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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Os centros de tratamento de Câncer no Brasil têm sofrido nas últimas décadas 

mudanças profundas em sua organização. Inovações na tecnologia e nas práticas 

médicas causam alterações na forma de atendimento e tratamento que são difíceis de 

avaliar de forma antecipada.   

 

No atual  ambiente econômico,  com sérias restrições de orçamento, o  controle 

de recursos escassos aliado à eficiência em sua utilização se torna crítico. 

Administradores da área de saúde lidam com o desafio de conduzir organizações de 

grande complexidade e que possuem processos de forte interatividade.  

 

Apesar dos esforços do setor público em direcionar recursos  para a área de 

assistência e tratamento de câncer, a capacidade de atendimento está abaixo da 

demanda que vem aumentando com o crescimento demográfico e envelhecimento da 

população.  

 

A gestão da capacidade de atendimento  na área de saúde desempenha um 

papel  estratégico, no sentido de que fica cada vez mais clara a importância de um 

acompanhamento  rigoroso na utilização de recursos, que além de limitados são de 

alto custo. Neste cenário cresce a necessidade de ferramentas que capacitem a 

análise prévia e a quantificação dos impactos de  possíveis mudanças. 
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1.2 Objetivos 

 
1.2.1. Objetivos Gerais 
 

Em um centro de tratamento de câncer, um dos fatores críticos de sucesso é o 

diagnóstico precoce. A agilidade no encaminhamento do paciente a adequadas 

condutas terapêuticas, com a  redução do tempo de  espera é fundamental para o 

aumento da sobrevida, melhoria da qualidade de vida e chances de cura. 

 

Neste contexto, o objetivo desse trabalho é a formulação de um modelo para 

gestão da capacidade de atendimento em hospitais de câncer, apresentando 

contribuições ao entendimento e identificação de melhores alternativas de acesso, 

agendamento, utilização de recursos humanos e do parque de equipamentos 

disponíveis.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 
 
• Apresentar uma metodologia para análise do fluxo de tratamento de pacientes com 

foco na diminuição do tempo de espera entre o registro e o início efetivo do 

tratamento. 

 
 
• Desenvolver um sistema de informações para suporte a decisão de diretores e 

chefes de clínicas no gerenciamento da capacidade de atendimento de seus 

serviços. 

 

• Apresentar uma aplicação da teoria das restrições (TOC) na área de saúde, 

demonstrando como seus princípios podem contribuir na análise e melhoria de 

processos em hospitais. 
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• Aplicar o modelo de simulação desenvolvido, experimentando-o em situações reais 

no Instituto Nacional de Câncer, considerando diferentes cenários com 

oportunidades de melhoria dos processos. 

 

• Apresentar uma proposta de expansão do modelo de gestão que possa ser 

aplicado em outros centros especializados em tratamento de câncer no país. 

 

 1.3 Organização do Trabalho 

 

 O trabalho está organizado em quatro partes compreendendo nove capítulos, 

conforme descrito a seguir: 

 

• A Parte I: Introdução  apresenta as motivações, problemas de gestão de 

capacidade de atendimento nos hospitais e os objetivos que se pretende alcançar, 

determinando o foco do estudo. 

 

• Na Parte 2: Fundamentos teóricos e contextualização do  trabalho , é levantado 

o estado da arte dos temas em estudo através da revisão bibliográfica, da 

caracterização do problema e da identificação de lacunas e oportunidades de 

pesquisa. Esta parte do trabalho é desdobrada em quatro capítulos. 

  

 

• Capítulo 2: Aborda a situação do câncer no Brasil, os fatores determinantes da 

doença e o posicionamento do Instituto Nacional de Câncer (INCA) neste contexto. 
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• Capítulo 3: Contempla os principais conceitos relativos às técnicas de simulação, 

gestão da capacidade de serviços, teoria das restrições e suas aplicações na área 

de saúde. 

 

• Capítulo 4: Destaca as lacunas e principais oportunidades de pesquisa 

identificadas envolvendo questões conceituais e tecnológicas. 

 
• Capítulo 5: Detalha a caracterização do problema ressaltando o fluxo de 

tratamento de pacientes e o sistema de gestão de atendimento. 

 

• A Parte III: Elaboração e Aplicação do modelo de simu lação é composta pelos 

capítulos 6 e 7. O capítulo 6 descreve as etapas de elaboração do modelo de 

simulação cujo escopo é o setor de tomografia computadorizada na clínica de 

radiologia do Hospital de Câncer 1, uma das unidades assistenciais do INCA. O 

capítulo 7 descreve a aplicação do modelo computacional (simulador) a uma 

situação real considerando o agendamento de pacientes em um dia típico da 

clínica. 

