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1.

RESUMO
2.

3.

O hospital é um local de ações complexas onde são realizadas diversas atividades de
atendimento à população tais como: consultas, exames, cirurgias, pronto‐atendimento,
internações em enfermarias e unidades de terapias intensivas. Estas atividades se misturam
à ansiedade, à impaciência, ao desespero e à angústia dos pacientes e de seus familiares,
questões que envolvem equilíbrio emocional tanto por parte dos profissionais que prestam
serviços, quanto das pessoas por elas atendidas. A crise da saúde no Brasil agrava-se a cada
ano e hoje se constitui num grande problema para os hospitais particulares. Os enfermos
que acorrem às emergências aumentam progressivamente, e em contrapartida, não há oferta
de leitos hospitalares na mesma proporção, gerando superlotação, queda na qualidade da
assistência prestada aos pacientes, desgaste dos profissionais da área de saúde e dificuldade
na gestão dos leitos. Este trabalho apresenta uma pesquisa que busca construir uma
ferramenta alternativa que possa contribuir com o gerenciamento de leitos de um hospital
particular.

Busca

também,

identificar

possíveis

gargalos

ou

deficiências

e,

consequentemente, efetuar alterações nesse fluxo para obter um aumento na capacidade de
atendimento, reduzindo assim os custos, sem comprometer a qualidade dos serviços
prestados. A ferramenta utilizada foi a simulação computacional baseada em eventos
discretos, com a qual se pretende identificar os principais parâmetros a serem considerados
para uma adequada modelagem desse sistema. O presente estudo tomou como referência a
internação de um hospital particular, com base no cenário atual, onde seus apartamentos
encontram-se em nível de saturação quanto a sua taxa de ocupação. O projeto de realocação
dos leitos tem como objetivo atender à crescente demanda por cirurgias e internações
constatada pela atual administração.
4.

Palavras-chaves:
computacional.

Hospital,

leitos,

Saúde,

Pesquisa

operacional

e

Simulação
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ABSTRACT

The hospital is a place of complex actions, where several activities for serving the population
are performed such as: medical appointments, exams, surgeries, emergency care, admission in
wards and ICUs. These activities are mixed with anxiety, impatience, despair and distress of
patients and their families, issues involving emotional balance both for professionals who
provide services for them as for people cared by them. The healthcare crisis in Brazil is getting
worse every year and today, constitutes a major problem for private hospitals. The patient that
comes to emergencies progressively increase, and in contrast, there is no supply of hospital
beds in the same proportion, causing overcrowding, declines in the quality of care delivered to
patients, drain of professionals of the health area and difficulty in management the beds. This
work presents a study that seeks to create an alternative tool that can contribute to the
management of a private hospital beds. It also seeks to identify potential issues or deficiencies
and therefore make changes in flow for an increase in service capacity, thus reducing costs
without compromising the quality of services provided. The tool used was the Computational
Simulation –based in discrete event, which aims to identify the main parameters to be
considered for a proper modeling of this system. This study took as reference the admission of
a private hospital, based on the current scenario, where your apartments are in saturation level
as its occupancy rate. The relocation of project beds aims to meet the growing demand for
surgeries and hospital admissions observed by the current administration.

Keywords: Hospital, beds, Healthcare, Operations Research and Computer Simulation.
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CAPITULO I
1. INTRODUÇÃO
1.1. COMENTÁRIOS INICIAIS
Hospital define-se como sendo parte integrante de uma organização médica e social,
cuja função básica consiste em proporcionar assistência médica integral, preventiva e curativa
à população, sob quaisquer regimes de atendimento, inclusive o domiciliar. Para Witiuk (1998)
o hospital deve ser encarado sob a forma de uma instituição dotada de tarefas, estrutura, pessoas,
tecnologia e organização adequadas à recepção de pacientes em regime de internação, a fim de
devolvê-los à comunidade em condições satisfatórias de saúde.
Ribeiro (1993), diz que: “o instrumento de trabalho, por excelência, da medicina
desenvolvida no modo capitalista de produção, que expressa de forma particular clara as suas
funções sociais e a posição que seus agentes ocupam na estrutura social, é o hospital”. A
importância dada à organização hospitalar se deve à concentração de instrumentos especializados
de trabalho ali existente. Ou seja, a premissa é a de que o hospital forneça ao paciente o tratamento
curativo e à sociedade um serviço com qualidade e na escala que ela necessita. Portanto, além da
qualidade que deve ser oferecida ao indivíduo, deve-se pretender que o serviço prestado a
sociedade seja eficiente e eficaz.
A natureza complexa da organização, estrutura e serviços hospitalares transforma a gestão
hospitalar em uma tarefa de grande dificuldade (BRONZINO et al, 2000). Além disso, a natureza
delicada desses serviços (lidar com doenças, por exemplo) e a sua constante necessidade de
contenção de custos aumentam ainda mais a dificuldade de seu gerenciamento.
Lima et al.(2004) ressaltam que, quando se relaciona o nível de complexidade assistencial
com o número de leitos e o porte financeiro, quase a totalidade dos hospitais filantrópicos de baixa
e média complexidade (no que se refere aos serviços prestados) apresenta um desenvolvimento
gerencial incipiente. Isto aponta para uma falha e até um desperdício em função do gerenciamento
nos diversos setores.
O hospital é um local de ações complexas, onde são realizadas diversas atividades de
atendimento à população, dentre elas, consultas, exames, cirurgias, pronto-atendimento,
internações em enfermarias e Unidades de Terapia Intensivas (UTIs).
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De acordo com Brito (2003), mudanças importantes nas organizações têm acontecido em
decorrência das transformações globais ocorridas nas últimas décadas. Essas mudanças
passaram a exigir novas habilidades dos trabalhadores e sua adaptação aos novos processos
criados, como resposta à necessidade do surgimento de novos valores, atitudes e
comportamentos visando um melhor atendimento ao cliente.
Ainda segundo Brito (2003), o hospital se reveste de grande complexidade. Justificada
pelos seguintes fatores:
 Aparato tecnológico necessário.
 Diversidade de profissionais que integram as equipes.
 Relações estabelecidas no cotidiano de trabalho.
 Necessidade de atendimento personalizado ao cliente.
 Alto grau de diferenciação interna, inviabilizando a padronização excessiva de

procedimentos.
 Grande número de profissionais, de diferentes categorias e níveis de formação, em

trabalho contínuo, nas 24 horas, em vários serviços.
Todos esses fatores acrescidos à questão emocional envolvida provocaram, então, um
aumento considerável na complexidade da gestão hospitalar. A pressão exercida pelos
problemas financeiros na área administrativa está exigindo que sejam alocados profissionais
capacitados no processo de apoio administrativo e gerencial, sob pena de comprometer a
sobrevivência das instituições.
O número de leitos hospitalares no Brasil sofreu uma redução de 10,5% entre 2005 e
2012, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM). O órgão aponta que, em sete anos,
houve uma redução de 41.713 leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS). O Estado
mais prejudicado pela queda é Mato Grosso do Sul, com uma perda de 26,6% dos leitos. O
levantamento do CFM foi feito com base nos dados apurados junto ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde.
Na rede pública de saúde do Rio Grande do Norte, 418 leitos de internação foram
desativados nos últimos sete anos (2005-2012). O Estado é o 18º colocado no ranking nacional
dos que perderam mais leitos. Na rede pública, passamos de 7.199 leitos, em 2005, para 6.781
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em 2012. A rede privada de saúde do RN também registrou a desativação de 269 leitos. Passou
de 1.518, em 2005, para 1.249, em 2012.
Se a saúde pública segue em declínio, carecendo de muitos investimentos para garantir
à população um serviço de qualidade, a rede de medicina particular tem preenchido esse vácuo,
aproveitando essa deficiência para crescer de forma significativa. Somente no Rio Grande do
Norte, o número de beneficiários de planos de saúde aumentou 9,2% de 2007 para 2008. O
crescimento está acima da média da região Nordeste no período (5,4%), mas não supera o índice
registrado em Natal: 23,31%. Os números são da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
De junho de 2011 a junho de 2012, quase 3(três) milhões de novos beneficiários foram
incorporados ao mercado de saúde suplementar, revela a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Do total de novos beneficiados, 1,3 milhão foram em planos de assistência
médica e 1,7 milhão em planos exclusivamente odontológicos. No Brasil, 62,9% dos
beneficiários de planos de assistência médica têm plano coletivo empresarial e 14,0% coletivo
por adesão. As maiores participações de planos individuais estão em estados das Regiões Norte
e Nordeste, com destaque para Alagoas, 44,7%; Amapá, 38,1% e Rio Grande do Norte, 37,9%.
A crise na saúde pública do Brasil agrava-se a cada ano, e hoje, é sem dúvida um dos
grandes problemas para os hospitais particulares. O aumento da população, sobretudo da
população idosa, acrescido da contínua migração do homem do campo para as cidades, faz
crescer, progressivamente o número de enfermos que acorrem às emergências. Por outro lado,
o número de leitos não vem sofrendo um aumento em sua quantidade de modo a balancear a
crescente demanda, gerando assim uma superlotação, queda na qualidade da assistência
prestada aos pacientes, desgaste dos profissionais da área da saúde e dificuldade na gestão dos
seus leitos.
Considerando-se que a eficiência administrativa em hospitais está relacionada ao melhor
uso dos recursos disponíveis, pode-se inferir que, para a reversão deste quadro de deficiências,
não são suficientes apenas os conhecimentos em saúde. Nesta situação a utilização da Pesquisa
Operacional na área de serviços hospitalares seria muito útil, no sentido de prover flexibilidade,
qualidade, melhor aproveitamento de recursos e redução de custos.
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Nas últimas décadas, várias técnicas de administração da produção foram desenvolvidas
para gerenciar problemas dentre outros, originados no ambiente de manufatura. Essas
metodologias que são eficientes na gerência de uma indústria devem agora se adequar às novas
necessidades que estão surgindo na gestão de serviços, particularmente na área de saúde, como
forma de otimização dos processos de gestão hospitalar.
Os hospitais, centros de traumatologia e outros serviços médicos, formam um grande
campo de estudo, Atualmente, pesquisadores e analistas de negócios estão começando a descobrir
o potencial do uso da simulação dentro do ambiente hospitalar. Utilizando a simulação como
ferramenta analítica na melhoria de processos e suporte a decisão e estudando as interações entre
pacientes, médicos, enfermeiros, equipe técnica e de suporte. A simulação pode ser ainda mais
útil na eliminação de ineficiências e na alocação de recursos para otimização de determinados
setores.
De acordo com Gonçalves (2004), as seguintes características tornam essa tecnologia um
instrumento adequado na solução de problemas da área de saúde:
 Os modelos de simulação são de custo relativamente baixo e de pouco risco em
relação às experiências aplicadas diretamente no sistema real;
 Suportam

flutuações

estatísticas,

representadas

pelas

distribuições

de

probabilidade;
 São elaborados conforme a estrutura do sistema que se deseja representar e das
quais os dados estejam disponíveis. Essa característica enfatiza a representação
direta da estrutura e da lógica do sistema, diferentemente das abstrações dos
modelos matemáticos;
 Oferecem resultados, conforme os requisitos desejados, sendo capazes de gerar
informações necessárias tanto para o projeto, quanto para a operação do sistema
modelado.
Quando a finalidade de um estudo é abranger as questões administrativas do hospital
sob a perspectiva da gestão estratégica de leitos, é necessário recorrer a questões pontuais
específicas capazes de abranger a temática sob aspectos amplos. Assim, faz-se necessário
compreender o próprio conceito de gestão de leitos. E para tanto, recorremos a BOEGER que
defende que:
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“Um hospital ao contrário de um hotel, não mede sua performance pelo volume
de diárias. As diárias são um percentual muito pequeno da receita bruta total.
Em um hospital, a maior fonte de receita está nos procedimentos, na
comercialização da diferença entre o valor pago e o recebido por materiais e
medicamentos. Interessa tanto ao cliente quanto ao hospital, o maior giro
possível de cada leito. O cliente, porque quer voltar à sua rotina diária, e, o
hospital, porque poderá prestar um novo atendimento a clientes em condições
precárias de saúde, que consumirão exames, UTI e medicamentos.”

(BOEGER, 2009).
O grau de complexidade das organizações hospitalares acrescidos dos altos níveis de
gastos incorridos na produção dos serviços, com um aparente baixo nível de eficácia, têm levado
os empreendedores do sistema de saúde a buscar novos modelos de prestação de serviços. Tentar
melhorar os padrões de eficiência no uso dos recursos alocados às atividades operacionais dos
hospitais é uma consequência das condições impostas pelo mercado, que requer da empresa,
dentre outras questões, a modernização de processos e de gestão e capacitação do seu quadro
pessoal, em todos os níveis.
Considerando a importância que tem o gerenciamento de leitos para o desempenho das
organizações hospitalares e a carência de trabalhos voltados à investigação destas dimensões
nas organizações hospitalares, é que novos estudos e pesquisas, que analisem de que forma a
ocupação e utilização dos leitos têm sido utilizadas para apoiar decisões estratégicas nos
hospitais particulares, estão sendo desenvolvidas.
1.2. JUSTIFICATIVA
A complexidade da organização hospitalar é justificada devido à coexistência de
inúmeros processos assistenciais e administrativos, diversas linhas de produção simultâneas e
uma fragmentação dos processos de decisão assistencial, com a presença de uma equipe
multiprofissional com elevado grau de autonomia. (MALIK; NETO, 2011).
A distribuição dos recursos de saúde (médicos, leitos hospitalares, enfermeiras, etc. no
Brasil é caracterizada por uma desigualdade geográfica muito acentuada. Pensando nisto
recentemente o Governo iniciou um programa denominado Mais Médicos que faz parte de um
amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, onde este
prevê mais investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar
mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais.
A Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária registrou, em 2009, um universo de 105
270 estabelecimentos de saúde, sendo 3 741 desativados, 4 080 extintos, 96 450 em atividade e
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999 em atividade parcial. Desse conjunto, 99 777 estabelecimentos são do tipo único (sem
terceirizações), 1 800 são com terceirização em suas dependências e 3 693 estabelecimentos
são terceirizados.
A mesma pesquisa traça o perfil dos estabelecimentos de saúde do Brasil onde
predominam as entidades com fins lucrativos (90,6%); destes 30.6% possuíam vínculos com o
sistema público de saúde SUS em 2005, e em 2009 27,1%. Neste mesmo estudo, a tendência
de queda da oferta de internação SUS no setor privado com queda acumulada entre 2005/2009
foi de 8,9%, em todas as regiões do país.
Com relação à fonte financiadora de alguma de suas atividades de saúde, os
estabelecimentos apresentam um predomínio de 67,2% via SUS, sendo seguidas pelo
pagamento direto das atividades (particular) com 42,7%, e pelos planos de saúde com 35,5%,
sendo 2,8% por meio de planos próprios dos estabelecimentos. Embora com ligeira queda em
relação a 2005, onde esta proporção era de 70,9%, o SUS representa a fonte de financiamento
mais frequente entre os estabelecimentos de saúde.
O número de leitos apurados pela pesquisa da ANS em 2009 foi de 431 996, sendo 152
892 (35,4%) públicos e 279 104 (64,6%) privados. Acompanhando a tendência observada nos
estabelecimentos com internação, também os leitos tiveram reduzida a sua oferta nos
estabelecimentos de saúde, em 11 214 leitos entre 2005 e 2009.

Figura 1 - Leitos em estabelecimento de saúde, por esfera administrativa.
Fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de população e indicadores sociais, pesquisa de assistência médico sanitária
1979/2009.

Quanto à taxa de leitos por 1 000 habitantes, ela também sofre uma redução, caindo de
2,4 para 2,3 leitos por 1 000 habitantes. Com essa redução, que atinge todas as regiões do País,
somente a Região Sul (com 2,6 por 1 000 habitantes) atinge valores deste indicador dentro do
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parâmetro preconizado pelo Ministério da Saúde, que fica entre 2,5 e 3 leitos por 1 000
habitantes.

Figura 2 - Leitos em estabelecimentos de saúde privados, segundo as grandes regiões.
Fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de população e indicadores sociais, pesquisa de assistência médico sanitária
1979/2009.

A cidade de Natal possui hoje aproximadamente 804.000 habitantes segundo dados do
IBGE-2013. A portaria N 1101-GM/Ministério da saúde de 12 de junho de 2002 estima uma
relação de leitos hospitalares de 2,5 a 3 por mil habitantes o que nos dá uma necessidade de
2.400 leitos. Segundo dados do DATASUS, Natal possuía, em 2010, 1515 leitos particulares,
sendo esta a última informação disponibilizada na sua base de informações, conforme figura
abaixo:
Tabela 1 - Número de leitos privados em Natal. Fonte: CNES/MS

Número de leitos hospitalares por habitantes – CNES/MS – período 2010
Capital

Natal

Total

Natal

1515

1515

No tocante a relação entre o número de leitos hospitalares e a quantidade de habitantes,
a cidade de Natal tem a equivalência de 2,01 leitos por habitantes. Essa ocupação tem como
outro aspecto a crescente adesão a sistemas e planos de saúde privados e ou a caixas de
assistências que, devido ao grande volume e a gestão dos recursos, conseguem estabelecer
relações comerciais que viabilizam o acesso aos leitos privados.
O cenário hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte tem como particularidade a
baixa quantidade de leitos nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, bem como Pediatria
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e Neonatologia, uma vez que na capital Natal existem 2 (dois) hospitais privados para atender
a toda demanda oriunda dos planos de saúde e particulares, o que ocasiona em muitos momentos
a falta de vagas sejam elas em Obstetrícia ou na UTI Neonato, que pode implicar, na falta desta
última, em não realização de procedimentos obstétricos. Devemos observar que o paciente
assistido em unidade privada, que tem com fonte pagadora o plano de saúde e ou particular,
normalmente permanece sob este regime de pagamento, haja visto que a transferência para
unidades públicas, nestas e em outras especialidades esbarra na demanda e oferta de leitos da
rede, notadamente saturada por atender não somente a cidade de Natal mas todo o Estado do
Rio Grande do Norte, em razão da ausência de leitos no interior do estado.
Falando especificamente de obstetrícia segundo os indicadores do banco de dados do
DATASUS a cidade possui hoje 150 leitos privados destinados a obstetrícia cirúrgica que estão
distribuídos conforme a figura abaixo:
Tabela 2 - Leitos privados em Obstetrícia Cirúrgica em Natal/RN

Indicadores de leitos de obstetrícia cirúrgica município de Natal – RN
CNES

Estabelecimento

Existentes

SUS

2654016

Casa de Saúde São Lucas

1

0

2679469

Hospital Central Coronel Pedro Germano

19

19

2657007

Hospital de Guarnição de Natal

5

0

2408570

Hospital Dr. Jose Pedro Bezerra

51

51

5295785

Hospital Naval

2

0

2653931

Maternidade das quintas

23

23

2409208

Maternidade escola Januário Cicco

27

27

2656957

Papi

10

0

2408236

Unidade Mista de Felipe Camarão

12

12

TOTAL

150

132

No tocante ainda à rede assistencial particular de Natal, no que se refere à Neonatologia,
a rede de assistência é composta por 19 leitos, distribuídos em 2 unidades hospitalares. Neste
cenário, estão cadastrados 19 leitos para tratamento em UTI Neonatal na cidade, e em apenas 2
dos hospitais privados conforme figura abaixo extraída da base de dados do DATASUS.
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Tabela 3 - Leitos UTI Neonatal em Natal

Indicadores de leitos UTI neonatal município de Natal – RN
CNES

Estabelecimento

Existentes

2656957

Papi

4

0

2654032

Promater

15

0

19

0

Total

SUS

É importante colocar ainda que de acordo com as informações históricas, acumuladas
no banco de dados, a ocupação do Hospital em estudo tem predominância obstétrica. A tabela
abaixo mostra no mês de setembro de 2013 o tipo de serviço (ginecologia, cardiologia, pediatria,
etc), o total de atendimentos desta especialidade no mês, o tempo médio de permanência no
leito e o percentual que este representa sob o total.
Tabela 4 - Distribuição da ocupação do Hospital por especialidade no mês de setembro/2013.

