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RESUMO 

O planejamento da capacidade hospitalar é um problema na área da saúde. A 

transformação digital (TD), que tem como definição o uso de novas tecnologias digitais 

que possibilitam grandes melhorias no negócio, e influencia todos os aspetos da vida 

dos clientes, tem siso utilizada na resolução de problemas tradicionais. Diante deste 

contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar como a TD pode impactar o 

gerenciamento do fluxo de leitos de hospitais, na percepção dos gestores que 

participam do processo de gestão de leitos, seja como solicitantes de vagas ou como 

controladores de leitos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório, onde foram realizadas entrevistas com os gestores responsáveis pelo 

gerenciamento de leitos do hospital. Optou-se pelo estudo de caso único, onde a 

instituição pesquisada é um hospital geral quarternário e privado, localizado na cidade 

de São Paulo-Brasil. Este hospital possui 529 leitos e uma média de saídas 

hospitalares de 2.032 pacientes por ano. As entrevistas foram analisadas por meio 

de dois métodos: análise de conteúdo e mineração de dados. As entrevistas foram 

classificadas nos elementos que caracterizam a TD, conforme Reis et al. (2018): 

Tecnológico, Organizacional e Social. Os resultados indicam que 68% dos gestores 

acreditam  que a transformação tem sido aplicada total ou parcialmente. No entanto, 

100% apresentam sugestões de melhoria nas tecnologias utilizadas, sendo, portanto, 

o ponto principal de acréscimo de inteligência nas ferramentas existentes, 

possibilitando informações adequadas em tempo necessário para tomada de decisão. 

Os benefícios potenciais após a implementação da TD mais citados foram: ter uma 

tecnologia mais amigável, o ganho de eficiência e a satisfação dos colaboradores e 

pacientes. As principais dificuldades relatadas foram a integração dos sistemas, a 

manutenção dos mesmos, a disponibilização das informações em tempo real, a 

instituição de novos processos, tempo de implantação e os desconfortos que a 

transparência possa gerar e, por fim, a dificuldade relacionada à cultura e às 

mudanças organizacionais que precisam ser feitas. O resultado desta pesquisa 

revela que a transformação digital pode, positivamente, impactar o fluxo de 

gerenciamento de leitos, sendo crucial para o sucesso da TD considerar os três 

elementos: tecnológico, organizacional e social. O tecnológico por meio de 

ferramentas inteligentes que fornecem informações em tempo real; o organizacional 

na reavaliação dos processos e das políticas institucionais; e o social na incorporação 

da participação dos colaboradores em todo o processo, com o objetivo de mitigar os 

desconfortos causados pelas mudanças necessárias.  

PALAVRAS-CHAVE: Hospitais, leitos, gerenciamento de leitos, transformação digital. 



 

  

 

 

ABSTRACT 

 

Hospital capacity planning is a significant healthcare issue. Digital Transformation (DT) 

is defined as the application of digital technology to transform services or businesses 

to improve efficiency, which affects all aspects of the patients’ and caregiving 

administrators’ lives. It has been successfully applied in the solution of traditional 

problems. Within this context, this study aims to verify how DT can impact hospital bed 

management flow in the perception of the managers, who participate in the bed 

management process, either as bed vacancy seekers or as controllers. Methodology: 

Qualitative exploratory research was applied, in which interviews were conducted with 

the managers responsible for the management of hospital beds. We opted for the 

single case study, and the researched institution is a general and private general 

hospital located in the city of São Paulo-Brazil. This institution offers 529 beds with an 

average of 2032 patients per year. We applied two methods to analyze these 

interviews: content analysis and data mining. The interviews were classified into the 

elements that characterize DT, according to Reis et al. (2018): Technological, 

Organizational, and Social. 68% of managers believe that the transformation has been 

applied in whole or in part. However, 100% present suggestions for improvements in 

the technologies used, and as such, they highlight the necessary intelligence increase 

within the existing tools, thus allowing adequate information flow in the time needed for 

decision-making. After implementing DT, the most cited potential benefits were having 

a friendlier technology, gaining efficiency, and the improved satisfaction of employees 

and patients. The main difficulties were the integration of the systems, their 

maintenance, the availability of information in real-time, the implementation of new 

processes, time for their implementation, the discomfort that transparency can 

generate, and finally, the difficulties related to the culture and to the changes that need 

to be made in the organization. The result of this research reveals that DT can 

positively impact the bed management flow; however, three aspects must be 

considered to the DT succeed: technological, organizational, and social. The 

technological element refers to intelligent tools that provide information in real-time; 

the organizational aspect refers to the re-evaluation of institutional processes and 

policies; and the social aspect requires employee participation throughout the entire 

process in order to mitigate any discomfort caused by the necessary changes.  

KEY WORDS: Hospitals, beds, bed management, Digital Transformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O problema e as perguntas de pesquisa 

 

A pandemia de COVID-19, ocorrida em 2020, evidenciou o desafio da gestão 

de leitos frente às variações de demanda. No entanto, a adequada gestão de leitos 

hospitalares é uma preocupação antiga, que tende a aumentar com o envelhecimento 

da população (Abedian et al., 2018). Os hospitais enfrentam um desafio diário para 

atender a necessidade dos pacientes por internações em hospitais e os custos do 

não-atendimento aos pacientes, seja pela falta de leitos ou pelo gerenciamento 

inadequado dos mesmos, causam altos impactos para organizações privadas e 

governos, ao gerar filas em emergências hospitalares e cancelamento de cirurgias 

(Abedian et al., 2018; Raffa et al., 2017). Assim, este tema é prioridade na gestão de 

instituições públicas e privadas de saúde, visando ampliar o acesso e suprir as 

demandas de saúde da população. 

A gestão de leitos é complexa devido à sua interação com diversas áreas do 

hospital e pode gerar gargalos e ineficiências no fluxo de pacientes (Kerpedzhiev et 

al., 2019). Essas ineficiências geram filas de espera nas emergências, adiamento e 

cancelamento de cirurgias, ou alocação de pacientes em leitos em desacordo com a 

sua necessidade, afetando negativamente o trabalho da equipe assistencial e dos 

líderes, bem como o tratamento dos pacientes (Baru et al., 2015). O enfrentamento 

destas questões pode ser resolvido por meio de expansão da capacidade operacional, 

investindo recursos financeiros no aumento do número de leitos, prédios e recursos 

humanos. No entanto, esta opção não é a mais adequada, tendo em vista o cenário 

econômico e competitivo das organizações de saúde (Waring e Alexander, 2015). 

Assim, é necessário buscar uma gestão mais eficiente dos recursos existentes e a 

tecnologia da informação (TI) pode auxiliar o controle e a coordenação dos leitos 

(Raffa et al. 2017). Novas tecnologias ligadas à transformação digital (TD), como big 

data, inteligência artificial, cloud computing, blockchain, internet das coisas, redes 

sociais e internet, oferecem novos recursos de gestão baseados na inovação e na 

necessidade do consumidor (Haggerty, 2017). No entanto, apenas a implementação 

dessas tecnologias não é o bastante para tornar as organizações digitais e melhorar 
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a gestão. Este fenômeno pressupõe alteração dos modelos e estratégia de negócios, 

assim como dos processos estruturais organizacionais e cultura (Nadkami e Prügl, 

2020; Hanelt et al., 2020; Reis et al., 2018). A implementação de TI em hospitais é um 

processo árduo, o qual requer investimentos para a sua implantação e manutenção 

(Sullivan e Staib, 2018; Raffa et al., 2017). Além disso, historicamente os hospitais não 

têm apresentado resultados satisfatórios na implementação de sistemas de 

informação (Raffa et al., 2017; Waring e Alexander, 2015). Assim, embora as novas 

tecnologias da informação tenham provocado mudanças nas instituições, nem todas 

têm conseguido colher os benefícios deste fenômeno.  

Tendo em vista a importância da adequada gestão dos leitos para o setor de 

saúde, e a possibilidade do uso das novas tecnologias digitais para o gerenciamento 

de leitos, pretende-se responder à seguinte questão geral de pesquisa: Como a 

transformação digital pode impactar o gerenciamento do fluxo de leitos de uma 

instituição hospitalar? Como objetivos específicos, pretende-se identificar os 

benefícios e as dificuldades percebidos por gestores em relação à implementação da 

TD no gerenciamento dos leitos hospitalares.  Para responder à esta pergunta, foram 

traçados os seguintes objetivos específicos: 

• Compreender como é realizado o gerenciamento dos leitos do hospital. 

• Identificar se a TD tem sido aplicada para auxiliar no gerenciamento do fluxo 

de leitos. 

• Identificar os benefícios percebidos da TD no controle dos recursos (estrutura) 

de leitos do hospital. 

• Identificar as dificuldades percebidas da implementação da TD no controle dos 

leitos do hospital. 
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1.2. Delimitação da pesquisa 

 

Existem vários estudos que buscaram definir transformação digital (TD). Reis 

et al. (2018) revisaram 206 artigos sobre o tema e, a partir da análise de diversas 

definições, chegaram à conclusão de que a TD pode ser definida a partir de três 

elementos distintos:  

(1) Tecnológico – a TD é baseada no uso de novas tecnologias digitais, 

tais como mídia social e dispositivos móveis;  

(2) Organizacional - a TD requer uma mudança dos processos organizacionais 

ou a criação de novos modelos de negócios; e  

(3) Social - a TD é um fenômeno que influencia diversos aspectos da vida 

humana como, por exemplo, a experiência do cliente. Assim, os autores definem DT 

como sendo o uso de novas tecnologias digitais que permitem a melhoria dos 

negócios e influencia todos os aspectos da vida dos consumidores. Esta é a definição 

utilizada neste estudo e os benefícios e dificuldades da implementação da TD foram 

analisados considerando os elementos tecnológico, organizacional e social. 

Outra delimitação refere-se ao fato de que o objetivo deste estudo é verificar 

como a transformação digital pode impactar o fluxo de leitos do hospital, na percepção 

dos gestores que participam do processo de gerenciamento de leitos da instituição, 

seja como solicitantes de vagas ou como setor de controle dos leitos. Logo, não estão 

envolvidos nesta pesquisa a percepção de médicos do corpo clínico aberto ou dos 

pacientes. 

Por último, neste estudo é investigado apenas um hospital filantrópico privado 

de grande porte em São Paulo, com uma complexidade do processo de 

gerenciamento de leitos, devido ao número de áreas que participam do processo de 

gerenciamento de leitos e ao modelo de gestão. São cinco unidades de negócios 

(pronto-atendimento, centro cirúrgico, unidades de internação críticas gerais, 

unidades de internação críticas cardiológicas e unidades de internação não críticas), 

além dos setores de controle de leitos, médicos hospitalistas, manutenção predial e 

hospedagem. No momento, o hospital está em processo de avaliação e implantação 

de ferramentas digitais no auxílio ao gerenciamento de leitos. Sendo assim, não serão 

contempladas questões relacionadas à implementação da TD para gerenciamento de 

leitos em hospitais públicos. 
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1.3. A relevância do assunto 

No mundo todo, organizações lutam para gerenciar o fluxo de pacientes tendo 

em vista as longas esperas no departamento de emergência e os atrasos nas altas. A 

maioria dos hospitais leva anos para melhorar a sua eficiência. Os líderes lutam para 

sustentar as melhorias de desempenho. Para superar esses desafios e manter os 

resultados, um fluxo proativo de pacientes é recomendado. Para que a equipe 

responda de forma mais assertiva e proativa às pressões por leitos, algumas 

recomendações são feitas como, por exemplo, centralizar e agregar informações no 

fluxo de gerenciamento do leito (Advisory, 2019).  

 Melhorar o fluxo de pacientes está no topo das agendas executivas, por dois 

motivos: 

• a maioria dos mercados está experimentando um aumento no número absoluto 

de pacientes sendo internados em hospitais, enquanto o número de leitos 

hospitalares não mudou significativamente. Por exemplo, no Canadá, o número 

médio de leitos de cuidados agudos em 1990 era de 4,0 para cada 1.000 

pessoas. Mas esse número caiu para 2,6 em 2016. Nesse meio tempo, o 

número de pacientes aumentou 9% de 2012 a 2017. Esse desafio não é 

exclusivo do Canadá. Líderes clínicos no Reino Unido, Austrália e alguns 

países da América Latina estão todos lutando para fornecer cuidados com 

segurança, enquanto o volume de pacientes excede implacavelmente a 

capacidade. 

• o aumento da variabilidade de pacientes que se apresentam ao hospital cria 

um ambiente onde os executivos estão administrando simultaneamente dois 

hospitais: um de lento acompanhamento no tratamento de pacientes 

complexos ou de longa permanência; e um tratamento rápido para o 

crescimento de número de casos no mesmo dia ou não urgentes.  

 

Os desafios contextualizados acima, apresentados pela Advisory (2019), 

ocorreram em um cenário anterior ao da pandemia de Covid-19, que, desde 2020, 

subiu para níveis inimagináveis todo este cenário. Segundo a Organização Mundial 
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da Saúde (OMS), 80% dos pacientes com COVID-19 apresentam sintomas leves e 

sem complicações, 15% evoluem para hospitalização e necessitam de oxigenoterapia 

e 5% precisam ser atendidos em unidade de terapia intensiva (UTI). Os sistemas de 

saúde do mundo inteiro estão sofrendo forte pressão decorrente da demanda extra 

gerada pela COVID-19. Vários estudos têm sido conduzidos para avaliar a capacidade 

de atendimento hospitalar em diversos países. Uma das principais conclusões é que, 

se nenhuma ação de ampliação da oferta de leitos ou da contenção do vírus for 

realizada, haverá alta probabilidade de saturação dos sistemas de saúde em um 

espaço de tempo relativamente curto. A demanda por hospitalizações entre os 

pacientes de COVID-19 é influenciada por diferentes fatores, tais como idade e 

condições preexistentes, com efeitos distintos na sociedade em que a pandemia 

avança (Noronha et al., 2020). 

Assim, as barreiras definidas pela Advisory (2019) são mais atuais do que 

nunca. As organizações são afetadas por uma supervisão limitada e raramente têm 

uma imagem abrangente do fluxo do paciente. Por consequência, informações 

desconexas dificultam a identificação e o mapeamento dos gargalos em operações 

clínicas. 

Recentemente, as organizações de saúde começaram a focar em uma 

abordagem centralizada para as operações, embora poucos hospitais ou sistemas de 

saúde trabalhem atualmente com um centro de operações onde há pessoas 

dedicadas, processos e políticas definidas e tecnologia capaz de fornecer informação 

que subsidie a tomada de decisão (GE, 2017). 

