonte SNS 

O Hospital Santo António utiliza a Triagem de Manchester para seus processos de triagem, 

nele o utente após se registar no setor administrativo, é encaminhado para a triagem onde 

responde a algumas questões para um enfermeiro da triagem, que insere as respostas no 

sistema e o encaminha diretamente para o médico especialista. O sistema de Triagem de 

Manchester calcula automaticamente qual é a gravidade do utente e o separa com pulseiras 

coloridas onde cada cor representa o nível de gravidade e prevê tempo de espera. O 

programa possui cerca de 40 fluxogramas, analisando assim previamente e seu quadro 

clinico e determinando seu nível de urgência. Com auxilio do software Bizage foi realizado 

o mapa de processos ilustrado na figura 2. 
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                                                 Figura 2: Autoria Própria.                                    

Triagem Pós COVID  

 

Tendo em consideração o cenário pandémico instalado com a crise do COVID-19, foi 

necessário um realinhamento de processos para que fosse possível identificar com maior 

agilidade os suspeitos da doença e segregar os utentes com mais eficácia. Sendo assim, após 

o registo do utente no setor administrativo, já em seu primeiro ponto de contato o utente 

responde às questões nas quais poderiam ser identificados sintomas do COVID, ou seja, da 

se início a triagem no setor administrativo, encurtando o fluxo de trabalho e otimizando o 

processo de identificação de suspeitos da doença.  

Posteriormente o utente é direcionado para o setor de triagem onde passa pela triagem de 

Manchester e caso haja suspeita de COVID-19 é encaminhado para a ala do COVID, com 

o novo fluxo o tempo de espera do utente na triagem foi limitado em 30 min. Após a 

triagem de Manchester, caso o utente seja apontado como suspeito de COVID, esse ainda 

será avaliado novamente para ser encaminhado a um dos grupos, pacientes respiratórios, os 

que possuem alguma dificuldade respiratória, o que torna quadro clinico mais agravado, 

numa ala com 11 vagas, e pacientes não respiratórios que irão prosseguir a rotina habitual. 

O mapa de processos a seguir na figura 3, ilustra como é realizado o novo fluxo de 

trabalho. 
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                                            Figura 3: Autoria Própria. 

O novo processo desenvolvido pode ser considerado Lean devido a sua fluidez e 

encurtamento de atividades, além da pré-triagem realizada com os utentes ao inicio do 

processo, aspectos que são base do sistema Lean podem ser identificados, como a melhor 

utilização dos recursos disponíveis, no caso a equipa dos registos, encurtamento de fluxos 

de trabalho e redesenho de atividade, essas características voltadas para Lean Healthcare 

agilizam o processo de triagem e melhoram os resultados, “O aumento da eficiência do 

atendimento clínico hospitalar por meio da aplicação de Lean Healthcare foi identificado 

como uma estratégia potente para reduzir custos e melhorar os resultados” (Tlapa et al., 

2020 pp. 261). 

A questão Q2 propõe que entrevistado identifique se os novos processos implementados 

podem ser identificados como Lean ou não, em sua opinião, a questão pretende dar 

enquadramento ao entrevistado sobre o tema central da pesquisa. A fim de familiarizar o 

entrevistado com nomenclatura dos processos ao iniciar a entrevista, foi dada uma breve 

explicação sobre o termo Lean. 

Q2: O que o termo Lean significa para você? 
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“Não estou familiarizada com terminologia, porém, tratando-se em redução de processos e melhoria 

contínua para colaboradores quanto à eficácia dos procedimentos, acredito que os processos possam ser 

considerados Lean.” 