 

• A Parte IV  finaliza o texto sendo dividida em dois capítulos. O capitulo 8 descreve 

o sistema de comunicação e arquivamento de imagens como proposta de melhoria 

do processo de geração de diagnósticos nas unidades hospitalares. O capítulo 9 

apresenta as contribuições e conclusões deste trabalho. 

 

 Por fim encontram-se os anexos. O Anexo A é composto de sugestões de 

melhorias e desdobramentos que poderão ser realizados em trabalhos futuros; e no 

Anexo B é apresentada a metodologia utilizada. 
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2 SITUAÇÃO DO CÂNCER NO BRASIL 

2.1 Considerações Iniciais 

 
O quadro sanitário brasileiro reflete os contrastes do processo de 

desenvolvimento do nosso país com doenças ligadas à pobreza, típicas de países em 

desenvolvimento, coexistindo com doenças crônico-degenerativas como é o caso do 

câncer. 

 

Quando as taxas de mortalidade no Brasil são analisadas, o câncer é encontrado 

incluído entre as primeiras causas de morte, ao lado das doenças do aparelho 

circulatório, causas externas, doenças do aparelho respiratório, infecciosas e 

parasitárias.   

 

Atualmente se constitui na segunda causa de morte por doença, de acordo com 

dados do INCA (2002). Câncer é um termo genérico de um grupo de neoplasias que 

pode afetar qualquer parte do corpo não possuindo sintomas específicos, podendo ser 

detectado em vários estágios de evolução histopatológica e clínica. A suspeita de 

câncer pode surgir diante de sintomas variados dificultando o seu diagnóstico e início 

de tratamento. 

 

A identificação precoce das lesões malignas é de fundamental importância para 

a resposta terapêutica. A agilidade no encaminhamento do paciente a condutas 

terapêuticas adequadas irá repercutir sobre a sobrevida, qualidade de vida e cura do 

mesmo. O principal foco deste trabalho é oferecer técnicas e ferramentas para que 

essas ações sejam efetivas. 
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2.2  Situação Atual 

 

O câncer é considerado um problema de saúde pública, sendo importante o 

conhecimento da sua magnitude, para que se possa ter bases referentes ao seu 

controle, seja por meio de programas de prevenção e detecção precoce, ou pela 

organização e financiamento da rede assistencial. O Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) registrou 106.990 mortes por câncer, número superado apenas 

pelos óbitos ocorridos por doenças cardiovasculares e por causas externas (Ministério 

da Saúde, 1999). Isto torna as neoplasias malignas o terceiro grupo de mortalidade 

por causas conhecidas.  

 

A figura 2.1 mostra a distribuição proporcional das principais causas de morte no 

Brasil. 

 

 

Figura 2.1 Distribuição proporcional das principais  causas de morte no 
Brasil – 1999 Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS,  SIM. 
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A necessidade de se considerar a doença como um problema de saúde pública 

de dimensões nacionais, levou à implementação de ações, planos e programas 

orientados ao controle da mesma, que incluem a melhoria e expansão da rede 

especializada de assistência médico-hospitalar, atividades de detecção precoce e  de 

prevenção que compreendem ações de promoção à saúde e de intervenção sobre os 

fatores de risco.  

 

 
A figura 2.2 mostra os  tipos de câncer mais incidentes, estimados para 2002, na 

população brasileira.  

 

Figura 2.2 – Estimativas dos Tipos de Câncer mais i ncidentes (2002) 
Fonte: INCA/MS 
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 2.3 Fatores Sociais Determinantes 

 

A urbanização, industrialização e o aumento da expectativa de vida da 

população são os principais fatores para o crescimento da incidência das doenças 

crônico-degenerativas, entre elas o câncer. Estes fatores contribuem para uma maior 

exposição dos seres humanos a agentes cancerígenos ambientais (INCA, 2002). 

 

A magnitude do problema está relacionada, principalmente, à idade, aos 

fatores de risco, à qualidade da assistência e das informações disponíveis. Como a 

doença geralmente ocorre em idades avançadas, quanto mais velha uma população 

(tais como a dos países da Europa, Estados Unidos e Canadá), maiores serão as 

taxas de incidência e mortalidade. Como a população brasileira está envelhecendo e o 

acesso à saúde tem melhorado, a incidência da doença vem apresentando uma curva 

ascendente. 

