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Resumo: Esta Iniciação tem como intuito a 

modelagem e simulação de grande parte dos processos 

do Hospital INCOR permitindo assim uma análise e 

otimização de seus recursos e melhor atendimento para 

seus pacientes. 

1. Introdução 
A Otimização já era importante em processos 

hospitalares de baixa gravidade, portanto para processos 

de alta e altíssima gravidade, como é o caso dos 

tratamentos cardiopulmonares oferecidos pelo INCOR, 

a alta eficiência dos recursos hospitalares se torna mais 

que essencial, se torna indispensável. 

A Simulação de sistemas, assim que validada, atua 

como uma ferramenta auxiliar à administração do 

INCOR nas tomadas de decisões em relação aos 

investimentos, e prevendo o estado futuro do hospital 

dependendo da área onde esse investimento é realizado. 

2. Metodologia 
O processo de modelagem do hospital teve como 

ponto de partida os fluxogramas criados a partir de 

pesquisas realizadas previamente no hospital. 

Com um modelo inicial em mãos, mas ainda sem os 

tempos dos processos contidos nele, estão sendo 

realizadas reuniões com os responsáveis pelas áreas a 

serem simuladas visando a compreeção e validação dos 

fluxos representados no modelo. 

Tão logo os fluxogramas sejam validados serão 

medidos os tempos em cada ponto dos processos. Esses 

dados serão analisados estatisticamente e inseridos no 

modelo garantindo a validação do sistema futuramente. 

Uma vez inseridos ao modelo, isso possibilitará a 

validação da simulação através de algumas simulações. 

Assim que validada a alteração dos recursos disponíveis 

para cada processo passa a gerar valores próximos da 

realidade, permitindo análises que indicarão a melhor 

área para investimentos. 

3. Resultados 
Até o presente momento foi possível a conclusão de 

um modelo de ambos o Ambulatório Geral, 

Especializado e os Métodos Diagnósticos, através do 

fluxograma gerado em estudos passados, e já estão 

sendo realizadas as reuniões para validação desse 

modelo. 

Um modelo de uma fila simples, com recursos e 

medidor de tempo foi aplicado ao Eletrocardiograma 

(figura 1). 

 
Figura 1 – Fila Simples do Eletrocargiograma. 

Fonte - Autor 

O modelo de uma fila simples possui 9 

componentes, o que representa atualmente menos de 6% 

do modelo do INCOR com apenas o Ambulatório Geral, 

Especializado e Métodos Diagnósticos. 

Com aproximadamente 85% do modelo final 

representado na figura 2, chega-se perto de um modelo 

validado, restando apenas a modelagem do Centro 

Cirúrgico para a sua finalização e aplicações. 

 
Figura 2 – Modelo Ambulatório Geral, Especializado e 

Métodos Diagnósticos. Fonte – Autor 

4. Conclusões 
Concluiu-se primeiramente que o sistema hospitalar 

possui muitas voltas desnecessárias que atrasam o ciclo 

de atendimento. Para este tipo de problema a simulação 

pode ser utilizada para resolver, porém apenas através 

de alterações na composição do modelo, após este ter 

sido concluído. 

No momento, com a simulação sem os tempos, 

ainda não foi possível encontrar os gargalos do sistema 

e o número ótimo de funcionários e recursos para cada 

processo, mas este será o enfoque da segunda parte do 

projeto de iniciação. 

Como trabalho futuro, pretende-se integrar a 

simulação com um modelo de previsão de demanda 

possibilitando assim uma simulação na qual a chegada 

de pessoas varie conforme a demanda pelos serviços do 

hospital durante o ano, aprimorando a simulação como 

um todo. 
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