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Resumo: Visou-se nesta iniciação simular o fluxo de 

pacientes no Hospital InCor, analisar e recomendar 

adequações em seus processos. 

1. Introdução 
Sendo o InCor um hospital público de qualidade, 

cujos tratamentos cardiopulmonares são de alta 

gravidade, espera-se alta eficiência em seus processos. 

Entretanto, devido a demanda de seus serviços ser de 

alta escala, os processos estão em constante transição 

visando atingir em excelência operacional. Desta forma 

uma simulação traz para o InCor incontáveis aplicações 

auxiliando na tomada de decisões, na redução de 

investimentos e na qualidade de seus atendimentos. 

2. Metodologia 
De início a modelagem foi derivada de fluxogramas 

desenvolvidos por pesquisas realizadas previamente no 

hospital, sendo em seguida complementada com o 

auxílio de gestores dos diferentes processos no InCor. 

Para obter-se os dados dos exames foi necessário o 

auxílio da equipe de tecnologia da informação do InCor 

removendo possíveis desvios nas medições e 

viabilizando essa coleta de dados em um curto período 

de tempo. 

Uma vez validado, o modelo foi integrado a modelos 

já existentes de demais áreas do hospital, possibilitando 

análises do processo como um todo e permitindo a 

observar-se que o centro cirúrgico necessitava de mais 

atenção devido as grades filas, alta utilização do sistema 

e graves consequências por rápidas elevações de 

demanda. 

3. Resultados 
Uma vez com o modelo concluído conforme 

observado abaixo segmentado pelas principais áreas. 

 
Figura 1 – Modelo Ambulatório Geral, Especializado e 

Métodos Diagnósticos. Fonte – Autor 

 

A fim de se demonstrar a utilidade da 

simulação, foi tomado como ponto de análise as 

mudanças propostas em Joncquez (2014), que devido a 

não disponibilidade de uma simulação para o InCor 

dificultava análise pela não quantificação dos 

resultados. 

As Mudanças propostas por Joncquez (2014) 

constavam apenas com ajustes nos horários das equipes 

de cirurgias e resultaram nas seguintes mudanças. 

 Figura 2 – Taxa de Utilização para salas de operação no 

cenário atual e otimizado. Fonte – Autor 

 

 Conforme indicado na Figura 2, comparando o 

estado atual da sala de operações, com o estado 

otimizado da mesma, observa-se sua utilização cair em 

30%, algo que só pode ser alcançado pelo estado atual 

da sala de operações, caso haja um acréscimo de 10 

salas, considerando que tenha presente um anestesista, 

enfermeiros, médico chefe e equipamentos, acarretaria 

em um investimento inviável e que pode ser evitado. 

4. Conclusões 
A criação do modelo e integração com os 

demais modelos, desenvolvidos no InCor, foram 

realizados com sucesso, e a utilização do modelo para 

análise de possíveis investimentos, é aconselhável.  

As tentativas de otimização do fluxo do InCor 

também formam bem-sucedidas, podendo citar a 

otimização no centro cirúrgico, que de forma 

organizada, acabou acarretando em melhorias para uma 

deslocação mais efetiva e sem a adição de recursos o 

que acarreta em custo zero.  

Futuramente, propõe-se a integração da 

simulação com um modelo de previsão de demanda dos 

serviços do hospital durante o ano, aprimorando a 

simulação como um todo. 
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