A abordagem da pesquisa que tange o âmbito de implementação na pesquisa e composta 

por 3 questões a seguir Q3, Q4 e Q5. Essas vão aferir os osbstáculos encontrados quando 

o novo processo foi implementado, as dificuldades encontradas.  A questão Q3 interroga ao 

entrevistado sobre necessidade da atualização dos processos, ou seja, o porquê é dado o 

start do inicio da remodelação dos processos e atividades. A principal causa da remodelação 

dos processos triagem do Hospital Santo Antônio, no âmbito da pandemia do COVID, foi 

interromper a propagação do vírus, a mudança dos processos de triagem se deu com intuito 

de prevenir a saúde dos utentes e profissionais, diminuindo assim a circulação entre as 

unidades. 

A questão Q4 indaga a entrevista a respeito da implementação da filosofia lean na cultura 

do hospital como um todo e se era percebido quais eram os seus objetivos. De acordo com 

a entrevistada, sim, a equipa esteve sempre com objetivos bem definidos. Em principal o 

objetivo da implementação da filosofia na situação do COVID foi a diminuição do contato 

entre os utentes, diminuição do tempo de espera, e classificação dos utentes de maneira 

mais rápida e eficaz possível. 

A ultima questão sobre a variável de implementação, Q5, visa averiguar a implementação na 

vertente da cultura organizacional, como as mudanças foram recebidas pelo quadro de 

colaborares, e como foram à adaptação as mudanças de rotinas. De acordo com a 

entrevistada, a implementação dos novos processos foi bastante confusa inicialmente, os 

profissionais somente foram comunicados sobre as mudanças depois da alteração dos 

processos. Não houve nenhum tipo de formação, somente informações sobre EPIs, o que 

gerou muito medo aos colaboradores. 

No prosseguimento da entrevista a questão Q6 faz uma abordagem sobre a liderança e o 

seu impacto no processo de implementação. Quais fatores seriam de suma importância para 

uma implementação lean de sucesso com bom grau de aceitação na cultura organizacional, 

de que maneira a liderança deve ser executada em uma implementação lean. Na opinião da 

entrevistada, para que sucesso seja garantido, a liderança deveria ouvir mais a os 

colaboradores que estão em campo, é necessária maior organização na implementação dos 

novos processos, que procedimentos sejam padronizados. As alterações devem ser 
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executadas de acordo com a sugestão dos colaboradores que estão envolvidos diretamente 

nos processos. Faltou maior abordagem prática da liderança, muita teoria. 

Sobre as vantagens identificadas pela mudança na rotina de processos as questões Q7 e Q8 

abordam diretamente os fatores críticos para o sucesso da implementação e os obstáculos 

encontrados na mudança dos processos. No que diz respeito ao sucesso da implementação 

a entrevistada afirma que o sucesso da operação durante a pandemia se deve primeiramente 

a colaboração da equipa, sua força de vontade e o rigor em seguir os esquemas propostos. 

A colaboração de outros setores como os administrativos que auxiliaram nos processos de 

triagem. A organização e todo corpo de colaboradores voltados para o mesmo objetivos, e 

prontos para encarar o desafio. Já no que tange as dificuldades encontradas a entrevista 

citou sua maior dificuldade com as instalações.  

“O espaço físico foi um grande obstáculo, pois em certos momentos já não havia mais vagas no setor do 

COVID, o espaço separado para esses utentes não foi suficiente. O maior desafio foi à gestão emocional, 

apesar de ter todo apoio psicológico disponibilizado pelo hospital, se manter forte e longe da família, além 

das muitas horas de trabalho seguidas em prol de bem maior.”  

 

Fase 2 – Guião de Entrevistas 

Na segunda etapa da pesquisa exploratória foi utilizado o questionário da pesquisa de Huhs, 

et al., 2019, juntamente com o questionário Sim & Rogers 2009, como ferramenta de análise 

de dados, seu conteúdo foi adaptado para melhor entendimento dos entrevistados. O guião 

foi aplicado online e também recolhido presencialmente pelos próprios enfermeiros, esses 

relacionados diretamente com a triagem de pacientes do Hospital de Santo António. Esta 

fase da investigação visa pesquisar a perspectiva dos colaboradores quanto à 

implementação dos novos procedimentos, estabelecidos devido à alteração de rotina de 

triagem do Hospital. O guião apresentado na tabela 3 é dividido por blocos que abordam as 

variáveis propostas anteriormente, este tem o objetivo de mensurar qual foi impacto de 

cada uma das quatro barreiras de implementação do sistema Lean . As questões abertas e 

fechadas tem o proposito de absorver ao máximo a real opinião do colaborador 

diretamente envolvido nos procedimentos e de que maneira o cuidado com a 

implementação do processo fez diferença ou não no projeto.  
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Tabela 6: Guião de Entrevistas - Fase 2 