 

Os dados epidemiológicos existentes permitem caracterizar o câncer como 

problema de saúde pública. Os hábitos de vida da população além de outros fatores 

como o envelhecimento, estilo de vida urbano e avanços tecnológicos observados na 

área da saúde estão diretamente relacionados com o aumento do diagnóstico de 

câncer.  
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2.3.1 Aumento da Expectativa de Vida 

 

A expectativa de vida no Brasil vem aumentando. No início do século XX, o 

brasileiro tinha uma expectativa de menos de 35 anos e ao final dele é maior que 70 

anos. A diminuição das taxas de natalidade e mortalidade em idades precoces alterou 

a estrutura etária da população. A população da terceira idade praticamente dobrou 

nas últimas décadas. Dessa forma, o número de pessoas que compõe as faixas 

etárias com maior risco de desenvolver câncer cresceu consideravelmente.  

 

A figura 2.3 retrata o envelhecimento da população brasileira, onde  observa-se 

que a população correspondente aos menores de 14 anos diminuiu, enquanto que nas 

demais faixas etárias este numero aumentou. 

Figura 2.3 : Demografia : Estimativa e Projeções (I NCA,2002)  

 

 
 
 
 
 
 



 12

2.3.2 Industrialização e Urbanização 

 
 

A revolução industrial iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII 

provocou profundas modificações no estilo de vida da população mundial. No Brasil, o 

processo de industrialização foi acelerado após a segunda grande guerra. O 

desenvolvimento se deu em níveis diferentes nas diversas regiões do País, com uma 

maior concentração industrial na região sudeste onde se verificam, atualmente, as 

maiores taxas de mortalidade por câncer. 

 

Vários estudos enfatizam a importância das condições ambientais no 

desenvolvimento desta doença, baseados no conhecimento de que cerca de 80% dos 

casos de câncer estariam direta ou indiretamente relacionados a fatores exógenos. 

 

 
A industrialização e urbanização provocam mudanças no estilo de vida das 

pessoas. As condições de vida das populações devem ser observadas, pois a 

incorporação de hábitos inadequados, pode contribuir para o desenvolvimento de 

algumas neoplasias malignas. Entre esses hábitos, pode-se destacar o tabagismo, 

estando diretamente relacionado com o câncer de pulmão, boca, laringe e bexiga. No 

cenário mundial, a expansão do tabagismo vem desde a primeira guerra mundial, e a 

generalização do vício após a segunda guerra mundial. 
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2.3.3 Avanço tecnológico no setor da saúde  
 

O crescimento da distribuição proporcional das causas de morte por câncer 

não pode ser atribuído exclusivamente ao aumento real da doença. O avanço da 

tecnologia possibilitou a melhoria dos meios de diagnóstico e tratamento. Sua 

utilização, aliada ao desenvolvimento sócio-econômico contribuiu para a redução da 

mortalidade.  

 

A mortalidade dos que sobrevivem a tais doenças é então desviada para os 

dois grupos que ainda não foram controlados: as doenças cardiovasculares e as 

neoplasias. Sendo assim, a importância do câncer vem aumentando com o controle 

progressivo de outras doenças. Os avanços tecnológicos da medicina nas últimas 

décadas possibilitaram também uma melhoria da capacidade de diagnóstico. É 

importante ressaltar que o impacto desses avanços não pode ser analisado sem 

considerar o acesso da população aos serviços de saúde.  

 

2.4  Planejamento de Recursos em Centros de Tratame nto de Câncer 

 

Existem no Brasil mais de trinta hospitais especializados no tratamento do 

câncer, com maior concentração na região sudeste e que se constituem em "centros 

de referência". Este dado não inclui os serviços de Oncologia, Radioterapia e 

Oncologia Pediátrica que funcionam em hospitais gerais, assim como as clínicas de 

Radioterapia e de Oncologia Clínica e Pediátrica que funcionam de forma autônoma 

em todo o país.  
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Atualmente, o Sistema Único de Saúde dispõe de 271 serviços que prestam 

assistência oncológica, sendo: 

• 79 Serviços Isolados de Quimioterapia; 

• 42 Serviços Isolados de Radioterapia; 

• 82 Centros de Alta Complexidade em Oncologia sem radioterapia; 

• 68 Centros de Alta Complexidade em Oncologia com radioterapia. 

 

Com 337.535 casos novos e 122.600 óbitos por câncer estimados para 2002 em 

todo país, a atual rede de serviços oncológicos é insuficiente para oferecer boa 

cobertura assistencial à população, segundo os parâmetros assistenciais 

internacionais, ajustados à realidade epidemiológica e demográfica brasileira.  

