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Resumo Esse estudo tem como objetivo 

modelar e simular os processos de enfermagem (gestão 

dos leitos) no hospital InCor, especializado em 

cardiologia, permitindo a identificação de gargalos no 

sistema hospitalar e as oportunidades de melhorias. Para 

o desenvolvimento deste estudo será necessário o 

conhecimento de simulação de eventos discretos no 

software Anylogic7 que permite diferentes métodos de 

simulação. 

1. Introdução 

A gestão de leitos é uma das temáticas importantes na 

otimização da taxa de ocupação dos leitos no sistema 

hospitalar. A quantidade de pacientes a ser atendidos em 

um hospital sempre é imprevisível, porque há por um 

lado a demanda prevista dos pacientes eletivos, e por 
outro lado, a demanda do Pronto Socorro que ainda não 

podemos determinar. Quando a demanda aumenta 

rapidamente no Pronto Socorro, pode surgir gargalos  na 

gestão dos leitos. Importado dos métodos americanos de 

“Bed Management”, a gestão de leitos agrupa uma 

grande quantidade de processos e de organizações 

necessários para evitar os gargalos. O objetivo principal 

da gestão dos leitos é o de aumentar a taxa de ocupação, 

para otimizar os recursos, e então, reduzir os custos 

desnecessários. 

2. Metodologia 

 
A metodologia escolhida para avançar este projeto 

foi constituída de dois trabalhos: O Estudo da gestão 
atual do departamento de Internação com a elaboração 

do fluxograma deste departamento (figura 1) e o 

conhecimento da repartição física dos leitos (mapa e 

mapping mental). Entender o funcionamento do 

departamento de Internação em relação às outras 

unidades (UTI, Pronto Socorro e Centro Cirúrgico) foi a 

primeira etapa para se ter uma visão global da gestão 

dos leitos. O trabalho sobre os tutoriais do Software7 foi 

essencial para se familiarizar com a simulação de 

eventos discretos e também para imaginar a solução 

adequada para nosso sistema. Os encontros com o 
departamento de estatísticas do Incor foram importantes 

para contabilizar em tempo real o estado dos recursos 

(número de leitos disponíveis) em relação ao número de 

pacientes a ser atendidos. Por falta de dados relativos à 

medida do número de urgências e emergências, os 

resultados da simulação ainda não são viáveis. 

Trabalhos de medidos estão feitos em relação com o 

departamento estatístico para quantificar essas chegadas 

imprévisiveis.  

 

3. Resultados e Conclusões 
A solução proposta é uma simulação  de eventos 

discretos feita a partir do mapeamento dos leitos (fig.2). 

Para a simulação, precisa-se definir no software : as 

diferentes taxas de chegadas dos pacientes (clínico, 

eletivo, urgencia emergências), a repartição dos recursos 

locais (leitos, materiais), o número de enfermeiros, a 

rede de caminhos dos enfermeiros e dos pacientes. 

Porém, os pacientes se deslocam durante os periodos 
permanência no centro cirúrgico e na UTI. Ainda 

precisa-se dos tempos de deslocamento inter-unidades 

pela viabilidade da simulação. 
 

 
Figura 1 – Fluxograma da Unidade de Internação 

 

 
Figura 2 – Parte do mapeamento do 7° andar, na 

simulação 
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