Serviço

Total

Média de permanência

% do total

Ginecologia

1039

1

40,49%

Cardiologia

295

4

11,50%

Pediatria

277

4

10,80%

Cirurgia geral

179

1

6,98%

Ortopedia

119

2

4,64%

Clinica Geral

101

6

3,94%

Cirurgia Pediátrica

93

0

3,62%

Urologia

67

1

2,61%

Ginecologia

65

1

2,53%

Cirurgia Plástica

62

0

2,42%

Cirurgia

52

7

2,03%

Mastologia

42

0

1,64%

Angiologia

40

0

1,56%

Neurocirgia

25

8

0,97%

Neonatologia

21

17

0,82%

Cirurgia Vascular

17

1

0,66%

Cardiovascular

23

Otorrinolaringologia

12

1

0,47%

Pediatria neonatologia

9

3

0,35%

Infectologia

8

8

0,31%

Proctologia

7

1

0,27%

Neurologia

7

17

0,27%

6

1

0,23%

Gastroenterologia

4

5

0,16%

Endoscopia digestiva

3

0

0,12%

Geriatria

3

31

0,12%

Cabeça e pescoço

2

10

0,08%

Nefrologia

2

12

0,08%

Hematologia

2

9

0,08%

Câmara Hiperbárica

2

6

0,08%

Cirurgia ortopédica

1

1

0,04%

Ortop.

E

trauma.

Pediátrica

No hospital em estudo o percentual de ocupação registra que todos os seus leitos, seja
apartamento simples ou enfermarias, possuem uma ocupação superior a 90%. A tabela abaixo
extraída do banco de dados referente à competência 09/2013, onde a mesma possui as seguinte
colunas: especialidade(tipo de especialidade ), Diárias disponíveis(quantidade de diárias
disponíveis no mês), Diárias utilizadas( quantidade de diárias utilizadas no mês) e % utilizado(
percentual sobre o número total).
Tabela 5 - Percentual de ocupação Enfermaria Competência 09/2013.

Tipo de acomodação – Enfermaria
Especialidade

Diárias

Diárias

% Utilizado

disponíveis

Utilizadas

Posto internação cardiológico

570

516

90,53%

Posto internação clínica médica

360

378

105%

Posto de internação ginecologia

600

553

92,17%

Total por tipo de acomodação

1530

1447

94,58%
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Tabela 6- - Percentual de ocupação Apartamento simples Competência 09/2013.

Tipo de acomodação – Apartamento
Centro de custo

Diárias

Diárias

% Utilizado

disponíveis

Utilizadas

Posto internação cardiológico

300

287

95,67%

Posto internação clínica médica

450

428

95,11%

Posto de internação ginecologia

330

331

100,30%

Total por tipo de acomodação

1080

1046

96,85%

Nesse sentido, vale ressaltar a importância de controlar de forma adequada o status dos
leitos. Isso poderá ser viabilizado através do uso da Pesquisa operacional que trate
analiticamente as informações relevantes, somadas a uma equipe composta por pessoas capazes
de analisar esses dados com intuito de embasar as decisões estratégicas, como, por exemplo, as
transferências, a reserva de apartamentos para cirurgias agendadas e, principalmente, ser capaz
de focar os procedimentos mais rentáveis para a organização.
A rápida evolução dos softwares e dos hardwares nos últimos tempos facilitou o
desenvolvimento de simuladores, cada vez mais “amigáveis”, interativos e ilustrativos,
permitindo seu uso por pessoas com conhecimentos menos profundos em ciências da
computação (DA COSTA, 2002). Porém, um profissional interessado em lidar com simulação
computacional necessita de treinamento específico, uma vez que, um estudo de simulação é
uma atividade de análise de sistemas sofisticada, na qual o operador necessita de conhecimentos
não apenas sobre a metodologia da simulação, mas também sobre probabilidade, estatística,
administração de projetos e conhecimento profundo do sistema modelado (LAW, 2003).
Este tipo de modelagem nos possibilita ganhos com modificações de comportamento e
organização do sistema, como por exemplo, com a padronização de processos e a criação de
protocolos clínicos para a redução de custos e aumento de receita.
O uso da simulação computacional em sistemas hospitalares deve ser melhor
pesquisado, considerando a complexidade desses sistemas e o fato de que, à medida que o
número de variáveis envolvidas cresce, os modelos probabilísticos tornam-se menos eficientes,
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surgindo a necessidade de um ferramental mais apropriado ao contexto hospitalar. Apesar
dessas vantagens, poucos trabalhos estão publicados usando a simulação computacional
baseada em eventos discretos para modelagem de sistemas de Saúde, mostrando que o potencial
desta ferramenta ainda não foi totalmente explorado (PAUL et al, 1998).
O seu uso permitirá a identificação de problemas com o cenário real a fim de analisar
oportunidades de melhorias para o gerenciamento de leitos, sem a interferência no modelo atual.
Isso posto, certamente possibilitará uma análise no impacto de decisões futuras sobre o sistema.
Podemos então concluir, diante das colocações feitas que há uma plataforma contextual
para ser trabalhada. A estratégia certa, com base em dados precisos, coletados e organizados de
maneira producente e o trabalho de pessoas habilitadas, somados a um gerenciamento
competente, certamente irão garantir o aumento do faturamento do hospital de maneira a
acarretar benefícios aos clientes e a própria instituição.
1.3. HÍPOTESES DA PESQUISA
Muitos foram os desafios deste trabalho, no entanto o maior deles foi o de construir uma
ferramenta que possibilite definir alternativas de estrutura que possam contribuir com o
gerenciamento de leitos de um hospital particular. Tudo isto, buscando identificar possíveis
gargalos ou deficiências e, consequentemente, efetuar alterações nesse fluxo para que se possa
obter um aumento na capacidade de atendimento de pacientes, reduzindo os seus custos, sem
deteriorar, ou quem sabe até aumentar, a qualidade dos serviços prestados à sociedade e seus
pacientes.
Fundamentada na teoria a ser abordada e na necessidade de mostrar a ligação existente
entre está e o problema proposto, para a execução do presente estudo foram consideradas as
seguintes hipóteses:
H0: A simulação computacional permitirá o estudo de alternativas de cenários para
implantação de melhorias no gerenciamento de leitos de um hospital?
H1: A simulação computacional permite representar o modelo do processo utilizado no
gerenciamento de leitos de um hospital?
H2: A utilização do modelo conseguirá elucidar a lotação dos leitos do referido hospital?
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GERAL
A fim de garantir o uso dinâmico dos leitos hospitalares, propõe-se adotar o emprego de
um sistema de gerenciamentos utilizando a pesquisa operacional. Com os recursos
disponibilizados pela tecnologia de informação, em comunhão com o uso de sistemas que
maximizem o uso dos leitos e salas cirúrgicas, seria possível desenvolver e aperfeiçoar um
sistema de gestão hospitalar que não só atende às necessidades do paciente, mas também
aumente de forma significativa a eficiência do Hospital, garantindo a sustentabilidade
econômica e social, otimizando os custos e aumentando a receita, sem contudo, comprometer a
qualidade dos serviços prestados.
Este trabalho tem como objetivo buscar modelar o gerenciamento de leitos de um hospital
particular, promovendo uma análise da situação atual e avaliando cenários alternativos que
possam levar a melhorias na taxa de ocupação dos seus leitos hospitalares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para atingir as metas propostas, este trabalho deverá considerar os seguintes objetivos
específicos:
 Utilizar métodos de pesquisa operacional como técnicas gerenciais para área hospitalar,
mas principalmente enfocando a sua utilização no gerenciamento de leitos.
 Mostrar a flexibilidade e ganhos obtidos através da utilização de uma ferramenta de
simulação no sistema de gerenciamento hospitalar.
 Analisar o cenário atual do gerenciamento de leitos de um hospital particular a fim de
propor melhorias.
 Fornecer subsídios para tomada de decisões com o intuito de otimizar os investimentos
financeiros.
 Validar o modelo proposto, eum um estudo de caso desenvolvido junto a um hospital da
rede particular da cidade de Natal/RN.
 Mapear os processos do gerenciamento de leitos, mensurando os tempos para execução
de cada uma das etapas, com o objetivo de melhorar o giro do leito;
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1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho é apresentado conforme a sistematização a seguir:
CAPITULO I – Introdução: contém a formulação do problema abordado, as questões
chaves a serem respondidas pelo presente estudo e um resumo das metodologias de estudo de
caso e de simulação computacional, justificativa, objetivos, metodologia e a estrutura do
trabalho.
CAPITULO II - Referencial teórico: contempla a revisão bibliográfica onde são
apresentados os assuntos pertinentes ao escopo do trabalho.
CAPITULO III – Método da pesquisa – apresenta o modelo atual de um hospital
particular, a execução das etapas utilizadas na construção do modelo de simulação
computacional, a descrição do cenário atual e de 4(quatro) cenários propostos.
CAPITULO IV - Contem as conclusões e limitações do presente estudo.
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CAPITULO II
2. REFERENCIAL TEORICO
Atualmente a organização hospitalar é uma das mais complexas, não apenas pela
nobreza e amplitude da sua missão, mas, sobretudo, por apresentar uma equipe multidisciplinar
com elevado grau de autonomia, para dar assistência à saúde em caráter preventivo, curativo e
reabilitador a pacientes em regime de internação, onde se utiliza tecnologia de ponta de rotina.
O hospital

constitui, ainda, num espaço de prática de ensino-aprendizagem e produção

científica (AZEVEDO, 1993).
O hospital com as características observadas nos dias atuais é algo muito recente. Uma
organização como instrumento de intervenção terapêutica com o objetivo de alcançar a cura de
doentes é uma invenção relativamente nova. Segundo Foucault (1981), os primeiros hospitais
datam do final do século 18. É nesse período que a Academia de Ciências da França busca uma
padronização para os hospitais existentes, a partir de uma série de viagens de pesquisa, cujo
objetivo era estudar aspectos físicos e funcionais para transformar os depósitos de doentes da
época em instituições que buscassem a assistência à saúde, um local de prática médica. Antes
do século 18, os hospitais serviam para separar os enfermos da sociedade, para esperar a morte,
não havendo quase nenhuma intervenção sobre a doença ou o doente.
2.1. A ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR
ROCCHI (1989, P.19) apresenta a seguinte definição:” Os hospitais modernos são
estabelecimentos destinados a cumprir cinco funções na área de saúde: preventiva, de
reabilitação, restauradora, de ensino e de pesquisa”.
Na área preventiva deve fornecer a comunidade:
 Serviços preventivos como educação sanitária.
 Prevenção da invalidez mental e física; a pré-natal e vigilância no parto normal;
 Auxilio nas campanhas de vacinação, organização de cursos e palestras como também
distribuição de informativos com a finalidade de incentivar a prevenção de doenças.
Na área curativa:
 Deve manter atividades de diagnóstico;
 Propiciar tratamento curativo de enfermidade;
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 Oferecer um serviço de alto nível no desempenho tanto de recursos humanos, quanto
materiais; e
 Oferecer assistência aos pacientes em casos de urgência.
Na área educativa:
 Adaptar cada centro do hospital para garantir um estágio de alta qualidade aos
profissionais de saúde;
 Oferecer cursos, seminários e simpósios aos chefes e diretores de unidades
administrativas;
 Promover cursos na área da saúde e ampliar o campo de literatura especifica aos
servidores que trabalham na instituição, e.
 Manter um número suficiente de convênios com entidades educacionais para residência
e estágios oficiais.
Na área de pesquisa:
 Promover e incentivar pesquisas clínicas e na área administrativa; e.
 Procurar manter dados atualizados de todas as áreas do hospital.
Um hospital é uma unidade econômica que possui vida própria e, difere das outras
empresas porque o seu objetivo ou “produto” básico é a manutenção ou restabelecimento da
saúde do paciente.
Para ALMEIDA (1983, P.205), precursor dos estudos sobre administração hospitalar no
Brasil, hospital é:
“Uma instituição destinada ao diagnóstico e tratamento de doentes internos e externos;
planejada e construída ou modernizada com orientação técnica; bem organizada e
convenientemente administrada consoante padrões e normas estabelecidas, oficial ou
particular, com ‘finalidades diversas; grande ou pequena; custosa ou modesta para
atender os ricos, os menos afortunados, os indigentes e necessitados, recebendo
doentes gratuitos ou contribuintes; servindo ao mesmo tempo para prevenir contra a
doença e promover a saúde, a prática, a pesquisa e o ensino da medicina e da cirurgia,
da enfermagem e da dietética, e das demais especialidades afins.”

O hospital é uma instituição devidamente aparelhada em pessoal e material destinada ao
diagnóstico e tratamento de pessoas que necessitam de assistência médica e cuidados de uma
equipe multidisciplinar. Sounis (1993) conceitua hospital como sendo parte integrante de uma
organização médico-social cuja função é proporcionar à população assistência médica integral,
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curativa e preventiva sob qualquer regime de atendimento, constituindo-se também como centro
de educação, capacitação de recursos humanos e pesquisa científica.
Nos últimos anos, muitas das organizações hospitalares brasileiras vem promovendo de
forma mais intensa diversas mudanças gerenciais e operacionais visando principalmente o
oferecimento de serviços de saúde de qualidade à sociedade e a implementação das políticas de
saúde definidas na constituição federal de 1988. Entretanto, apesar da atual expansão desses
serviços (LA FORGIA; COUTTOLENC, 2009), o sistema de saúde hospitalar brasileiro ainda
enfrenta limitações relativas à qualidade da atenção prestada, à incorporação de novas
tecnologias, à gestão dos recursos e à distribuição equitativa dos serviços para toda a população.
A instituição hospitalar pode surgir em forma de sociedade particular, contendo um ou
vários sócios ou em decorrência de um ato oficial nas esferas federal, estadual ou municipal.
As entidades hospitalares fazem parte de um grupo de instituições prestadoras de
serviços e podem ter ou não fins lucrativos. Os hospitais sem fins lucrativos podem ser divididos
da seguinte forma: Hospitais beneficentes e Hospitais filantrópicos.
Os hospitais particulares são aqueles que prestam assistência com o objetivo de restaurar
a saúde da população, porém essas instituições têm fins lucrativos. Podem atender pacientes
por meio de convênios de saúde ou somente por meio de pagamento direto da assistência
prestada.
Os hospitais e clínicas particulares podem atender diversas especialidades, nesses casos
denominamos hospitais gerais ou apenas alguma especialidade, como por exemplo,
atendimento oftalmológico ou estético.
As organizações hospitalares, públicas ou privadas, estão inseridas num ambiente
complexo e singular que as condiciona a um funcionamento inadequado diante da lógica da
acumulação lucrativa dos mercados. Pois, independentemente de sua natureza, ambas as
condições estão subordinadas a princípios éticos e legais que normatizam o setor saúde e às
políticas governamentais, colocando os hospitais frente a uma diversidade de interesses
divergentes a contemplar.
Segundo Nogueira (1994), evidenciam-se os interesses dos usuários, que demandam
assistência das mais variadas formas; os interesses dos trabalhadores da saúde, que buscam seu