 
 

2.5 INCA 

 

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Ministério da Saúde, 

vinculado à Secretaria de Assistência à Saúde, responsável por desenvolver e 

coordenar ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil. Tais 

ações são de caráter multidisciplinar e compreendem a assistência médico-hospitalar, 

prestada direta e gratuitamente aos pacientes, no âmbito do SUS, e a atuação em 

áreas estratégicas como a prevenção e a detecção precoce, a formação de 

profissionais especializados, o desenvolvimento da pesquisa e a informação 

epidemiológica. Todas as atividades do INCA têm como objetivo reduzir a incidência e 

mortalidade da doença no Brasil.  

 

O INCA tem como missão - implantar e implementar ações nacionais 

integradas para prevenção e controle do câncer. Essas ações incluem desde a 

melhoria e expansão da rede especializada de assistência médico-hospitalar e de 
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atividades de detecção precoce até as ações de promoção da saúde, inclusive pela 

intervenção sobre os fatores de risco.  

 

O INCA faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e como tal, presta 

assistência médica sem ônus, por intermédio de suas 5 unidades hospitalares 

especializadas, no estado do Rio de Janeiro. Nelas são oferecidos serviços de 

confirmação de diagnóstico, avaliação de extensão do tumor (estadiamento), 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.  

 

Atualmente, a capacidade instalada das unidades assistenciais do INCA já se 

encontra plenamente utilizada desde 1995, o que a limita a cerca de 12.900 matrículas 

novas por ano.  

 

2.6 Hospital do Câncer 1 

 
O Hospital do Câncer 1 (HC 1) é a maior unidade hospitalar do Instituto 

Nacional de Câncer e um dos mais bem equipados hospitais do Ministério da Saúde. 

O HC 1 presta assistência médico-hospitalar gratuita e funciona no seu atual endereço 

na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, desde 1957.  

 

Esta unidade hospitalar dispõe de 209 leitos, incluindo 16 de CTI, distribuídos 

num prédio de 11 andares, que ocupa uma área de 33.000 m².  Os indicadores 

hospitalares destacam o grande volume de pacientes atendidos anualmente por esta 

unidade conforme pode ser visto na tabela 2.1. 
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Hospital de Câncer I    
Indicadores de Produção 2000 2001 2002 
Matrículas 6.962 6.278 5.660 
Consultas Ambulatoriais 123.528 140.619 136.872 
Cirurgias 8.124 8.515 8.031 
Aplicações de Quimioterapia 20.220 20.593 21.958 
Patologia Clínica 827.542 915.143 829.224 
Aplicações de RXT 182.172 191.822 185.999 
Exames de Diagnóstico por Imagem 64.765 69.281 69.061 
Exames de Medicina Nuclear 5.076 5.697 5.063 
Exames Anátomo Patológicos 23.785 24.996 26.839 
Endoscopia 4.983 4.964 5.713 
 
 
Tabela 2.1: Indicadores de Produção do Hospital de Câncer 1 

 

 

2.7 Síntese do Capítulo 
 
 

O câncer vem se tornando mais freqüente em todo o mundo. Entretanto, existe 

uma diferença fundamental entre os países ricos e os do terceiro mundo no que se 

refere ao tratamento da doença: a capacidade de atendimento do setor de saúde. 

 

Nos países desenvolvidos existe toda uma infraestrutura com capacidade de 

atendimento suficiente para garantir um tratamento de qualidade. Por esta razão, 

grande parte das pesquisas relacionadas ao câncer, concentra-se na área de novos 

medicamentos e condutas terapêuticas.  

 
 

No Brasil, apesar dos esforços do setor público em direcionar recursos  para a 

área de assistência e tratamento de câncer, a capacidade de atendimento está abaixo 

da demanda, que vem aumentando. 

 

 Dentro deste contexto, a gestão desta capacidade de atendimento 

desempenha um papel estratégico: Fica cada vez mais clara a necessidade de um 

acompanhamento rigoroso na utilização dos recursos, que além de limitados são de 
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alto custo e cresce a necessidade de ferramentas que capacitem a análise prévia e a 

quantificação dos impactos de mudanças. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Considerações Iniciais 

  

  Com o objetivo de elaborar um modelo de gestão da capacidade de 

atendimento em hospitais de câncer, foram identificadas oportunidades de pesquisa 

que contemplam importantes fundamentos teóricos, desde a análise do fluxo de 

pacientes até a utilização de técnicas de simulação para o planejamento da oferta de 

serviços clínicos considerados estratégicos no sucesso do tratamento da doença. 