Assim, este estudo exploratório é relevante para os gestores hospitalares 

entenderem o que a academia tem sugerido a respeito da implementação de novas 

tecnologias para tornar o gerenciamento do fluxo de leitos mais eficiente.  

Para a sociedade, este estudo mostra-se relevante, pois a partir da 

implementação da transformação digital nos serviços de saúde é possível ampliar a 

capacidade hospitalar, aumentando assim o acesso da população a internações 

hospitalares. Principalmente no Brasil onde a média de leitos para cada 1.000 

habitantes é de 2,3 leitos, enquanto o preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) é de três leitos por 1.000 habitantes (Finkelstein e Borges Junior, 2020) 

. 
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Para os acadêmicos, este estudo mostra-se relevante por reunir a opinião de 

vários gestores que participam do gerenciamento do fluxo de leitos, respondendo a 

respeito dos benefícios e dificuldades da implementação de novas tecnologias no 

processo de gestão dos leitos, visto que este assunto ainda é pouco pesquisado, 

principalmente no Brasil. 

 

1.4. Organização do estudo 

 

O estudo está organizado em seis capítulos: Introdução, Revisão de Literatura, 

Método de Pesquisa, Descrição do caso, Resultados e Análises, e Conclusões. O 

capítulo de Introdução apresenta o objetivo do estudo, sua relevância para a área 

acadêmica e aos profissionais da área de saúde. Ainda nesse capítulo, são 

consideradas as delimitações do estudo. 

O capítulo seguinte mostra a revisão de literatura dos temas tratados no estudo: 

Gestão de Leitos e Transformação Digital. A literatura de gestão de leitos exibe 

estudos referentes à gestão de leitos, evidenciando os desafios de países, hospitais, 

unidades de terapias intensivas e emergência. Por sua vez, a literatura referente à 

transformação digital ainda é incipiente no campo da pesquisa de aplicabilidade e 

conceito no gerenciamento de leitos, Como resultado, foram utilizadas duas revisões 

sistemáticas.  

No terceiro capítulo é discutido o método empregado no estudo; aborda o tipo 

de método e suas motivações, como também as suas limitações. Aqui são tratados 

os procedimentos de coleta e tratamento dos dados. 

O quarto e quinto capítulos estão relacionados ao caso estudado. O quarto 

apresenta a descrição de como é organizada a gestão de leitos do hospital-alvo do 

estudo; o quinto capítulo, porém, traz uma análise dos casos, delineando um paralelo 

da revisão de literatura com o que foi revelado nas entrevistas anteriormente. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as considerações finais do estudo, e 

sugestões para pesquisas futuras.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Delimitação da Revisão Bibliográfica 

A busca do referencial teórico sobre Gestão de Leitos e Transformação 

Digital foi realizadas com bases de dados Proquest, EBSCO, Pubmed, BVS. Os 

termos deveriam estar presentes no título, resumo ou palavras-chave do artigo. Não 

houve delimitação de data de publicação, mas a leitura iniciou-se a partir dos artigos 

mais recentes para os mais antigos. 

Os termos de busca aplicados foram inicialmente: “digital transformation" OR 

"digital technology" OR  digitalization”  AND "bed management" OR "bed turnover" 

AND hospital. Uma nova tentativa: "digital transformation" OR "digital technology" OR 

digitalization AND hospital. O resultado não foi satisfatório, resultando em poucos 

artigos. Devido ao insucesso anterior o termo bed management foi ampliado para 

health care: "digital transformation" OR “digital technology" OR digitalization AND  

“healthcare” OR“health care”. O resultado foi expressivo e o retorno foi de 366 artigos. 

Foi inserida, todavia, uma nova base de dados: web of service e novamente a busca 

foi realizada em todas as bases com os termos: "information technology" OR "IT" OR 

"digital transformation" OR "digital technology" OR digitalization OR digitalisation AND 

"bed management" OR "bed turnover" OR "inpatient flow", resultando em 94 artigos.  

Uma nova busca foi realizada, porém, com uma pequena variação: digital OR 

digitalization, AND "bed management" OR "bed turnover" OR "hospital bed*" OR 

"inpatient flow" OR "inpatient flow management" OR "bed* supply" OR “bed* 

distribution" AND hospital, resultando em 139 artigos. A busca final totalizou em 599 

artigos.  

Devido à ampliação do termo para health care, foram identificados muitos 

trabalhos que precisaram ser avaliados inicialmente pela leitura do abstract e 

classificados quais fariam parte da pesquisa, totalizando em 31 artigos.  

Ainda assim, o termo digital transformation, não foi conceituado por nenhum 

dos artigos que possuía a aplicação de novas tecnologias, fazendo-se necessário uma 

busca por “digital transformation nas bases Google Scholar e no acervo da EAESP-

FGV, onde foram selecionados dois artigos de revisão sistemática. A partir da 

definição do conceito de digital transformation foi realizada a seleção dos artigos que 
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possuíam implementação de melhorias no gerenciamento do fluxo de leitos por meio 

da transformação digital.  

A partir destes estudos, buscaram-se outros que estavam relacionados em 

suas referências bibliográficas, quando considerados interessantes para este estudo 

pelo julgamento da autora (método snow-ball), e finalmente foram selecionados 25 

artigos. 

 

2.2 Gerenciamento do Fluxo de Leitos e seus Desafios 

Pacientes, sociedade e outras partes interessadas têm demandado melhoria 

nos cuidados de saúde, tanto privados quanto públicos e a gestão do leito tornou-se 

um critério importante na prestação de serviços de saúde de qualidade, levando a 

maioria dos hospitais a terem uma equipe de gerenciamento de leitos para o 

planejamento de capacidade (Kerpedzhiev et al., 2019; Baru et al., 2015).  

Na saúde, o termo fluxo representa o movimento de pacientes, informações ou 

equipamentos entre os departamentos como parte da via de cuidado ao paciente. O 

gerenciamento do fluxo de paciente é complexo e passa pela gestão de leitos, visando 

permitir aos pacientes o acesso aos leitos adequados às suas necessidades e reduzir 

o número de pacientes que são recusados por falta de leito disponível (Kerpedzhiev 

et al., 2019; Baru et al., 2015).  

A pressão por leitos aparece como um desafio a ser vencido, demandando 

novos modelos de negócios, como cirurgia diurna, recuperações aprimoradas, 

especializações e telemedicina (Allen, 2015). Além disso, ainda há necessidade de 

ferramentas que permitam acompanhar a jornada dos pacientes entre áreas do 

hospital. Ter o número necessário de leitos para atender a demanda é um problema 

recorrente no gerenciamento de leitos e, portanto, o planejamento da capacidade 

hospitalar é um assunto amplamente pesquisado na área da gestão em saúde 

(Kerpedzhiev et al., 2019; Baru et al., 2015).  

Embora a decisão de alta deva ser predominantemente clínica, pode haver 

fatores não-clínicos que prorroguem a utilização do leito, mesmo que o paciente se 

encontre liberado pelo hospital – indisponibilidade dos familiares para buscar o 

paciente, ou o paciente aguardar o laudo de um exame, por exemplo. Assim, se desde 

a internação os pacientes e os diversos setores do hospital tivessem uma ideia 
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aproximada de quando receberiam alta, os pacientes e familiares poderiam se 

programar antecipadamente, os gerentes de leito e o pessoal da enfermaria receptora 

poderiam usar essas informações no auxílio do planejamento da movimentação do 

paciente, alocação de leitos, alocação de pessoal e alimentação. Isso certamente 

melhoraria a alocação de recursos e reduziria o tempo de espera por um leito (Bolt e 

Sparks, 2013; Cameron et al., 2015). 

Em relação ao gerenciamento de leitos de unidades de terapias intensivas 

(UTIs), área onde há os recursos mais complexos e de maior custo para os hospitais, 

é imprescindível a discussão sobre o número ideal de leitos tanto para uma 

determinada população quanto para um determinado hospital  (Barado, et al., 2012). 

Outro desafio é a gestão de leitos de emergência, considerando que a superlotação 

destes serviços gera longas esperas, além da insatisfação dos pacientes e possíveis 

desistências (Cameron et al., 2015). A natureza desta aglomeração envolve uma 

dinâmica complexa de vários processos interconectados entre diferentes 

departamentos, não permitindo uma análise apenas de um departamento (Raffa et al., 

2017).  

Assim, monitorar a eficiência da gestão de leitos é imprescindível e os principais 

indicadores utilizados são: tempo médio de internação ou média de permanência - 

relação entre o total de pacientes/dia e o total de pacientes que saíram do hospital em 

determinado período, inclusive os óbitos; taxa de ocupação hospitalar - relação 

percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado 

período; índice de intervalo de substituição - tempo médio que um leito permanece 

desocupado entre a saída de um paciente e a admissão de um outro (Raffa et al., 

2017; Rocha et al., 2018).  Pesquisas anteriores apontam que hospitais mais 

produtivos são aqueles que apresentam menor tempo de média de permanência, 

maior índice de giro e menor índice de intervalo de substituição (Raffa et al., 2017). 

 

2.3 Desafios da Gestão de Leitos 

A literatura estudada indica 26 estudos provinientes de 11 países, desde o 

sistema de saúde de cada um deles, incluindo, vários hospitais públicos e privados, 

departamentos de emergência, até unidades de terapias intensivas. 
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Pacientes, sociedade e outras partes interessadas têm demandado melhoria 

nos cuidados de saúde, tanto privados quanto públicos (Nwagbara et al. , 2016), e a 

gestão do leito tornou-se um critério importante na prestação de serviços de saúde de 

qualidade, levando a maioria dos hospitais a terem uma equipe de gerenciamento de 

leitos para o planejamento de capacidade (Baru et al., 2015). Logo, a pressão por 

leitos aparece como um desafio a ser vencido, demandando novos modelos de 

negócios, como cirurgia diurna, recuperações aprimoradas, especializações e 

telemedicina (Allen, 2015). Além do mais, ainda há necessidade de ferramentas que 

permitam acompanhar a jornada dos pacientes entre áreas (transferências internas), 

como por exemplo, a partir das portas de entrada, ao pronto atendimento e ao centro 

cirúrgico. (Wong et al., 2014). 

O desafio da alocação de pacientes segundo a necessidade é imensurável e 

sujeito a fortes tensões. Outro desafio é determinar uma decisão compartilhada entre 

médicos e enfermeiros, permitindo que os mesmos participem de decisões quanto as 

estratégicas relacionadas à alocação de pacientes (Allen, 2015). Além disso, ter o 

número necessário de leitos, com a finalidade de atender a demanda, é um problema 

recorrente no gerenciamento de leitos (Baru et al., 2015).  

Sendo a média de internação variável, bem como os diagnósticos, os gerentes 

precisam de previsões adequadas e informações atualizadas sobre internações e 

saídas de pacientes. Entre outros benefícios, um fluxo de leitos eficiente reduz o 

tempo de espera. Embora a decisão de alta deva ser predominantemente clínica, pode 

haver fatores não-clínicos que prorroguem a utilização do leito mesmo que o paciente 

se encontre liberado pelo hospital, em algumas situações, tais como: os familiares têm 

dificuldades para buscar o paciente, ou o paciente aguarda o laudo de um exame; 

estes fatores influenciam a tomada de decisão, além de preferências das equipes 

médicas e familiares (Bryan et al., 2006). Por conseguinte, se desde a internação, os 

pacientes e os diversos setores do hospital tivessem uma ideia aproximada de quando 

receberiam alta, os pacientes e familiares poderiam se programar antecipadamente, 

os gerentes de leito e o pessoal da enfermaria receptora poderiam usar essas 

informações no auxílio do planejamento da movimentação do paciente, alocação de 

leitos, alocação de pessoal e alimentação. Isso certamente melhoraria a alocação de 

recursos e a redução no tempo de espera (Bolt & Sparks, 2013). 
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Em relação ao gerenciamento de leitos de unidades de terapias intensivas 

(UTIs), áreas onde há os recursos mais complexos e de maior custo para os hospitais, 

é imprescindível a discussão sobre o número ideal de leitos tanto para uma 

determinada população quanto para um determinado hospital  (Barado et al., 2012).  

Outro desafio é a gestão de leitos de emergência, considerando que a 

superlotação destes serviços gera longas esperas, além da insatisfação dos pacientes 

e possíveis desistências (Cameron et al., 2015). A natureza desta aglomeração 

envolve uma dinâmica complexa de vários processos interconectados entre diferentes 

departamentos, e assim, não permitindo uma análise apenas do departamento de 

emergência (Chan et al., 2012). A identificação dos fatores que causem esta 

aglomeração é imprescindível pelo fato de permitirem a implementação de melhorias 

no processo. Uma avaliação mais consistente das necessidades dos pacientes por 

meio de triagem, o qual é o primeiro contato do paciente na emergência, pode 

promover eficiência nos fluxos de trabalho e auxiliar no planejamento da necessidade 

do leito. Na verdade, uma ferramenta que reproduza a necessidade de internação dos 

pacientes, pode tornar a taxa de internação mais acurada (Cameron et al., 2015; Chan 

et al., 2012). 

No Reino Unido, o National Health Service (NHS) há muito tempo trabalha na 

abordagem do fluxo de gestão de leitos agudos. O objetivo, a princípio, era a adoção 

de TI para modelar o fluxo e a operação dos departamentos que participassem do 

processo de gerenciamento de leitos. No entanto, como o número dos hospitais que 

implementaram os sistemas foi baixo, essa iniciativa compartilhada foi encerrada, e 

cada instituição, teve que buscar sistemas e apoio na gestão de leitos de forma 

independente. Isto confere um desafio para cada uma das instituições, uma vez que, 

historicamente, os hospitais não tenham resultados satisfatórios na implementação de 

sistemas de informação (Waring & Alexander, 2015). Portanto, evidencia-se que a 

implementação de ferramentas que possa apoiar no complexo sistema de 

gerenciamento de leitos, é de fato um desafio.  
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2.4 Transformação Digital 

A tecnologia está presente em todos os âmbitos de nossas vidas, tornando-nos 

mais conectados por meio de objetos, como relógios e smartphones. As novas 

ferramentas baseadas em inteligência artificial, e algumas transformações 

tecnológicas baseadas no uso da internet, provocaram um grande impacto nos 

processos e negócios das empresas (Mahraz, Benabbou, & Berrado, 2019). A TD é 

imprescindível e estratégica para qualquer tipo ou porte de empresa, por permitir a 

otimização da operação, um melhor desempenho, maior eficiência e competitividade. 