 
  

 
Variável 

Questões 
 

Autor 

 
  

 

 

Q5 - De que forma é que, em sua opinião, os 
colaboradores se adaptaram à alteração de 
procedimentos de triagem. 
 

Huhs, et al., 2019. 

 

Q6 -Tendo em consideração as alterações no processo de triagem provocadas pelo 
COVID, seleccione a(as) frase(s) que considera verdadeira(s): 

 

 

O Hospital precisa de ferramentas Lean para competir 
num ambiente global. 
 

 

Cultura 

O Hospital está a trabalhar intensivamente para reduzir o 
tempo de espera e eliminar o desperdício nos processos, 
metas e objetivos de negócios que beneficiam a 
organização e seus funcionários. 
 

 
 
 
 
Sim & Rogers, 2009.  

 O Hospital recompensa as pessoas que se empenham 
para trazer ferramentas e cultura Lean para o hospital.  

  

Os esforços Lean ajudam a criar novos empregos devido 
a um aumento na qualidade e melhorias no processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderança 

 
Q7 - Tendo em consideração a cultura do Hospital, qual 
considera ser o tipo de liderança mais adequada para 
implementar com sucesso os novos processos?  
 
 

 
 

Huhs et al., 2019. 

Q8 - Tendo em consideração as alterações no processo de triagem provocadas pelo 
COVID, seleccione a(as) frase(s) que considera verdadeira(s): 

 
Eu usaria ferramentas Lean se tivesse o meu próprio 
negócio. 
 

 
 
 
 
 

Sim & Rogers 2009.  

O Lean é usado para melhorar o hospital, não apenas 
para fazer tabelas e gráficos. 
 
A Liderança do hospital está comprometida com o Lean 
ao longo do ano e não apenas antes de uma auditoria. 
 
A Liderança do hospital mantém-se receptiva a 
sugestões de melhoria até que os novos processos 
estejam definidos. 
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Formação 

 
Q9 - Quais os obstáculos e desafios que encontrou ao 
implementar os novos processos de gestão Lean durante a 
pandemia?  
 

 
Huhs et al., 2019. 

Q10 - Tendo em consideração as alterações no processo de triagem provocado 
pelo COVID, seleccione a (as) frase(s) que considera verdadeira(s): 

 
As pessoas que lideram as iniciativas de melhoria têm 
formação adequada para produzir os resultados desejados. 
 

 
 
 

O meu conhecimento das ferramentas de Lean permite-me 
aplicá-las no trabalho. 

 
 
Sim & Rogers 
2009.  

O Hospital deu-me formação adequada para ser produtivo 
durante os processos de melhoria. 
 

 

A formação Lean é fornecida de maneira clara e concisa, com 
muitos exemplos práticos sobre a melhor forma de usar as 
ferramentas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicação 

 
Q9 - Quais, no seu ponto de vista, são os principais fatores 
críticos de sucesso para a implementação do sistema Lean? 

 
Huhs et. Al. 2019. 

 
 

 
Q10 - Tendo em consideração as alterações no processo de triagem provocado 

pelo COVID, seleccione a (as) frase(s) que considera verdadeira(s): 
 

A comunicação, de todos os níveis de gestão, é oportuna e 
eficaz. 
 

 
 
 
 

 
Sim & Rogers 
2009. 

O Hospital valoriza as minhas ideias em relação à melhoria 
contínua. 
 