 

Neste capítulo serão abordados os conceitos relativos ao planejamento da 

capacidade de serviços e as estratégias para sua administração.  Serão detalhados 

também  os princípios da teoria das restrições e sua aplicação na área de saúde, 

principalmente no que se refere ao estudo do fluxo de tratamento de pacientes. 

 

 Complementando a revisão bibliográfica, será realizada uma extensa análise 

dos principais conceitos da técnica de simulação e sua adequação na solução de 

problemas relacionados ao planejamento da infra-estrutura de atendimento de 

hospitais. Será feita uma análise das diferentes abordagens e tipos de modelos 

empregados nesta área de conhecimento com o objetivo de se identificar o mais 

adequado para o sistema em estudo 
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3.2 Planejamento da Capacidade de Serviços  
 

3.2.1 A natureza dos Serviços 
 
 
 O setor de serviços tem se destacado cada vez mais na economia de países 

que, outrora, baseavam fortemente suas atividades produtivas na indústria. Este fato 

tem causado uma verdadeira revolução nos conceitos de muitas organizações, que 

enfrentam novos desafios para se posicionar no mercado. 

 

 Nos países desenvolvidos o setor de serviços é o segmento que mais cresce.  

No Brasil, as estatísticas não são diferentes do cenário mundial, conforme é 

demonstrado no gráfico da figura 3.1 com uma tendência que aponta a alocação de 

mais de 60% da população no setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Figura 3.1 Evolução da população ativa por ramo de atividade (IBGE-1991) 
   Extraído de Correa (1996) 
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A pressão por competitividade pode ser evidenciada pela globalização de 

empresas que atuam em vários continentes, principalmente nos ramos de transporte 

aéreo, turismo, alimentação, negócios financeiros, saúde, dentre outros. Outro fato 

importante é a evolução da tecnologia, aprimorando o processo de prestação de 

serviços tradicionais, substituindo alguns existentes e criando novos tipos, até então, 

considerados impraticáveis. 

 

A evolução tecnológica tem provocado uma verdadeira revolução na sociedade 

mundial. A disponibilidade de computadores com grande capacidade de 

processamento e transmissão de informações, propicia um terreno fértil às inovações.  

Assim como o desenvolvimento de máquinas transformou a economia agrícola em 

economia industrial, a tecnologia de informação vem transformando a economia 

industrial em uma economia baseada em serviços. 

 

Nas últimas décadas, várias técnicas de administração da produção foram 

desenvolvidas para gerenciar problemas originados no ambiente de manufatura. Estas 

metodologias que são eficientes na gerência de uma indústria, devem agora se 

adequar às novas necessidades que estão surgindo na gestão de serviços, 

particularmente na área de saúde. 

 

 A própria definição de um serviço não é uma tarefa simples. Entre os vários 

conceitos encontrados na literatura pode-se destacar: 

 

 Kotler (1997) define um serviço como qualquer atividade que uma parte oferece 

a outra em que o resultado é essencialmente intangível e que não se transforme em 

propriedade. 
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 Na visão de Gronroos (1990), um serviço é uma atividade ou séries de 

atividades que normalmente, mas não obrigatoriamente, requerem uma interação 

entre cliente e fornecedor, para que seja obtida a solução de um determinado 

problema ou satisfação de uma necessidade. 

 

 Looy, Dierdonck e Gemmel (1998) resumem estes conceitos, definindo 

serviços como toda atividade econômica que além de não ser tangível, implica numa 

interação entre cliente e fornecedor para ser realizada. 

 

 Tanto a intangibilidade quanto a simultaneidade possuem implicações que 

devem ser analisadas detalhadamente. Os serviços não podem ser estocados como 

ocorrem com os produtos. Não é possível produzir um serviço num momento, 

armazená-lo em uma prateleira, e utilizá-lo quando for conveniente como é o caso dos 

produtos.  

 

Como o serviço não pode ser estocado, a capacidade instalada que não for 

utilizada por ausência de demanda, é perdida de forma definitiva. Este fato não 

causaria problemas, se  a demanda por serviços se mantivesse constante ao longo do 

tempo. Observa-se entretanto, uma realidade diferente com grandes oscilações na 

demanda ao longo do dia e nos diferentes dias da semana e do mês.  Estas condições 

reforçam a necessidade de uma gestão criteriosa do sistema de serviços. 