31

sustento e boas condições de trabalho; os interesses dos acionistas em se tratando de hospital
privado, que objetiva o lucro; os interesses da rede de fabricantes e distribuidores de insumos,
das empresas seguradoras e planas de saúde, que estabelecem uma relação comercial com o
hospital; e, finalmente, os interesses dos poderes formalmente constituídos na gerência
hospitalar e no governo, que têm nos objetivos técnicos e no alcance de metas programáticas
da política de saúde o seu foco.
2.2. CENÁRIO DA SAÚDE NO BRASIL E NO MUNDO
Há pontos semelhantes nos cenários desenhados por diferentes autores, com
pensamentos distintos, que se debruçaram sobre o assunto. Sem a pretensão de esgotá-los,
vamos falar sobre alguns componentes desses cenários.
O crescimento populacional é, no mundo moderno, sem dúvida, um dos temas mais
debatidos e as consequências deste aumento um dos mais controversos. A Demografia como
variável da saúde no Brasil e no mundo aparece em todos os cenários propostos, tendo o
envelhecimento como uma das características centrais desde o último terço do século XX.
Observa-se importante queda da mortalidade infantil, associada à redução da fecundidade e ao
envelhecimento da população, com reflexos imediatos no consumo de serviços de saúde. Por
exemplo, a população de 65 anos apresenta uma demanda de até quatro vezes mais internações
que a média da população.
O perfil epidemiológico possui consequências previsíveis. Desde o final do século XX,
tem se observado a redução da mortalidade por moléstias infectocontagiosas, o aumento da
mortalidade ocasionada pelas doenças crônico-degenerativas e causas externas, o
reaparecimento de enfermidades que faziam parte da agenda antiga (como a dengue, a
tuberculose e o cólera, denominadas ré emergentes) e o surgimento da “novíssima agenda”,
representada por enfermidades infectocontagiosas emergentes (AIDS, hantaviroses, doença
espongiforme humana, além de bactérias ultra resistentes a antibióticos).
O aparecimento e o reconhecimento de diversos novos profissionais na área da saúde a
partir dos anos 1950 (psicólogos, biólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos etc. ) e o aumento tanto no número de egressos de
centros formadores de algumas categorias quanto na oferta de cursos para a formação destes
profissionais e de outros já existentes criaram um campo de batalha para redirecionar o cuidado
aos pacientes e redimensionar o espaço de cada profissional na atenção ao paciente. Em relação
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à integralidade do cuidado, cada profissional quer garantir a presença do seu saber específico,
sem considerar o de outros, potencialmente complementares.
Verifica-se ainda a queda da qualidade na formação, frequentemente atribuída ao
excesso de oferta de cursos de todo tipo, com pouco controle sobre o que oferecem e cujos
egressos não são contratados tendo em vista a qualidade de seus conhecimentos. O resultado
são atos desnecessários, desperdício e redução na qualidade da atenção ao paciente.
Observa-se, a partir do início do século XX, com mais clareza depois da sua segunda
metade, uma busca contínua por novas drogas, equipamentos e soluções. As novidades
continuam chegando e gerando sua própria demanda, porque são melhores, mais caras, dão
mais lucro, salvam mais vidas, contribuem para aumento da qualidade de vida ou qualquer outra
razão, lembrando que, na saúde, a existência da inovação não implica na substituição da
tecnologia anterior.
A respeito de todos os insumos diretos e indiretos envolvidos na assistência impactarem
em custos, ainda existe uma inflação intrínseca do setor. O fenômeno é bastante reconhecido:
os preços do setor saúde crescem mais que os da economia em geral, talvez por causa da
demanda crescente, frente a uma oferta que não consegue acompanhar o crescimento; da
pressão pelo uso da tecnologia, para amortizar o investimento realizado e para viabilizá-la junto
ao mercado; da necessidade de produzir mais, etc.
Movimentos recentes no mundo criaram uma nova consciência nos cidadãos de
diferentes países. A Constituição Brasileira de 1988, o Código de Defesa do Consumidor, o
Ministério Público e o SUS criaram condições para que os cidadãos tivessem mais poder real
na sociedade e passassem a exibir um perfil de não sucumbência a direitos. Somente no estado
de São Paulo, existem, em 2006, cerca de dez mil pacientes recebendo medicamentos graças a
ordens judiciais. Este fato se origina da criação de uma indústria de processos que acabam em
decisões judiciais, alimentadas pelos interessados. O resultado disso pode ser má utilização dos
recursos públicos e pode implicar em outro tipo de desigualdade (quem tem acesso ao judiciário
e quem não o tem), além de esbarrar no óbvio limite da capacidade de financiamento do SUS.
Estas possíveis distorções não devem ser motivo para restringir o acesso, mas obrigam
a pensar no aperfeiçoamento da legislação ou num diálogo mais competente entre Executivo e
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Judiciário. Tanto na França quanto na Itália existem documentos legais que apontam para
aspectos semelhantes (os direitos dos doentes e as cartas de cidadãos).
Os problemas de planejamento urbano influenciam a disponibilidade de leitos. Parcela
importante dos hospitais brasileiros oferece leitos de baixa capacidade resolutiva (leitos pouco
equipados), frente ao padrão de financiamento da saúde, que não tem proposta adequada para
aprimorar este atendimento incompleto. Dados do CNES (Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde) revelam que apenas 2,2% dos leitos nacionais são de UTI e que
22,8% dos leitos estão em hospitais com menos de cinquenta leitos. Resultados disso são
pressão sobre as fontes de recursos e modelo assistencial pouco eficaz, gerando busca por cada
vez mais produtos e serviços de saúde.
Este novo perfil de morbidade e mortalidade, associado à potencialização de outros
elementos, deságua em maior utilização de ações e serviços de saúde e em demanda por serviços
cada vez mais complexos. Os portadores de enfermidades crônico-degenerativas têm
necessidade de cuidados por período mais longo que aqueles com doenças infectocontagiosas.
As complicações das crônico-degenerativas, associadas ao aumento na faixa etária, levam à
necessidade mais intensa por recursos tecnológicos.
2.3. GERENCIAMENTO DE LEITOS
Gerenciar leitos hospitalares significa utilizá-los em sua capacidade máxima dentro dos
critérios definidos pela instituição, visando à diminuição da espera pela internação e evitando
transferências. No hospital, a unidade de internação define o centro do hospital, uma vez que
se estrutura para atender o paciente internado. Segundo Borba (1991), a unidade de internação
é o conjunto de elementos destinados à acomodação do paciente internado e à prestação dos
cuidados necessários ao seu atendimento.
Todos os serviços do hospital estão voltados para atender as necessidades do paciente
internado e o leito hospitalar é a unidade de medida de organização do hospital. É necessário
diferenciar o leito para internar pacientes, dos leitos de apoio, sendo que estes não devem ser
contados como leitos hospitalares. Como exemplo de leitos de apoio, teremos a recuperação
pós-cirúrgica, pré-parto, observação no pronto-socorro e berçário normal (VECINA, NETO,
2011, p.221).
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Segundo Borba (1991), somente será considerado leito hospitalar a cama destinada à
internação do paciente. Isto é fundamental para avaliação do rendimento do hospital, por meio
da construção de indicadores como a taxa de ocupação ou do índice de giro de leito. Segundo
Mezzomo (1991), entende-se como taxa de ocupação hospitalar a relação percentual entre a
média de paciente-dia e a capacidade operacional hospitalar. Normalmente, o processo de
internação hospitalar requer cooperação e coordenação de diferentes departamentos, tornandose indispensável para obter a eficácia, uma maior integração e unificação das equipes
multidisciplinares.
Segundo Mota (2008), as organizações hospitalares ainda não possuem uma visão
integrada e unificada do processo de internação; para ele, a maioria das organizações
hospitalares ainda tem uma visão estratificada e verticalizada das funções de cada
departamento. De um modo geral, cada setor trabalha de forma isolada sem ter essa visão
essencial do todo. Esta visão verticalizada faz com que a organização seja gerenciada
verticalmente, cada departamento e setor de forma autônoma. Com isso, cada setor busca seus
próprios objetivos sem ao menos entender a finalidade do todo. (GUIMARÃES E LUCINDA
apud MOTA, 2008).
A implantação do gerenciamento de leitos traz diversos benefícios para a instituição de
saúde, tais como: contribuir para a satisfação do cliente médico e cliente paciente; aumentar a
ocupação e aperfeiçoar a utilização da capacidade instalada; aprimorar o atendimento ao
paciente e estreitar o relacionamento com as operadoras. É essencial identificar claramente os
processos que interagem na ocupação dos leitos, definir metas para os processos, mensurá-los,
checá-los, agir sobre os indicadores, propor melhorias, diminuir o número de transferências e
planejar previamente a utilização do leito.
2.4. PESQUISA OPERACIONAL
O surgimento da Pesquisa Operacional ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial a
fim de dar suporte aos militares na resolução de problemas de estratégia, logística e tática.
Desde então, devido ao grande sucesso e alto desempenho gerado por essa metodologia de
abordagem dos problemas, os cientistas levaram toda a experiência e conhecimento
adquiridos com a guerra para a realidade das empresas. Segundo Ackoff e Sasieni (1979), os
primeiros estudos da PO no setor industrial, nas universidades, nos institutos de pesquisa e
órgãos do governo, surgiram na década de 1950, quando absorveram especialistas em PO
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aplicada às estratégias militares, e começaram a desenvolver pesquisas voltadas às
organizações.
A partir deste período, a pesquisa operacional se difundiu, saindo da área militar e indo
para a área civil, sendo hoje um ramo da ciência administrativa. Este avanço deve-se, em grande
parte, ao desenvolvimento dos computadores, que “vem tornando cálculos e manipulação de
dados cada vez mais velozes. A chegada dos computadores pessoais ajudou ainda mais a difusão
de técnicas de pesquisa operacional” (PINTO, 2002).
Hoje em dia, mundialmente, muitas organizações preocupadas com a crescente
competitividade e os novos desafios exigidos pelo mercado procuram utilizar a Pesquisa
Operacional para solucionar problemas tais como: estratégia, logística, alocações de
recursos escassos, produção, dentre outros.
A pesquisa operacional tem como objetivo a aplicação de métodos científicos,
matemáticos e estatísticos para resolução de problemas reais, auxiliando no processo de tomada
de decisão, como projetar, planejar situações e operações e na solução de problemas. Por outro
lado, a pesquisa operacional considera geralmente um decisor único, utilizando a via do
objetivismo, assumindo que os objetivos do decisor estão claramente definidos, não enfatizando
a fase de estruturação do problema. Andrade (2002), diz que ela se utiliza da modelagem para
a resolução de problemas, visando sempre a obtenção de uma solução ótima, sob uma
abordagem sistêmica.
Esta serve de ferramenta para estudar as operações envolvidas nas atividades
empresariais com o objetivo de oferecer aos gestores resultados quantitativos que auxiliem a
tomada de decisões, a partir da criação de modelos que permitem a simulação e avaliação de
alternativas de ação que possam ser implantadas de modo a alcançar vantagens competitivas.
Muitas empresas são administradas de forma empírica, sem nenhum teor cientifico,
sendo a pesquisa operacional uma ciência que busca por meio de métodos científicos e
programação matemática, mensurar as operações que ocorrem dentro das empresas, buscando
otimizá-las.
A Pesquisa Operacional fornece ferramentas para auxiliar os métodos de abordagem dos
problemas enfrentados pelos administradores, propondo um método analítico para analisar o
problema e encontrar soluções, objetivando minimizar o impacto destes na organização como
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um todo. Dentre as áreas da Pesquisa Operacional, técnicas como a modelagem e a simulação
têm encontrado crescente receptividade, tanto no meio acadêmico como no empresarial.
2.5. MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
A simulação é usada em situações em que é muito caro ou difícil o experimento da
situação real. Ela nos permite fazer esse experimento com o modelo variando parâmetros
críticos, para conhecer quais as combinações que dão os melhores resultados. Desta forma
podemos analisar o efeito de mudanças sem correr o risco da construção de um sistema real
equivocado, o que transformaria os custos dessa construção em prejuízo. (SILVA, 1998, p.144).
Pedgen (1990) apud Freitas (2001) apresenta simulação como: “processo de projetar um
modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o
propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação”. Dessa
forma, o modelo pode ser usado para prever um comportamento futuro com alterações na
operação. Outra definição é dada por Banks et. al.: “simulação é a imitação da operação de um
processo real ou sistema ao longo do tempo “. Segundo KELTON et. Al. (2010) simulação
computacional refere-se ao estudo de modelos de sistemas do mundo real através de avaliação
numérica utilizando softwares para imitar as operações do sistema, quase sempre ao longo do
tempo.
Um conceito de simulação bem aceito atualmente diz que “simulação é uma técnica de
solução de um problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema
usando um computador digital” (PRADO, 2004, p.24).
Segundo GOTTFRIED (1984), “A Simulação é uma atividade por meio da qual se pode
obter inferências à respeito do comportamento de um sistema, por meio de um modelo
correspondente, cujas relações de causas e efeitos são as mesmas que ocorrem no sistema em
estudo”.
A simulação pode ser definida também como uma técnica que possibilita, através de
experimentos, estudar o comportamento de um sistema ou de um modelo que o represente de forma
simplificada. Permite, por meio de análises, avaliar os resultados que serão encontrados em
situações reais, ampliando a compreensão do comportamento de sistemas ou mesmo avaliar as
estratégias frente a fatos dos quais não se consegue vislumbrar os resultados finais ou a totalidade
de suas implicações (SANTOS, 1992).
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Dessa forma, simular um problema ou os aspectos de um processo, objetivando a tomada
de decisão ou ainda a melhoria contínua vem crescendo substancialmente nos últimos anos. De
acordo com Axelrod (2003) a simulação é um processo novo e um campo da ciência que começou
a crescer rapidamente nos últimos 15 anos.
Freitas (2001) ressalta ainda que uma das principais etapas é a modelagem do sistema a ser
estudado, para observar e entender seu comportamento. Essa atividade pressupõe criar e descrever
dentro de um determinado grau de abstração um modelo. O autor classifica os modelos de
simulação quanto ao tipo de processo decisório envolvido. A saber: voltados à previsão,
voltados à investigação e voltados à comparação. Quanto ao propósito de aplicação há aqueles
modelos específicos (de curta utilização) e os genéricos (de longa utilização).
2.6. CLASSIFICAÇÃO DOS MODELOS DE SIMULAÇÃO
Prado (2004) afirma que os modelos matemáticos de simulação, ou simplesmente
modelos de simulação, podem ser classificados em:
 Estáticos ou Dinâmicos: denominam-se como modelos estáticos os que visam
representar o estado de um sistema em um instante ou que em suas
formulações não se leva em conta a variável tempo, enquanto os
modelos dinâmicos são formulados para representarem as alterações de
estado do sistema ao longo da contagem do tempo de simulação.
 Determinístico ou Estocástico: são modelos determinísticos os que em suas
formulações

não

fazem

uso

de

variáveis

aleatórias, enquanto

os

estocásticos podem empregar uma ou mais.
 Discretos ou Contínuos: são modelos discretos aqueles em que o
avanço da contagem de tempo na simulação se dá na forma de incrementos
cujos valores podem ser definidos em função da ocorrência dos eventos ou pela
determinação de um valor fixo, nesses casos só é possível determinar os valores
das variáveis de estado do sistema nos instantes de atualização da
contagem de tempo; enquanto para os modelos contínuos o avanço da
contagem

de

tempo

na simulação dá-se

de forma

contínua,

o que

possibilita determinar os valores das variáveis de estado a qualquer instante.
No presente estudo foi utilizado a simulação de eventos discretos, este tipo de simulação
é a modelagem de sistemas nos quais o estado das variáveis sofre alterações somente em uma
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série discreta de pontos no tempo. A simulação dos modelos pode ser analisada por métodos
analíticos ou por métodos numéricos, nos quais busca-se “rodar” o modelo ao invés de resolvêlo. Assim, é gerado um histórico artificial do sistema e observações são coletadas para serem
analisadas e estimar medidas reais de performance do sistema (BANKS et. al., 2004).
O objetivo de um modelo de uma simulação discreta é o de retratar as atividades nas quais
as entidades participam e, assim, observar algo sobre o comportamento dinâmico do sistema. O
estado do modelo se mantém constante entre eventos várias vezes consecutivas, e um retrato
completo do estado dinâmico do modelo é obtida através do avanço da simulação de um evento
para o próximo (BANKS, 1998). O autor diz ainda haver quatro possibilidades de formulação:
definindo as mudanças de estado que ocorrem em cada evento no tempo; descrevendo o
processo através do qual as entidades fluem no modelo; descrevendo as atividades nas quais as
entidades participam; descrevendo os objetos e as condições que mudam o estado dos objetos.
Para entender e analisar um sistema, alguns termos precisam ser definidos, entre eles, o
conceito de entidade que se refere a um objeto de interesse no sistema, cujas propriedades são
chamadas de atributos. O próximo conceito representa um período de tempo de certo tamanho
que recebeu o nome de atividade.
O estado de um sistema é definido como sendo a coleção de variáveis necessárias para
descrever o sistema em um dado instante. Daí uma ocorrência instantânea que pode mudar o
estado do sistema é definida como evento.
Os valores globais do sistema, visíveis a qualquer momento e em qualquer ponto do
modelo são chamados de variáveis e estas definem o estado do sistema como um todo e não as
características individuais de cada entidade. Já os recursos são objetos que são utilizados pelas
entidades, ou seja, representam a estrutura do sistema podendo ser máquinas, postos de trabalho,
meio de transporte, pessoas, etc. que participam do processo. O conceito de processos consiste
nas ações realizadas sobre as entidades ao longo da simulação. O sistema pode gerar filas que
são definidas como os acúmulos de entidades acarretadas por alguma limitação na capacidade
do recurso.
As ferramentas utilizadas em simulação também dispõem de indicadores que fornecem
subsídios para que decisões possam ser tomadas. Cruz et al (2002) destacam alguns indicadores,
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entre eles, a taxa de ocupação que é o percentual do tempo simulado que um determinado
recurso está sendo utilizado.
Outro indicador, é o tempo médio em uma fila, este representa o tempo médio gasto em
uma fila ao longo de todo o período simulado. Prado (2004) ainda comenta sobre a utilidade de
indicadores que retratam o tamanho máximo e também o mínimo de uma fila, além do tempo
máximo e mínimo que a entidade permaneceu na fila. Assim evita-se tirar conclusões baseadas
apenas na intuição e pode-se avaliar a eficiência do sistema.
Dessa maneira, entende-se simulação como uma ferramenta que permite avaliar o
comportamento e o desempenho de sistemas sob as mais variadas condições. Isto permite o
aprimoramento de sistemas que necessitam serem dinâmicos, para que possam manter a
competitividade e, consequentemente, a qualidade na produção ou prestação de serviços.
2.7. CENÁRIOS APLICADOS A SIMULAÇÃO
A análise de cenários no âmbito organizacional compreende o estudo de tendências
futuras, isto quer dizer que cenários são possibilidades de acontecimentos futuros. A busca das
empresas em prever o futuro, se antecipar e se preparar para ele é chamado de cenário o que
seria um futuro possível. Schwartz apud Lobato et. al. (2007, p.51) “[...] definem cenários como
configurações de um sistema ou situação que se deseja conhecer, sempre vinculada a um
determinado período”.
Segundo Popcorn (2002), a simulação de cenários múltiplos possíveis concede às
corporações subsídios para enfrentarem com mais convicção os futuros incertos e complexos,
desenvolvendo estratégias mais apropriadas e de longo prazo. Esse método é uma ferramenta
que ajuda ordenar a percepção em relação aos contextos futuros possíveis, nos quais as decisões,
de hoje, terão repercussão adiante. Desse modo, cenários prospectivos arquitetarão os pilares
estratégicos que irão facilitar e acelerar o alcance dos objetivos organizacionais.
Para Schwartz (2000), simulação de cenários são histórias sobre o aspecto que o mundo
pode assumir amanhã, são histórias capazes de ajudar na identificação das transformações do
macro ambiente para que possa adaptar-se nesse contexto. Cenários são veículos poderosos
que desafiam modelos mentais sobre o mundo e rompem com as barreiras que limitam a
criatividade e o recurso. Em um processo de cenários, gestores criam e, depois, consideram, a
fundo, várias histórias de semelhantes futuros admiráveis.
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Buarque (2003) afirma que, atualmente, o enfoque da construção de cenários é devido à
necessidade de planejamento, tanto na sua proporção decisória como operativa. É preciso
dispor de recursos informativos que facilitem a previsão dos acontecimentos, amenizando
impactos negativos, em um processo apropriadamente embasado em perspectiva proativa.
Segundo Kopittke e Casarotto Filho (1998), transformar incertezas é condição para
criação de cenários que subsidiam a realização de simulações. Pois, a simulação aponta as
possibilidades futuras, a partir das mudanças de variáveis presentes no processo de tomada de
decisão, criando um ambiente racional para isto.
Nos dias de hoje as mutações no mundo contemporâneo dos negócios propiciam
incertezas e por consequência o mercado mundial encontra-se vulnerável às mudanças dos
fatores macro ambientais que envolvem aspectos culturais, demográficos, econômicos,
ecológicos, legais, mercadológicos, políticos, sociais, tecnológicos, entre outros que fazem
parte do ambiente externo da organização. Estes possuem grande influência e podem interferir
e muito nas decisões das empresas. “Devido a esta complexidade de influenciadores e
incertezas, é necessário que se criem e se analisem os diversos cenários e suas tendências”
(SILVA et. al.,2007, p.32). Buarque apud Grumbach & Marcial (2008) complementa: “Quanto
maior a incerteza e a velocidade das transformações mais necessária se faz a antecipação de
futuros, de modo a preparar as empresas e os governos para as surpresas e descontinuidades”.
Conforme os autores citados nesta seção, compreende-se que cenários consistem em
uma descrição detalhada de uma possível situação do ambiente no futuro, com base em
informações disponíveis no ambiente externo da organização. Uma vez estabelecido o cenário,
procura-se construir estratégias que respondam de maneira efetiva as necessidades da empresa
atingir os seus objetivos de negócios.
2.8. ARENA
Os softwares de simulação podem ser basicamente agrupados em duas grandes
categorias, quais sejam, "linguagens de simulação" e "simuladores" (LAW; KELTON, 1991).
As linguagens de simulação são "pacotes" computacionais de natureza genérica, porém com
características especiais para determinados tipos de aplicação da simulação. Uma das principais
vantagens das linguagens de simulação é que oferecem suficiente abertura para gerar modelos
de simulação para os mais variados tipos de sistema. As desvantagens estão associadas à
necessidade de conhecimentos bastante específicos de programação para a construção de
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modelos mais complexos. Já os simuladores oferecem vantagens como requerimento de tempo
relativamente menor para construção do modelo e maior facilidade de utilização apoiada em
menus e gráficos amigáveis. Por outro lado, os simuladores revelam desvantagens como menor
flexibilidade para representar detalhes do sistema real e restrições para controlar a realização
de experimentos sob condições muito específicas.
Existem diversas ferramentas de simulação que podem ser utilizadas no processo de
confecção do modelo, o presente estudo com o propósito de avaliar o potencial de aplicação de
simuladores na modelagem e simulação de gerenciamento de leitos e também pela
disponibilidade de uso do mesmo pelo pesquisador, utilizou a seguinte ferramenta de simulação:
Arena 7.0 da Rockwell Softwares. Esta ferramenta tem encontrado crescente receptividade,
tanto no meio acadêmico como empresarial, notadamente para aplicações em sistemas de
serviços, manufatura, movimentação e armazenagem de materiais.
No enfoque de Prado (2004), cada software de simulação possui uma característica
básica que o diferencia dos outros. O termo usado para essa característica é “visão do mundo”
e significa a forma com que o software foi concebido, ou como ele vê um sistema a ser simulado.
Devido a este fato, a maneira como os dados serão fornecidos a cada software é diferente dos
outros e os relatórios gerados também têm características peculiares, além de conter
indicadores.
O programa Arena surgiu em 1993, da junção de dois outros programas denominados
SIMAN e CINEMA. Segundo Prado (2004), o SIMAN é uma linguagem de simulação e, em
1983, deu nome ao primeiro programa de simulação para computadores pessoais (PC). O
CINEMA foi o primeiro programa para animação de simulação em PC e surgiu em 1984. O
Software Arena é um ambiente gráfico integrado de simulação, que contém todos os recursos
para modelagem, animação, análise estatística e análise de resultados.
O ARENA é um ambiente gráfico integrado de simulação, que contém todos
recursos