O Hospital mostrou-me que salvou empregos e criou novas 
oportunidades para o futuro. 
 
O Hospital esforça-se por partilhar as melhores práticas em 
todos os seus setores. 
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4.2.2 Amostra 

A população alvo dessa investigação foi nomeadamente a equipa de enfermagem da 

urgência do Hospital de Santo António. Tendo em consideração o âmbito da pandemia 

todos entrevistados passaram pelas mudanças de processos aplicadas a triagem. A escolha 

dessa amostra justifica-se pela importância da urgência do hospital de Santo António na 

cidade do Porto, um dos Hospitais de referência no tratamento do COVID em Portugal. 

A Amostra é composta em sua totalidade com 24 colaboradores, o que representa cerca de 

25% da equipa de enfermeiros do Hospital de Santo António, estes possuem idade entre 23 

e 39 anos, em sua maioria são mulheres constituindo aproximadamente 70% da 

composição da amostra  e 30% de homens. Todos os participantes são enfermeiros da 

unidade de Urgência que estão envolvidos diretamente com a triagem de utentes. A 

entrevista inicial com enfermeira responsável Ana Diniz ocorreu em 11/06 via telefone 

posteriormente o guião de entrevistas online e presencial ocorreu entre 11/09/2020 e 

24/09/2020. Na tabela 4 é possível verificar os dados da amostra dos entrevistados. 

Tabela 7 : Dados Demográficos da Amostra 

Participantes Idade  Sexo Função Setor 

Entrevistado 1 33 Feminino Chefe de enfermagem Urgência 
Entrevistado 2 23 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 3 35 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 4 35 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 5 30 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 6 30 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 7 37 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 8 29 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 9 25 Feminino Enfermeira Urgência 

Entrevistado 10 29 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 11 31 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 12 32 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 13 31 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 14 39 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 15 37 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 16 37 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 17 25 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 18 27 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 19 31 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 20 35 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 21 33 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 22 29 Masculino Enfermeiro Urgência 
Entrevistado 23 28 Feminino Enfermeira Urgência 
Entrevistado 24 30 Masculino Enfermeiro Urgência 
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5 - Análise conceitual  

Para análise geral das questões abertas recorremos ao software Laximancer, o programa 

modelador de dados utiliza-se da formulação de conceitos feito pelo agrupamento de 

palavras sinónimas para classificar os temas mais relevantes, gerando posteriormente um 

mapa conceitual, onde é possível visualizar as palavras e temas mais relevantes das respostas 

analisadas. A leitura do mapa é dividida por cores, as cores mais quentes representam 

conteúdo mais relevante e as cores mais frias os conteúdos menos relevantes para análise 

(Leximancer, 2020). 

 As repostas abertas foram reunidas num ficheiro Word e posteriormente inseridas no 

programa gerando o mapa conceitual (Imagem Figura 5) para uma análise mais completa 

também foi utilizado ficheiro Excel gerado pelo Google Forms que serviu de apoio na 

apuração de resultados das questões abertas 

O Leximancer gerou quatro temas: Espera, Falta, Triagem e Colaboradores. Os conceitos 

associadas com maior relevância nas respostas foram: Colaboradores (11 referências, 92%), 

Triagem (8 referencias,67%), Espera, Tempo e Horários (7 referências cada, 58%) e 

Mudanças (5 referencias, 42%). Podemos associar os conceitos mais referidos, 

colaboradores, com estrutura da cultura, em grande parte das entrevistas o apoio entre os 

colegas fez que a situação atípica de mudança fosse tolerada de melhor maneira. O tema em 

vermelho Espera, foi um dos fatores críticos mais relevantes para os entrevistados tendo 

em vista a possibilidade de contaminação, o objetivo principal dos colaboradores era 

diminuir o tempo de espera como averiguamos no guião de entrevistas.  
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   Figura 5: Mapa Conceitual 

 

A analise das respostas contidas no ficheiro Excel geradas pelo Google Forms, demonstram 

na analise da questão Q5, referente à adaptação ao processo lean, 17 respostas positivas, 

dentre as 24 realizadas, resultado que expõem a adaptação fácil ao processo, em 

contrapartida as 7 respostas restantes alegaram que adopção ocorreu mal ou de maneira 

difícil. 