 

 A simultaneidade implica na condição dos serviços serem heterogêneos. O fato 

do fornecedor interagir com o  cliente em algum momento, abre a possibilidade de 

variações no nível de atendimento. Processos que envolvem a participação de seres 

humanos, em diferentes condições ambientais, além do estado de humor dos clientes,  

podem contribuir para aumentar a variabilidade do desempenho e percepção do 
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serviço oferecido. A tabela 3.1 destaca as principais diferenças entre serviços e 

produtos. 

 
SERVIÇOS 

 
PRODUTOS 

Uma atividade ou processo Um objeto físico 
Intangível Tangível 
Produção e Consumo simultâneo: 
consumidores participam do processo 

Separação entre produção e consumo: 
Clientes geralmente não participam da 
produção 

Heterogêneo Homogêneo 
Perecível: Não pode ser estocado Pode ser estocado 
 
Tabela 3.1  Diferenças entre Serviços e Produtos 
Extraído de Looy, Dierdonck e Gemmel (1998)  
 
 
3.2.2 Gestão da Capacidade e da Demanda 

 

 As definições de capacidade devem ser acompanhadas da dimensão temporal. 

Não se deve expressar sua magnitude em números absolutos, já que o tempo é parte 

integrante para sua determinação correta.  

 

 A avaliação da capacidade existente envolve duas questões principais: Qual a 

capacidade que deve estar disponível e como utilizá-la? Entretanto, deve-se 

considerar muitas outras decisões. Correa (1996) ressalta os seguintes tópicos 

relacionadas ao assunto: 

 
• Avaliação da capacidade existente; 

• Previsões de necessidades futuras de capacidade; 

• Identificação de diferentes formas de alterar a capacidade a curto, médio e 

longo prazo; 

• Identificação de diferentes formas de alterar a demanda; 

• Avaliação do impacto da decisão a respeito da qualidade do serviço prestado; 
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• Avaliação econômica, operacional e tecnológica de alternativas de incrementar 

a capacidade; 

• Seleção de alternativas para  obtenção de capacidade adicional; 

 

Neste contexto, Correa (1996) destaca três estratégias para gestão da capacidade: 

 

Ajustar a capacidade do sistema à demanda 

 

O primeiro passo ao se adotar esta estratégia é identificar os recursos onde a 

alteração da capacidade vai gerar o maior benefício. Através do processo de 

focalização da teoria das restrições, deve-se identificar os fatores limitantes do 

sistema. Os recursos gargalos devem ser explorados com o objetivo de aumentar sua 

capacidade repercutindo em todo o processo. 

 

Ações de curto prazo  – As ações de curto prazo para se adequar a 

capacidade de um recurso estão restritas a alterações moderadas de capacidade tais 

como: 

 
• Programação de equipamentos e recursos humanos, evitando 

ociosidade devido a flutuações da demanda conforme hora ou dia da 

semana.; 

• Utilização de roteiros alternativos; 

• Possibilidade da utilização de  turnos-extras e horas-extras; 

• Terceirização de serviços; 

• Aluguel de equipamentos; 

• Gerenciamento dos recursos gargalos. 

 



 25

Ações de médio e longo prazo  – O escopo das ações de médio e longo prazo 

é geralmente bem mais amplo e pode prever expansões/reduções de equipamentos, 

adequação de recursos humanos, incorporação de novas tecnologias, etc. Estas 

decisões devem ser norteadas pelo volume esperado de acordo com as previsões 

elaboradas, considerando-se também uma margem devido às incertezas decorrentes 

de estimativas de longo prazo. Algumas ações de ajuste de capacidade a médio e 

longo prazo podem ser destacadas: 

 

• Expansão por aquisição de novos equipamentos; 

• Expansão através da incorporação de novas tecnologias; 

• Admissões e Demissões; 

• Expansão/Redução da configuração dos equipamentos atuais. 

 

 Absorver as variações de demanda usando estoques 

 

Esta estratégia é limitada pela impossibilidade dos serviços serem estocados. 

Sendo assim, os “estoques de clientes” são materializados através das seguintes 

alternativas: 

 

• Filas de Atendimento 

• Sistemas de Reservas (Agendamento) 

• Divisão da Demanda 

 

 

 

 

Filas de Atendimento 
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 Uma fila pode ser definida como uma linha de clientes esperando por serviços 

prestados por um ou mais prestadores. Entretanto, a fila pode não ser uma linha 

fisicamente materializada na frente do servidor. Ela pode ser formada, por exemplo,  

por pacientes numa sala de espera aguardando a hora de sua consulta previamente 

agendada. Em qualquer sistema de serviço, uma fila se forma quando a demanda 

excede a capacidade existente. Isto ocorre quando os clientes chegam e não são 

atendidos,  imediatamente, devido aos postos de serviços  estarem ocupados. 