para

modelagem de

processos, desenho

e

animação, análise

estatística

os
e

análise de resultados. Ele uni os recursos de uma linguagem de simulação à facilidade de
uso de um simulador, em um ambiente gráfico integrado. A linguagem incorporada ao ARENA
é o SIMAN.
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A construção do modelo é feita através da seleção do módulo que contém as
características do processo a ser modelado. O modelador não precisa necessariamente conhecer
a linguagem SIMAN para construir um modelo. Utilizando os templates disponibilizados pelo
Software Arena, o usuário pode extrair um módulo (construção por blocos, drag-and-drop),
localizá-lo no sistema analisado e parametrizá-lo de acordo com as características do sistema.
No Brasil o software Arena é representado pela Paragon Tecnologia Ltda. e na visão da
empresa, o programa é um ambiente gráfico integrado de simulação, que contém todos os
recursos para modelagem de processos, desenho e animação, análise estatística e análise de
resultados.
Para simplificar o processo de construção de modelos, o ARENA usa uma
Interface Gráfica para o Usuário (ou Graphical User Interface - GUI), que em
muito automatiza o processo e reduz a necessidade do teclado, pois o mouse é a ferramenta
utilizada. Além de permitir a construção de modelos de simulação, o ARENA
possui ainda ferramentas muito úteis, como:
 Analisador de dados de entrada (Input Analyser): permite analisar dados reais do
funcionamento do processo e escolher a melhor distribuição estatística
que se aplica a eles. Esta distribuição pode ser incorporada diretamente ao
modelo;
 Analisador de resultados (Output Analyser): é uma ferramenta com diversos
recursos que permite analisar dados coletados durante a simulação,
sendo que esta análise pode ser gráfica, e tem ainda recursos para
efetuar importantes comparações estatísticas;
 Visualizador da simulação (ARENA Viewer): permite que um modelo,
previamente preparado pelo ARENA, rode em outro computador com
o ARENA Viewer instalado, sem necessidade de chave de proteção;
 Scenario Manager: permite executar um conjunto de simulação na
modalidade batch (em lotes) para, posteriormente, analisá-los.
Alguns elementos básicos do ARENA, segundo Bressan (2001):
 Entidades (entity): são os objetos que se movem ao longo do sistema. Podem ser
transações, clientes, equipamentos sendo produzidos.
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 Estações (station): as entidades se dirigem às estações para a realização de
serviços. Nas estações, entrarão em filas de espera até serem atendidas.
Server, AdvServer, Enter e Station são estações.
 Recursos (resource): são os elementos necessários à realização de um
serviço. Podem pertencer a uma única estação ou serem utilizados por várias
estações.
 Filas (queue): são módulos onde as entidades esperam enquanto aguardam um
recurso.
 Fluxos: são os caminhos percorridos pelas entidades ao longo do sistema. Os
caminhos são definidos através de especificação de rotas, conexões, rótulos,
transportadores e esteiras.
 Painéis de módulos (templates): são arquivos com extensão. tpo que contém um
conjunto de módulos. Common.tpo é o que contém os módulos básicos que
temos utilizado.
 Atributos: são associados às entidades para registrar algum valor específico
da entidade, isto é, acompanham cada entidade individualmente. Por
exemplo, um atributo pode registrar o instante em que a entidade foi criada e
consultando o atributo na saída sabemos o tempo que a entidade
ficou no sistema.
 Variáveis: são variáveis globais cujos valores podem ser utilizados ou
alterados ao longo da simulação. São diferentes de atributos, pois variáveis
podem registrar valores comuns a várias entidades.
 Animação: os elementos do modelo podem ser animados por figuras,
permitindo a visualização durante a simulação.
 Sequências (sequences): pode-se

definir uma rota determinada as entidades

seguirem entidades seguirem através da definição da sequência. Entidades
pertencentes a sequências diferentes poderão seguir rotas diferentes a
medida que passam por estações. Cada entidade possui dois atributos
associados e que podem ser verificados:
o NS: Nome da sequência à qual pertence
o IS: Nome da estação atual onde está.
 Transportadores (transporters) e Esteiras (conveyors): são módulos que
transportam as entidades de uma estação a outra.
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 Depósitos (storage): são lugares de armazenamento de entidades, tais como
peças produzidas.
 Conjuntos (sets): recursos de um mesmo tipo podem ser agrupados em
conjuntos.
 Estatísticas: são resultados contabilizados pelo ARENA durante a simulação e
que são apresentados no relatório final.
 Counters: contadores de entidades que estão em um determinado módulo do
modelo.
 Tallies: Grandezas resultantes de observação tais como tempo entre
duas estações.
 Frequencies: distribuição de frequência de uma determinada grandeza.
 Time-persistent: grandezas que são dependentes do tempo tais como tamanho de
filas.
 Outputs: resultados finais de estatísticas e outros valores coletados.
Segundo Fioroni (2007) o funcionamento conceitual de um modelo no ARENA
acontece da seguinte maneira: o usuário descreve durante a construção do modelo todos os
elementos estáticos, e também as regras de comportamento a serem seguidas. Ao iniciar a
simulação, os elementos dinâmicos (entidades) entram no modelo, interagem com os elementos
estáticos e circulam conforme as regras que foram modeladas.
O ARENA possui diversas ferramentas e extensas funcionalidades que sendo utilizadas
corretamente fornecem subsídios para uma análise criteriosa e eficiente capaz de viabilizar um
maior entendimento do sistema em estudo. O próximo tópico irá de forma resumida avaliar as
principais vantagens e desvantagens de se utilizar a simulação.
2.9. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DA SIMULAÇÃO
A simulação pode adicionar criatividade ao processo de resolução de problemas, pode
prever resultados, leva em conta as variações do sistema, promove soluções totais e pode ser
financeiramente viável (HARREL et al, 2002).
Como a maior parte das ferramentas, a simulação apresenta aspectos positivos,
negativos e limitadores. As considerações a seguir estão baseadas na visão dos autores Lustosa,
Ponte e Dominas (2004), Santos (1999) e Miyagi (2006). Nas simulações é possível estudar
novas políticas, procedimentos operacionais, regras de negócio, fluxos de informação e etc.,
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sem haver alteração no mundo real. Na prática, isso é de grande valia, pois fornece uma
importante ferramenta gerencial para se terminar em que direção as alterações serão tomadas,
e como estas serão gerenciadas, podendo haver planos de ação para corrigir ou inibir resultados
indesejados.
A simulação computacional oferece amplos benefícios no contexto “tomada de decisão
e validação de ideias”. É possível observar a existência de uma vasta literatura que trata da
utilização de modelagem e simulação no processo decisório, tornando-se de grande valia a sua
consulta devido à relação existente entre tomada de decisão e estratégia (ROSSONI, 2006).
Outra vantagem importante diz respeito a poder testar novos equipamentos, layouts,
sistemas de transporte, etc., sem comprometer recursos em sua aquisição. Dessa forma, os
gestores podem tomar decisões de investimento de forma consciente, avaliando se os itens
descritos se adaptarão ao seu processo produtivo, e analisando sua viabilidade econômica para
a empresa.
Como nas simulações o tempo pode ser comprimido ou expandido, é possível prever os
impactos que serão causados a curto, médio e longo prazo. Ele também pode ajudar a
compreender como um sistema opera como um todo, em relação a como se pensa que o sistema
opera individualmente. Cenários hipotéticos do tipo “e se...” podem ser respondidos. Isto é de
grande valia na fase de design de um projeto, uma vez que auxilia o gestor a identificar quais
são as melhores linhas de ação a serem adotadas, como também a resolver problemas que
possam aparecer durante essa e outras fases. “Geralmente, os sistemas com variáveis aleatórias
só podem ser investigados com o emprego da simulação, pois, por serem complexos, torna-se
inviável a solução analítica das equações matemáticas que os descrevem” (LUSTOSA; PONTE
e DOMINAS, 2004).
Segundo Pegden (1990), criador do software de simulação ARENA, a simulação
é uma das mais poderosas ferramentas de análise disponíveis para os responsáveis
por projeto e operação de processos complexos ou sistemas. Em um mundo de
crescente competitividade, simulação se tornou uma ferramenta muito poderosa para
planejamento, projeto e controle de sistemas. Não mais renegado o posto de “último
recurso”, hoje ela é vista como uma metodologia indispensável de solução de problemas
para engenheiros, projetistas e gerentes.
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Devido às deficiências próprias dos modelos analíticos, há várias razões para
o uso da simulação, tais como (ARAÚJO, 2006):
 Indisponibilidade de modelos analíticos;
 Complexidade de modelos analíticos;
 Resultados estatísticos de modelos analíticos são insuficientes;
 Modelos analíticos só fornecem médias, não evidenciam a variabilidade
e os extremos;
 Modelos analíticos não podem identificar os “gargalos” de processo ou
recomendar mudanças de projeto;
 Modelos analíticos frequentemente não fornecem detalhes suficientes
nem podem identificar interações;
 Animação é um melhor método para demonstrar resultados para administração.
Por fim, pontos de estrangulamento onde as informações ou materiais têm seus fluxos
comprometidos podem ser identificados. Embora apresente todas estas vantagens, a construção
de modelos requer um treinamento especial, e, devido à sua complexidade de construção, seu
domínio é adquirido somente com tempo e experiência.
Entretanto, existem algumas desvantagens quando se utiliza tal metodologia. Banks
(1998); Centeno e Carrillo (2001); Carson II (2004) citam as seguintes desvantagens do uso da
simulação: (i) necessidade de treinamento especial para desenvolver modelos; (ii) os resultados
obtidos podem ser mal interpretados ou até mesmo difíceis de serem analisados; (iii) a fase de
desenvolvimento do modelo e análise, pode consumir muito tempo e apresentar um alto custo;
(iv) pode ser usada inadequadamente, por exemplo, quando uma solução analítica é factível; e
(v) a programação de um modelo de simulação pode se tornar altamente dispendiosa e
desgastante se os recursos computacionais não forem apropriados
Além disso, bons modelos de simulação podem ser caros, por exigirem longo e
complicado processo de desenvolvimento. Outro fator a ser considerado é que as saídas da
simulação podem ser difíceis de se interpretar, uma vez que elas podem incluir variáveis
aleatórias onde não é trivial determinar se os resultados observados são resultantes de interrelações efetivas das partes do sistema ou se são fruto da aleatoriedade do sistema.
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Uma característica da simulação que é vista como uma grande desvantagem diz respeito
ao fato dela não otimizar e não fornecer respostas aos questionamentos. Mas analisando por
outro ângulo, ela fornece indicativos de onde intervir e faz com que os gestores analisem o
problema de uma forma imparcial sem favoritismos quanto aos setores envolvidos na análise e
também pode mostrar ociosidades do sistema e pontos de estrangulamentos que não haviam
sido observados.
Miyagi (2006) ressalta que, para compensar estas desvantagens, fornecedores de
software de simulação têm desenvolvido modelos pré-concebidos, para facilitar a aderência a
este processo. Outros pacotes facilitam a análise dos dados de saída, e o avanço das plataformas
computacionais estão diminuindo o tempo gasto no processo.
2.10.

APLICAÇÕES DA SIMULAÇÃO

A simulação pode ser aplicada em inúmeras áreas e diversas empresas dos mais variados
ramos estão utilizando essa técnica em seus processos produtivos. Hillier e Lieberman (2010)
explicitam que a simulação é uma técnica extremamente versátil que pode ser utilizada para
investigar praticamente qualquer tipo de sistema estocástico. Assim é comum aplicar esta
ferramenta para estudo de sistemas de filas complexos, administração de sistemas de estoque,
estimativas da probabilidade de completar um projeto dentro do prazo, projeto e operação de
sistemas de manufatura ou distribuição e análise de risco financeiro.
Sendo uma das técnicas frequentemente utilizadas pela administração e pesquisa
operacional atualmente, a simulação é aplicada tanto no estudo e resolução de diversos
problemas do cotidiano, como no projeto e análise de sistemas de manufatura, onde se pode
citar a utilização para melhorias ou projeções de novos cenários, na disposição física de recursos
e no planejamento da capacidade de produção. Na área de logística e transportes, é utilizada
para o gerenciamentos de estoques, processamentos de pedidos, definição de rotas de entrega
mais econômicas, movimentação dos materiais.
Na maioria das vezes, os sistemas abordados pela simulação são, na verdade, sistemas
de algum tipo de fila. Miyagi (2006) identifica áreas de aplicação através dos trabalhos
apresentados em eventos técnico-científicos ressaltando sistemas que envolvem recursos
naturais (atividades de restauração do meio ambiente, gerenciamento de sistemas de coleta de
lixo, etc.), sistemas de construção civil (processo de montagem de pontes suspensas, por
exemplo), processamento de alimentos, sistemas computacionais, entre outros.
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Essa variedade de aplicações tem levado ao desenvolvimento de diversos artigos,
monografias, teses e etc. No meio acadêmico, entre eles, encontra-se um trabalho que utilizou
duas ferramentas de simulação: o ARENA 5.0 e ProModel 4.22 da ProModel Corporation para
simular um sistema de biblioteca e um sistema de um restaurante universitário. Ao fim do
trabalho, Sakurada e Miyake (2009) concluíram que precisa haver uma evolução tanto da
tecnologia de simulação quanto dos softwares de simulação em si até que estes incorporem a
capacidade de representar uma gama mais completa de elementos e relações envolvidos em
processos de serviço, que não são presentes em aplicações convencionais da simulação no
âmbito dos sistemas de manufatura.
No setor elétrico, Magro (2003) busca, com diferentes cenários e a utilização de
ferramentas de análise de dados em conjunto com a simulação, analisar a influência das
variações no número de equipes e seus respectivos tempos de atendimento a demanda de
serviços, na busca de um equilíbrio entre esta demanda e a capacidade de execução.
Já Montevechi; Duarte e Nilsson (2003) focaram o uso da simulação através do
ProModel para análise do layout de uma célula de manufatura. Foi feita uma comparação da
melhoria de uma célula de manufatura real tanto pela maneira tradicional quanto pelo uso da
simulação onde chegou-se a conclusão de que é viável utilizar a simulação como base para
decisões estratégicas nesta área com um mínimo de transtornos, já que as situações são
estudadas virtualmente.
Nandi e Rogers (2004) apresentam estudo na área de logística, para auxílio na escolha
dos pedidos que devem ter prioridade de aceite, ou até mesmo, quais devem ser rejeitados,
buscando um melhor atendimento aos clientes. Peixoto e Pinto (2006) apresentam uma
contribuição no processo de tomada de decisão para quantificação de estoques em uma empresa
de trefilação de arames.
Williams (2005) apresenta um trabalho realizado com empresas fornecedoras de
componentes automotivos, menores que as tradicionais montadoras, em colaboração com a
Universidade de Michigan, introduzindo o uso da simulação discreta nestas empresas, na busca
de cenários alternativos, antecipando os possíveis efeitos na produção causados por
modificações nos processos.
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Schappo (2006) utiliza a simulação, em conjunto com projeto experimental, na
identificação de pontos de melhoria do fluxo da manufatura enxuta, apresentando a análise de
um processo de montagem de compressores e as alternativas de layout celular, em diferentes
cenários, mensurando quantitativamente as mudanças introduzidas no sistema em estudo,
melhorando os indicadores de desempenho no processo fabril.
Para finalizar, Penteado (2008) relatou um caso de sucesso da empresa Vale do Rio
Doce que adotou um sistema de simulação de capacidade no terminal portuário de Ponta da
Madeira no Maranhão. O objetivo era fazer uma análise de viabilidade dos investimentos no
referido terminal para a empresa e deixar de tomar decisões baseadas apenas na sensibilidade
dos colaboradores mais experientes e sem tomar conhecimento de gargalos embutidos no
processo. A ferramenta adotada mostrou sua eficácia e entre as vantagens obtidas pela
companhia pode-se citar redução nos custos e agilidade operacional.
É possível perceber como as ferramentas de simulação estão sendo objetos de estudo
através dos exemplos citados. A aplicação em diversas áreas vem instigando cada vez mais os
pesquisadores a testar a ferramenta, assim como o seu uso pelas empresas a fim de simularem
diversos cenários que forneçam subsídios que minimizem os riscos de tomadas de decisões
prejudiciais a organização.
2.10.1. APLICAÇÕES DA SIMULAÇÃO NA ÁREA HOSPITALAR
Os sistemas na área de saúde são dinâmicos e de grande complexidade, envolvendo
diversos processos com forte interação e influenciados por eventos de natureza aleatória. Esse
cenário impõe sérias dificuldades para estudos analíticos do problema fazendo com que a
simulação seja uma ferramenta bastante indicada. Além disso, com a evolução da tecnologia de
informação, existe a disponibilidade de computadores com uma capacidade de processamento
cada vez maior apoiada por uma extensa oferta de softwares de apoio à tomada de decisão.
A utilização de modelos de simulação como ferramenta para análise e melhoria de
processos na área de saúde tem demonstrado adequação em diferentes aplicações envolvendo
políticas públicas, procedimentos e protocolos de atendimentos a pacientes, avaliação da
capacidade instalada, políticas operacionais, entre outros.
Em termos de simulação computacional aplicada a sistemas hospitalares, a literatura
reporta vários casos práticos. O início dos estudos de simulação na área de saúde pode ser
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localizado na década de 60, quando FETTER & THOMPSON (1965) conduziram pesquisas em
hospitais norte-americanos, com o intuito de predizer as consequências de alterações nos
processos hospitalares, no seu modo de funcionamento e na política de programação de
cirurgias, dentre outras. Porém, a difusão do conceito de simulação para este tipo de análise
esbarrou nas dificuldades matemáticas da técnica e, com isso, ela perdeu força.
Retomando apenas na década de 90, com a melhoria dos softwares, o conceito de
simulação computacional voltou a ser utilizado. WORTHINGTON (1991), BRAILFORD
(1994) e BEECH et al (1990) utilizaram esta ferramenta em hospitais da Inglaterra, buscando
analisar situações como: diminuir tempos de espera de pacientes de emergência, melhorar a
utilização de recursos, analisar processos/fluxo operacional e dimensionar efetivos.
NALL (1995) em um trabalho no setor de cirurgia ambulatorial do Bay Medical Center
(EUA), onde existiam problemas relacionados a sua capacidade de atendimento (número de
leitos disponíveis). Este problema era tratado, no curto prazo, através da utilização de áreas de
departamentos adjacentes que fossem subtilizados. Porém, este tipo de solução trazia alguns
problemas como deslocamentos desnecessários e ainda conflitos entre as áreas em períodos de
pico de demanda. Assim, o hospital buscou, através da simulação computacional, traçar
alternativas para a utilização das áreas destinadas a cirurgia, nas quais visivelmente constatavase má utilização do espaço disponível
FUSCO (1996), no Hospital Albert Einstein (SP), buscou melhorar a qualidade do
atendimento dos pacientes, diminuindo o seu tempo de espera de exames e solucionando
problemas relacionados a exames e laudos fora do prazo estipulado.
Barnes e Quiason (1997) utilizaram a simulação computacional no University Hospital
and Medical Center em New York para remodelar o setor de atendimento a procedimentos préoperatórios. Com a simulação pode-se observar o melhor cenário com os melhores resultados
no que diz respeito a custos e qualidade.
BORBA & RODRIGUES (1998), em Porto Alegre (RS), realizam a difusão dos
conceitos desta ferramenta, através de uma pesquisa em 15 hospitais e de seminários sobre o
assunto, visando demonstrar a potencialidade do uso da simulação computacional em sistemas
de saúde.
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GROOTHUIS (2001) desenvolveu estudos envolvendo simulação computacional na
Holanda. Em um deles, foi demonstrada a utilidade da técnica de simulação computacional de
eventos discretos na otimização da capacidade de atendimento em cirurgias de cateterismo. No
hospital estudado, metade dos pacientes que necessitavam fazer cateterismo o fazia em caráter
emergencial, sendo clara a importância de se aperfeiçoar os atendimentos neste setor e tornálos organizados da maneira mais eficiente possível para atender à demanda.
O Sarasota Memorial Hospital (Flórida, EUA), contratou WIINAMAKI & DRONZEK
(2003) também para realizar um estudo de simulação computacional no seu departamento de
emergência. O intuito era realizar um planejamento do número de leitos extras que deveriam
ser criados na expansão do setor. O projeto, além de prever o número “ideal” de leitos
necessários para atender a demanda, identificou outras necessidades que seriam criadas com
esta expansão, como por exemplo, a necessidade de aumentar a capacidade do departamento de
radiologia com a aquisição de mais dois aparelhos, a necessidade de outro setor de triagem e a
necessidade de menos leitos para casos agudos do que o esperado pela diretoria do hospital.
CALÔBA et al (2003), na maternidade de um hospital público, onde objetivou-se
orientar a decisão de aplicação dos novos investimentos no hospital. A maior preocupação nesse
trabalho foi quanto ao tempo máximo de espera nas filas. Constatou-se que, uma gestante
chegou a esperar 17 horas por uma sala de cirurgia disponível para a realização de uma cesariana
e um bebê teve que esperar 50 horas para vagar um berço no berçário de nível intermediário de
atenção.
Gonçalves et al (2005) utilizou a simulação computacional em uma clínica médica. Este
identificou que o gargalo encontrava-se no sistema de marcação de exames da tomografia
computadoriza o que atrasava todo o processo de tratamento de pacientes. Através do estudo, a
marcação dos exames teve uma redução de 30 para 22 dias, com uma diminuição de 25% do
tempo de espera.
Sabatini et al (2006) também utilizou a simulação computacional para identificar os
gargalos do Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori (HMEHSG), e
modificando o fluxo de tratamento de pacientes e acrescentando uma enfermeira na triagem
conseguiu através do estudo, reduzir o tempo de espera em fila pelos pacientes em estado de
urgência.
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Nas últimas quatro décadas a simulação tem provado ser uma poderosa ferramenta de
análise e melhoria para uma grande variedade de aplicações na área de saúde. A utilização de
técnicas de simulação para estudar o fluxo de pacientes está bem documentado tanto na
literatura médica quanto na área de pesquisa operacional.
É importante observar a grande vantagem obtida com a utilização da simulação nestes
estudos, pois caso a ferramenta não fosse utilizada as alternativas teriam que ser testadas no dia
a dia do hospital, o que traria problemas para todo o sistema e desconforto para o paciente.
À luz dos casos relatados, pode-se concluir que o uso da simulação computacional em
ambiente hospitalar já é uma realidade, porém ainda se faz necessária a canalização de esforços
para que seja ampliada a sua utilização para os demais setores da organização hospitalar.
2.11.