No que tange a liderança foi perguntado aos entrevistados na questão Q7 qual seria o 

melhor tipo de liderança para a implementação de novos processos, 11 dos 24 entrevistados 

afirmam que um modelo de liderança democrática é mais adequado, uma das respostas 

afirma:  
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“Um estilo de liderança democrático, na qual a opinião do dos profissionais que prestam cuidados, tenham 

algum peso na implementação desses novos processos”.  

A participação do colaborador de maneira ativa  em conjunto com a liderança no dia a dia 

das rotinas, também foi proposta nas respostas, uma liderança de partilha. 

“Um líder que debata com os colegas as novas ideias e ouça sugestões.” 

Ainda houve menções ao líder como “motivador, ativo e coach” indicando que as 

preferencias de tipos lideranças.  

Em relação aos obstáculos encontrados 50% dos entrevistados apontaram a falta de 

formação na questão Q9 como grande obstáculo para implementação do lean, além disso 

aproximadamente 7% alegou ausência de informação geral. Algumas respostas como “Falta 

de formação e preparação” e “Situação nova com pouco tempo de preparação”. foram mencionadas. 

Para avaliar o sucesso das ferramentas lean, a questão Q11 indaga a respeito da percepção 

de sucesso, obtivemos 13 das 24 respostas indicando o fator crítico de sucesso, a 

diminuição do tempo de espera, o que corresponde a imagem do mapa conceitual (Figura 

5). 

De acordo com as questões abertas analisadas na literatura, é possível identificar uma 

correlação entre as barreiras levantadas e a percepção dos colaboradores sobre as mudanças 

de rotina.   

O próximo capitulo faz analise das questões fechadas. 

5.1. - Analise de Proposições 

  Em resposta aos objetivos secundários da pesquisa, o estudo propôs uma investigação que 

abordam os impactos das barreiras de implementação: Cultura, Liderança, Formação e 

Comunicação . A análise das questões fechadas a seguir tem intuito de perceber de que 

maneira as barreiras foram significativas na implementação do Lean segundo a ótica do 

colaborador. As questões fechadas guião tem o papel de averiguar o impacto de cada 

barreira na perspectiva do colaborador. E se elas correspondem as proposições. 
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P1 - Cultura: A cultura organizacional inclusiva contribuiu para a implementação 
do sistema Lean.  
 
Para que a percepção do sucesso do lean possa ser positiva é preciso construir uma cultura 

de confiança para os colaboradores (Albliwi et. al., 2015). A questão Q6 do questionário 

aborda os aspectos culturais da implementação do Lean nos processos de triagem, em 

relação à percepção da necessidade do uso das ferramentas.  A questão procura averiguar se 

existe a percepção dos colaboradores quanto a necessidade de implementção do projeto 

lean, e se eles tem a compreensão do porquê  novos processos estão sendo implementados.  

A questão tem como objetivo sustentar a proposição P1, na qual é afirmada que a cultura 

organizacional inclusiva contribui para a implementação o Lean. Nessa pergunta era 

possível o entrevistado selecionar uma ou mais afirmações que considerasse verdadeira 

mediante a sua realidade laboral, verificamos então que 100% dos participantes 

selecionaram a opção: “O Hospital precisa de ferramentas Lean para competir num ambiente global”, 

o que caracteriza que de maneira geral, o entendimento sobre o que é o Lean e a 

necessidade de sua implementação. Com 47% das escolhas, a afirmação: “O Hospital está a 

trabalhar intensivamente para reduzir o tempo de espera e eliminar o desperdício nos processos, metas e 

objetivos de negócios que beneficiam a organização e seus funcionários” ficou em segundo lugar, em 

seguida a terceira opção mais escolhida, com 21% do total da população entrevistada, foi: 

“Os esforços Lean ajudam a criar novos empregos devido a um aumento na qualidade e melhorias no 

processo” ambas as opções ajudam a reconhecer o lean como ferramenta eficaz e necessária. 