Toda organização é afetada pela mudança por meio da transformação digital: 

macroprocessos; processos de negócios e de suporte; e o design organizacional. As 

empresas passam a repensar sobre suas estratégias, operações e formas de 

relacionamentos com os seus patrocinadores. Assim, os impactos da TD são 

percebidos em três diferentes níveis: na experiência do paciente; nos processos de 

negócios; e na mudança do modelo de negócio (Mahraz et al., 2019). 

Reis et al. (2018) definem a DT como o uso de novas tecnologias digitais que 

possibilite grandes melhoras ao negócio e influencie todos os aspectos da vida dos 

clientes. Os autores sugerem três elementos distintos que compõem as definições de 

Transformação Digital (DT): Tecnológica - a DT é baseada no uso de novas 

tecnologias digitais como mídia social, dispositivos móveis, analíticos ou incorporados; 

Organizacional - DT requer uma mudança de processos organizacionais ou a criação 

de novos modelos de negócios; Social - DT é um fenômeno que está influenciando 

todos os aspectos da vida humana, por exemplo, melhorando a experiência dos 

clientes. Conforme anteriormente mencionado, esta foi a definição adotada nesta 

pesquisa e o material coletado no campo foi analisado à luz desses três elementos 

propostos (Reis et al., 2018). 

 

2.4.1  Transformação Digital na gestão de leitos  

Transformação digital é baseada no uso de tecnologias digitais novas (Reis 

et al., 2018) e há vários artigos referentes ao desenvolvimento e à implementação 

de modelos matemáticos, simulação, algoritmos, integração de sistemas e 

implantação de sistema nacional em tempo real. O Quadro 1 resume a descrição 
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de TD conforme apresentada nos artigos que tratam da TD para gestão de leitos, 

assim como o país em que foi feita a pesquisa. 

 

Quadro 1 

Estudos e descrição da Transformação Digital aplicada ao gerenciamento de 

leitos 

Autor Setor País Descrição da Transformação Digital 

Barado et al. 
(2012) 

Unidade de 
Terapia 
Intensiva 

Espanha 
Modelo matemático de simulação da 
ocupação diária 

Chan et al., 
(2012) 

Emergência Taiwan 
Modelo de inteligência baseado em árvore 
de decisão  

Bolti (2013) 
18 hospitais 
Emergência 

Austrália 
Ferramenta de predição por meio de 
inteligência artificial 

Abedian e 
Riazi (2014) 

Hospitais Irã 
Desenvolvimento e implementação de 
sistema nacional de leitos. 

Wong et al 
(2014) 

Hospital Austrália Integração de três sistemas de informação 

Cameron et 
al.,  (2015) 

Emergência Escócia 
Modelo de predição que estima a 
probabilidade de admissão 

Waring & 
Alexander, 
(2015) 

Hospital 
(Agudos) 

Reino Unido 
Implantação do sistema de gerenciamento 
de leitos por meio da teoria de difusão da 
inovação. 

Abedian et 
al.,  (2018)  

Sistema de 
Saúde 

Irã 
Desenvolvimento de sistema nacional de 
gestão de leitos em tempo real. 

Grübler et al. 
(2018) 

Hospital Brasil 
Uso de modelo híbrido (rede neural 
artificial e teoria do multiatributo) 

Landa et al. 
(2018) 

Emergência 
Itália - 
Genova 
Ligúria 

Desenvolvimento de modelo de simulação 

Rocha et al., 
(2018) 

Umined Brasil Aplicativo que utiliza a metodologia kanban 

Cudney et al., 
(2019) 

Hospital 
Sacramento 
California 

Modelo de simulação  

Dai & Shi, 
(2019) 

Hospital Singapura 
Desenvolvimento de algoritmo para 
suporte a decisão para gerenciar os 
transbordos das enfermarias. 

England et 
al., (2019) 

Universidade 
Conselho de 
Saúde 

Reino Unido Modelo de simulação em quase tempo real  

 

Modelos de simulação têm sido desenvolvidos e implementados visando 

melhorar  a alocação de leitos, avaliar futuras contingências e minimizar a 
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disponibilidade de leitos, conforme a taxa de ocupação, a fim de evitar desperdícios 

(Barado et al., 2012; Landa et al., 2018; England et al., 2019; Cudney et al., 2019). A pesquisa 

de Barado et al. (2012) retrata um modelo de simulação que reproduzia em um 

computador o fluxo do paciente na unidade de terapia intensiva (UTI), gerando uma 

melhor alocação de leitos, considerando a sazonalidade ea necessidade e 

disponibilidade de leito. Já a pesquisa de Landa et al. (2018) tem como foco as 

emergências hospitalares, sendo desenvolvido um modelo de simulação de eventos 

discretos para representar as admissões de emergência e eletivas em enfermarias de 

internação e para imitar as decisões de alocação pelo gestor de leitos. England et al. 

(2019), por sua vez, investigaram a capacidade de usar uma extração diária de dados 

para conduzir uma simulação para apoiar  na gestão de leitos, em quase tempo real, 

nas unidades de trauma (ortopédicas). Por fim,  a pesquisa de Cudney et al., (2019) 

teve como foco de análise a implementação de um modelo de simulação em um 

hospital, visando auxiliar nas decisões de planejamento de leitos, por meio de análises 

de admissões, transferências de pacientes, tempo de internação, tempo de espera. 

Os modelos levam em conta a sazonalidade, a neceesidade e a disponibilidade de 

leitos.  

Modelos de predição foram utilizados na emergência objetivando não somente 

criar e validar um instrumento clínico simples, preciso e amplamente aplicável, como 

também estimar a probabilidade de admissão a partir dos dados já registrados na 

recepção durante a triagem (Cameron et al., 2015). Wong et al. (2014) utilizaram 

ferramentas de predição treinadas por meio de inteligência artificilal em 18 

departamentos de emergência e aplicadas nos dados em 2009 (ano da pandemia 

H1N1), com o objetivo de auxiliar no gerenciamento dos recursos do departamento da 

emergência. A análise foi realizada nos códigos de doenças internacionais que podem 

afetar negativamente o funcionamento de um hospital, como doenças infecciosas.  

Modelos de inteligência foram baseados em árvore de decisão e desenvolvidos 

para estudar o fenômeno da aglomeração no departamento de emergência. A 

ferramenta permite estimar, monitorar e prever futuras aglomerações, para que 

gestores de hospitais e formuladores de políticas possam utilizá-la no cálculo de leitos 

necessários no departamento de emergência. (Chan et al., 2012). Da mesma forma, 

Dai & Shi (2019) descrevem o desenvolvimento de um sistema de algorítimo para 

suporte a decisão para auxiliar os gestores de hospitais a lidarem com a dificil tarefa 
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de decisão de transbordamento. As fronteiras de eficiência traçadas permitem que os 

gestores observem vários desempenhos e medidas em diferentes regimes e 

parâmetros. 

É comum nas organizações hospitalares a existência de softwares médicos e 

administrativos que não possibilitem a comunicação entre eles, dificultando a 

integração das informações (Noronha et al., 2020; Raffa et al., 2017). A integração de 

três sistemas foi realizada em hospitais da Austrália para permitir visualizar a jornada 

dos pacientes, sua origem (portas de entrada), assim como analisar os motivos que 

bloqueiam o acesso dos pacientes. A integração foi realizada por meio do software 

Microsoft Excel, visando criar um instrumento clínico simples, preciso e amplamente 

aplicável para estimar a propabilidade de admissão a partir dos dados comumente 

registrados na recepção e triagem do departamento de emergência. (Wong et al., 

2014). Por sua vez, Waring & Alexander (2015) investigaram a implantação de um sistema 

de gerenciamento de leitos por meio da teoria de difusão da inovação, segundo a qual uma 

inovação pode ser vista como algo novo para uma organização adotante, mas não 

necessariamente novo em si. O objetivo era ter uma visão mais aprofundada do fluxo 

de pacientes e gerenciamento de leitos na instituição. 

Além de implementações em unidades de terapia intensiva, emergências e 

hospitais, o Ministério da Saúde e da Educação Médica do Irã implementou um 

sistema online que mostra a situação dos leitos, em tempo real, com um sistema de 

alerta nacional. O sistema permite não somente rastrear os pacientes, fazer a gestão 

de alocação dos pacientes nos centros de saúde, disponibilizar leitos extras, como 

também monitorar os hospitais em relação à taxa de rejeição de pacientes graves. O 

Ministério da Saúde e da Educação Médica do Irã dispõe de informações sobre a 

localização geográfica dos hospitais, enfermarias hospitalares e tipos de leitos 

disponíveis em cada enfermaria, inclusive sobre o estado final de cada leito, se está 

ocupado ou vazio (Abedian et al., 2014; Abedian et al., 2018). 

O estudo de Rocha et al. (2018), desenvolvido no Brasil, analisa um aplicativo 

gráfico, disponível em computadores e celulares, que utiliza a lógica de cores 

(Kanban) para sinalizar em qual estágio de alto fluxo os pacientes se encontram. O 

aplicativo permite a visualização em tempo real da jornada do paciente - desde a 

distribuição dos leitos até a alta médica. O objetivo foi medir a eficácia do processo de 

gerenciamento de leitos para reduzir o tempo de internação de pacientes 
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hospitalizados. A pesquisa de Grübler et al. (2018), também desenvolvida no Brasil, 

analisou o uso de um modelo híbrido, que utiliza rede neural artificial e teoria do valor 

multiatributo (TVM), para gerenciar a lista de espera da emergência e pacientes 

agendados. A TVM é uma técnica usada para auxiliar na tomada de decisão e na 

resolução de conflitos em projetos com múltiplos critérios.  

 

2.5 Benefícios potenciais da Transformação Digital  

Elemento tecnológico 

Alguns autores destacam que a TD melhora o fluxo de informaçao, 

disponibilizando-a em tempo real (Williams et al., 2019; Abedian et al. 2018; Abedian 

et al., 2014; Raffa et al., 2017). A acurácia da informação e a visão da jornada dos 

pacientes permitem otimizar o uso de recursos físicos e humanos das instituições 

hospitalares. Além disso, informações em tempo real auxiliam o planejamento e a 

execução de ações de acordo com a realidade e especificidade do serviço (Raffa et 

al., 2017). Assim, Sullivan e Staib (2018) destacam que a TD permite maior 

transparência e visibilidade dos processos e Raffa et al. (2017) mencionam a maior 

integração das informações. 

 

Elemento Organizacional  

O aumento da eficiência dos processos aparece na literatura como um grande 

benefício da TD.  A TD permite avaliar e acompanhar de forma simultânea o perfil de 

ocupação de leitos e dimensionar adequadamente a capacidade e a necessidade de 

leitos (Mahraz et al., 2019; Raffa et al., 2017). Assim, a implementação da TD para o 

gerenciamento dos leitos está associada ao aumento do giro do leito, reduzindo o 

tempo de espera por leitos e, consequentemente, aumentando o acesso da população 

aos cuidados hospitalares (Alam et al., 2020; Mahraz et al., 2019; Raffa et al., 2017). 

Além disso, a TD pode simplificar e integrar processos dentro da organização, 

tornando-os mais ágeis e adaptáveis às mudanças na demanda, o que aumenta a 

competitividade organizacional (Mahraz et al., 2019). Outro benefício ligado ao 

aumento de eficiência é a possibilidade de predição da probabilidade de admissão no 

pronto atendimento (PA), auxiliando na previsão das internações (Barado et al., 2012; 

Cameron et al., 2015).  Williams et al. (2019) acrescentam que a TD tem o potencial 
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de aumentar a velocidade de tomada de decisão e de reduzir a assimetria de 

informação dentro da organização. 

 

Elemento social 

Alguns autores mencionam os benefícios para os pacientes da TD na gestão 

dos leitos (Landa et al., 2018). Processos mais eficientes aumentam a segurança do 

paciente e a qualidade dos serviços assistenciais, ao mesmo tempo em que reduzem 

custos e melhoram a experiência dos pacientes (Alam et al., 2020; Mahraz et al., 2019; 

Williams et al., 2019).  

Há ainda os benefícios relacionados aos colaboradores. Haggerty (2017) 

destaca que a TD permite que os funcionários tenham mais acesso aos dados dos 

pacientes, tanto dados históricos quanto dados em tempo real, ajudando a prover 

serviços mais seguros. Além disso, a TD pode ajudar os funcionários a realizar tarefas 

com mais facilidade, elevando a eficiência organizacional (Raffa et al., 2017). 

 

2.6 Dificuldades da Transformação Digital 

 

Elemento tecnológico 

Quanto ao elemento tecnológico da TD, a adequação dos sistemas de 

informação para uma maior aplicabilidade aos hospitais ainda é um desafio e questões 

técnicas estão entre as principais razões para o fracasso na implementação da TD 

(Raffa et al., 2017). Além disso, a TD exige uma infraestrutura adequada, tem um alto 

custo de implantação e requer suporte técnico e manutenção tecnológica 

permanentes. Há ainda a preocupação com a obsolescência da tecnologia adquirida 

(Sullivan e Staib, 2018; Raffa et al., 2017; Hermes et al., 2020). 

Outra dificuldade é a integração dos diversos sistemas hospitalares que são, 

na sua maioria, desarticulados e difíceis de serem combinados (Sullivan e Staib, 2018; 

Raffa et al., 2017; Haggerty, 2017). Há ainda os desafios relativos a segurança e 

privacidade das informações, em geral protegidas por lei (Haggerty, 2017; Hermes et 

al., 2020). Além disso, muitas vezes o sistema não atende às necessidades e 

expectativas dos usuários (Sullivan e Staib, 2018; Raffa et al., 2017; Hermes et al., 

2020). 
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Elemento organizacional 

Diversas são as dificuldades no âmbito organizacional. Uma delas refere-se à 

consciência e à disposição dos gestores hospitalares quanto às mudanças e 

intervenções necessárias para a adequada implementação de tecnologias digitais. 

Ajustar os processos às mudanças necessárias para a implementação da TD é uma 

dificuldade porque integrar o digital aos modelos de negócios tradicionais é desafiador 

(Reis et al., 2018). A TD depende da adequada gestão das mudanças, incluindo novos 

modelos de negócios, processos, estrutura e cultura organizacionais (Allen, 2015; 

Raffa et al., 2017). Além disso, as pessoas precisam ser treinadas para o novo 

processo e desenvolver novas habilidades de comunicação no ambiente de trabalho 

(Nadkami e Prügl, 2020; Reis et al., 2018; Mahraz et al., 2019).  

Alguns autores relatam a perda de produtividade durante a transição dos 

processos para o digital e que rápidas transições podem reduzir a qualidade dos 

serviços e colocar em risco a segurança dos pacientes (Alam et al., 2020; Sullivan e 

Staib, 2018; Hermes et al., 2020). Há desafios relativos à qualidade da informação. 