MODELOS ESTATISTICOS

Existem poucos fenômenos no mundo real em que se pode predeterminar com exatidão
o comportamento sistema. Pode-se dizer que em sua maioria os sistemas reais são estocásticos,
e não determinísticos, uma vez que sofrem alterações de forma probabilística.
Portanto, é necessário o uso de modelos estatísticos para descrever as variáveis do
sistema. Através de amostragem apropriada, é possível determinar a distribuição dos dados e
estimar os parâmetros. Esses parâmetros estão entre os principais inputs para diversos estudos
de sistemas, entre eles os que utilizam modelos de simulação. Devido à sua importância nesses
casos, tanto as distribuições quanto os seus parâmetros devem ser cuidadosamente testados e
avaliados para garantir que sua aplicação propicie um modelo que apresente o comportamento
mais semelhante possível ao do sistema real.
Em um modelo de simulação, são inseridos dados para que ele represente com precisão
o sistema em estudo. Alguns dados tem valores bem determinados, como por exemplo,
distâncias, número de máquinas disponíveis e outras.
2.11.1. ANALISE ESTATÍSTICA DOS DADOS ASSOCIADA À SIMULAÇÃO
De acordo com Freitas Filho (2001), a simulação computacional faz uso de “distribuições de
probabilidades (empíricas ou teóricas) como forma de representar a multiplicidade de ocorrências de
eventos aleatórios”. Portanto, a simulação pode antecipar quais valores uma variável pode assumir,
mas não é possível determinar precisamente quais serão esses valores. Então, cabe a definição de
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ferramentas que possam dar credibilidade às comparações efetuadas com os resultados obtidos através
de modelos simulados.
Deve-se considerar, inicialmente, que a confiabilidade nos resultados obtidos em uma
simulação computacional depende, fundamentalmente, do tratamento fornecido aos dados de entrada,
que, normalmente, são uma amostra de uma população.
De acordo com Guerra e Donaire (1982), população é um conjunto formado por todos os
elementos que possuem ao menos uma característica comum de interesse e amostra é um subconjunto
da população que deverá apresentar as características próprias da população.
Primeiramente, deve-se identificar quais são as características que identificam os grupos
existentes em uma amostra e em seguida efetuar os agrupamentos de amostras de acordo com as
características comuns identificadas. O critério utilizado para definir qual característica é comum
à amostra analisada reside em que os valores obtidos estejam dentro de um intervalo de confiança
coincidente.
Após efetuados os agrupamentos das amostras, torna-se necessária a identificação de uma
distribuição teórica de probabilidade que possa representar o comportamento da variável que se
deseja analisar. A análise do comportamento será realizada com base nos intervalos de confiança,
considerando um nível de confiança de 95%.
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CAPITULO III
3. METODO DA PESQUISA
3.1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
Considerando um contexto carente de hospitais, sobretudo nas especialidades de
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia, onde os usuários de planos de saúde e
particulares tinham poucas opções para atendimento de partos, cesarianas e outras assistências
complementares a estes, um grupo de médicos pediatras e obstetras idealizaram e criaram um
hospital que pudesse especialmente atender estas demandas.
Ademais, além de poucos, os serviços existentes à época, não apresentavam diferenciais
competitivos e nem excelência no atendimento que o mercado carecia. Esta constatação então
foi vista como uma oportunidade de negócio e com perspectivas favoráveis aos seus
investidores. Diante deste cenário, foi fundado em 01 de janeiro de 1997 o hospital, cujo
ambiente se desenvolveu o estudo da pesquisa, criado como uma empresa de natureza jurídica
privada e limitada, atualmente com 08 sócios, trabalhando em sistema societário de cotas que
está situado na cidade de Natal e Estado do Rio Grande do Norte.
O Hospital que teve como foco inicial prestar serviços nas áreas de ginecologia,
obstetrícia e pediatria, posteriormente expandiu para atender à crescente demanda e se
consolidar como referência no mercado local, ampliando suas atividades para outras
especialidades médicas. Atualmente trata-se de um hospital geral de alta complexidade onde é
considerado o mais completo de Natal, pois concentra o maior número de especialidades
médicas entre os demais hospitais da cidade. Presta serviços para todo o estado do Rio Grande
do Norte, ele busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde de seus clientes.
Para fazer face a esse contexto, conta atualmente com diversas especialidades médicas tais
como: angiologia, cardiologia, cirurgia plástica, clínica médica, mastologia, ginecologia e
obstetrícia, pediatria, ortopedia, neurologia, urologia, proctologia, cirurgia do aparelho
digestivo, entre outras.
A Empresa tem como missão “promover a saúde de forma humanizada, oferecendo
serviços de alta qualidade e tecnologia, buscando superar as expectativas dos nossos usuários,
sócios, colaboradores e fornecedores, primando sempre por uma postura ética”.
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O hospital possui atualmente uma área construída de 8.500 m² distribuídos em quatro
pavimentos, subsolo, térreo, 1º e 2º andar. Nestes dois últimos estão localizados as alas de
internação de pacientes, cujos leitos são distribuídos em alojamentos que contemplam as
categorias de acomodações de enfermarias (duplas e triplas), apartamentos privativos (quartos
individuais) e suítes Premium (quarto individual com ante sala).
A Hotelaria hospitalar está sendo implantada nos principais centros médicos do Brasil,
tornando os espaços físicos mais aconchegantes, a fim de melhorar a estada dos pacientes
durante o tratamento, trazendo mais, conforto, segurança e tornando o ambiente hospitalar mais
confortável para o paciente e para o acompanhante e também para otimizar o tempo do serviço.
No térreo são oferecidos serviços de Pronto-Socorro, atendendo às urgências e
emergências: Clínica Geral, Cardiológica, Pediátrica, Ortopédica e Traumatológica,
Ginecológica e Obstétrica, com serviços de apoio diagnóstico em: Raio-X (24 horas) e
Ultrassonografia (em horário comercial e sobreaviso).
A distribuição física de suas instalações assistenciais ocorre da seguinte forma:
Tabela 7 - Distribuição física do hospital

Quantidade de leitos
Unidade
Urgência adulto

13

Urgência pediátrica

5

Urgência ginecológica

3

Urgência ortopédica

2

UTI Neonatal

10

Centro cirúrgico

8

CRO

23

UTI adulto cardiológica:

10

UTI adulto clínica

10

Clinica cirúrgica

35

Clinica medica e pediátrica

33

Clinica cardiológica

28

56

TOTAL

180

No tocante a equipe médica funcional das unidades mencionadas, está composta por 11
ginecologistas, 20 pediatras, 9 ortopedistas, 20 neonatologistas, 28 intensivistas de UTI, 43
clínicos gerais e 10 cardiologistas, que são contratados como prestadores de serviços autônomos
em caráter de escala de plantão, variando de acordo com a característica de cada especialidade.
O Hospital realiza uma média de 12.000 atendimentos mensais, assim distribuídos:
1.100

internações;

200

atendimentos

ambulatoriais;

10.000

atendimentos

nas

urgências/emergências e em torno de 700 atendimentos externos (clínicas e consultórios), este
número credencia o hospital como de grande porte e o coloca entre um dos quatro maiores da
cidade de Natal.
O quadro demonstrativo abaixo ratifica as internações mês a mês do hospital citadas:
Tabela 8 - Internações por tipo de procedimento

01/2012

02/2012

03/2012

04/2012

05/2012

06/2012

Internação

1033

952

1156

1004

1065

961

Ambulatorial

134

85

146

120

180

147

Urgência/Emergência 8509

8464

10436

10587

10626

9882

Externo

477

438

488

480

563

464

TOTAL

10153

9939

12226

12191

12434

11484

Com esta quantidade de internações temos uma movimentação financeira que oscila em
torno de R$ 5.000.000,00 mensais sendo dividido em internação, urgência e ambulatorial, as
internações representam um total de 77% do faturamento, conforme demonstra o quadro abaixo:
Tabela 9 - Valor faturado por tipo de procedimento

Tipo de procedimento

Valor

Percentual

Internação

R$ 4.328.780,60

77,69%

Urgência

R$ 1.192.640,29

21,40%

R$ 50.093,13

0,89%

R$ 5.571.514,02

100,00%

Ambulatorial
TOTAL

No tocante às cirurgias atualmente realizadas no hospital, estas são concentradas em
internações cirúrgicas de médio porte, com um aumento significativo nas cirurgias de grande
porte o que mostra mudanças que estão ocorrendo no cenário do Hospital, fato que contribui
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para a tentativa de migração da transferência de leitos de obstetrícia para Clinica médica. Basta
para isso observarmos a tabela a seguir:
Tabela 10 - Distribuição de cirurgias por porte anual

Data Realização

Porte

Quantidade

Percentual

2012

Grande

1353

14,93%

2012

Média

5787

63,84%

2012

Pequena

1925

21,24%

9065

100,00%

TOTAL

Para tentar mostrar de uma forma mais detalhada a distribuição de cirurgias por leito,
segue abaixo a distribuição das cirurgias, por porte, dos meses de fevereiro, março e abril de
2002, época em que foi coletado os dados para a realizada a pesquisa.
Tabela 11 - Distribuição porte de cirurgia Fev., Mar. e Abril 2012.

Porte

da

Fevereiro/2012

Março/2012

Abril/2012

cirurgia

Quantidade

Percentual

Quantidade Percentual

Quantidade

Percentual

Grande

92

13,71%

150

17,67%

103

14,37%

Média

437

65,13%

505

59,48%

458

63,88%

Pequena

142

21,16%

194

22,85%

156

21,76%

É importante colocar ainda que o Hospital vem graças ao sucesso de sua atuação em
quase 17 anos de atividade no mercado, atraindo de forma segura e com qualidade clientes
nacionais e internacionais, através dos seus convênios com 25(vinte e cinco) operadoras de
saúde em todo o Brasil e outras 3(três) Europeias, fato que nos proporciona rendimentos
financeiros consideráveis.
O Hospital trabalha hoje com o MV 2000, este é um software ERP (Enterprise Resource
Planning) que possibilita a melhoria da gestão e dos controles nas empresas, automatizando os
processos e integrando as atividades de internação, finanças, contabilidade, fiscal, estoque,
compras, recursos humanos e faturamento. Criando uma base de dados operacional e gerencial
confiável, que facilita diferentes departamentos trabalharem sincronizados, evitando perda de
informação, eliminando retrabalhos, melhorando a produtividade, qualidade nos processos,
disponibilidade de informações gerenciais mais rápidas e seguras para tomada de decisão,
benefícios estratégicos para toda a organização e redução de custos.
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3.2. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa foi aplicada apenas no processo de internação do hospital em questão. A
amostra do presente estudo restringiu-se a dados referentes a 2566 internações em 95 leitos que
foram realizadas pela empresa no período de três meses, envolvendo apenas a participação da
gerência dos setores onde o estudo foi aplicado. Dessa forma, os dados necessários foram
coletados juntamente ao Gerente de atendimento, enfermagem e TI.
A figura 7 mostra o controle do hospital hoje em relação à ocupação dos seus leitos,
como também a distribuição das especialidades que são levadas em conta, visto que o hospital
não possui uma distribuição especifica de leitos, porém não pode internar uma Cesária junto de
um paciente que possua alguma patologia transmissível que ponha em risco a saúde de um
neonato e de sua mãe, ficando hoje este controle sobre a responsabilidade da gerente de
enfermagem. Na figura o controle de ocupação visualizado pela gerencia do Hospital, os leitos
vagos são sinalizados pela cor vermelha e os leitos ocupados pela cor verde.

Figura 3 - Controle de ocupação Fonte: Portal MV
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3.3. CONSTRUÇÃO DO MODELO
Um modelo é sempre uma abstração da realidade, e sua importância se apresenta,
principalmente, quando é necessário definir qual o escopo do problema e o nível de detalhes
que devem ser considerados.
A figura 8 mostra a interação entre a realidade, o modelo de simulação computacional e
o usuário conforme Bell apud Leal et al, (2004).

Figura 4- Interação ente a realidade, o modelo de simulação e o usuário

Diante disso, o modelo de simulação computacional deve ser desenvolvido de forma a
eliminar eventos ou parâmetros insignificantes que estão presentes no sistema real que possam
afetar o desempenho do modelo, impossibilitando sua implementação, (Rossetti et al apud
Stroparo, (2005)).
Para que a realização da pesquisa transcorresse de forma estruturada e organizada,
constatou-se que uma sequência de etapas deveria ser seguida. Assim adotaram-se as fases para
realização de uma simulação propostas por Andrade (2004), que consiste em:
a) formulação do problema e coleta de dados;
b) identificação das variáveis e das condições do sistema;
c) construção do modelo;
d) validação do modelo com dados históricos;
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e) realização dos experimentos e análise estatística dos resultados.
A seguir será detalhada, separadamente, cada fase do processo metodológico.
3.4. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E COLETA DE DADOS
Nesta etapa foram definidos os objetivos da simulação e também a delimitação das áreas
da empresa que seriam abordadas. Para que isso fosse possível, primeiramente foi necessário
obter o aval, por parte da empresa, para a realização do estudo no processo de internação da
mesma.
Assim que a empresa mostrou-se favorável, foram feitas algumas visitas aos
responsáveis pelo processo, onde os gerentes explicaram todo o processo de internamento,
desde a chegada do paciente, a sua ida ao centro cirúrgico, internação e alta hospitalar. Por o
estudo objetivar a melhoria no processo de internação, as técnicas de simulação vão ser
aplicadas apenas nesta área da empresa.
Na definição do problema, levou-se em conta que na visão da empresa, a sua estrutura
não está sendo utilizada da melhor forma possível ou então não está sendo eficiente quanto ao
gerenciamento dos seus leitos. Além disso, atualmente a empresa trabalha sempre lotada, ou
seja, trabalha com atrasos na admissão de pacientes, o que acarreta espera no atendimento e
perda de receitas.
Assim, o problema em questão é avaliar se os recursos da empresa no que tange à
internação de leitos hospitalares estão sendo bem utilizados, identificar possíveis gargalos e
verificar se o modelo simulado pode fornecer subsídios que auxiliem os gestores no processo
de tomada de decisão.
A procura do paciente pelo serviço de emergência envolve uma série complexa de
decisões, atividades e interações entre este e a equipe do hospital.