É possível identificar nas respostas que o processo de inserção do lean na cultura 

organizacional foi feito de maneira positiva, o entendimento sobre do que se trata a 

ferramenta e o conhecimento sobre as suas funcionalidades e características auxiliam os 

funcionários a se sentirem mais confortáveis com as técnicas, são um apoio à 

implementação de sucesso (D'Andreamatte et.al., 2015). Em contrapartida, pouco mais de 

4% escolheram a opção: “O Hospital recompensa as pessoas que se empenham para trazer ferramentas 

e cultura Lean para o hospital”, o que demonstra o descontentamento dos colaboradores em 

relação à falta de reconhecimento dos seus esforços por parte do Hospital. Como 

alegadamente foi demostrado na questão Q5 onde maior parte dos colaboradores afirma 

que a adaptação ao processo ocorreu de maneira fácil, há, na perspectiva dos colaboradores, 

alguns aspectos da cultura organizacional que podem ser melhorados, de modo a que haja 

maior satisfação com a implementação do processo, nomeadamente. 
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P2 – Liderança: A liderança comprometida e de partilha contribuiu para a 
implementação Lean. 
 
A pesquisa de Bortolotti, 2015 que investiga práticas softs e hard da implementação do Lean 

de sucesso, averiguou que empresas que adotaram o lean de maneira mais flexível 

obtiveram maior sucesso, dentre as práticas propostas de melhoria continua, o tipo de 

liderança é um fator essencial. A questão Q8 perguntou aos colaboradores se caso fizessem 

parte de um corpo de liderança utilizariam ferramentas lean, a questão visa medir a relação 

do funcionário com novo processo se confia no projeto a ponto de implementá-lo mesmo 

se tivesse a opção de não faze-lo, 100% dos entrevistados marcaram a opção “Eu usaria 

ferramentas Lean se tivesse o meu próprio negócio.”  E 56% marcaram também “O Lean é usado para 

melhorar o hospital, não apenas para fazer tabelas e gráficos”. As duas opções mais escolhidas 

confirmam que os colaboradores acreditam que o processo é útil e foi devidamente 

absorvido, porém tendo em consideração as opções com taxas menores “A Liderança do 

hospital está comprometida com o Lean ao longo do ano e não apenas antes de uma auditoria.” com 13% 

e a opção “A Liderança do hospital mantém-se receptiva a sugestões de melhoria até que os novos 

processos estejam definidos” com 8,7%, demostram que apesar do lean estar alinhado 

estrategicamente com as necessidades dos colaboradores o fato de poucos entrevistados 

terem escolhido as duas ultimas opções considera que a liderança não está comprometida 

com a mudança de processos, o que pode vir a ser um fator inibidor do sucesso. Podemos 

concluir que como visto anteriormente no mapa conceptual (figura 5), em sua grande 

maioria os colaboradores da amostra anseiam por uma liderança de partilha, democrática e 

motivadora, onde possam fazer sugestões e debater ideias, o que aumenta 

exponencialmente as chances de sucesso da implementação do lean como afirma 

(Bortolotti et al., 2015).  

P3 – Formação: A formação adequada aos colaboradores facilita a implementação 

do Lean. 