Erros de entrada, duplicações e omissões de dados retrospectivos ocorrem com 

bastante frequência (Raffa et al., 2017; Abedian et al., 2014; Cameron et al., 2015; 

Waring e Alexander, 2015). 

Outro desafio é que a TD dissolve a estrutura e as rotinas hierárquicas 

tradicionais (Nadkami e Prügl, 2020). Com a TD, é possível uma decisão mais 

compartilhada entre médicos e enfermeiros, permitindo aos enfermeiros participarem 

de decisões estratégicas relacionadas à alocação de pacientes (Allen, 2015). Assim, 

é necessária uma cultura de compartilhamento de dados e informações, o que nem 

sempre ocorre no setor de saúde (Nadkami e Prügl, 2020). Por último, a maior 

visibilidade e transparência dos processos pode revelar problemas e omissões que 

não eram visíveis antes da TD (Sullivan e Staib, 2018). 

 

Elemento social 

Estudos revelam grande impacto da TD nas pessoas – pacientes, médicos e 

colaboradores. A experiência dos pacientes pode ser negativamente impactada 

durante o período de adaptação dos funcionários às novas tecnologias (Alam et al., 

2020; Sullivan e Staib, 2018; Hermes et al., 2020). Há ainda a possibilidade de 
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resistência dos médicos, que podem temer a perda de autonomia. Além disso, se o 

sistema não for amigável, os médicos sentem-se perdendo tempo com entrada de 

dados por não estarem cuidando dos pacientes (Hermes et al., 2020). 

Já os colaboradores resistem às mudanças e muitas vezes não aderem às 

novas tecnologias (Alam et al., 2020; Raffa et al., 2017; Sullivan e Staib, 2018). As 

mudanças dos processos da organização podem gerar ansiedade nos colaboradores 

(Alam et al., 2020). Com a digitalização, todos os eventos e dados ficam registrados 

e são facilmente resgatados e vistos na organização, o que pode causar receios, 

ansiedades e resistências às novas tecnologias (Sullivan e Staib, 2018). De acordo 

com Sullivan e Staib (2018), cansaço e depressão após as mudanças necessárias 

para a implementação da TD podem ocorrer no âmbito individual ou institucional. 

Outro possível problema durante a implementação da TD é o aumento da lacuna entre 

os profissionais quanto à habilidade para navegar no mundo digital, gerando conflitos 

entre os colaboradores da instituição (Nadkami e Prügl, 2020). 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. Essa pesquisa 

utilizou dados primários, sendo uma Pesquisa Qualitativa com Entrevistas em 

Profundidade, conforme observado na Figura 1. (FGV, 2015) 

 

 

Figura1. Diagrama das formas de coletas de dados 

 

Como método de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso único por se tratar 

de um assunto novo e de pouco conhecimento estruturado. Segundo Yin (2001), o 

estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno social 

complexo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Este método deve ser 

utilizado para responder a perguntas similares a “como?” ou “por que?” sobre um 

evento contemporâneo, pois o estudo permite uma observação direta dos eventos e 

das pessoas envolvidas.  

Ainda segundo Yin (2001), o estudo de caso único é vantajoso quando há um 

fundamento lógico e o caso representa um caso decisivo, um caso raro ou externo, 

um caso representativo ou típico, um caso revelador. Além disso, apesar de um estudo 

de caso único tratar de uma única organização, a análise pode incluir resultados de 

diversos departamentos ou unidades. Assim, esta pesquisa foi realizada em um único 
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hospital, mas abrangendo as diferentes perspectivas dos diversos setores e gestores 

envolvidos no processo: alguns responsáveis pelo gerenciamento dos leitos, outros 

responsáveis pela solicitação de leitos, e ainda setores envolvidos no processo do giro 

do leito como manutenção e hospedagem.  

 

3.2 Seleção do caso 

O hospital analisado nesta pesquisa foi escolhido por estar, no momento da 

pesquisa, passando por uma avaliação de ferramentas digitais para auxiliar no 

gerenciamento de leitos e pela abrangência e complexidade do processo de 

gerenciamento de leitos da instituição. São cinco unidades de negócios, além dos 

setores de controle de leitos, hospitalistas, manutenção predial e hospedagem. Além 

disso, levou-se em conta a facilidade de acesso das pesquisadoras à instituição. 

 

3.3 Coleta e tratamento dos dados 

Foram entrevistados 18 gestores da instituição que impactam direta ou 

indiretamente o fluxo de leitos do hospital, além de um assessor da presidência da 

instituição. Buscou-se desta forma trazer para a pesquisa diferentes pontos de vista 

sobre o tema. contribuiriam com maior quantidade de informações relevantes para 

este estudo. Além disso, como o estudo de caso deve basear-se em várias fontes de 

evidências (Yin, 2001), a triangulação das informações coletadas foi realizada por 

meio da análise de documentos e relatórios da instituição, assim como da observação 

direta da pesquisadora em visita realizada aos diversos setores do hospital durante a 

pesquisa. 

Para melhor entender a escolha dos entrevistados, se faz necessário 

compreender o modelo de gestão do hospital. Cada Unidade de Negócios do hospital 

(UN) é gerenciada por três gestores: gestor médico; gestor assistencial; e gestor 

administrativo. Ao gestor clínico compete garantir a melhor prática médica, melhores 

protocolos e desfechos, bem como o relacionamento com o corpo clínico; ao gestor 

assistencial cabe garantir os melhores processos assistenciais, melhor cuidado ao 

paciente, experiência e atendimento; ao gestor administrativo, por sua vez, cabe 

garantir a gestão das unidades de negócios, com base no direcionamento estratégico 
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e alinhamento às áreas de apoio. Desta forma, devido ao modelo de gestão do 

hospital, para cada UN inserida no processo de gerenciamento de leitos, há três 

gestores entrevistados.  O perfil dos entrevistados, assim como seu setor de atuação, 

está apresentado no Quadro 2. Os entrevistados serão identificados como E1, E2, etc. 

para preservar suas identidades. 

As entrevistas com os gestores foram presenciais e por meio do Zoom meeting, 

com duração em média de quarenta minutos. Todas as entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. A definição do número de entrevistados deveu-se ao 

número de gestores envolvidos no processo de gerenciamento de leitos. 

 

Quadro 2 - Perfil dos Entrevistados 

Natureza 
Setor 

Setor 
Entrevi
stado 

Formação Cargo 

Controle 
de Leitos 

Unidades Críticas 
Cardiológicas 

E11 
Biomédica 

Gerente 
Administrativo 

Unidades Críticas 
Cardiológicas 

E12 
Enfermeira Gerente Assistencial 

Unidades Críticas Gerais E9 Médico Gerente Médico 

Unidades Críticas Gerais E10 Enfermeira Gerente Assistencial 

Controle de Leitos E13 Enfermeira Coordenadora 

Solicitante
s de Leito 

Pacientes Internados 
E1 

Médico 
Superintendente 
Médico 

Pacientes Internados 
E2 

Administrador 
Gerente 
Administrativo 

Pronto Atendimento E5 Enfermeira Gerente Assistencial 

Centro Cirúrgico E8 Enfermeira Gerente Assistencial 

Pronto Atendimento E4 Médico Gerente Médico 

Pacientes Internados E3 Enfermeira Gerente Assistencial 

Centro Cirúrgico e Pronto 
Atendimento 

E6 
Administrador
a 

Gerente 
Administrativo 

Centro Cirúrgico E7 Médico Gerente Médico 

Apoio ao 
Giro do 
Leito 

Manutenção E17 Engenheiro Gerente 

Hospedagem 
E16 

Administrador
a Gerente 

Diretoria de Facilities E15 Enfermeira Superintendente 

Práticas Médicas E14 Médico Gerente 

Pacientes Internados 
E18 

Administrador
a 

Coordenadora 
Administrativa 

 Diretoria Geral E19 Médico Assessor 

 

A Figura 2 apresenta o local de trabalho de cada entrevistado, tendo em vista 

o fluxo de gerenciamento de leitos do hospital analisado. 
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Figura 2. Fluxo geral do gerenciamento de leitos do Hospital do estudo e os 

entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O roteiro de entrevista foi realizado com base na revisão de literatura e 

considerando os objetivos da pesquisa. No início da entrevista, após os 

esclarecimentos sobre o objetivo do estudo e sobre a não identificação dos 

entrevistados, a entrevistadora explicou brevemente o que se entende por 

transformação digital, de tal forma a alinhar o entendimento sobre a definição do 

termo. O Quadro 3 apresenta os objetivos específicos deste estudo e as perguntas 

formuladas para os entrevistados, extraídas do roteiro de entrevistas. 

 

Quadro 3 - Questões realizadas durante as entrevistas de campo 

Objetivos específicos 

estabelecidos 

Perguntas realizadas no trabalho de campo (roteiro de 

entrevista) 

Compreender como é realizado 

o gerenciamento dos leitos no 

hospital. 

1.1 Como é o processo de gerenciamento de leitos no 

hospital? 

1.2 Há uma área responsável? Possui médico gestor 

responsável além da área? 

1.3 Possui um grupo de Hospitalistas? 

1.4 Como é a interface com a área da Hospitalidade 

(limpeza) e Manutenção, para a liberação do leito, com a 

área de gerenciamento de leitos? 

1.5 Como se dá o processo de solicitação de leitos pelo 

Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico (cirurgias eletivas e 

de urgência), Internação clínica, Transferências internas? 
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1.6 Quais indicadores vocês monitoram referente ao 

processo de gestão de leitos? (Média de permanência; 

Taxa de ocupação; Intervalo de substituição; Giro do leito; 

Tempo médio de saída do leito após a alta médica?) 

Compreender se a TD tem sido 

aplicada para auxiliar no 

gerenciamento do fluxo de 

leitos. 

 

2.1 Que ferramentas de gestão vocês utilizam para o 

gerenciamento de leitos? 

2.2 Possui dados em tempo real? 

2.3 Você considera as ferramentas adequadas? Por quê? 

(Atende as necessidades das solicitações de vagas do 

Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Internação eletiva, 

transferências internas?) 

Verificar a percepção dos 

gestores hospitalares sobre a 

adoção da TD para auxiliar no 

gerenciamento de leitos. 

Qual a sua percepção sobre a adoção de novas tecnologias 

digitais para auxiliar no gerenciamento de leitos? 

Identificar os benefícios 

percebidos TD no controle dos 

recursos (estrutura) de leitos do 

hospital. 

Quais os benefícios percebidos da TD no controle dos 

recursos (estrutura) de leitos do hospital? 

Identificar as dificuldades 

percebidas da implementação 

da TD no controle dos leitos do 

hospital. 

Quais as dificuldades percebidas na implementação da TD 

no controle dos leitos do hospital? 

 

As entrevistas com os gestores foram presenciais e por meio da plataforma 

Zoom meeting, com duração em média de quarenta minutos. Todas as entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas. A definição do número de entrevistados 

deveu-se ao número de gestores envolvidos no processo de gerenciamento de leitos.  

 

3.4 Análise das informações coletadas 

O material coletado no campo foi analisado considerando as três dimensões 

propostas por Reis et al. (2018): tecnológica – tecnologias digitais aplicadas no 

gerenciamento dos leitos; organizacional – mudanças ocorridas nos processos 

organizacionais da instituição; e social - influência da TD na vida das pessoas. Essas 
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três dimensões devem ser analisadas em conjunto e são essenciais na construção de 

uma estratégia digital e para identificar as lacunas a serem preenchidas durante o 

embarque na jornada chamada TD (Tratkowska, 2020). 

Para a análise das entrevistas, adotaram-se dois métodos: a análise de 

conteúdo e mineração de dados. A análise de conteúdo conduz a descrições 

sistemáticas e qualitativas, que ajudam a interpretar as mensagens e a obter uma 

maior compreensão dos seus significados (Bardin, 2011); já a mineração de textos de 

entrevistas, com a utilização de técnicas de extração e análise de palavras, gera 

índices numéricos para exploração quantitativa das respostas dos entrevistados 

(Feldman & Sanger, 2007). 

 

Análise de Conteúdo: 

O processo realizado por meio da análise de conteúdo propõe-se a analisar o 

que é explícito no texto, para obter indicadores que permitam fazer inferências, e 

organizar grandes quantidades de texto em categorias menores, a partir do 

procedimento denominado de categorização, que consiste no agrupamento dos 

dados, considerando a parte comum existente entre eles, de tal forma a auxiliar na 

compreensão do que está por trás dos discursos (Bardin, 2011).   

A análise de conteúdo pressupõe as fases de pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 2011; Silva & 

Fossá, 2015).  

Na fase da Pré-análise, foi realizada a leitura de todo o material e 

reclassificando as respostas de acordo com as perguntas. Este processo se denomina 

leitura flutuante: é o primeiro contato com os documentos da coleta de dados, 

momento em que se começa a conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a 

serem analisadas. 

Na fase de exploração do material, os textos das entrevistas e dos documentos 

analisados foram recortados em perguntas e categorizado nas dimensões 

tecnológica, organizacional e social, que emanaram da literatura. Os parágrafos de 

cada entrevista e dos textos de documentos tornaram-se unidades de registro. Desses 

parágrafos, as palavras-chave foram identificadas para realizar uma primeira 

categorização. As categorias iniciais foram agrupadas tematicamente, originando as 

categorias intermediárias, as quais também foram aglutinadas, gerando as categorias 
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finais de análise. Após a categorização por meio de palavras-chave, buscou-se ainda 

identificar as frequências das categorias. A análise foi realizada com o auxílio do 

software Microsoft Excel. 