Neste contexto, identificar

exatamente todos os processos relacionados ao fluxo de paciente é uma tarefa extremamente
complicada. No entanto, um fluxo geral do processo pode ser determinado, descrevendo as
decisões, atividades e interações durante o tratamento.
Definido o problema, partiu-se para o levantamento e posterior coleta de dados
relevantes para o processo em estudo. Nesta etapa, foi coletado o fluxograma (FIGURA 5 Processo de atendimento). Aqui é necessário fazer um breve resumo do funcionamento
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operacional do mesmo, pois ele foi utilizado para a montagem do modelo lógico no so

Figura 5 - Processo de Atendimento

A Figura 5 apresenta o modelo do processo de atendimento, e nela pode-se verificar que
o paciente ao chegar ao hospital para internação entra em fila de espera (ordem de chegada),
onde fica aguardando atendimento. Esta ordem porém poderá ser alterada em função do horário
da cirurgia do paciente, que terá prioridade na admissão, de acordo com andamento do centro
cirúrgico, que fica responsável por sinalizar à recepção as prioridades.
Em termos gerais, após sua admissão, o paciente poderá ser encaminhado aos seguintes
destinos: centro cirúrgico quando o procedimento for para hora em curso ou posto de
enfermagem da especialidade indicada, onde será tratado ou assistido após cirurgia.
As informações foram coletadas em todos os andares de internação, durante os períodos
da manhã, tarde e noite no trimestre. Para a coleta de dados foram utilizados documentos
administrativos existentes no Hospital, como também relatórios do sistema MV e planilhas em
Excel alimentadas com informações dia após dia.
Os dados constantes nos registros são os seguintes:
a) Data do procedimento.
b) Tipo de cirurgia.
c) Especialidade.
d) Hora de entrada do paciente na sala.
e) Hora do início da cirurgia.
f) Hora do término da cirurgia.
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g) Hora da saída do paciente da sala.
h) Leito
i) Tempo de permanência
j) Hora saída

Os dados foram transformados, com o auxílio da planilha eletrônica Microsoft Excel
2000, para o formato necessário à utilização na modelagem. Essa etapa foi executada devido à
necessidade de computar os tempos das atividades e não apenas o horário.
Após mapear os tempos de cada uma das etapas do processo, os dados coletados foram
lançadas em Excel simples e geradas as informações abaixo apresentadas:

Figura 6 - Planilha extração de dados Excel

3.4.1. TRATAMENTO DOS DADOS
De acordo com Freitas Filho (2001), um passo a ser considerado na análise dos dados
coletados é a identificação da distribuição teórica de probabilidade que melhor represente o
comportamento estocástico da variável sob análise.
Primeiramente, os valores foram transformados em “minutos” como medida de tempo
e plotados em forma de gráficos para uma análise preliminar do comportamento das
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observações. A partir daí, aplicou-se a técnica de identificação de outliers (identificados como
valores fora da normalidade se comparados ao comportamento dos valores no tempo). Para
CHWIF & MEDINA (2007) as razões mais comuns para o surgimento dos outliers são algum
erro na coleta de dados ou um evento raro e totalmente inesperado. Foi então aplicada a técnica
apresentada por estes mesmos autores, que é a de construir um intervalo de valores a partir dos
quartis da amostra.
Toda coleta de dados está sujeita a obter valores não usuais conhecidos como outliers
(fora da curva) que devem ser retirados da amostra a fim de obter um resultado mais próximo
do real. Eles surgem, geralmente, devido a erros no levantamento dos dados ou devido a eventos
raros, pois nada impede que situações atípicas ocorram (CHWIF, 2006).
Os dados de entrada fornecidos compreendem os períodos de Fevereiro, Março e Abril
de 2012. Com o auxílio do software R foram criados gráficos do tipo box-plot para verificar a
existência de possíveis outliers que deveriam ser excluídos da análise e composição do modelo
e assim trabalhar com dados mais representativos do estudo em questão. Foi feita a retirada dos
outliers conforme tabelas abaixo:
Tabela 12 - Outliers de chegada

Outliers Chegada
Especialidade

Total

de Nº outliers

Percentual

dados
Cardiologia

381

55

14%

Ginecologia

1123

132

12%

Geral

518

45

9%

Ortopedia

124

8

6%

Pediatria

365

18

5%

Plástica

59

3

5%

Tabela 13 - Outliers de internação

Outliers Internação
Especialidade

Total de dados

Nº outliers

Percentual

64

Cardiologia

382

37

10%

Ginecologia

1123

34

3%

Geral

491

61

12%

Ortopedia

123

21

17%

Pediatria

368

37

10%

Plástica

56

0

0%

Tabela 14 - Outliers de cirurgias

Outliers Cirurgias
Especialidade

Total de dados

Nº outliers

Percentual

Cardiologia

94

4

4%

Ginecologia

1114

31

3%

Geral

423

115

27%

Ortopedia

134

6

4%

Pediatria
Plástica

121
76

17
6

14%
8%

Após a identificação dos outliers, o passo seguinte foi a entrada dos dados no módulo
para modelagem de dados. O primeiro procedimento após os valores serem processados pelo
software deve ser a análise de correlação entre os dados, ou seja, se há alguma forma de
dependência entre os valores.
O Input Analyser, ferramenta presente no software ARENA e que auxilia na
determinação das curvas de comportamento, fornece um histograma de algumas das principais
distribuições de frequências contínuas utilizadas: Normal, Uniforme, Triangular, Exponencial,
Lognormal, Erlang, Gama, Beta e Weibull. Assim como as distribuições discreta de Poisson e
Uniforme Discreta.

A seleção da melhor alternativa de distribuição aleatória de probabilidade foi efetuada pelo

Input Analyser, no entanto deve-se avaliar se a opção sugerida realmente é a mais indicada para
representar o modelo. Esta forneceu uma expressão matemática com melhor aderência ao

comportamento dos dados. Estas equações que representam os tempos dos eventos de chegada
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de pacientes ao hospital foram obtidas com o seu auxílio gerando, além delas, também um
gráfico da distribuição estatística correspondente e sua curva representativa.
As equações que representam os tempos de Cirurgia e Internação nos leitos foram
obtidos a partir dos dados reais pelo Método da Raiz com uso da frequência acumulada de
ocorrências, pois as distribuições encontradas com o auxílio do Input Analyzer não foram
satisfatórias para estes dados de entrada por não aderirem ao sistema em testes de validação do
modelo.
Tabela 15 - Equações do modelo
Equações de chegada

Equações de internação

-0.001 + 3.2e+003 * BETA(0.257, 2.2)

117 + EXPO(1.08e+004)

Equações

de

tempo

de

cirurgia
Cardiologia

-0.001 + 3.2e+003 * BETA(0.257, 2.2)

Geral

-0.001 + LOGN(350, 1.25e+003)

35
+
1.73e+004)

36 + WEIB(4.98e+003, 0.647)

-0.001 + 2.62e+003 * BETA(0.331, 3.14)

Ginecologia

-0.001 + LOGN(157, 508)

NORM(216, 131)
LOGN(1.26e+003,

20 + LOGN(88, 88.6)
UNIF(20, 530)

-848 + WEIB(4.09e+003, 1.13)

20 + 660 * BETA(3.29, 27.1)

21 + EXPO(7.77e+003)

30 + WEIB(69, 0.918)

60 + WEIB(4.08e+003, 0.67)

NORM(55.1, 18.6)

78 + 3.46e+003 * BETA(0.596,
0.793)

30 + 440 * BETA(0.572, 1.57)

-0.001 + 1.69e+003 * BETA(0.318, 4.34)

Ortopedia

0.999 + WEIB(768, 0.67)
0.999 + WEIB(768, 0.67)

Pediatria

-0.001 + WEIB(292, 0.722)
-0.001 + GAMM(586, 0.604)

Plástica

0.999 + WEIB(1.5e+003, 0.579)

0.999 + EXPO(2.18e+003)

Como nem todos os pacientes necessitam de cirurgia para ficarem internados no
hospital, esta etapa foi representada pela inserção de um processo decisório no modelo. Para
isso, foi utilizada a porcentagem a partir dos dados reais sem outliers dos pacientes que passam
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pelo processo de cirurgia e são internados, os pacientes que passam por cirurgia e vão para casa
e os pacientes que são internados diretamente, conforme tabela abaixo.
No tratamento de dados foi observado que de todos os pacientes que são internados no
Hospital 73,55% vão para cirurgia 26,45% interna sem cirurgia. Depois da cirurgia realizada
9,36% dos pacientes vão para casa e 90,64% se internam após a cirurgia.

3.5. IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS E DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA
Nesta etapa foram identificadas e definidas as variáveis relevantes para realização do
estudo que foi viabilizado depois da elaboração de um escopo do processo. Conforme a Figura
7 – Variáveis de entrada e saída do processo abaixo:

Figura 7 - Variáveis de entrada e Saída do Processo

A figura 7 apresenta as variáveis de entrada e as variáveis de saída tratadas no
processo de internação.
As variáveis de entrada do sistema são as seguintes:
a) Quantidade de cirurgias: esta variável representa a quantidade de cirurgias

executadas.
b) Tipos da cirurgia: as cirurgias são classificadas em cirurgia de emergência e
cirurgia eletiva. A cirurgia de emergência possui preferência no atendimento.
c) Especialidade: as cirurgias são classificadas em 13 especialidades, no entanto para a

modelagem foram consideradas as quatro especialidades com maior incidência,
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sendo: Clínica geral, Cirúrgica, Ginecológica e Cardiológica. As demais
especialidades foram agrupadas com a denominação clínica geral.
As variáveis de saídas são as seguintes:
a) Quantidade de internações: informa a quantidade de internações realizadas de

acordo com a especialidade classificada na entrada do sistema.
b) Tempo de internação: informa o tempo que o paciente ocupou o leito, inclusive

considera o tempo para a limpeza da sala.
3.6. CONSTRUÇÃO DO MODELO
As fases anteriores são primordiais para o processo de confecção do modelo lógico. Para
que estas representassem bem o sistema, foi feita uma análise minuciosa do fluxograma da
rotina de internação de forma a remodelá-lo de acordo com todas as características necessárias
para que o software retratasse a realidade operacional.
A seguir serão apresentados cada processo com suas características, conforme detalhado
pela gerente de enfermagem e gerente de atendimento. Nessa etapa são apresentados os processos
exatamente como funcionam atualmente, com a finalidade de construção do modelo conceitual,
conforme a etapa de planejamento prevista na metodologia descrita no presente trabalho.
3.6.1. AGENDAMENTO

O processo de agendamento das cirurgias trata das normas referentes à reserva das salas
de cirúrgicas, e de acordo com a característica do procedimento obedece fluxos diferentes, a
saber:
3.6.1.1.

CIRURGIAS ELETIVAS

As cirurgias eletivas são aquelas em que o paciente consegue escolher a melhor data
para a realização do procedimento cirúrgico. Geralmente é realizada após diversos exames, que
são feitos para obter as melhores condições de saúde do paciente. Estas podem se subdividir
em:
Pequeno porte: Normalmente sem internação, popularmente conhecidos como
procedimentos ambulatoriais, o agendamento é feito pela técnica de enfermagem responsável
pela reserva da sala, e neste ato é visto com o médico cirurgião equipamentos e recursos
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materiais a serem usados, visando disponibilidade dos mesmos no dia e hora marcados.
Normalmente para procedimentos desta natureza não necessitam que o paciente permaneça
internado, porém, é necessário colocar que o hospital precisa mantê-lo na sala de recuperação
pós-anestésica até que o mesmo recupere sua capacidade motora e mental. Uma vez que são
liberados (alta) logo após a realização do procedimento, que é feito com anestesia porte 0 (zero),
conhecido popularmente como anestesia local ou uma simples “sedação” (anestesia superficial).
Cirurgias de médio e grande porte: Estes procedimentos se caracterizam pelo tipo
de anestesia a ser feita no paciente, que necessitará de leito disponível para o pós-operatório
imediato, devendo permanecer internado por pelo menos 12 (doze) horas em regime
assistencial pela equipe médica e de enfermagem. As cirurgias aqui tratadas são previamente
agendadas entre o médico assistente do paciente e o centro cirúrgico do referido Hospital, após
processo investigativo diagnóstico e indicadas depois de algum tratamento clinico prévio sem
sucesso de patologia. O perfil do paciente que realiza este tipo de procedimento requer atenção
especial por parte do hospital quanto a reserva e disponibilização do leito no ato da admissão
do paciente, porque este tem alta expectativa em função de ter organizado sua vida pessoal e
profissional, entre outros compromissos em função da realização da cirurgia.
Cirurgias de Urgência e Emergências: Para estas não existe agendamento. Uma vez
que o paciente tem risco eminente de morte, estes tem prioridade frente aos demais, chegando
em alguns casos a atrasar as cirurgias já agendadas previamente. Cabe ainda ressaltar que para
estes procedimentos, não é necessário a autorização previa do convenio, assim como nenhum
pagamento para a instituição. Comumente são cirurgias oriundas de uma das urgências: clínica
médica, ginecológica e obstetra, ortopédica e traumatológica ou pediátrica, e UTIs que são
admitidas em caráter emergencial. Para atender a tais procedimentos o médico plantonista
conta com equipe multidisciplinar de plantão e sobreaviso. Estes pacientes normalmente
precisam permanecer internados no pós operatório, porque se tratam normalmente de cirurgia
de médio e grande porte. A assistência pós-operatória se dá geralmente em leitos de UTI.
De todos estes processos, os dois últimos são de maior impacto no gerenciamento de
leitos, e que requerem maior atenção em sua organização para o bom funcionamento do Centro
Cirúrgico. As cirurgias de emergência são realizadas em qualquer horário e qualquer dia da
semana.
Já as cirurgias eletivas podem ser agendadas e realizadas em qualquer dia da semana.
Não havendo disponibilidade de horário e sala para realização da mesma, é imediatamente
comunicado ao médico requisitante e viabilizado com o mesmo outro dia e horário, procurando
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sempre otimizar a distribuição dos dias e salas, de maneira a sempre manter um padrão médio
de ocupação para todas as salas. Ressaltando ainda que o centro cirúrgico de um hospital é
considerado um espaço nobre, visto que é dele que se oriunda os procedimentos com maiores
rentabilidades financeiras para o Hospital.
3.6.2. PROGRAMAÇÃO DAS CIRURGIAS AGENDADAS
Diariamente, são feitos contatos prévios com os pacientes após gerar o aviso de cirurgia
que consiste na listagem de todos os procedimentos cirúrgicos do dia seguinte, onde consta
nome do médico assistente, paciente, convênio, número de telefone do paciente e tipo de
acomodação.
A finalidade desta fase do processo é a confirmação dos dados do paciente como: nome
completo, endereço, telefones de contato, tipo de acomodação a que tem direito pelo plano de
saúde contratado, entre outros. E ainda, dados da cirurgia, tais como: prévia autorização pelo
convênio contratado materiais e OPME (Órteses, Próteses e Materiais especiais) necessários,
alergias ou outras restrições que o paciente possa ter. Neste ato, são passadas orientações
pertinentes ao jejum, tipo de cuidados preliminares que o paciente deve atentar para o bom
resultado da cirurgia em seu pré-operatório. O objetivo disto é reduzir a permanência deste na
recepção no ato da internação, já que um pré-cadastro foi realizando anteriormente.
A programação é conclusa para relatório de enfermagem, que juntamente com a
hotelaria e recepção irão reservar acomodações (enfermarias, apartamentos e suítes) para os
pacientes listados e confirmados, de acordo com a acomodação a qual o paciente tem direito no
plano de saúde.
Caso por inconveniência ou imprevisto na data agendada, por parte do médico ou do
paciente o procedimento cirúrgico não possa ser realizado, é feito o cancelamento para aquele
dia e ou reagendamento da cirurgia para nova data. Este processo poderá sofrer suspensão ainda
quando verificada a indisponibilidade de recursos para a execução das cirurgias agendadas:
equipamento em manutenção, falta de materiais necessários e específicos ou mesmo
superlotação dos leitos por alta demanda ou outros motivos.
Raramente pode ocorrer adiamento ou cancelamento de cirurgias, devido aos fatores
acima mencionados, mas caso ocorra suspensão de cirurgias a equipe médica responsável será
comunicada previamente. Caso o problema tenha sido ocasionado pelo Hospital fica o mesmo
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responsável pela comunicação ao paciente do contrário o médico responsável fará a
comunicação da suspensão ao paciente e/ou responsável por este. Consequentemente, o
procedimento será retirado do agendamento.
3.6.3. MAPA CIRURGICO
Um mapa cirúrgico consiste em um relatório onde são concentrados todas as
informações referentes à marcação de cirurgias, informações estas distribuídas da seguinte
forma; horário, data, nome, telefone para contato, tipo de cirurgia, convenio, tipo de
acomodação, número do aviso, sala de cirurgia e médico titular. Conforme imagem abaixo:

71

Com as cirurgias agendadas e aprovadas, existe no Hospital um funcionário responsável
pelo agendamento e por passar o mapa de cirurgia para o software MV 2000 com 24/48 horas
de antecedência, depois de concluída esta etapa é feito uma distribuição do mesmo aos setores
responsáveis que são estes: centro cirúrgico, recepção, setor de enfermagem, higienização e
hotelaria.
Após a distribuição, a gerente de enfermagem recebe o pré-cadastro de internações com
24 horas de antecedência, circula em todos os postos de enfermagem pegando a passagem de
plantão das enfermeiras e verificando a disponibilidade de leitos e altas previstas. Nesta coleta
de dados é primordial colocar que é feita uma triagem dos leitos para que os mesmos possam
ser alocados adequadamente. Por exemplo não misturar criança com adultos, Cirúrgico com
clinico, infectado com limpo, Isolamento, dentre outras.
Com estes dados levantados e um documento interno do hospital denominado situação
das vagas, onde se concentram todas estas informações, a Gerente de enfermagem dirige-se a
recepção central onde irá confrontar as informações com o software MV2000. A partir de
então, é feita a distribuição dos leitos para as cirurgias do dia posterior e distribuído para o
setor de enfermagem para que o mesmo possa ter o conhecimento da quantidade e tipo de
cirurgias a serem realizadas naquele dia para alocação do quadro de enfermagem da melhor
maneira possível. O setor de hotelaria recebe também uma cópia para que possa se antecipar a
higienização dos leitos, consequentemente reduzindo a permanência deste na internação.
O setor de CC é norteado por este mapa para que possa saber se existe a possibilidade de
marcação de alguma outra cirurgia no mesmo dia e observar o fluxo de funcionamento do
mesmo. Por último cabe ainda colocar que a recepção, recebe um mapa cirúrgico para agilizar
o internamento de pacientes, pois quando os mesmos chegam ao hospital, já possuem na grande
maioria dos casos um leito destinado a eles, o que facilita bastante o processo do internação.
3.6.4. INTERNAÇÃO
Esta pesquisa tem como foco a avaliação dos fatores que compõe o processo de
internação do Hospital. A mudança destes fatores resulta nos cenários aqui trabalhados, dos
quais foram realizados as análises e conclusões deste objeto de estudo. A figura 9 retrata um
resumo da internação, o modelo simulado está sendo disponibilizado em anexo em formato
digital.
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Ao chegar ao hospital o paciente se dirige à Recepção de Internação (Recepção Central)
a qual apresenta além de documento de identificação com foto, carteira do plano de saúde e
guias de solicitação médica (formulário emitido pelo médico assistente, descrevendo a(s)
cirurgia(s) e demais materiais necessários) e autorização (guia emitida pelo plano de saúde,
descrevendo os códigos autorizados e demais itens liberados e que terão cobertos pelo
convênio).
Este paciente entra numa fila espera (ordem de chegada), contudo terão prioridade no
atendimento, em função da requisição pelo centro cirúrgico, o que comumente ocorre para o
uso racional das salas cirúrgicas e a produção das equipes de cirurgiões, já que estes agendam
vários pacientes no dia, buscando agilidade e otimização de sua produtividade. Por isso, é de
suma importância citar que há uma organização em função de melhor rendimento de recursos
materiais e humanos, programar-se cirurgia de especialidade, mesma natureza ou similares para
dias específicos.
A admissão do paciente é feita pelo recepcionista de plantão e se dá através da
confirmação de dados já coletados no agendamento, nesta ocasião são feitas se necessárias
correções, lançados os dados da autorização e conferidos itens solicitados e liberados, visando
à conciliação se tudo que foi requerido pelo médico está em acordo com a autorização por parte
do convênio do paciente.
Esta etapa do processo de admissão é crítica e se torna delicada quando há falta de
conformidade por parte da autorização emitida pelo plano de saúde, sob qualquer alegação
(procedimento não previsto em contrato ou sem cobertura, carência contratual ou outros
motivos), pois inviabiliza a admissão imediata do paciente, visto que será motivo de correção e
discussão com o plano de saúde, para devida correção e adequação ao que foi indicado e
requerido pelo médico assistente, o que pode suspender de última hora o procedimento.
Tal prerrogativa faz parte do check list da admissão dos pacientes e tem como principal
objetivo assegurar que toda cobertura assistencial será coberta pelo convênio do paciente,
minimizando falhas por ausência de autorização e erros que gerem prejuízos de pagamento.
Após reunida esta documentação e respectivas assinaturas, é feito protocolo digital desta
documentação e encaminhado junto com o paciente ao seu próximo destino (centro cirúrgico
ou leito), conforme figura abaixo:
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Figura 8 - Modelo do Processo de Atendimento