A formação pode ser um fator tão importante quanto à segurança no emprego e deve ter 

atenção adicional para o sucesso da implementação (Sim & Rogers 2009). Em 

conformidade com esta barreira a questão Q10 mede a disponibilização de formação para 

equipas, levando em consideração que a mudança de processos se iniciou um momento 

pandêmico, onde não se pode planejar com mais cautela as mudanças de rotinas e dos 

fluxos de trabalho. No entanto, conseguimos averiguar que a formação dos líderes foi 

realizada de maneira correta em contrapartida houve falha na formação geral dos 
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colaboradores, a opção mais selecionada: “As pessoas que lideram as iniciativas de melhoria têm 

formação adequada para produzir os resultados desejados” teve 87% de adesão. Analisando as 

opções seguintes menos marcadas podemos concluir que a formação foi um grande ponto 

de ruptura da implementação, 13% dos entrevistados alegaram atuar com seus próprios 

conhecimentos sobre os novos processos marcando a opção “O meu conhecimento das 

ferramentas de Lean permite-me aplicá-las no trabalho.” Em unanimidade, nenhum entrevistado 

marcou a opção “A formação Lean é fornecida de maneira clara e concisa, com muitos exemplos práticos 

sobre a melhor forma de usar as ferramentas.” Esse dado denota que não houve nenhuma espécie 

de formação para os colaboradores, em correlação com a questão aberta Q9, os 

funcionários garantem que somente obtiveram algumas informações sobre EPIs e não 

houve nenhuma formação adequada relacionada diretamente aos novos processos, nada foi 

sinalizado sobre o restante do funcionamento das operações e a formação foi apontada 

como maior obstáculo em relação a implementação do Lean, implicando numa grande 

dificuldade para implementação do processo. É necessário para organizações que a 

formação seja vista como um investimento importante que auxilia no processo de 

implementação do Lean (Bhasin, 2012). 

 

P4 – Comunicação: Uma comunicação eficiente entre os colaboradores contribui 
para uma boa implementação do Lean. 
 

 
É de esperar que os colaboradores considerem a implementação um fator de importância e 

também uma dura barreira caso não seja gerida de modo adequado. Sistemas ruins de 

comunicação interna podem aumentar a resistência mudança (Bhasin, 2012). No estudo de 

caso apresentado os colaboradores afirmam em resposta a Q12, que a comunicação interna 

sempre correu bem, 87% dos entrevistados respondeu com a opção “A comunicação, de todos 

os níveis de gestão, é oportuna e eficaz“. No que tange a comunicação entre os colegas, durante 

sua atividade de trabalho e rotinas gerais podemos concluir que a comunicação ocorre de 

maneira satisfatória e eficiente. Dada às informações das entrevistas, a motivação do grupo 

de colaboradores dessa amostra sempre foi impulsionada pelo espirito de equipa dos 

colaboradores e sua boa comunicação, porém são gerados ruídos quando é necessária 

comunicação com a liderança, nesse caso órgãos superiores externos que delegam as regras. 

Somente 26% dos funcionários concordam com a opção: “O Hospital mostrou-me que salvou 

empregos e criou novas oportunidades para o futuro.” O que pode indicar que ou o Lean não terá 

contribuído para a criação e emprego ou que os líderes não passaram essa mensagem aos 
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colaboradores (enfermeiros) . Os dados da análise anterior, em conjunto com as opções 

menos marcadas “O Hospital valoriza as minhas ideias em relação à melhoria contínua” 

com 17% e “O Hospital esforça-se por partilhar as melhores práticas em todos os seus setores.” com 

13% sinalizam a falha na comunicação. O facto dos colaboradores não sentirem se ouvidos 

e participativos nas decisões apoia a conclusão de que a proposição P4 está correta em 

afirmar que, é necessária uma comunicação eficiente para facilitar a implementação de 

novos processos. 

 

6 – Conclusões 

Esse trabalho investigou o impacto das barreiras de implementação do lean na triagem do 

hospital de santo António.  

Utilizou se dois tipos de analises para essa investigação, na Fase 1 um guião de entrevista 

realizada por telefone com a chefe de enfermagem do Hospital de Santo António, onde 

realizamos os  mapeamentos de processos e se definiu a estrutura de gestão como Lean. 