 

 As filas conseguem acomodar variações da demanda de curtíssimo prazo, 

devendo ser administradas para minimizar o impacto negativo na percepção do cliente 

quanto à qualidade do serviço. 

 
 O comportamento das filas depende da taxa de atendimento do serviço e da 

variabilidade no processo de chegada de clientes. Quanto maior for esta variabilidade 

na chegada, mais elevada deverá ser a taxa de atendimento para que se mantenha 

determinado tamanho da fila.  

 

Sistema de Reservas (Agendamento) 

 

 Através de um sistema de reservas ou de agendamento  é possível gerenciar a 

capacidade futura de prestação de serviços. A programação com antecedência 

permite controlar as variações da demanda, geralmente de difícil previsão,  evitando 

assim que sejam formadas filas com elevado tempo de espera. 

 

 Esta programação, principalmente quando se utiliza o sistema de agendamento 

por hora, é fundamental para garantir a máxima utilização dos recursos do fornecedor 
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do serviço além de, quando bem implantada, propiciar aos clientes um tempo de 

espera considerado suportável. 

 

 Divisão da Demanda 

 

 A divisão é utilizada quando é necessário administrar grupos de clientes com 

comportamentos diferentes em relação à demanda. Neste caso é necessário 

identificar o comportamento das diversas fontes de demanda e programar o seu 

atendimento no sentido de garantir a máxima utilização dos recursos. 

 

 Em clínicas e ambulatórios médicos, parte dos pacientes reservam horário com 

antecedência, enquanto outros chegam com necessidade de atendimento de urgência. 

A clínica deverá estar preparada para este tipo de atendimento. Neste caso deve-se 

ter um sistema que considere parte da demanda através do agendamento prévio e a 

outra parte considerando as emergências que podem ser previstas através de 

modelos de previsão. 
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Figura 3.2 Combinação da previsão da demanda não co ntrolável com o 
sistema de reservas  permitindo melhor utilização d a capacidade. 
Adaptado de Correa (1996) 
 
 

 
 

 Influenciar os níveis de demanda para ajustá-la à capacidade existente 

 

A estratégia de influenciar a demanda, no sentido de nivelá-la à capacidade 

existente pode ser feita através da comunicação com os clientes, serviços alternativos, 

promoções e políticas de preços que ajustem a demanda dos picos para os vales, 

explorando a ociosidade e diminuindo a pressão nos picos. 
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3.2.3  Analogia entre Estoques e Filas 

 

Fitzsimmons (1998) faz uma analogia entre os estoques da manufatura e as filas 

de espera nos serviços, conforme descrito na tabela 3.2. O custo de um cliente 

esperando em uma fila é uma oportunidade perdida, normalmente difícil de quantificar.  

O estoque requer espaço e um investimento associado à estrutura de proteção do 

mesmo. Filas de espera também criam necessidade de outro tipo de espaço não 

produtivo, o qual deve, adicionalmente, ser atraente. 

 
Característica Estoque Filas de Espera 

Custos custo de oportunidade de 
capital 

custo de oportunidade de 
tempo 

Espaço almoxarifado Área de espera 
Qualidade baixa  qualidade é ocultada impressão negativa 

Desacoplamento promove a independência 
entre os estágios da 
produção 

permite a divisão do 
trabalho e especialização 

Utilização estoque-em-processo 
mantém as máquinas 
ocupadas 

espera de clientes 
mantém atendentes 
ocupados 

    Tabela 3.2 Analogia entre Estoques e Filas de Esper a 
    Extraído de Fitzsimmons (1998) 

 
 
 

A utilização criativa da informação é importante para o efetivo fornecimento do 

serviço permitindo o pré-posicionamento de uma atividade de fornecimento de 

serviços em um ambiente de programação de atividades “puxadas”. Fitzsimmons 

(1998) ressalta que, em um ambiente de serviços “puxados”, o processamento de 

informações em tempo real e as funções de operações tornam-se decisivos em vez de 

serem simplesmente utilizados como em um ambiente tradicional do tipo “empurrar” 

praticado pela maioria das indústrias de produção em massa.  