 

Mineração de dados 

Inicialmente foi realizado um pré-processamento dos textos com a remoção de 

pontuações e de stopwords (palavras sem poder discriminatório e mais relacionada à 

organização estrutural de sentenças – por exemplo, a preposição “de”). Após esta 

etapa, foi realizado uma tokenização das entrevistas com a extração de palavras 

(unigrama) e conjunto de duas palavras consecutivas (bigrama). Então, estatísticas 

descritivas da ocorrência dos tokens foram realizadas de acordo com as categorias 

de perguntas realizadas. Finalmente, foi calculado TF–IDF (Term Frequency – Inverse 

Document Frequency), que é uma medida estatística que indica a importância de uma 

palavra de um documento. O valor TF–IDF de um unigrama ou bigrama aumenta 

proporcionalmente à medida que aumenta o número de ocorrências deste em um 

documento. No entanto, esse valor é equilibrado pela frequência da palavra no 

conjunto de documentos. Assim, quanto mais uma palavra aparecer em diferentes 

entrevistas, maior será o seu valor TF-IDF (Feldman & Sanger, 2007). Para o processo 

de mineração foi utilizado o software R (versão 4.0.3, Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria) 

 

3.5 Limitações da pesquisa 

Apesar de suas contribuições, esta pesquisa possui algumas limitações que 

precisam ser explicitadas. O estudo de caso tem como principal limitação sua pequena 

base para generalização científica (Flyvbjerg, 2006; Yin, 2001). Assim, não há o 

objetivo de generalizar os resultados para todos os fluxos de gerenciamento de leitos 

hospitalares. Outra limitação do método está relacionada ao viés introduzido pelo 

pesquisador durante a coleta e análise dos casos estudados devido à dificuldade em 

separar as variáveis envolvidas nos eventos estudados. Ademais, há a subjetividade 

da resposta dos entrevistados. No entanto, conforme anteriormente mencionado, 

houve triangulação dos dados coletados para reduzir a subjetividade do material e da 

análise. Por último, esta pesquisa investigou um hospital que está em processo de 
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implementação da TD e, portanto, as avaliações de benefícios e dificuldades feitas 

pelos gestores estão bastante ancoradas em suas expectativas. 
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4. DESCRIÇÃO DO CASO 

 

4.1 O Hospital  

 

Trata-se de um hospital geral quaternário, filantrópico, localizado em São 

Paulo. O hospital possuía, em 2020, 529 leitos operacionais, sendo 139 leitos de UTI, 

43 leitos de semi-intensiva, 66 de unidades semicríticas, 258 leitos não-críticos e 23 

leitos pediátricos (sendo 6 de UTI e 17 leitos não-críticos). O hospital é referência em 

tratamento oncológico e em cirurgias gerais.  Para o monitoramento do fluxo de leitos, 

o hospital utiliza alguns indicadores de gestão da operação como: taxa de ocupação, 

média de permanência, intervalo de substituição e giro de leitos. Entre janeiro de 2015 

e dezembro de 2020, a taxa média de ocupação hospitalar foi de 80%, a média de 

permanência foi de 5,34 dias, o índice médio de giro de leito foi de 4,45 vezes por mês 

e o índice médio de intervalo de substituição foi de 1,7 dias.  

 O Hospital possui uma média de saídas hospitalares (alta, evasão, desistência 

do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito) de 2.032 

pacientes por mês (Figura 3). Saídas hospitalares são, segundo definição do pelo 

Ministério da Saúde: “a saída do paciente da unidade de internação por alta, evasão, 

desistência do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito. As 

transferências internas não são consideradas saídas para os cálculos das estatísticas 

hospitalares (Brasil, 2002 p.). 
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Figura 3. Distribuição das saídas hospitalares do Hospital do estudo de jan/2015 a 

dez/20 

 

Analisando a série histórica de saídas hospitalares mensais desde 2015, 

observa-se uma tendência de crescimento. Observa-se uma queda nos meses de 

novembro/2019 a janeiro/2020 em todo o período, devido à sazonalidade do número 

de pacientes internados. Em 2020, em função da pandemia de Covid-19, o hospital 

sofreu uma queda brusca do número de pacientes de março a junho, o que é quase 

recuperado nos próximos meses com a retomada de pacientes ao hospital. 

A faixa etária das saídas hospitalares é uma informação importante no 

conhecimento da população de pacientes. A faixa etária dos pacientes do hospital do 

estudo pode ser observada na Figura 4. 



43  

 

 

 

Figura 4. Pirâmide etária por sexo do Hospital do estudo 2020 

 
Referente à idade dos pacientes (Figura 4), há uma concentração nos 

pacientes acima de 60 anos, representado 43% das saídas hospitalares. Nota-se um 

maior número de pacientes do sexo masculino (57%).  

O Hospital é uma referência nacional, com atendimentos no Brasil como um 

todo, conforme pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5. Distribuição das saídas hospitalares por local de residência dos pacientes 

do Hospital do estudo em 2020 

 

Das saídas hospitalares, 87% são provenientes do Estado de São Paulo, sendo 

que 67% provêm da própria capital e 20% das demais cidades. Os 13% das saídas 

restantes são de outros estados do Brasil. 
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É importante monitorar o perfil das patologias dos pacientes que internam no 

hospital, para que se possa planejar, inclusive, o tipo de leito hospitalar necessário, 

assim como os insumos e os profissionais assistenciais necessários. As saídas 

hospitalares podem ser observadas na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Distribuição das saídas hospitalares segundo capítulo CID-10ª revisão do 

Hospital do estudo em 2020 

 

As saídas hospitalares são classificadas de acordo com os capítulos da 

Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão (CID10).  O Capítulo descreve 

um grupo de doenças semelhantes, ou causadas pelo mesmo fator. 

A maioria das saídas hospitalares do hospital estão classificadas no Capítulo 

de Neoplasias [tumores] (C00 – D48), seguidas do capítulo Doenças do aparelho 

digestivo (K00 – K93).  

Outro indicador de elevada importância no monitoramento dos leitos é a 

quantidade de pacientes clínicos e cirúrgicos das saídas hospitalares. Em 2019, 47% 

das saídas foram clínicas e 53% foram cirúrgicas. Em 2020, apesar do efeito da 

pandemia de Covid-19, as saídas hospitalares clínicas e cirúrgicas não sofreram uma 

alteração significante: as saídas hospitalares clínicas representaram 48% e as saídas 

cirúrgicas foram 52%. 
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O hospital possui a classificação de pacientes DRG (Diagnosis Related 

Groups), que é um sistema de classificação de pacientes que relaciona os tipos de 

pacientes atendidos pelo hospital com os recursos consumidos durante a internação, 

criando grupos de pacientes coerentes do ponto de vista clínico e similares ou 

homogêneos quanto ao consumo dos recursos hospitalares (Osmo et al., 2015). A 

classificação DRG está implementada na instituição desde 2015 A Figura 7, apresenta 

o tempo de permanência e a complexidade inferida do hospital desde 2015 até 2020. 

 

 

Figura 7. Distribuição do tempo médio de permanência e índice de case-mix do 

Hospital do estudo de jan/2015 a nov/2020. 

 

O índice de case mix é média dos pesos relativos: alguns pacientes consumem 

mais recursos que outros, dependendo da característica de cada um. Infere-se que tal 

consumo está ligado à complexidade. Nota-se um aumento do índice de case mix a 

partir de maio de 2020, provavelmente relacionado ao aumento da complexidade dos 

pacientes, uma vez que houve um aumento no uso dos recursos, que coincide com a 

pandemia de Covid-19. 
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Para o monitoramento do fluxo de gerenciamento dos leitos, o hospital utiliza 

alguns indicadores de gestão da operação como: taxa de ocupação, média de 

permanência, intervalo de substituição e giro de leitos. 

Para analisar qualquer indicador relacionado à gestão de leitos, faz-se 

necessário observar a evolução dos leitos. Na Figura 8, consta a evolução de leitos 

de 2015 s 2020 

 

Figura 8. Gráfico da evolução dos leitos do Hospital do Estudo de 2015 a 2020. 

 

A evolução do número de leitos operacionais passiveis de serem utilizados, 

equipados e com recursos humanos, apresenta um crescimento ano após ano. Em 

2020, houve aumento da capacidade operacional devido ao aumento de demanda 

pela procura do serviço por conta da pandemia de Covid-19. 

O hospital mantém uma média de 80% da taxa de ocupação hospitalar 

(ocupação histórica de janeiro de 2015 até dezembro de 2020), com índice mais baixo 

de ocupação em abril/20, ocasionado exclusivamente pelo início da pandemia de 

Covid-19, recuperado a partir de junho, conforme demonstrado na Figura 9. 

 
Figura 9. Gráfico de taxa de ocupação operacional do Hospital do estudo de jan/2015 

a dez/2020.   
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O hospital apresenta uma média de permanência histórica de janeiro de 2015 

até dezembro de 2020 de 5,34 dias. Observa-se um aumento em abril/20, quando a 

média de permanência foi de 8,19 dias, em maio/20, 8,13 dias, em junho/20, 7 dias. 

Entre julho e novembro/20, a média foi de 5,6 dias. Assim, a média de permanência 

também foi afetada pela pandemia de Covid-19, conforme demonstrado na Figura 10. 

 
Figura 10. Gráfico média de permanência do Hospital do Estudo de jan/2015 a dez/2020. 

 

O índice de giro de leito histórico do hospital, de janeiro de 2015 até dezembro 

de 2020, foi de 4,45 vezes. Observa-se uma diminuição em abril/20, 1,9 vez, em 

decorrência do aumento da média de permanência. Em maio, o giro foi de 2,32 vezes, 

em junho, 3,05 vezes e, a partir de julho a novembro/20, apresentou média de 4,29 

vezes. Assim, o giro do leito também foi afetado pela pandemia de Covid-19, 

recuperado a partir de junho/20, conforme demonstrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Gráfico do índice giro de rotatividade do Hospital do estudo de jan/2015 a 

dez/2020. 

 

O índice intervalo de substituição histórico do hospital de janeiro de 2015 até 

dezembro de 2020 foi de 1,7 dias. Observa-se um aumento em abril/20 (7,64 dias) em 

decorrência do aumento da média de permanência. Em maio/20, este índice foi 5,26 

dias, em junho/20, 2,82 dias e, entre julho e novembro/20, apresentou média de 1,29 

dias, conforme pode ser demonstrado na Figura 12. 
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Figura 12. Gráfico de índice de intervalo de substituição do Hospital do Estudo de 

jan/2015 a dez/2020 

 

4.1.2 Modelo de gestão das Unidades de Negócios 

Para melhor entender a escolha dos entrevistados, se faz necessário 

apresentar o modelo de gestão do Hospital. Como funciona a gestão das Unidades 

de Negócios, que são as unidades produtivas do hospital? Onde há atendimento aos 

pacientes? Como são estruturadas as áreas de apoio? 

A partir de 2017, o hospital iniciou a transformação do seu modelo de gestão, 

com o objetivo de adequar o modelo de gestão ao modelo assistencial que é o cuidado 

centrado no paciente. Uma das maneiras de fazer isto é dar mais autonomia às 

Unidades de negócios que possuem maior contato com o paciente. Foi alocado um 

administrador na gestão das Unidades de negócios para auxiliar na interface com as 

áreas de apoio (Jurídico, Infraestrutura, Financeiro, Tecnologia da Informação, 

Comercial e Marketing).  

As Unidades de negócios passaram a ser gerenciadas por três gestores: um 

gestor médico, um gestor assistencial e um gestor administrativo. A Figura 13 

apresenta graficamente o modelo. 

 

Figura 13. Modelo de gestão das unidades de negócios do Hospital do estudo3 

 

AssistencialGovernança 

Clínica

Capacidade e 

Operações

1,01 1,31 1,33 1,52 1,47 2,58 
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Os papéis foram redefinidos e ajustados ao novo modelo de gestão: 

• Gestor Clínico: Garantir a melhor prática médica, melhores protocolos e 

desfechos, bem como o relacionamento com o corpo clínico; 

• Gestor Assistencial: Garantir o melhor cuidado ao paciente e melhor prática, 

experiência e atendimento. Garantir a gestão dos processos assistenciais 

(multi-assistencial; enfermagem; farmácia; fisioterapia; nutrição); 

• Gestor Administrativo: Garantir a gestão das unidades de negócios, com base 

no direcionamento estratégico e alinhamento às áreas de apoio. 

Devido ao modelo de gestão do Hospital, para cada Unidade de Negócio 

inserida no processo de gerenciamento de leitos, há três gestores entrevistados. 

A implantação da tríade na gestão consolidou-se como o agrupamento das 

Unidades de Negócios com mais afinidades de acordo com a necessidade do 

paciente. Em 2021, as unidades de negócios hospitalares são: Centro de Oncologia, 

Cuidado Ambulatorial, Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Pacientes Internados, 

Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento (SADT) e Cardiologia. 

 

4.2 Processo gerenciamento do fluxo de leitos 

O gerenciamento de leitos é semi-centralizado: há uma área de gerenciamento 

de leitos – que gerencia os leitos não críticos, semicríticos, as solicitações do PA e as 

transferências externas; e os gestores das Unidades de Negócios Críticas Geral e 

Cardiológica – que controlam as vagas dos leitos críticos. O fluxo de solicitações de 

leitos pode observado na Figura 14. 

 

Figura 14. Fluxo de solicitação e controle de leitos do Hospital de estudo 2020 
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Comentário da entrevistada E13, coordenadora do setor de gerenciamento de 

leitos do hospital, sobre a gestão semi-centralizada: 

Se passasse por nós, nós conseguiríamos ter a visão do todo do 

hospital e ainda estabelecer algumas prioridades que muito 

provavelmente acabam sendo restritas entre eles. Realmente 

para nós, seria mais fácil se isso viesse para o nosso domínio. 

(E13) 

As solicitações de leitos podem ser oriundas de três grupos distintos: dos 

consultórios médicos, do pronto socorro e de transferências externas. Quando há uma 

solicitação de leitos, é necessário avaliar a disponibilidade de leitos e as possíveis 

altas. Após a “reserva” do leito, espera-se a liberação do leito, que necessita de duas 

altas: a alta médica (pela assinatura de alta do médico no prontuário eletrônico) e a 

alta administrativa. 

As solicitações de leitos são realizadas por diversos instrumentos de 

comunicação. Desde telefone, WhatsApp, ERP (Enterprise Resource Planning). A 

falta de transparência, devido à utilização de várias ferramentas sem integração, deixa 

a comunicação um tanto prejudicada, o que pode implicar o retardamento de decisões.  

Outro processo bastante importante é a saída do paciente do leito. Não é 

incomum o controle de leitos verificar no sistema que há um determinado número de 

leitos disponíveis quando, na realidade, o paciente já deixou o leito e não houve baixa 

no sistema. A saída do paciente é fundamental para o início do processo de 

higienização do leito. Este processo é manual e realizado pelo auxiliar administrativo, 

conforme relatado pelo entrevistado E18.  

O que ele (administrativo) apoia é na agilidade da alta 

administrativa, fechamento de conta, devoluções na conta do 

paciente para não impactar em cobrança inadequada e a alta no 

sistema para poder fazer a liberação do paciente. (E18) 

Ainda referente à saída do paciente, conforme mencionado por E1:  

Há uma política estabelecida que o paciente deve deixar o leito 

até as 11h00 da manhã, mas há uma flexibilidade muito grande 

em relação ao horário de saída do paciente, que sobrecarrega 

as rotinas de liberação de leitos e as saídas são postergadas 

para o período da tarde. (E1) 
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A Hospedagem é responsável pela higienização do leito, que se inicia quando 

há sinalização no sistema da saída do paciente do quarto. No decorrer da limpeza, se 

a equipe identificar a necessidade de realizar algum reparo, entrará em contato com 

a Manutenção, via telefone. A Manutenção, então, envia uma ordem de serviço, via 

WhatsApp, para o “centro de comando”. A liberação do quarto ocorre somente após o 

reparo. O sistema da Manutenção não está integrado ao sistema da Hospedagem. 