A Fig. 8 apresenta o modelo do processo de atendimento, nela podemos verificar que o
paciente chega ao hospital, é feita a verificação da disponibilidade de leitos este paciente pode
ser internado direto ou ir para a cirurgia, após a cirurgia pode ter alta ou ser internado nas
seguintes clinicas: Clinica Geral, Pediátrica, clinica ortopédica, Clinica Cardiológica, clinica
ginecológica e cirurgia plástica. Vale ressaltar ainda, que no nosso modelo o paciente só vai
para cirurgia se houver leito disponível, caso contrário o paciente agenda a cirurgia para um
outro dia.
Pela complexidade do sistema e por não ter um número suficiente de internações que
justificasse a manutenção do mesmo na confecção do modelo, foram considerados apenas os
leitos de Clínica geral, Cirúrgica, Ginecológica e Cardiológica. Não fazem parte deste estudo
as unidade de UTI, Centro Cirúrgico e CRO.
Os leitos do referido hospital sofreram um ajuste, pois na nossa simulação não foram
considerados leitos de UTIs. Além disso UTIs Neo não são objetos do estudo, pois possuem
uma tendência a uma ocupação de maior permanência e Urgências por se tratarem de leitos
transitórios ou seja, baixa permanência. Estes fatores provocariam distorções nos dados que
poderiam distorcer o modelo, visto que optou-se por realizar a simulação apenas nos leitos de
internação. Na tabela abaixo os leitos estão distribuídos e ajustados ao modelo.
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Tabela 16 - Distribuição de leitos ajustada ao modelo

Unidade

Quantidade de leitos

Quantidade Ajustada para
o Modelo

Urgência adulto

13

0

Urgência pediátrica

5

0

Urgência ginecológica

3

0

Urgência ortopédica

2

0

UTI Neonatal

10

0

Centro cirúrgico

8

8

CRO

20

0

UTI adulto cardiológica:

10

0

UTI adulto clínica

10

0

Clinica cirúrgica

35

0

Clinica medica e pediátrica

33

31

Clinica cardiológica

25

20

Clínica Ginecológica

35

35

TOTAL

212

89

Na tabela acima podemos ver que para o modelo não foram considerados os leitos de:
urgência adulto, urgência pediátrica, urgência ortopédica, UTI Neonatal, CRO, UTI adulto
cardiológica, UTI adulto clínica e clinica cirúrgica. Para os leitos de Clínica Médica e Pediátrica
foram considerados 31 leitos, uma vez que o Hospital realiza um rodizio de apartamentos para
manutenção ficando sempre 2(dois) apartamentos disponíveis para este fim. Para os leitos da
Clínica cardiológica foi feito um ajuste de 5 leitos, pois os mesmo encontram-se sempre
ocupados por pacientes do SUS, não sendo contabilizados como disponíveis para internação.
3.6.5. ALTA HOSPITALAR

Antes de começarmos a falar sobre a rotina de alta hospitalar do referido Hospital, é
importante colocar que a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos já possuem um número
de dias de internação pré-determinados, incluído na própria solicitação do procedimento no
formulário do convenio.
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Na rotina do referido hospital, o médico passa visita nos seus pacientes que encontramse aptos a retornarem ao seu convívio residencial e/ou a continuar o tratamento em casa, dar
alta hospitalar, registrando no seu prontuário e entregando ao paciente receita da conduta
medicamentosa a ser seguida. Geralmente é feita uma orientação com prazo determinado para
retorno ao consultório do mesmo.
A equipe de enfermagem é comunicada pelo médico que o seu paciente está de alta
hospitalar, e então toma as providências necessárias para a liberação do mesmo. Viabiliza a
saída do paciente do Hospital e no ato da saída do paciente o digitador do posto de enfermagem
registra no software o MV2000 a alta hospitalar do paciente. Consequentemente o setor de
internação e higienização imediatamente visualiza através do sistema que o leito já encontra-se
disponível para limpeza de modo a ficar pronto para uma posterior internação.
3.6.6. LIMPEZA DOS LEITOS
Há três tipos de limpezas: concorrente, terminal e de manutenção.
A limpeza concorrente é aquela realizada enquanto o paciente encontra-se no
apartamento, nas dependências da instituição de saúde. O funcionário retira o lixo e os resíduos
depositando-os em sacos plásticos de cor preta para lixo comum e branco leitoso para lixo
infectante, recolhe a roupa suja para encaminhar à lavanderia e recolhe outros materiais, como
jornais e revistas.
A limpeza terminal é realizada após a saída do paciente, seja por alta, óbito ou
transferência. Este ato compreende a limpeza de superfícies, sejam elas verticais ou horizontais,
e a desinfecção do mobiliário tais como ar condicionado, televisão, armários, maca e poltrona.
Nesse processo realizamos o tratamento de piso com removedor, selador e cera, além de
detergente, desinfetante e o álcool.
E temos a limpeza de manutenção, que têm como objetivo, manter o padrão da limpeza
das dependências, nos intervalos entre as limpezas concorrentes ou terminais. Neste caso, devese estar atenta à reposição de materiais de higiene, recolhimento de resíduos, manutenção das
superfícies limpas, secas e etc.
As áreas são classificadas de acordo com o risco potencial de transmissão de infecções:
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 Áreas críticas: são aquelas onde existe um risco aumentado de infecções, onde se
realizam muitos procedimentos invasivos e de risco. Ex.: UTI, centro cirúrgico, e
demais locais onde se encontram pacientes imunocomprometidos etc.
 Áreas semicríticas: ocupadas por pacientes com moléstias infecciosas de baixa
transmissibilidade e doenças não infecciosas, ambulatórios, apartamentos ou
enfermarias de pacientes.
 Áreas não críticas: áreas não ocupadas por pacientes e onde não se realizam
procedimentos de risco. Ex. áreas administrativas, estacionamentos, cozinha, banheiros.
É importante ainda colocar que a principal finalidade da desinfecção dos leitos em um
hospital é o controle de infecção hospitalar, para isto o Hospital em questão conta com uma
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que tem como objetivo manter os índices
de infecção nos valores considerados aceitos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo
Ministério da Saúde, seguindo rigorosamente normas e portarias específicas da Vigilância
Sanitária, promovendo ações de prevenção às infecções.
São realizadas visitas diárias pela comissão (CCIH), acompanhando o atendimento ao
paciente no pré e pós-operatório com fichas de vigilância. Inspeciona também, as condições de
trabalho de todos ambientes do hospital, tais como: o centro cirúrgico, emergência, farmácia e
atendimento ambulatorial, bem como também nas áreas de apoio como o serviço de higiene
hospitalar e realizando auditorias nos prestadores de serviço como lavanderia e laboratório. O
trabalho de controle não envolve apenas a CCIH, mas toda equipe do hospital.
3.7. DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE REPLICAÇÕES DO MODELO
A replicação considerada nos modelos computacionais de simulação consiste na geração
de “rodadas” utilizando sementes de geração dos valores aleatórias diferentes. Sendo assim, os
valores relacionados às entradas são os mesmos, mas os resultados possuem algumas variações,
pois contam com sementes diferentes durante a geração dos números aleatórios.
Antes de se efetuar a comparação dos resultados obtidos através do modelo, é importante
definir o número de replicações necessárias para que os intervalos de confiança obtidos tenham
a precisão desejada.
Por se tratar de simulações que usam números aleatórios para gerar os resultados,
necessariamente temos que considerar as variações destes resultados e que eles estão dentro de
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uma probabilidade de ocorrerem. Com isso, precisamos então criar um intervalo de confiança,
considerando uma precisão desejada. Intervalo de confiança é um intervalo em que há a
probabilidade dos valores se encontrarem, são utilizados principalmente para indicar a
confiabilidade de uma estimativa. Já precisão, é o tamanho desse intervalo. O software utilizado
conta com uma ferramenta que facilita a tarefa para ser encontrado o número de replicações
para que os resultados estejam dentro de um intervalo de confiança seguindo uma precisão préestabelecida.
De acordo com Freitas Filho (2001), para se definir o tamanho da amostra ou número de
replicações deve-se determinar empiricamente um tamanho mínimo de replicações e executar o
modelo.
Após várias rodadas da simulação proposta, os resultados encontrados apresentam um
equilíbrio nas quantidades de replicações a serem analisadas para o presente estudo, 350
replicações foi o número encontrado onde houve o balanceamento do modelo.
3.8. VALIDAÇÃO DO MODELO COM DADOS HISTÓRICOS
Segundo CHWIF & MEDINA (2007), o objetivo de validar o modelo é o mesmo que
responder à pergunta: “Será que estamos desenvolvendo o modelo correto?” e quando
verificamos o modelo a pergunta é: “Será que estamos desenvolvendo o modelo
corretamente?”. Portanto, validação trata do que será modelado e a verificação do modelo
implementado.
A validação de um modelo de apoio ao processo decisório, segundo Finlay (1994), é “o
processo de teste de conformidade entre o comportamento do modelo e o sistema do mundo
real que está sendo modelado”. Finlay também afirma que não é possível um modelo conseguir
representar o sistema do mundo real na sua totalidade, porém, existe a possibilidade de se definir
relacionamentos entre os componentes do modelo, os quais permitam uma representação
aceitável do mundo real.
A qualidade e a validade de um modelo de simulação são medidas pela proximidade
entre os resultados obtidos pelo modelo e aqueles originados do sistema real. Uma vez que uma
série de pressupostos e simplificações sobre o comportamento do sistema real costuma ser
realizada no desenvolvimento do modelo, qualquer tomada de decisão com base em seus
resultados deve ser precedida de uma avaliação de sua qualidade e apropriação.
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Para validação, levou-se em consideração que o sistema modelado já existe e está em
funcionamento, portanto, foi relativamente facilitada esta etapa. Através de algumas reuniões
que contaram com a presença dos gerentes responsáveis pelo setor envolvido, foi possível
confirmar a validação do modelo após pequenas correções no decorrer do desenvolvimento.
Na execução desta etapa os dados coletados na primeira fase foram essenciais, pois a
configuração dos processos do software ARENA só foi viabilizado através de dados históricos
provenientes das planilhas e de relatórios do sistema. Então para validação dessa etapa foram
utilizados dados referentes à: quantidade de internações e percentual de ocupação dos leitos.
A validação deste modelo foi realizada através da comparação dos dados estatísticos dos
meses de fevereiro, março e abril de 2012 obtidos através do software MV2000, e os dados
fornecidos após a otimização do modelo no mesmo período. Após a execução do modelo, as
variáveis estatísticas comparadas foram: o número de internações e a taxa de ocupação dos
leitos.
A tabela abaixo mostra o percentual de ocupação dos leitos do referido Hospital no ano
de 2012, através desta podemos retirar os meses em estudo que são Fevereiro, Março e Abril.
Fazendo uma média aritmética da ocupação destes meses, obtemos uma média de ocupação de
59,3% e um total de 2566 atendimentos.
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Tabela 17 - Percentual de ocupação 2012.

Ano/Mês

2012

% Ocupação

Janeiro

852

48,68%

Fevereiro

784

50,62%

Março

976

66,67%

Abril

806

60,61%

Maio

861

61,34%

Junho

785

57,42

Julho

912

60,26%

Agosto

982

65,66%

Setembro

861

58,32%

Outubro

891

54,95%

Novembro

883

57,52%

Dezembro

784

53,63%

Total

10377

Média

864,75

58,01%

Para validarmos o modelo é necessário comparar o modelo real com o simulado. Para
tanto utilizamos o percentual de utilização (usage) do sistema simulado e as entradas do mesmo.
A tabela apresenta os dados de utilização dos leitos gerados pela simulação no software ARENA
para que a comparação com o sistema atual seja realizada.
Levando em consideração que foi adotado o nome vaga_cardio, vaga_geral e
vaga_gineco referente a quantidade de leitos existente no sistema, como no sistema do referido
Hospital, o percentual de ocupação foi calculado independentemente da especialidades faz-se
necessário calcular a média aritmética das especialidades.
Através da realização do cálculo obtemos uma média de ocupação de 50,77%, o que
diferencia do percentual de ocupação real em 8,53%, uma diferença pouco significativa para
este estudo.
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Tabela 18 - Utilização dos leitos Cenário atual

Utilização dos leitos

Média

Vaga_cardio

0,3923

Vaga_geral

0,6242

Vaga_gineco

0.5066

Em relação à quantidade de internações nos referidos meses, após a simulação obtemos
um total de entradas no sistema de 2.501 internações conforme figura abaixo:
Tabela 19 - Indicador de desempenho

Sistema

Média

Números de saídas

2.501

Analisando a primeira figura onde constam os atendimentos no Hospital, obteve-se um
valor de 2566 atendimentos nos três meses simulados, resultando em uma pequena diferença
de apenas 65(sessenta e cinco) internações para o sistema real.
Considerando os intervalos de confiança para as taxas de ocupação média obtidas no
cenário real em comparação com os valores obtidos no modelo simulado, conclui-se que para a
variável taxa de ocupação os valores apresentados são semelhantes.
Comparando os dados e analisando todas as variáveis apresentadas neste tópico,
conclui-se que o modelo simulado oferece credibilidade e é um modelo representativo do
modelo real. Isso implica na possibilidade de efetuar derivações no modelo construído,
objetivando tecer conclusões sobre possíveis ganhos nas alterações propostas para o modelo
real.
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3.9. EXPERIMENTAÇÃO
Após a validação e a verificação do modelo, foram testadas as seguintes alternativas,
considerando-se o efetivo número de leitos disponíveis, no setor de Internação:
Tabela 20 - Descriminação de cenários

Alternativas
Cenário Atual

Configurações
Clinica Medica 31 leitos, Ginecologia 35
leitos e Cardiologia 23 leitos.

Cenário Proposto I

Clinica Medica 26 leitos, Ginecologia 40
leitos e Cardiologia 23 leitos.

Cenário Proposto II

Clinica Medica 36 leitos, Ginecologia 35
leitos e Cardiologia 18 leitos.

Cenário Proposto III

Clínica Médica 42 e Ginecologia 47

Cenário Proposto IV

Clinica Medica 44, Ginecologia 55 e
Cardiologia 23.

3.9.1. DESCRIÇÃO DOS CENÁRIOS
Com a conclusão da etapa de validação do modelo simulado construído, tem-se a
possibilidade de realizar experimentos que forneçam informações sobre as consequências de
modificações efetuadas no cenário atual. Entretanto, deve-se considerar que o modelo simulado
não possui restrições de ordem técnica que limite as interferências no cenário. Ou seja, os
experimentos somente possuirão validade se previamente for verificada a viabilidade técnica
de sua colocação em prática no cenário real.
Após a modelagem do comportamento atual da internação foram feitas algumas
propostas de cenários para o sistema. Inicialmente, o objetivo principal foi diminuir o percentual
de ocupação, otimizando os recursos. No segundo momento foram propostos cenários com um
aumento na quantidade de leitos.
Todos os cenários aqui propostos são uma derivação do primeiro modelo validado que
representa o cenário atual, ou seja, utiliza as mesmas expressões que representam as
distribuições teóricas de probabilidade. Isso se deve ao fato que, nesse novo cenário, ocorre
uma redistribuição dos leitos por especialidades, porém as atividades continuam sendo
executadas valendo-se das mesmas técnicas atualmente colocadas em prática.
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Partindo-se do princípio de que os dois modelos foram submetidos aos mesmos dados
de entrada: quantidade de pacientes, tipos de cirurgias e especialidades, pode-se efetuar a
comparação dos resultados obtidos nos dois modelos e se determinar qual é a melhor alternativa
em termos de eficiência.
Ao se analisar a Tabela e os gráficos apresentados, constata-se que os valores gerados
nos dois modelos simulados encontram-se dentro do mesmo intervalo de confiança. Então,
pode-se concluir que os dois modelos foram submetidos a uma situação igual de trabalho, o que
permite que se passe à etapa seguinte da comparação, que diz respeito à verificação da eficiência
do desempenho dos modelos através das variáveis estabelecidas.
Para análise dos cenários foram considerados os mesmos parâmetros para comparação
de todos os cenários propostos.
3.9.2. CENÁRIO ATUAL
O software de gestão do Hospital possui recursos que propiciam o gerenciamento de
leitos, muito embora estas ferramentas possam ser melhor aproveitadas pelos usuários para a
otimização quanto à ocupação, manutenção e mesmo, do processo de internação.
Como os usuários não exploram esta ferramenta de uma forma produtiva, controles
paralelos e manuais são usuais. A internação funciona praticamente de forma manual conforme
descrito anteriormente e não possui um processo de alocação dos leitos que garanta a sua melhor
utilização, agindo na grande maioria das vezes de forma intuitiva, o que acarreta vários
problemas, inclusive um mau aproveitamento de seus leitos.
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A atual distribuição de leitos do Hospital adaptada ao modelo está descrita na tabela
abaixo:
Tabela 21 - Distribuição de leitos cenário atual software ARENA.

Tipo de leitos

Quantidades

Vaga_cardio

23

Vaga_geral

31

Vaga_gineco

35

TOTAL

89

Nela podemos observar que existem 23 vagas destinadas a Cardiologia (vaga_cardio),
31 vagas destinadas a Clínica geral (vaga_geral) e 35 vagas destinadas a Ginecologia
(vaga_gineco), somando um total de 89 leitos, o que difere da situação inicial descrita da
quantificação de leitos do referido Hospital. Isto se deve ao fato de que na construção do modelo
foi levado em consideração que dos 95 leitos existentes uma média de 4(quatro) encontram-se
parado para manutenção e 2(dois) utilizados como repouso médico.
3.10.

CENARIO PROPOSTO I

Para a construção do primeiro cenário foi levado em consideração que a procura por
obstetrícia é maior, devido a fatores já mencionados anteriormente. Por este motivo, optou-se
por aumentar 5(cinco) leitos da ginecologia e reduzir 5(cinco) leitos da clínica médica ficando
os leitos distribuídos da seguinte forma conforme relatório do ARENA tabela baixo:
Tabela 22 - Distribuição de leitos cenário proposto I

Tipo de leitos

Quantidades

Vaga_cardio

23

Vaga_geral

26

-5

Vaga_gineco

40

+5

TOTAL

89

3.10.1.1.

