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Resumo: O objetivo do projeto é, a partir do estudo da 

situação atual do centro cirúrgico do Incor, encontrar 

opções de melhorias na sua gestão para maximizar o 

número de cirurgias. Após o estudo do processo de 

gestão do centro cirúrgico, percebeu-se uma falta de 

pontos de controle e definição de variáveis importantes 

para a melhoria dos processos. As variáveis de controle 

foram especificadas a partir das necessidades do 

hospital, tais como: os tempos associados às etapas das 

operações; as categorias de causas de atraso ou 

suspensões das cirurgias; os indicadores de utilização do 

centro cirúrgico etc. 

 

1. Introdução 
Gerenciamento de processos é um assunto essencial 

não só nas empresas, mas em todo tipo de organização, 

incluindo hospitais. O registro e controle, partes do 

macroprocesso são as bases do processo de melhoria. 

Embora haja alguns indicadores dos processos do centro 

cirúrgico, muitas vezes eles não são devidamente 

utilizados por falta de dados e métodos estruturados que 

permitam ver os aspectos críticos que poderiam indicar 

onde os problemas realmente estão localizados.  

Este projeto de iniciação científica tem por objetivo 

entender o macroprocesso de gerenciamento do Centro 

Cirúrgico do Incor (Figura 1) e melhorá-lo a partir do 

levantamento e processamento estatístico de 

informações geradas pelas variáveis de controle 

definidas pelas equipes médicas do hospital. 

 

2. Metodologia 
Para avançar durante o projeto foi seguido o método 

de Total Quality Management, composto de quatro 

passos: Estudo dos sintomas do problema, das causas, 

dos remédios e das ações a serem tomadas. Entender o 

funcionamento do Centro Cirúrgico do Incor e o 

macroprocesso de gerenciamento foi a primeira etapa 

para se ter uma visão global antes de começar a levantar 

os vários problemas do centro cirúrgico a partir das 

observações feitas pelas equipes médicas. Diversas 

causas de atraso (Figura 2) foram reportadas, mas sem 

quantificação por falta de dados. As variáveis de 

controle definidas para o estudo foram observadas 

durante os meses de junho e agosto de 2014; o registro 

dessas variáveis foi feito a mão pela enfermagem e 

posteriormente foi digitado em planilha do programa 

Excel, a fim de poder analisá-las por programas 

estatísticos. 

 

 

 

3. Conclusões 
O projeto é uma boa ilustração da importância dos 

processos de registro de dados e controle na 

administração de hospitais e das consequências 

advindas da falta deles. Felizmente, a ideia de um 

sistema de monitoramento permanente que esteja 

integrado a um sistema de melhoria baseado em 

indicadores foi aceita pelos colaboradores do Incor. 

Uma visão inicial, parcial e subjetiva do desempenho 

dos processos do Centro Cirúrgico, agora é melhorada 

tendo em vista a nova metodologia que está sendo 

implantada no Hospital.   

 

 
Figura 1 - Os cinco processos de gestão de um Centro 

Cirúrgico 
Causa de atraso Occorencias Total Reponsaveis/Atores de Melhorias

Falta de LEITO de UTI 15 UTI/ Equipe Clinica/ GOPA

Paciente aguardou vaga de R.A 1 UTI/ Equipe Clinica/ GOPA

Liberação do sangue 1 Banco de Sangue (Demora no preparo)

Esperando chegada do orgão 2

Aguardando anestesiologista chegar 26 Anestesiologista

Aguardo do anestesiologista para preparar medicamentos 1 Anestesiologista

Aguardo da equipe para encaminhar paciente junto ao anestesiologista 10 Anestesiologista

Atraso na entrega de Material/Medicamentos 4 Farmácia

Material/Medicamento faltando na farmácia 1 Farmácia/Suprimentos

Aguardando equipe cirurgica 7 Cirurgiões

O cirurgião principal chegou atrasado por causa de uma cirurgia anterior 3 Cirurgiões

Aguardo do cirurgião principal 40 Cirurgiões

Mudança de decisão do cirurgião/Anestesiologista 2 Cirurgião / Anestesiologista

Atraso na chegada de pacientes externos 1 Unidade de origem / GOPA

Mudança de sala 2 Enfermagem / Anestesiologista

Manutenção na sala 2 Enfermagem / Engenharia de Manutenção

Demora da Limpeza 2 Serviço de Higienização Hospitalar / Vilma

Atraso da equipe de perfusão Perfusão 

Atraso da equipe de enfermagem 5 Enfermagem

Falta da equipe de perfusão 1 Perfusão 

Falta da equipe de enfermagem Enfermagem

Aguardando esterilização de instrumental 1 Enfermagem

Problema ligado aos transportes públicos 6 Administração / Plano de contingência

Manutenção do predio 1 Administração / Plano de contingência
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Figura 2 - Categorias de atraso do CC 
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