Conforme salientado pelo entrevistado E17:  

Acho que essa ausência de ter uma ferramenta única de 

conexão com as áreas, ou essa necessidade, vai ajudar muito a 

gente... cada um olhando o seu sim, mas a gente trabalhando 

em cima do todo que é o leito funcionando.” 

O processo de solicitação de leitos é considerado moroso, com muitas etapas. 

Apesar de haver prontuário eletrônico para os médicos, a solicitação de leitos é 

manual, por meio de um formulário, e transcrito pelo auxiliar administrativo. O 

processo não é transparente e necessita de muitas ligações para obter informações 

relativas à liberação das vagas.  

 

 

4.2.1 Processo de Solicitação de Leitos  

No ano de 2019, 11% dos pacientes atendidos no Pronto Atendimento tiveram 

que ser internados, representando 49% das internações do hospital. Com o advento 

da pandemia de Covid-19, este número de internações aumentou, chegando a 15% 

dos pacientes atendidos que necessitaram internação. De acordo com os 

entrevistados, o processo é moroso, com muitas etapas. Apesar de haver prontuário 

eletrônico para os médicos, a solicitação de leitos é manual, por meio de um formulário 

e transcrito pelo auxiliar administrativo. Um problema relevante que ocorre no Pronto 

Atendimento é a superlotação de pacientes aguardando leitos. O processo não é 

transparente e necessita de muitas ligações para obter informações com relação à 

liberação das vagas.  

As solicitações de transferências externas, por sua vez, representaram, em 

2020, 2% das internações do hospital. Os pacientes que estão internados em outros 
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hospitais do Brasil e desejam ser transferidos para a instituição passam pelo Pronto 

Atendimento para uma primeira avaliação quando chegam ao hospital. 

Quanto à solicitação de leitos pelo centro cirúrgico, criou-se no hospital o setor 

denominado pré-operatório, onde pacientes são alocados antes da cirurgia sem a 

necessidade de ocupar um leito operacional. Há critérios estabelecidos para a 

utilização, referente ao porte da cirurgia e às condições clínicas dos pacientes. O setor 

possui 17 leitos e atendeu a 51% das cirurgias em 2019. Os leitos para os pacientes 

após a cirurgia são solicitados ao controle de leitos e reservados para o dia seguinte. 

As solicitações de leito críticos são realizadas diretamente aos gestores das Unidades 

Críticas.  

Para a solicitação de leitos para pacientes eletivos clínicos, o médico ou 

paciente entra em contato com o setor de controle de leitos para agendar uma 

internação. Este contato pode ser realizado por telefone ou presencialmente. O setor 

de controle de leitos efetua a reserva de leitos no ERP para o dia programado, após 

as autorizações por parte das operadoras. A Figura 15 apresenta os diversos 

processos de solicitação de leitos em 2020. 

 Pronto Atendimento do hospital  

 

 

Transferências Externas 

 

 

Centro Cirúrgico 
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Eletivo Clínico 

 

Figura 15. Processo de solicitação de leitos 

 

4.2.2 Papel dos Hospitalistas no gerenciamento de leitos 

 

O hospital possui, no setor de Práticas Médicas, os Hospitalistas, médicos que 

cuidam, zelam pelas unidades de internação não críticas. Algumas das atribuições 

dos Hospitalistas são: 

• Time responsável pelo atendimento de urgências e emergências de pacientes 

internados em unidades não crítica. Atende as paradas cardiorrespiratória no 

hospital; 

• Monitora a adesão a protocolos; tem uma função gerencial na unidade; 

• Apoia as altas: passa visita nas unidades para que confirmem as altas médicas 

do dia. Quando há uma necessidade de leitos com urgência, como por exemplo 

nos últimos meses do ano de 2020, devido ao aumento de casos de Covid-19, o 

hospitalista é acionado para agilizar o processo de alta junto ao corpo clínico e às 

equipes. 
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Alguns gestores entrevistados acreditam que o papel do hospitalista no 

processo da alta deveria ser esporádico. Para eles, a grande participação desta 

equipe no processo de alta é um reflexo de que o processo não esteja adequado e 

necessita da intervenção de uma equipe de médicos. 

 

4.2.3 Interface com a área da Hospitalidade (limpeza) e Manutenção, para a 

liberação do leito com a área de gerenciamento de leitos 

 

As áreas de Hospedagem e Manutenção são muito importantes no fluxo de 

gerenciamento de leitos do hospital. A Higiene é responsável pela higienização do 

leito e esta ação se inicia quando há sinalização no sistema de que o paciente já tenha 

deixado o quarto. No decorrer da limpeza, se a equipe identificar a necessidade de 

realizar algum tipo de reparo, entrará em contato com a Manutenção, via telefone. A 

Manutenção, então, envia uma ordem de serviço, via WhatsApp, para o grupo “centro 

de comando”. Somente após o reparo ocorre a liberação do quarto.  

O sistema da Manutenção não está integrado ao sistema da Hospedagem. Não 

há uma integração dos sistemas de gerenciamento de leitos (ERP) com o sistema de 

Manutenção, dificultando o planejamento diário das urgências de liberação dos leitos. 

Conforme salientado pelo entrevistado E17:  

Nós atuamos de forma corretiva, mais preventiva com relação 

ao paciente e mais corretiva com relação à causa. Acho que 

essa ausência de ter uma ferramenta única de conexão com as 

áreas ou essa necessidade vai ajudar muito a gente... cada um 

olhando o seu sim, mas a gente trabalhando em cima do todo 

que é o leito funcionando, o leito parado de forma preventivo, 

leito disponível. (E17) 

 

A equipe da Manutenção possui colaboradores volantes, distribuídos nos 

andares para adicionar velocidade ao processo de reparos de manutenção e liberação 

do leito. Hoje não há uma integração dos sistemas de gerenciamento de leitos (ERP) 

com o sistema de Manutenção, dificultando o planejamento diário das urgências de 

liberação dos leitos. 
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Quanto à parte preventiva da manutenção dos leitos, esta é constantemente 

planejada pelo software da manutenção e há um acordo com a equipe assistencial na 

liberação do leito para as manutenções preventivas. Consta no calendário anual a 

necessidade de realizar a manutenção preventiva em 50 leitos por ano. 

 

 

 

4.3 Tecnologias aplicadas no gerenciamento dos leitos do hospital 

 

O hospital utiliza as seguintes tecnologias para gerenciar os leitos: ERP 

(Enterprise Resource Planning); telefone; WhatsApp; Sistema Higiene (SH) software 

específico para a área de higiene; Sistema Manutenção (SM) - software específico 

para a área de manutenção; Painel Unidade de Internação (PUI) - disponível em uma 

televisão nos postos de enfermagem nas unidades de internação, com as principais 

informações dos pacientes; e caderno - controle manual pelo líder assistencial das 

unidades críticas.  

 Nove entrevistados (47%) acreditam que a TD tem sido aplicada para auxiliar 

no gerenciamento de leitos, cinco (27%) acham que não, quatro (21%) acreditam 

parcialmente e um entrevistado (5%) diz não conhecer os sistemas atuais utilizados 

na gestão de leitos. Interessante observar a variação de percepção entre os gestores 

que atuam no fluxo de leitos da instituição, demonstrando a diversidade de 

interpretações do termo TD. Foi perguntado também se o hospital possui dados em 

tempo real: sete entrevistados (37%) responderam que sim, sete (37%) responderam 

que não, e cinco entrevistados (26%) não souberam responderam. Interessante 

observar a discrepância nas percepções dos gestores entrevistados.  

Quanto à percepção da adequação destas ferramentas, nove entrevistados 

(47%) responderam que consideram as ferramentas adequadas, cinco (26%) 

responderam que não e quatro (21%) responderam parcialmente. Alguns gestores 

responderam sim mesmo o processo sendo manual, devido ao controle que se tem 

do processo de vagas das unidades críticas. Os que acreditam que as ferramentas 

não são adequadas mencionaram a demora da informação atualizada sobre o status 

de leitos, em função da alimentação manual, não acompanhando as mudanças das 
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necessidades dos pacientes e setores em tempo real. Os que responderam 

parcialmente mencionaram a utilização do WhatsApp, que é considerada ágil e 

colaborativa, mas em contrapartida não possui inteligência de busca das informações. 

Algumas áreas trabalham analogicamente, não permitindo a integração dos dados do 

hospital como um todo.  

  Foi mencionado que somente a ferramenta correta não garante uma gestão 

do leito de qualidade, se os processos não forem executados conforme a políticas 

existentes. Este entendimento está alinhado com a percepção de diversos autores 

(Nadkarni & Prügl, 2020; Reis et al., 2018; entre outros). Os entrevistados 

apresentaram 25 pontos de melhoria dos processos existentes. Na dimensão 

organizacional, foi relatada a necessidade de melhoria dos processos, principalmente 

quanto ao não cumprimento das políticas referentes ao horário da alta hospitalar. 

Referente à dimensão social, mencionou-se a necessidade de sensibilizar os 

colaboradores para a importância de alimentar adequadamente o sistema. Quanto à 

tecnológica, os entrevistados destacaram a necessidade de ter informação 

uniformizada, por meio de integração de sistemas. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISES 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os benefícios e as dificuldades na 

gestão de leitos, conforme percebidos pelos entrevistados, e analisar tais perceções 

à luz da literatura revisada e dos elementos da transformação digital – tecnológico, 

organizacional e social, propostos por Reis et al. (2018).   

As respostas dos entrevistados foram sintetizadas por meio de palavra-chave 

com a essência da mensagem do entrevistado e, a partir destas, classificadas nos 

elementos tecnológico, organizacional e social da transformação digital, conforme 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 

Organização da análise por categorias 

Transformação 
Digital 

Categorias de análise:  

Tecnológico Organizacional Social 

Aplicação Atual Uso de novas 
tecnologias 

digitais 

Mudança de 
processos 

organizacionais 

Influência nos 
aspectos da 
vida humana 

Benefícios 

Dificuldades 

 

 

5.1  A aplicação da transformação digital para auxiliar no gerenciamento de 

leitos 

 

Para verificar se a transformação digital tem sido aplicada no auxílio do 

gerenciamento do fluxo de leitos, foram realizadas as perguntas relacionadas no 

Quadro 5. 
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Quadro 5 

Questões formuladas durante as entrevistas referentes à compreensão sobre se 

a TD tem sido aplicada para auxiliar no gerenciamento do fluxo de leito 

Objetivos específicos 
estabelecidos 

Perguntas realizadas no trabalho de campo (roteiro de 
entrevista) 

Compreender se a 
transformação digital tem 
sido aplicada para auxiliar 
no gerenciamento do fluxo 
de leitos. 
 

2) A transformação digital tem sido aplicada para auxiliar no 
gerenciamento do fluxo de leitos? 
2.1 Quais ferramentas de gestão que vocês utilizam para o 
gerenciamento de leitos? 
2.2 Possui dados em tempo real? 
2.3 Você considera as ferramentas adequadas? Por quê? 
(Atende as necessidades das solicitações de vagas do 
Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, Internação eletiva, 
transferências internas?) 

 

A Figura 16 demostra que nove entrevistados (47%) acreditam que a TD tem 

sido aplicada para auxiliar no gerenciamento de leitos, cinco (27%) acreditam que a 

TD não tem sido aplicada, quatro (21%) acreditam parcialmente e um entrevistado 

(5%) diz não conhecer os sistemas atuais utilizados na gestão de leitos. Interessante 

observar a variação de percepção entre os gestores que atuam no fluxo de leitos da 

instituição.  

 

 

Figura 16. Gráfico das respostas à questão “A transformação digital tem sido 

aplicada para auxiliar no gerenciamento do fluxo de leitos?” 
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Os entrevistados citaram a importância da utilização de novas ferramentas para 

ganho de eficiência na operação da gestão de leitos. A TD é essencial para qualquer 

tipo de empresa, pois permite que a instituição otimize as suas operações, 

melhorando desempenho e eficiência por meio de um novo modelo de gestão e novas 

ferramentas. Neste sentido, conforme mencionado por Mahraz et al. (2019), a TD 

tornou-se estratégica para todas as organizações.  

Na tentativa de complementar este ponto, foi questionado aos entrevistados 

quais ferramentas são utilizadas para realizar o gerenciamento de leitos. As 

ferramentas mencionadas pelos entrevistados podem ser observadas na Figura 17. 

 

Figura 17.  Gráfico das respostas à questão “Quais ferramentas de gestão que 

vocês utilizam para o gerenciamento de leitos?” 

Siglas: SH: Sistema Higiene; SM: Sistema Manutenção; OUI: Painel Unidade de Internação 

De acordo com os entrevistados, as ferramentas são: 

• ERP (Enterprise Resource Planning) – Doze dos entrevistados (63%) 

utilizam o ERP hospitalar para auxiliar na gestão de leitos. Trata-se de um 

sistema de gestão composto por módulos integrados, contendo prontuário 

eletrônico e módulos administrativos, como compras, faturamento, 

contabilidade etc. Possui um módulo de controle de leitos, todas as 

solicitações de leitos, transferências internas, altas são tratadas no ERP 

hospitalar. entrevistados.  

• Telefone e WhatsApp - utilizado por oito (47%) entrevistados. Há vários 

grupos de WhatsApp para troca de informações referente a leitos. 
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• Sistema Higiene (SH) – dois (11%) entrevistados utilizam este software, 

específico para a área de higiene, que possui dados em tempo real e um 

checklist com as atividades da limpeza. 

• Sistema Manutenção (SM) – apenas um (5%) entrevistado utiliza este 

software, que é específico para a área de manutenção.  

• Painel Unidade de Internação (PUI) – um dos entrevistados (5%) referiu-se 

ao painel como uma ferramenta digital. Trata-se de um painel disponível em 

uma televisão nos postos de enfermagem nas unidades de internação, com 

as principais informações dos pacientes.  

• Caderno utilizado para controle dos leitos das unidades críticas – um (5%) 

entrevistado relatou o uso do caderno onde é realizado o controle dos leitos 

de forma manual pelo líder assistencial das unidades críticas.  