Variação

CENÁRIO ATUAL X CENARIO PROPOSTO I

Considerando um percentual de aumento de 14,29% no total de leitos da ginecologia e uma
redução percentual de 16,13% no total de leitos geral, podemos verificar que a sua ocupação sofreu
a seguinte variação:
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Uso dos recursos Cenário atual x Cenário proposto I

Cenário Proposto I

Cenário Atual

0,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 0,8000
Vaga_gineco

Vaga_geral

Vaga_cardio

Figura 9 - Comparativo do uso dos recursos Cenário atual x cenário proposto I

Na figura acima podemos observar que em relação a ocupação das vagas o impacto da
mudança não acompanhou o mesmo percentual da mudança no número de leitos. Se analisarmos os
números, verificamos que a média de utilização dos leitos da clinica geral sofreu uma variação de
0,6242 para 0,7453 o que em termos percentual representa um aumento de 19,40% em contrapartida
a variação da clinica ginecológica foi de 0,5066 para 0,4439 representando percentualmente uma
redução de 12,37%.
Já em relação ao relatório de filas, onde o mesmo aponta os dados provenientes das filas

formadas no sistema simulado. As mudanças mais significativas podem ser observadas na
redução das filas da ginecologia em contrapartida houve um aumento de mais de 1000% no
doente_geral, doente_ortopedico, doente_pediatria e doente_plastica,é importante colocar que
todas estas especialidades são alocadas na clinica geral.
Tabela 23 - Tempo de espera das entidades

Tempo de espera das entidades
Especialidade

Doente_cardio

Média em minutos Cenário Media

em

minutos

atual

Cenário proposto I

0,7939

0,3203
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Doente_geral

9,1737

101,02

Doente_gineco

1,0625

0,07

Doente_ortopedia

8,7080

102,98

Doente_pediatria

8,0312

99,40

Doente_plastica

7,4550

94,14

Com esta nova configuração de leitos, o modelo assume novos resultados para os
parâmetros estudados. Uma redistribuição de 5(cinco) leitos da clinica médica provocaria um
grande impacto nas filas das demais entidades, visto que, a grande maioria de especialidades
concentra-se na clinica geral, teria que ser feita uma análise dos transtornos causados jutos aos
pacientes e aos planos de saúde em contrapartida verificar os benefícios que os pacientes da
ginecologia viriam a ter.
3.10.2. CENARIO PROPOSTO II
Para a construção do segundo cenário levamos em consideração os resultados obtidos
no primeiro cenário, procurando obter uma melhor distribuição dos leitos, de modo a obter um
equilíbrio entre os percentuais de ocupação. Com este intuito, foi considerada uma redução de
5(cinco) leitos na cardiologia um acréscimo de 5(cinco) leito na clinica médica. Conforme
tabela abaixo:
Tabela 24 - Distribuição de leitos cenário proposto II

Tipo de leitos

Quantidades

Variação

Vaga_cardio

18

-5

Vaga_geral

36

+5

Vaga_gineco

35

TOTAL

89
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3.10.2.1. COMPARAÇÃO CENARIO ATUAL X CENARIO PROPOSTO II
A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto II deve considerar um percentual
de aumento de 16,12% no total de leitos da clinica médica e uma redução percentual de 21,73% no
total de leitos da cardiologia, podemos verificar que a sua ocupação sofreu a seguinte variação:

Uso dos recursos Cenário atual x Cenário
proposto II
Cenário Proposto II

Cenário Atual

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

Vaga_gineco

0,4000

Vaga_geral

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

Vaga_cardio

Figura 10 - Comparativo do uso dos recursos Cenário atual x cenário proposto II

Na figura acima podemos observar que a ocupação das vagas de internação atingiram uma
certa estabilidade, ou seja, com uma mudança de apenas 5(cinco) leitos eu consigo tornar os
percentuais de ocupação das clinicas praticamente nas mesmas proporções.

Com esta nova configuração de leitos, o modelo assume novos resultados para os
parâmetros estudados. O tempo médio de espera na fila das entidades aumentou somente para
a clinica cardiológica, o que é aceitável, já que reduzimos o número de leitos nesta
especialidade, as demais todas sofreram uma redução e os valores das mesmas ficaram dentro
de uma mesma escala. Conforme mostra a tabela abaixo:
Tabela 25 - Tempo de espera das entidades

Tempo de espera das entidades
Especialidade

Doente_cardio

Média em minutos Cenário Media

em

minutos

atual

Cenário proposto II

0,7939

17,1514
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Doete_geral

9,1737

0,8817

Doente_gineco

1,0625

0,8208

Doente_ortopedia

8,7080

0,8297

Doente_pediatria

8,0312

0,7992

Doente_plastica

7,4550

0,6691

3.10.2.2. CENARIO PROPOSTO III
Para a construção do terceiro cenário foi levado em consideração que o Hospital hoje
trabalha com a terceirização da cardiologia, e dentre as demais clinicas esta é a que oferece a
menor rentabilidade. Foi considerado a retirada da clinica cardiológica e um acréscimo de 11
leitos na vaga_geral e 12 na vaga_gineco. Assumindo que os leitos ficariam redistribuídos da
seguinte forma conforme relatório do ARENA tabela baixo:

Tabela 26 - Distribuição de leitos cenário III

Tipo de leitos

Quantidades

Variação

Vaga_cardio

0

-23

Vaga_geral

42

+11

Vaga_gineco

47

+12

TOTAL

89
3.10.2.2.1.
COMPARAÇÃO CENARIO ATUAL X CENARIO
PROPOSTO III

Considerando um percentual de aumento de 35,48% no total de leitos da clinica geral,
34,28% na clinica ginecológica e a exclusão dos leitos da cardiologia, podemos verificar que a sua
ocupação sofreu a seguinte variação:
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Uso dos recursos Cenário atual x Cenário
proposto III

Cenário Proposto III

Cenário Atual
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Figura 11 - Comparativo do uso dos recursos Cenário atual x cenário proposto III

Na figura acima podemos observar que a ocupação das vagas gerais sofreu um grande
impacto com a mudança. Já a ocupação da ginecologia sofre alterações porém não tão significativas.
Já em relação ao tempo de espera das entidades, onde o mesmo aponta os dados

provenientes das filas formadas no sistema simulado. No sistema houve uma redução bastante
expressiva em todas as especialidades. Conforme mostra a tabela abaixo:
Tabela 27 - Comparativo tempo de espera das entidades

Tempo de espera das entidades
Especialidade

Média em minutos Cenário Media

em

minutos

atual

Cenário proposto IIV

Doente_cardio

0,7939

0

Doene_geral

9,1737

0,0013

Doente_gineco

1,0625

0,0344

Doente_ortopedia

8,7080

0,00

Doente_pediatria

8,0312

0,0017
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Doente_plastica

7,4550

0,0037

Se considerarmos que para ser um hospital completo, é necessário que ele atenda
cardiologia. que esta especialidade no Hospital já possui 10(dez) anos e que esta nos planos
do hospital montar um serviço de cardiologia próprio, precisa pautar esta decisão em vários
aspectos.
3.10.2.3. CENARIO PROPOSTO IV
Considerando que existe um projeto que prevê a ampliação do hospital, um experimento
possível de ser realizado com o modelo construído seria verificar se a estrutura atual do centro
cirúrgico comporta um aumento na demanda de internações. Para a realização deste estudo,
pode-se provocar um aumento na quantidade de leitos.
A TABELA 30 contém dados relativos à taxa de ocupação atual das salas de cirurgias do
hospital. Nele verifica-se a existência de ociosidade na utilização das salas.
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Tabela 28 – Percentual de utilização do centro cirurgico

SALA

Min.

Min.

%

Min.

% Ocioso

Disponível Utilizado

Utilizado

Ociosidade

Sala 1

44.609

4.872

20,93%

35.274

79,07%

Sala 2

44.609

9.335

21,54%

34.999

78,46%

Sala 3

44.609

9.610

24,96%

33.473

75,04%

Sala 4

44.609

11.136

22,13%

34.738

77,87%

Sala 5

44.609

9.671

11,07%

39.670

88,93%

Sala 6

44.609

4.939

26,46%

32.807

73,54%

Sala 7

44.609

11.802

23,52%

34.119

76,48%

Sala 8

44.609

10.490

13,17%

38.734

86,83%

TOTAL

356.872

73.058

21%

A coluna minutos disponível informa a quantidade de minutos disponíveis de cada sala
no mês, os minutos utilizados significam a quantidade de minutos gastos no mês, o percentual
de utilização significa quantos por cento foi utilizou dos minutos disponíveis. Minutos de
ociosidade e percentual de ociosidade.
É importante ainda colocar que embora o centro cirúrgico possua muito tempo ocioso, a
maioria das cirurgias solicitadas pelos médicos é em horário comercial e para haver a ampliação
dos leitos seria necessário realizar um trabalho com os médicos, visto que a grande maioria
deles não estão disponíveis para realizar os procedimentos fora deste horário.
O centro cirúrgico (CC) do Hospital, possui médias de utilização de aproximadamente
21% de suas capacidades. Com taxas médias de utilização baixas, custos elevados, grande
importância de sua atividade e potencial de estudos.
Estes centros tornaram-se muito dispendiosos por conta de sua necessidade de
equipamentos modernos, acesso constante a medicamentos, materiais e equipes altamente
especializadas. Trata-se, portanto, de um setor no qual a melhor estratégia econômica de
funcionamento é crítica e muito pesquisada (WEINBROUM, 2003).

91

Para a construção do quarto cenário levando em consideração que ficando os leitos
distribuídos da seguinte forma conforme relatório do ARENA figura baixo:
Tabela 29 - Distribuição de leitos cenário proposto IV

Tipo de leitos

Quantidades

Variação

Vaga_cardio

23

Vaga_geral

44

+13

Vaga_gineco

55

+20

TOTAL

122

3.10.2.4. COMPARAÇÃO CENARIO ATUAL X CENARIO PROPOSTO
IV
A comparação entre o cenário atual e o cenário proposto IV deve seguir os mesmos
critérios estabelecidos anteriormente. Primeiramente, deve-se considerar que as comparações
dos resultados somente podem ser consideradas válidas se os modelos foram submetidos às
mesmas condições de demanda.

Mesmo aumentando em 33(trinta e três) leitos podemos observar que o impacto na
ocupação não possui uma relação direta com a ocupação do centro cirúrgico, conforme mostra
relatório extraído do ARENA em figura abaixo:
Tabela 30 – Comparativo percentual de ocupação Cenário atual x Cenário proposto IV

Leitos

Percentual de uso Cenário Percentual

de

uso

atual

Cenário proposto IV

Leito_cirurgia

8,54%

8,52%

Vaga_cardio

39,23%

39,02%

Vaga_geral

62,42%

43,92%

Vaga_gineco

50,66%

32,25%

Com esta nova configuração de leitos, o modelo assume novos resultados para os
parâmetros estudados. No que diz respeito ao tempo médio registrado durante toda a simulação,
houve uma redução nesse tempo em todas as especialidades. O que é aceitável já que
aumentamos a quantidade de leitos, conforme mostra a tabela abaixo:
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Tabela 31 – Comparativo do tempo de espera das entidades Cenário atual x Cenário proposto IV

Tempo de espera das entidades
Especialidade

Média em minutos Cenário Media

em

minutos

atual

Cenário proposto IV

Doente_cardio

0,7939

0,4979

Doene_geral

9,1737

0,0112

Doente_gineco

1,0625

0,0016

Doente_ortopedia

8,7080

0,0051

Doente_pediatria

8,0312

0,0063

Doente_plastica

7,4550

0,0024

Aumentar a quantidade de leitos é uma decisão muito estratégica que envolve
investimentos muito alto, precisa ser levado em consideração muito mais que a taxa de
ocupação do centro cirúrgico, porém este é um bom indicador.
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CAPITULO IV
4. CONCLUSÕES
Em face da globalização as empresas se encontram em mercados cada vez mais
competitivos, exigindo que estas tomem diversas decisões que quando não bem fundamentadas
e analisadas podem levar ao fracasso. A pesquisa operacional, devido ao seu caráter
multidisciplinar e científico, pode produzir contribuições significativas, podendo ser estendida
por praticamente todos os ramos do conhecimento, desde a engenharia à medicina, em especial
na gestão empresarial.
No Brasil, talvez pela falta de informação e conhecimento dos benefícios oferecidos pelas
pesquisa operacional, pela lenta penetração de tal tecnologia, ou também pelo paradigma de que
“time que está ganhando não se mexe”, como também pela inabilidade dos gestores em
produzir pesquisas e interpretar seus resultados, a grande maioria dos hospitais e demais
empresas não se beneficiam deste conhecimento. Por isso, é ainda pequeno o número de
empresas que fazem uso dessa técnicas, mas felizmente este número vem crescendo, devido a
grande quantidade de pesquisas nesta área, o aumento do número de profissionais de
engenharia de produção no mercado, dentre outros fatores, mostrando que esse tipo de análise
e forma de tomada de decisão é uma forte tendência, tornando o processo de difusão cada vez
mais intenso em nosso país.
A utilização de simulação computacional em processos hospitalares não é inédita. No
entanto, no Brasil existem poucos casos relatados, o que implica considerar que é uma ferramenta
que está em um estágio embrionário de aplicação no território nacional.
O entendimento da relação do cliente com o hospital é fundamental para determinar
novas formas de gestão hospitalar. A gestão hospitalar contribui para que o atendimento seja
mais humanizado. Porém, sendo este um modelo de gestão, percebemos a importância de
ferramentas que proporcionem dimensionar melhor a realidade dentro da organização na qual
é aplicado o modelo.
O presente estudo tomou como referência a internação de um Hospital particular, tendo
como base o cenário atual onde seus apartamentos encontram-se em nível de saturação quanto
a sua ocupação. O projeto de realocação dos leitos visa atender à crescente demanda por
cirurgias e internações constatada pela atual administração.
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Neste trabalho fez-se o estudo de um modelo de simulação para analisar e avaliar as
ideias de mudança no redimensionamento de leitos do hospital objeto do estudo. Para tanto,
alguns cenários foram desenvolvidos e simulados de acordo com as características do sistema
real, a disponibilidade de recursos, principalmente, físicos e humanos, baseado em um projeto
de ampliação e melhoria da utilização dos seus leitos.
O processo de simulação apresentado não tem a pretensão de alcançar um modelo
quantitativamente representativo da capacidade do sistema real observado, o que demandaria
esforços significativos na coleta de dados e excederia o dimensionamento da pesquisa. Apesar
disso, cabe destacar que os resultados quantitativos encontrados são aderentes à realidade,
conferindo confiabilidade ao processo de modelagem.
A partir da rotina do sistema real e dos recursos disponíveis, analisou-se o processo de
internação com os 89 leitos disponíveis no Hospital, mantendo os tempos de cirurgias,
internação, limpeza de leitos e etc., necessário para a internação. Este estudo permitiu o
levantamento das particularidades, vantagens e desvantagens do atual sistema de internação do
hospital através da simulação computacional do referido sistema. Além disso, possibilitou
apresentar as melhores alternativas de cenários propostos com o intuito de melhorar a ocupação
e a rentabilidade do hospital.
Primeiramente, através da simulação com limite de tempo de 90 dias, verificou-se como
determinados recursos se comportam diante do cenário real. A análise dos relatórios gerados
pelo ARENA, nos proporcionou alguns conhecimentos acerca dos leitos.
No primeiro cenário aumentou-se a quantidade de leitos da obstetrícia e reduziu a
quantidade de leitos da clínica geral, observando-se uma melhora na distribuição da ocupação,
porém a melhoria na ocupação não seguiu a mesma proporção do aumento de leitos.
No segundo cenário foram acrescentados 5 leitos a clinica médica e foram reduzidos 5
leitos na cardiologia o que podemos dizer que mostrou uma melhora significativa na
distribuição dos leitos, mostrando-se quase estáveis. Este cenário é o que traria mais benefícios
para o Hospital e menos necessidade de recursos financeiros.
Por conseguinte, no terceiro cenário por uma estratégia comercial, devido a
especialidade cardiologia no referido Hospital possuir uma parceria de negócios e de resultados,
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optou-se pela exclusão da clinica cardiológica. Neste cenário, foi possível observar uma
mudança expressiva na redução das filas durante todo o processo de internação.
No ultimo cenário, o quarto, foi proposto uma expansão de 33(trinta e três) leitos para o
Hospital mantendo-se as mesmas condições, a fim de constatar qual seria o impacto na
ocupação do centro cirúrgico. Observou-se que mesmo com o aumento dos leitos, não houve
impacto significante na ocupação do centro cirúrgico, o que nos leva a ver que a relação entre
a ocupação dos leitos e a ocupação do centro cirúrgico não se dá de forma diretamente
proporcional apenas, pois existem fatores outros que não podem ser suprimidos desta análise,
como exemplo disto nem toda internação gera demanda cirúrgica que implica em utilização do
centro cirúrgico.
A simulação é usada em situações em que é muito caro ou difícil o experimento da
situação real. Ela nos permite fazer esse experimento com o modelo variando parâmetros
críticos, para conhecer quais as combinações que dão os melhores resultados. Desta forma
podemos analisar o efeito de mudanças sem correr o risco da construção de um sistema real
equivocado, o que transformaria os custos dessa construção em prejuízo. (SILVA, 1998, p.144).
É possível perceber que a ferramenta ARENA, ao prover uma visão imparcial e detalhada do
processo, através de seus relatórios e indicadores, forneceu dados importantes para analisar os
processos críticos dentro da empresa estudada. No entanto, embora os resultados mostrem uma
possibilidade de real melhoria no processo, foge ao objetivo deste trabalho solucionar todos os
problemas da empresa, o que envolveria um estudo muito mais abrangente e acesso a outros
tipos de dados, como outros serviços prestados pela mesma.
Assim conclui-se que o objetivo geral deste estudo foi alcançado, ou seja, a ferramenta
fornece subsídios aos gestores no processo de tomada de decisão de uma organização hospitalar.
Este fato é de suma importância para que eles definam suas ações, de forma que seja possível
aprimorar os seus serviços e agregar valor para a empresa, através de uma análise flexível cuja
complexidade varia de acordo com a criticidade do processo e da necessidade do gestor. Para
realização da simulação, foi feita uma pesquisa teórica conceitual sobre o gerenciamento de
leitos, estudando o sistema e identificando as variáveis e parâmetros relativos ao sistema em
estudo. Assim, posteriormente conseguiu-se realizar a simulação do sistema no software de
simulação computacional ARENA.
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Entretanto, no caso em estudo, há a necessidade de se avaliar ainda a viabilidade do
cenário encontrado sobre o prisma da análise econômica e financeira para a empresa, assim
como verificar se o arranjo físico atual suporta um aumento de equipamentos e de
colaboradores.
Além disso, uma pesquisa sobre o aumento do número do corpo clínico deve ser
realizada para constatar se esta ampliação é suportada pela demanda e característica econômica
da população, visto que existe escassez de profissionais especializados no mercado.
Dessa forma, a fim de fazer uma análise mais detalhada, fica sugerido como trabalho
futuro: um estudo que englobe os outros processos da organização, como por exemplo, os
pacientes que não conseguem vaga. Vale ressaltar ainda a necessidade de aumentar a
complexidade da análise e investigar todo o processo produtivo da empresa, sendo interessante
fazer um paralelo entre os cenários obtidos, através da simulação, e sua viabilidade no mundo
real sob diversos aspectos para a empresa.
4.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Com a utilização das 2566 amostras coletadas, entre os dias 01 de fevereiro de 2012 a
31 de abril de 2012, estes dados foram extraídos da base de dados do Hospital que usa como
ferramenta o software ERP MV 2000. Diante disto cabe ressaltar as seguintes considerações
acerca do processo:
 Nas Urgências o percentual de pacientes que vão da urgência para a internação
nos meses observados não era representativo para integrar a pesquisa por isso
não foram levados em consideração.
 Os tempos de transito interno do paciente seja deslocamento entre o seu leito de
internação e centro cirúrgico ou vice-versa, mudança de leito, condução para
realização de exames, dentre outras não foram consideradas no processo.
 O tempo de higienização e limpeza foi estabelecido conforme média passada
pelo gerente do setor de hotelaria, pois o hospital possui informações imprecisas
quanto a este tempo devido à diversidade dos tipos de limpezas e higienizações
e adequações do leito para cada paciente.
 Para algumas especialidades se faz necessário o espelhamento de leitos noutras,
mesmo que estas não tenham uma rentabilidade significativa, pois o hospital
possui um papel social ao qual não tem como se eximir.
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 Vale ressaltar ainda que a fila da internação não pode ser formada porque os
pacientes que não conseguem vaga voltam para casa e o hospital não fica com
nenhum registro.
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