Nesta fase concluímos que os processos novos implementados poderiam ser considerados 

lean e que a alteração de processo teve o intuito de reduzir tempo de espera e exposição de 

utentes. 

Na Fase 2 Guião de entrevistas direcionados a equipa de enfermeiros da triagem foi 

aplicado através de questionário online e presencialmente, esse demostrou que a perspectiva 

de sucesso do lean está correlacionada as suas barreiras de implementação. A análise 

conceitual das questões abertas da Fase 2 foram apuradas pelo software Leximancer, que 

gerou um mapa conceitual onde se destacaram quatro grandes temas Espera, Falta, Triagem 

e Colaboradores que permitiu a validação das preposições.  

A correlação das palavras associadas aos temas Espera e Colaboradores concluíram que as 

barreiras Cultura e Comunicação foram contornadas com sucesso na implementação. 

Tendo em consideração que a literatura identificou as barreiras: Cultura, Liderança, 

Formação, e Comunicação, seriam de esperar que estas tivessem sido minimizadas, em 

razão de que os colaboradores indicaram facilidade na adaptação ao sistema Lean.  

De maneira global, a investigação concluiu que o lean está inserido na cultura 

organizacional e que a comunicação interna funciona bem, como foi averiguado na analise 
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das barreiras de Cultura e Comunicação, porém as barreiras Liderança e Formação foram as 

maiores queixas dos funcionários concluindo o que demostra rupturas na formação dos 

colaborares e no tipo de liderança.  

O estudo reforçou a conclusão que a melhoria contínua foi bem recebida pelo corpo de 

funcionários em relação às barreiras de cultura organizacional e comunicação, tendo em 

vista saldo positivo nos questionários, porém em relação as barreiras de liderança e 

formação os colaboradores sentiram se despreparados e não reconhecidos. Por fim, 

concluímos que foi encontrado alto grau de dificuldade no que tange a comunicação com a 

liderança e a total ausência de formação prévia as alterações o que prejudicou a 

implementação com sucesso. 

 

6.1.  Contributos para a gestão 

Essa investigação contribui para gestores de área da saúde, no que tange a observação de 

processos e o desenho e mapeamento de processos hospitalares. A pesquisa sugere a 

melhoria contínua de processos internos e a investigação de suas barreiras e ainda propõem 

os principais cuidados a se observar na implementação de novos processos de gestão. 

Tendo em consideração as conclusões desse estudo, fica clarificado quais são as principais 

barreiras na implementação do lean healthcare: Cultura, Liderança, Formação e 

Comunicação. E que a sua devida gestão ou ausência pode impactar diretamente na 

percepção de sucesso do colaborador. 

Assim, sempre que houver implementação de novos processos com uma filosofia Lean é 

importante que a equipa de gestão: Se atente as barreias de implementação abordadas 

anteriormente para garantir o sucesso do projeto. 

É necessário incialmente o mapeamento de processos e desenho dos novos processos lean, 

para identificar possíveis gargalos, posteriormente a mudança precisa ser instalada na 

cultura organizacional de maneira que o colaborador se sinta incluído nas mudanças, 

também são necessárias formações adequadas e uma liderança motivadora e partilhada, por 

fim a comunicação deve se estabelecer de maneira clara e acessível. 
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7 - Limitações da Pesquisa 

 A investigação foi realizada em grande parte de maneira online e por telefone por não 

haver possibilidade de estar junto a amostra para realização dos inquéritos. Esse é um 

estudo de caso em particular e deve ser contextualizado nas limitações da pandemia 

COVID -19, no cenário da equipa de Enfermagem do Hospital de Santo António.  

Consideramos ainda que a amostra pode ser uma limitação do estudo, já que, realizamos 

entrevista com cerca de 25% da população de enfermeiros da urgência do hospital. Uma 

questão que ainda pode ser averiguada futuramente é a relação da implementação do lean 

fora de momentos de crise e noutros setores do hospital, que não obriguem a uma 

adaptação de emergência tão rápida.  
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