 
 Participam do fluxo de gerenciamento de leitos vários setores, os quais foram 

classificados de acordo com a participação no processo: solicitantes de leitos, controle 

de leitos, apoio giro de leitos. As unidades solicitantes de leitos utilizam as diversas 

ferramentas mencionadas anteriormente, sendo as mais utilizadas o ERP (citado por 

cinco entrevistados – 26%), seguido pelo WhatsApp e pelo telefone (ambos 

mencionados por três respondentes – 16%). O SM e o SH foram citados por apenas 

um entrevistado (5%). Caderno e PUI não foram mencionados. As unidades que 

controlam os leitos, por sua vez, utilizam em sua maioria o ERP (citado por cinco 

entrevistados – 26%), seguido pelo telefone e WhatsApp (ambos mencionados por 

três respondentes – 16%) e um respondente (5%) mencionou o uso do caderno. O 

PUI, SM e SH não foram mencionados pelos gestores para o controle de leitos. Por 

último, as unidades de apoio ao giro de leitos utilizam ERP e WhatsApp (ambos 

mencionados por dois entrevistados – 10%), telefone, SH e PUI (mencionados por 

apenas um entrevistado – 5%).  O caderno e o SM não foram mencionados. A Figura 

18 apresenta as ferramentas utilizadas pela classificação de acordo com a 

participação no processo. 
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Figura 18. Gráfico das respostas à questão “Ferramentas usadas de acordo com 
Unidade” 

Siglas: SH: Sistema Higiene; SM: Sistema Manutenção; OUI: Painel Unidade de Internação 

 

Outra questão importante relacionada ao gerenciamento de leitos é em relação 

à disponibilidade da informação em tempo real, devido à dinamicidade do fluxo do 

paciente, conforme salientado por diversos autores (Shifteh Abedian et al., 2014; 

Somayeh Abedian et al., 2018; England et al., 2019; Rocha et al., 2018; Wong et al., 

2014). Para aprofundar esta questão, foi perguntado se o hospital possui dados em 

tempo real. Sete entrevistados (37%) responderam que sim, sete (37%) responderam 

que não e cinco entrevistados (26%) não souberam responderam (Figura 19). 

Interessante observar a discrepância nas percepções dos gestores entrevistados. 

 

Figura 19. Gráfico das respostas à questão “Possui dados em tempo real?” 
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O entrevistado E19 reflete sobre a disponibilidade da informação:  

A informação precisa ter uma periodicidade que seja compatível 

com o tempo que você retém de resposta. Não, só precisa ter 

uma periodicidade que te permita tomar as decisões sobre o 

fenômeno que você está observando. (E19) 

 

Nos artigos pesquisados, apenas cinco aplicações desenvolvidas ou 

implementadas permitem informações em tempo real. O objetivo principal destas 

soluções está em oferecer uma informação a tempo de uma tomada de decisão, dada 

a dinamicidade, seja da necessidade dos pacientes que aguardam na emergência, da 

gestão de leitos do sistema hospitalar de um país ou do controle de eleitos de um 

hospital (Shifteh Abedian et al., 2014; Somayeh Abedian et al., 2018; England et al., 

2019; Rocha et al., 2018; Wong et al., 2014) 

Quanto à percepção da adequação das ferramentas existentes para o 

gerenciamento dos leitos, nove entrevistados (47%) responderam sim, que 

consideram as ferramentas adequadas, cinco (26%) responderam não e quatro (21%) 

responderam parcialmente (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Gráfico das respostas a questão “Você considera as ferramentas 

adequadas?” 
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 Os que consideram as ferramentas adequadas mencionaram as ferramentas 

de gestão da higiene (SH), que possui um checklist da limpeza do leito de forma digital 

e possui dashboard para monitoramento em tempo real da execução da limpeza; 

outros mencionaram o ERP por possuir muitas informações em tempo real. 

Interessante observar que alguns gestores responderam sim mesmo o processo 

sendo realizado totalmente de maneira manual, devido ao controle que se tem do 

processo de vagas das unidades críticas.  

Os que acreditam que as ferramentas não são adequadas mencionaram a 

demora da informação atualizada sobre o status de leitos, muito em função da 

alimentação manual, não acompanhando as mudanças das necessidades dos 

pacientes e setores em tempo real.  

Os que responderam parcialmente mencionaram a utilização do WhatsApp, 

que é considerada ágil e colaborativa, por isso adequada, mas em contrapartida não 

possui inteligência de busca das informações. Além disso, alguns respondentes 

consideram os dashboards inadequados devido à insuficiência de informação e à falta 

de integração, resultando em falta de transparência para os gestores envolvidos no 

processo, médicos solicitantes e pacientes e familiares. Outro ponto importante é que 

algumas áreas trabalham analogicamente, não permitindo a integração dos dados do 

hospital como um todo.  

Um dos pontos relevantes levantados é que somente a ferramenta correta não 

garante uma gestão do leito de qualidade, se os processos não forem executados 

conforme a políticas existentes. Este entendimento está alinhado com a percepção de 

Reis et al. (2018) de que a TD abrange três dimensões, sendo uma delas a dimensão 

organizacional.  

Os entrevistados que responderam sim ou parcialmente quanto à adequação 

das ferramentas apresentaram 25 pontos de melhoria das ferramentas, os quais foram 

classificados de acordo com os elementos da TD propostos por Reis et al. (2018): 

tecnológico, organizacional e social. Após classificadas, as sugestões de melhoria 

foram avaliadas segundo a técnica de mineração de dados, por meio do cálculo TF–

IDF, com o intuito de indicar a importância relativa de uma palavra (Figura 21). 
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Figura 21. Gráfico das respostas por elementos da TD por pontos de melhorias das 

ferramentas - Tecnologia 

Quanto ao elemento organizacional, as palavras de maior frequência em 

diferentes entrevistas foram: ter vaga, tarde vai, saída real, processo saída, gente 

conseguir, final tarde, estruturar melhor... Estas palavras estão relacionadas à 

necessidade de melhoria dos processos, principalmente as melhorias relacionadas 

ao não cumprimento das políticas referentes ao horário da alta hospitalar. Para os 

entrevistados, a dificuldade de cumprimento desta política está relacionada à alta 

médica e à saída do paciente do leito. Está ainda relacionada à dificuldade da 

existência de vários processos manuais dependentes de pessoas.  

Referente à dimensão social, as palavras mais frequentes foram: capacitar 

pessoas, cada situação, cada coisa, boa cara, bateria WhatsApp, atenda acabe, 

alimentar ERP. Tais palavras estão relacionadas à capacitação dos colaboradores à 

importância de mensurar os tempos de cada processo e à necessidade de uma 

alimentação correta do sistema. 

Quanto à dimensão tecnológica, as palavras que tiveram maior frequência 

foram: mundo vai, vai usar, preciso ter, falta transparência, checklist, todo mundo. Os 

pontos de melhoria estão relacionados à necessidade de se ter uma informação 

uniformizada, por meio de integração de sistemas e tecnologias mais amigáveis, 

possibilitando aos gestores avaliar a sua parte do processo e a interferência que possa 

causar antes ou depois da sua ação. 
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5.2 Benefícios percebidos da transformação digital no controle de leitos 

Para identificar os benefícios da TD, foi realizada a pergunta apresentada no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Questão realizada durante a pesquisa de campo referente aos benefícios 

da TF  

Objetivos específicos 
estabelecidos 

Perguntas realizadas no trabalho de campo (roteiro 
de entrevista) 

Identificar os benefícios 
percebidos da 
transformação digital no 
controle dos recursos 
(estrutura) de leitos do 
hospital. 

Quais os benefícios percebidos da transformação digital 
no controle dos recursos (estrutura) de leitos do hospital? 

 

 Para os entrevistados, o maior benefício da TD seria o aumento de eficiência 

dos processos (mencionado 45 vezes ao longo das entrevistas), seguido pelo 

aumento da satisfação dos pacientes (mencionado 10 vezes), melhora da qualidade 

da informação (mencionado 7 vezes), maior transparência do processo (mencionado 

5 vezes), maior segurança assistencial (mencionado 2 vezes), maior satisfação dos 

colaboradores (mencionado 2 vezes) e a possibilidade de integração de todos os 

sistemas (mencionado uma vez). A Figura 22 apresenta estes resultados. 

 

Figura 22. Gráfico das respostas referente aos benefícios agrupadas por palavras 

chaves 
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 Quando os benefícios são agrupados nos três elementos de análise adotados 

neste estudo, os benefícios para a organização se destacam, seguidos dos benefícios 

sociais e, por último, pelos benefícios relacionados ao elemento tecnologia (Figura 

23). 

 

 

Figura 23. Gráfico de frequência das respostas referente aos benefícios, agrupadas 

pelos elementos da TD. 

 

 

 

5.3.1. Benefícios relacionados ao elemento organizacional da TD 

 

Para os entrevistados, o aumento da eficiência da gestão dos leitos é o principal 

benefício da TD, corroborando a literatura prévia sobre o tema (Landa et al., 2018; 

Rocha et al., 2018; entre outros). Segundo os entrevistados, a TD nos processos de 

gerenciamento de leitos possibilitará maior transparência e otimização dos processos, 

com redução de custos, e permitirá uma melhor priorização de alocação dos 

pacientes. Este entendimento está alinhado aos achados de Raffa, Malik e Pinochet 

(2017) em estudo prévio conduzido no Brasil. A partir de informações preditivas será 

possível uma melhor alocação dos recursos humanos, equipamentos e insumos, 

conforme proposto na literatura. 
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Os entrevistados acreditam que por meio de informações em tempo real será 

possível uma tomada de decisão mais rápida e assertiva, com diminuição de 

retrabalhos. Além disso, haverá maior transparência para toda a cadeia de 

gerenciamento de leitos, proporcionando a saída mais rápida do paciente do leito. Tais 

benefícios também foram identificados na literatura revisada (Williams et al., 2019; 

Sullivan & Staib, 2018; entre outros). Nas palavras de E2:  

 

“Ao girar leito, uma gestão mais eficiente nesse sentido, temos 

um ganho virtual de capacidade à medida que, com o mesmo 

número de leitos e de recursos humanos, a gente consegue 

otimizar esses recursos”.  (E2) 

 

Outro benefício relativo ao elemento organizacional é o aumento da segurança 

assistencial. Para os entrevistados, o paciente necessita de cuidados específicos a 

partir da patologia apresentada e precisa estar alocado ao leito adequado. Outra 

questão levantada referente à segurança do paciente é o tempo de espera por leito, 

principalmente dos pacientes provenientes da emergência. Os entrevistados 

acreditam que estes pontos podem ser melhorados pela agilidade no processo de 

gestão do leito. Este entendimento está em conformidade com a literatura revisada 

(Alam et al., 2020; Mahraz et al., 2019).  

Pela análise estatística TF–IDF, as palavras mais importantes referentes ao 

elemento organizacional foram: tomada de decisão; decisão rápida; vai precisar; 

unidades de internação; traçar metas; processo todo. Estes termos complementam a 

análise de conteúdo, reforçando os benefícios percebidos referentes ao aumento de 

eficiência, através de decisões mais rápidas e de outros elementos que terão mais 

agilidade, principalmente nas unidades de internação. 

 

 

 

 

  



68  

 

 

5.3.2. Benefícios relacionados ao elemento social da TD 

 

Para os entrevistados, os benefícios da TD têm o potencial de aumentar a 

satisfação do paciente, já que várias reclamações dos pacientes estão relacionadas 

ao tempo de espera por leito nas emergências e no centro cirúrgico. A TD diminuiria 

o tempo de espera, resultando em aumento do indicador Net Promote Score (NPS). 

Este entendimento é corroborado pelos achados de pesquisas prévias sobre o tema 

(Alam et al., 2020; Waring & Alexander, 2015, entre outros). Conforme citado pelo 

entrevistado E2: 

 

À medida que temos a jornada do paciente de fato desenhada e 

acompanhado por funções digitais, a gente consegue trabalhar 

para diminuir o tempo de espera, o que não agrega valor e então 

melhorar jornada, deixá-la mais lisa, isso melhora impacta 

positivamente na melhora do paciente. (E2) 

 

Alguns entrevistados também mencionaram benefícios relacionados ao 

aumento da satisfação dos colaboradores. Ter um processo mais ágil e transparente, 

que permita decisões mais assertivas, reduz o estresse dos colaboradores que 

participam do processo de gerenciamento dos leitos. A percepção é de que quanto 

mais tecnologia se incorpora aos processos, maior o alívio na vida dos colaboradores. 

Este benefício foi identificado por Haggerty (2017), que destaca que a TD permite que 

os funcionários tenham mais acesso aos dados dos pacientes. Alguns entrevistados 

mencionaram também o aumento da satisfação do “cliente médico”, que atua na 

instituição, haja vista o aumento da velocidade de disponibilização de leitos. Este 

aspecto não foi identificado na literatura revisada. 

Pela análise estatística TF–IDF, as palavras mais importantes da dimensão 

social foram: tempo de espera; satisfação do paciente; transparência paciente; 

diminuir tempo; melhor satisfação; cliente médico. Estes termos corroboram os 

benefícios identificados por meio da análise de conteúdo. 

 

 

5.3.3. Benefícios relacionados ao elemento tecnológico da TD 
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Estes benefícios relacionam-se à uniformização da informação e à tecnologia 

em si pela possibilidade de integração dos sistemas existentes, conforme identificado 

por Raffa et al. (2017). Alguns respondentes acreditam que a TD permitirá informação 

mais uniformizada, fidedigna e estruturada, disponível em tempo real. Para o 

entrevistado E10: “não existe gestão sem indicador”, e é necessária a integração de 

todos os sistemas, corroborando pesquisas anteriores (Williams et al., 2019; Abedian 

et al. 2018; entre outros). 

Pela análise estatística TF–IDF, as palavras mais importantes da dimensão 

tecnológica foram: faz gerenciamento; facilidade deste; existe indicador; diagnósticos 

formados; desses indicadores; desse monitoramento. Estas palavras corroboram os 

benefícios identificados quanto à importância da tecnologia para obter uma gestão 

efetiva, por meio de indicadores. 

A Figura 24 apresenta os resultados da análise TF–IDF para os benefícios 

agrupados pelos três elementos da TD. 

 

 

Figuras 24. Gráfico do resultado da análise TF–IDF para os benefícios agrupados 

pelos elementos da TD  
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5.3 Dificuldades percebidas na implementação da transformação digital no 

controle dos leitos do hospital 

Para identificar as dificuldades da TD, foi realizada a pergunta que consta no 

Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Questão realizada durante a entrevista de campo referente às 

dificuldades na implementação da TD  

Objetivos específicos estabelecidos Perguntas realizadas no trabalho de campo 
(roteiro de entrevista) 

Identificar as dificuldades percebidas da 
implementação da transformação digital 
no controle dos leitos do hospital. 

Quais as dificuldades percebidas na 
implementação da transformação digital no 
controle dos leitos do hospital? 

