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Resumo: A partir desse estudo, pretende-se 

fazer a designação de tarefas dos especialistas 

de todo o centro cirúrgico do instituto do 

coração-INCOR, visando reduzir o número de 

cirurgias canceladas por falta de especialistas e 

minimizar o número de especialistas 

terceirizados. Após a criação do modelo, será 

feita uma simulação que verificará a eficácia 

desta nova forma de gestão. 

1 Introdução 

Atualmente, os hospitais enfrentam um 

problema de excesso de demanda por cirurgias, 

o que resulta em uma fila de espera cada vez 

maior. No entanto, a adoção de medidas 

gerenciais e organizacionais simples pode 

resultar em grandes melhorias. 

 Essa pesquisa propõe um novo sistema 

de designação de tarefas de especialistas do 

centro cirúrgico do instituto do coração-INCOR. 

Atualmente, nesse hospital alguns especialistas 

têm de ser contratados terceirizados graças à 

dificuldade de se prever o tempo de uma 

cirurgia. Esse problema, até então imprevisível, 

torna os horários dos especialistas cada vez 

mais caóticos, o que pode comprometer a falta 

deste especialista na cirurgia e, caso não seja 

possível contratar um terceirizado, a cirurgia é 

cancelada. 

 Portanto, essa pesquisa propõe um 

modelo matemático que descreve com maior 

precisão possível o tempo de uma cirurgia, 

levando em consideração o tempo das cirurgias 

já feitas, estado de saúde do paciente, qual o 

médico que realizará a cirurgia e outros fatores 

que podem influenciar no tempo da cirurgia, 

para assim fazer a designação de tarefas de 

modo a minimizar a falta de especialistas. 

2 Metodologia 

Estudo do caso: o banco de dados do centro 

cirúrgico do INCOR é bem completo tendo 

dados como: data e tipo de cirurgia; horário de 

entrada e saída da sala do centro cirúrgico; 

horário de fim da cirurgia e da anestesia; e os 

especialistas que participaram da cirurgia, as 

intercorrências durante as cirurgias etc. Mesmo 

com um banco de dados completo foram 

realizadas algumas visitas aos diferentes 

setores do hospital como: centro cirúrgico, 

enfermaria, leitos, para um melhor 

entendimento sobre como os dados foram 

coletados dando uma melhor ideia sobre a 

situação prática. 

 Modelagem matemática: Será 

desenvolvido um modelo matemático que 

relacione os valores da variável tempo de 

cirurgia com um conjunto de outras variáveis, 

considerando os valores de erro aleatório 

corrente e passado. Posteriormente, será 

necessária a construção de um segundo 

modelo matemático para a designação de 

tarefas dos especialistas do centro cirúrgico. 

Simulação: ao final da pesquisa será realizada 

uma simulação que mostrará o tempo real da 

cirurgia e quais especialistas serão direcionados 

para cada uma delas. Depois de feito a 

simulação será comparada os resultados reais e 

os da simulação, assim podendo verificar a 

eficiência do modelo empregado.

 

 

mailto:digo_92_dla@hotmail.com
mailto:Chang.joao@gmail.com


 


