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

situação atual do pronto socorro do Incor, melhorar a sua 

organização para maximizar o número de pacientes 

atendidos e evitar os gargalos. Após o estudo do fluxo de 

um paciente desde a sua entrada até a sua saída do pronto 

socorro, realizar-se-á uma simulação dinâmica do serviço 

para definir os problemas de atendimento, haver uma 

visualização completa do fluxo do serviço e melhorar os 

processos existentes. As variáveis de controle foram 

especificadas a partir das necessidades do hospital, como: 

os tempos associados às etapas das operações; as 

categorias de causas de atraso ou suspensões, os 

indicadores de utilização dos leitos, etc. 

 

1. Introdução 
Os sistemas de saúde pública brasileira enfrentam 

diariamente um grande desafio para gerenciar os recursos 

necessários na prestação dos serviços hospitalares, frente 

à expressiva lacuna existente entre oferta e demanda por 

esses serviços. Este fato exige o desenvolvimento de 

estratégias eficazes para a gestão dos recursos 

financeiros, materiais e humanos.  

 

2. Metodologia 
A Dinâmica de sistemas é um aspecto da Teoria dos 

Sistemas empregada como um método para o 

entendimento do comportamento de sistemas complexos. 

A base do método é o reconhecimento de que a estrutura 

de qualquer sistema, a maioria circular, fechado, algumas 

vezes com atrasos entre os relacionamentos de seus 

componentes é, com frequência, tão importante na 

determinação de seu comportamento quanto os próprios 

componentes individuais. Alguns exemplos são a Teoria 

do Caos e as Dinâmicas Sociais. 

 O AnyLogic é um software de simulação 

multiparadigma que suporta os seguintes métodos de 

simulação (figura 1): 

• Sistemas dinâmicos, 

• Simulação de eventos discretos, 

• Modelagem Agent-based. 

 

Dependendo das características de cada paciente, é 

possível modelar com ainda mais precisão, e, assim, 

obter estatísticas precisas sobre processos médicos e 

logística dentro do hospital. 

 

Após uma pesquisa sobre os fluxos dos pacientes nos 

diversos processos e também sobre todos os recursos do 

pronto socorro, Criar-se-á de um banco de dados 

atualizado e preciso sobre os diferentes tempos de 

processos empregados no pronto socorro do hospital. 

3. Conclusões 
Esse projeto é uma boa oportunidade para a aplicação 

de modelos de simulação nos sistemas de saúde para a 

otimização dos recursos disponíveis. A figura 3 mostra 

um exemplo de simulação em um departamento de 

emergência de um hospital (ver exemplo na figura 2). 

Em período de crise, como atualmente, os recursos 

existentes devem ser otimizados para melhorar a 

competitividade no caso das empresas privadas, ou no 

caso das empresas públicas, melhorar os serviços 

prestados com  maior qualidade e menos desperdício de 

verbas públicas. 

 

 
 

Figura 1 - Os diferentes métodos de simulação Anylogic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Simulação de um serviço de Emergência 
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Figura 3 – Simulação 