 

Para os entrevistados, as maiores dificuldades na implementação da TD estão 

relacionadas à cultura organizacional (mencionado 13 vezes ao longo das 

entrevistas), seguido por dificuldades tecnológicas (mencionado 12 vezes), de 

processo (mencionado 5 vezes), resistência dos médicos (mencionado 3 vezes), alto 

investimento (mencionado 3 vezes), pacientes (mencionado 2 vezes) e transparência, 

tempo e informação (mencionados uma vez cada um, ao longo das entrevistas). A 

Figura 25 apresenta as principais dificuldades relatadas pelos entrevistados. 

 

Figura 25. Gráfico das respostas referente às dificuldades agrupadas por palavras-

chave. 
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 Como pode ser visto na Figura 26, quando as dificuldades são agrupadas nos 

três elementos de análise, o elemento social desponta como a maior dificuldade 

(mencionada 18 vezes), seguido por aspectos tecnológicos (mencionados 12 vezes) 

e, por último, aspectos organizacionais (mencionados 10 vezes).  

 

 

Figura 26. Gráfico de frequência das repostas referentes às dificuldades agrupas 

pelos elementos da TD. 

 

 

5.3.1 Dificuldades da implementação relacionadas ao elemento social da TD 

 

Os entrevistados mencionaram dificuldades relacionadas ao corpo clínico. Os 

médicos teriam uma percepção negativa quanto à nova ferramenta por, por exemplo, 

evidenciar o não-preenchimento da previsão de alta e o receio de perder o controle 

sobre o processo. Tais dificuldades foram identificadas por Hermes, Riasanow, 

Clemons, Böhm e Krcmar (2020) ao analisar 1.830 instituições de saúde. Os 

entrevistados comentaram ainda sobre a possível resistência dos colaboradores às 

mudanças necessárias, causando ansiedade e resistência ao processo. Este 

resultado corrobora pesquisas anteriores (Alam et al., 2020; Sullivan & Staib, 2018; 

entre outros).  
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Avaliando as dificuldades apontadas pelos gestores por meio da mineração de 

dados e do cálculo TF–IDF, as palavras mais importantes referentes ao elemento 

social foram: nasceu assim, hoje diferentes, gente nasceu, clinicamente, corpo clínico, 

convivemos dessa. Estes termos ressaltam o possível impacto da TD principalmente 

no corpo clínico do hospital. 

 

5.3.2 Dificuldades da implementação relacionadas ao elemento tecnológico 

da TD 

Estas dificuldades dizem respeito a interfaces e integrações dos sistemas e 

dados. Os entrevistados relataram dificuldade em personalizar as informações de 

acordo com a necessidade do setor e em lidar com várias versões do mesmo sistema 

em operação. Tais dificuldades convergem para as apontadas na literatura (Raffa et 

al., 2017; Sullivan & Staib, 2018). Conforme E2: “Uma dificuldade, às vezes, 

tecnológica, o sistema exige informação, eles não pegam 100% da cadeia, então nós 

temos outros sistemas ligados e integrar e coordenar toda essa informação é difícil.” 

Foram ainda mencionadas as seguintes dificuldades: obtenção de dados em 

tempo real; manutenção dos sistemas existentes; obtenção de informações mais 

fluidas e disponíveis, e dificuldades em desenvolver e implementar ferramentas que 

não onerem a rotina assistencial. Estes desafios também estão presentes nos estudos 

de Hermes et al. (2020), Sullivan e Staib (2018) e Raffa et al. (2017). Quanto à 

usabilidade, E3 mencionou que “essas ferramentas têm que ter boa usabilidade, fácil 

usabilidade e elas têm que ser uma coisa rápida e à mão, porque essas pessoas estão 

no atendimento, o foco deles é atender o paciente. Colocar a informação no sistema 

é uma coisa secundária para a equipe assistencial.” 

Foram relatadas também dificuldades relacionadas ao alto valor do 

investimento na tecnologia e ao elevado custo e tempo para sua implementação, em 

consonância com os achados de Sullivan e Staib (2018), Raffa et al. (2017) e Hermes 

et al. (2020). 

Avaliando as dificuldades apontadas pelos gestores por meio da mineração de 

dados e do cálculo TF–IDF, as palavras mais importantes referentes ao elemento 

tecnológico foram: problema grande, nessa ferramenta, mundo informação, interfaces 

integração, integrações, informação precisa, alguns problemas, tempo real. As 
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palavras reforçam as principais dificuldades mencionadas anteriormente, 

principalmente relativas à integração dos dados e ao fornecimento de informação em 

tempo real. 

 

 

5.3.3 Dificuldades da implementação relacionadas ao elemento 

organizacional da TD 

Os entrevistados acreditam que a maior dificuldade no processo de 

implementação da TD está relacionada à cultura organizacional, principalmente 

devido à necessidade de alteração dos processos existentes. Esta percepção é 

corroborada pela literatura (Allen, 2015; Raffa et al., 2017).  

As dificuldades mencionadas também se referem ao próprio processo de 

implementação da TD: dificuldades em superar a setorização para implementar um 

controle único; como tratar as exceções; como alimentar adequadamente o sistema.  

Conforme E3:  

 

A maior dificuldade é a gente ter informações, as pessoas 

alimentando essas informações em tempo real. Se o usuário não 

aderir a essas ferramentas então para que eles também possam 

aderir, essas ferramentas têm que ter boa usabilidade, fácil 

usabilidade e elas têm que ser uma coisa rápida e a mão, porque 

essas pessoas estão no atendimento, o foco deles é atender o 

paciente. Colocar a informação no sistema é uma coisa 

secundária para a equipe assistencial. (E3) 

 

A preocupação com a adequada alimentação do sistema consta em diversos 

estudos prévios (Raffa et al., 2017; Abedian et al., 2014; Cameron et al., 2015, entre 

outros). Os entrevistados mencionaram também os problemas organizacionais que a 

transparência propiciada pela TD pode evidenciar, conforme descrito por Sullivan e 

Staib (2018). 

Avaliando as dificuldades apontadas pelos gestores por meio da mineração de 

dados e do cálculo TF–IDF, as palavras mais importantes referentes ao elemento 
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organizacional foram: aderir ferramentas, alguns meses, algum gargalo, algum 

desconforto, alguém seguir, vai mexer, questão cultural, é dificuldade, cultural porque. 

As palavras retratam a dificuldade em instituir e seguir novos processos, assim como 

as dificuldades relativas às mudanças que precisam ocorrer em função da adoção da 

TD. 

 A Figura 27 apresenta os resultados da análise TF–IDF para as dificuldades da 

implementação agrupadas pelos três elementos da TD. 

 

 

 

Figura 27. Gráfico do resultado da análise de TF–IDF para as dificuldades pelos 

elementos da TD  
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6. CONCLUSÕES 

O objetivo geral desta pesquisa foi responder ao seguinte questionamento: 

Como a transformação digital pode impactar o gerenciamento do fluxo de leitos de 

uma instituição hospitalar? Além disso, buscou-se identificar os principais benefícios 

e dificuldades percebidos por gestores em relação à implementação da TD no 

gerenciamento dos leitos hospitalares. 

 

Como é realizado o gerenciamento dos leitos no hospital investigado?  

O processo de gestão de leitos do hospital é complexo, com interface de várias 

áreas e alguns processos não informatizados. Além disso, a gestão semi-centralizada, 

o que adiciona ainda mais complexidade ao processo. Utilizam-se vários sistemas 

sem integração, os quais resultam em informações fragmentadas e não adequadas 

para a tomada de decisão. O que garante a efetividade no processo atual de gestão 

de leitos é o comprometimento das pessoas que participam do processo e a 

implementação recente de duas reuniões diárias, onde é possível consolidar as 

informações de cada área e assim planejar a alocação de leitos. Um dos grandes 

desafios está relacionado ao cumprimento das políticas existentes referentes, 

principalmente, à alta e ao horário de saída do paciente do leito. 

 

A transformação digital tem sido aplicada para auxiliar no gerenciamento do 

fluxo de leitos?  

Apesar de 47% dos entrevistados acreditarem que a TD tem sido aplicada no 

gerenciamento de leitos, e de 21% acreditarem que tem sido aplicada parcialmente, 

todos os entrevistados apresentam sugestões de melhorias nas tecnologias utilizadas. 

O principal ponto de melhoria refere-se ao acréscimo de inteligência nas ferramentas 

existentes, que permitem ter informações prontas, uniformizadas e em tempo real para 

a tomada de decisão, fazendo com que cada gestor consiga fazer suas interferências 

na gestão de leitos e, assim, avaliar o impacto no fluxo como um todo.  

O ERP hospitalar possui informações em tempo real, mas não possui 

informações prontas e de fácil acesso, que permitam aos gestores utilizá-las para o 

gerenciamento de leitos, de maneira a permear a cadeia como um todo. Além disso, 

não possui integração com os sistemas de higiene e manutenção, o que gera a 
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necessidade do uso de telefone e grupos de WhatApps, na tentativa de suprir esta 

lacuna de comunicação entre as áreas. 

 

 

Quais os benefícios percebidos da transformação digital no controle dos 

recursos (estrutura) de leitos do hospital? 

 O principal benefício percebido da aplicação da TD no gerenciamento dos leitos 

é o aumento de eficiência do processo, tendo em vista a possibilidade de informação 

em tempo real. Assim, a TD permitiria aos gestores decisões mais rápidas e 

assertivas, reduzindo o número de leitos ociosos e aumentando a número de leitos 

disponíveis para atendimentos e procedimentos. Os gestores entrevistados relataram 

ainda potenciais benefícios para  colaboradores, pacientes e corpo clínico devido à 

maior transparência do processo e à diminuição do tempo de espera por leitos. 

 

Quais as dificuldades percebidas na implementação da transformação digital no 

controle dos leitos do hospital? 

  Quanto às principais dificuldades percebidas, os entrevistados mencionaram 

a necessidade de mudança de cultura para implementar o processo de TD no hospital, 

dificuldades relativas à credibilidade da tecnologia, ao tempo de implantação e à 

necessidade de transformação dos processos organizacionais. 

 

Como a TD pode impactar o gerenciamento do fluxo de leitos de uma instituição 

hospitalar? 

Os resultados desta pesquisa revelam que a TD pode impactar positivamente 

o gerenciamento do fluxo de leitos, permitindo processos mais eficientes, controlados 

e transparentes. No entanto, para alcançar o sucesso com a implantação da TD é 

imprescindível contemplar os três elementos analisados neste estudo.  

O elemento tecnológico refere-se à necessidade de implementar novas 

tecnologias para disponibilizar os dados em tempo real e prontos para a tomada de 

decisão embasada. Mas somente adquirir novas tecnologias não é o suficiente para 

implementação bem-sucedida da TD.  

O elemento organizacional deve ser contemplado no processo de TD porque é 

necessário abordar as questões organizacionais, principalmente as relacionadas aos 
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processos, mudando e redefinindo políticas que esbarram em questões e 

comportamentos de médicos e pacientes.  

O aspecto social merece atenção porque a TD impacta a vida das pessoas, 

sejam elas gestores, colaboradores, médicos ou pacientes, e pode gerar resistência 

à TD. Ademais, é primordial que o conceito de TD seja amplamente disseminado na 

instituição para que haja uma cultura de melhoria contínua, por meio da TD. No 

hospital investigado observou-se desconhecimento dos gestores entrevistados sobre 

o que é a TD e sobre suas possibilidades. 

 

Contribuições  Teóricas, Gerenciais e Sociais da pesquisa 

A contribuição teórica desse estudo reside na avaliação dos benefícios e 

dificuldades da implementação da TD por meio dos seus elementos tecnológico, 

organizacional e social. Esta abordagem abrangente não foi identificada nos estudos 

prévios analisados. Além disso, este estudo trata de assunto ainda pouco explorado, 

principalmente em países em desenvolvimento.  

Este estudo é também fundamental no campo prático, pois revela um caminho 

para os gestores hospitalares na adoção da TD, já que a utilização de tecnologias 

digitais para gestão de leitos hospitalares ainda é incipiente.  

Este estudo também contribui para a sociedade, já que a implementação bem-

sucedida da TD pode trazer mais eficiência para a gestão de leitos, aumentando a 

capacidade e possibilitando o atendimento de mais pacientes, tanto no setor público, 

quanto no privado. 

 
Campos para pesquisas futuras  

Pesquisas futuras podem ter como foco de investigação hospitais que já 

tenham implementado a TD, visando compreender se a percepção dos gestores após 

a implementação é compatível com os achados desta pesquisa. Outro estudo 

interessante seria a mensuração dos principais indicadores de gestão de leitos após 

a implementação da TD para avaliar os ganhos efetivos da implementação. Por último, 

por apresentar algumas diferenças entre os setores público e privado, sugere-se 

também realizar a mesma pesquisa em um hospital público, com o objetivo de 

comparar a visão dos gestores púbicos e privados referente à TD.  
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Anexo I 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

O objetivo desta pesquisa é responder à seguinte pergunta: Como a transformação 

digital pode impactar o gerenciamento do fluxo de leitos nos hospitais?  

 

1) Como é realizado o gerenciamento dos leitos no hospital?  

• Qual é o processo de gerenciamento de leitos? 

• Há uma área responsável? Possui médico gestor responsável além da área? 

Possui um grupo de Hospitalistas?  

• Qual é a interface com a área da Hospitalidade (limpeza) e Manutenção, para a 

liberação do leito com a área de gerenciamento de leitos? 

• Como se dá o processo de solicitação de leitos pelo Pronto Atendimento, Centro 

Cirúrgico (cirurgias eletivas e de urgência), Internação clínica, Transferências 

internas? 

• Quais as ferramentas utilizadas? 

 

2) A transformação digital tem sido aplicada para auxiliar no gerenciamento do 

fluxo de leitos? 

• Quais ferramentas de gestão que vocês utilizam para o gerenciamento de leitos? 

• Possui dados em tempo real? 

• Você considera as ferramentas adequadas? Por quê? 

(Atende as necessidades das solicitações de vagas do Pronto Atendimento, Centro 

Cirúrgico, Internação eletiva, transferências internas?) 

3) Qual a percepção dos gestores dos hospitais sobre à adoção da 

transformação digital para auxiliar no gerenciamento de leitos? 

4) Quais os benefícios percebidos da transformação digital no controle dos 

recursos (estrutura) de leitos do hospital? 

5) Quais as dificuldades percebidas na implementação da transformação digital 

no controle dos leitos do hospital? 

6) Quais indicadores vocês monitoram referente ao processo de gestão de 

leitos? (Média de permanência; Taxa de ocupação; Intervalo de substituição; Giro 

do leito; Tempo médio de saída do leito após a alta médica?) 