 

Com exceção de alguns tipos de eventos como congressos, competições 

esportivas ou cinemas, os serviços não são fornecidos em lotes; ao contrário eles são 
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fornecidos ao indivíduo, possibilitando a implementação de sistemas de serviços 

“puxados”. 

 

3.2.4 Gestão da Capacidade e Teoria das Restrições 

 

Conforme ressaltado anteriormente, um passo importante está na identificação 

e exploração dos recursos cuja gestão da capacidade gera os maiores benefícios. 

Estes conceitos são a base do processo de focalização da teoria das restrições,  

detalhada a seguir.  

 

3.3 Teoria das Restrições (TOC) 

 

Goldratt introduziu o termo teoria das restrições (em inglês, “Theory of 

Constraints” – TOC) em 1987 englobando vários conceitos como o sistema de 

gerenciamento de desempenho, os cinco passos para melhoria contínua, refinamentos 

de conceitos de como gerenciar a produção e outras áreas de uma empresa. As 

primeiras aplicações dessa teoria foram desenvolvidas no início dos anos 80. Como 

uma teoria de gestão, a TOC foi inicialmente aplicada em sistemas industriais e de 

negócios, com o objetivo de obter uma melhoria contínua de seus processos. 

 

Segundo Goldratt (1994), uma empresa é um sistema, cujo sucesso ou 

fracasso depende da forma como diferentes processos interagem entre si. Desta 

forma pelo fato de serem interligados, não devemos nos concentrar em todos os 

recursos dentro da empresa, mas sim naqueles que apresentam maiores impactos 

sobre a meta.  As restrições podem ser consideradas como obstáculos que limitam o 

melhor desempenho do sistema em direção à meta. 
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Todo sistema possui pelo menos uma e não mais que poucas restrições ou 

fatores limitantes. Uma restrição não é má nem boa por si só, ela existe. De fato, o 

reconhecimento da existência de restrições representa uma excelente oportunidade de 

melhoria pois permite que se enfoque o fator limitante e que esforços sejam 

empreendidos no sentido de  explorá-lo. 

 

Os  cinco passos para se aplicar a teoria das restrições são os seguintes: 

1. Identificar as restrições do sistema 

2. Decidir como explorar as restrições do sistema 

3. Subordinar/Sincronizar todos os recursos restantes às decisões 

tomadas acima 

4. Elevar a capacidade das restrições do sistema 

5. Se a restrição se deslocar, retornar ao passo 1 e não permitir 

que a inércia se instale. 

 

As restrições podem ser classificadas em dois tipos: a restrição de recurso, que 

refere-se a fatores físicos como equipamentos,  pessoas, materiais e gargalos  que 

indicam uma capacidade de atendimento insuficiente, no caso de serviços. O outro 

tipo de restrição refere-se à política e cultura da empresa, suas normas, 

procedimentos e práticas. 

 

Uma hora perdida num gargalo representa uma hora perdida para todo o 

sistema; uma hora economizada em um recurso não gargalo é apenas uma miragem; 

o nível de utilização de um recurso não gargalo não é determinado pelo seu próprio 

potencial mas pela restrição do sistema. 

 

A TOC examina três questões relacionadas à mudança: 
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1. O que mudar? Identificar o problema central do sistema. A Teoria 

das Restrições é baseada no conceito de que para qualquer 

sistema sempre existe uma restrição. Identificar esta restrição e 

elevar a capacidade do sistema é melhor do que lidar com suas 

conseqüências. 

 

2. Em que Direção Mudar? Construir soluções para o problema 

central e certificar-se que não se está criando outros problemas. 

 

3. Como Causar a Mudança: Desenvolver um plano estratégico para 

implementar soluções e decidir táticas apropriadas. 

 

Após responder à terceira questão, a primeira pergunta é repetida: O Que 

Mudar?  Desta forma, o processo de melhoria contínua é criado (Fig 3.3). 

 

Figura 3.3 Processo de melhoria contínua 
Extraído de Goldratt(2002) 
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Com o objetivo de se refletir sobre apropriadas respostas para estas três 

questões, relacionadas à mudança, é importante que seja alcançado um consenso 

entre pessoas chaves da organização, que devem aceitar a mudança. Para isto  

algumas ferramentas devem ser desenvolvidas visando: identificar e definir problemas; 

encontrar soluções e construir planos estratégicos para alcançá-las.  

 

Os processos de raciocínio da TOC podem ir além da administração ou 

gerenciamento  de uma fábrica, sendo  utilizados em várias situações e abordando 

diversos aspectos como é destacado a seguir: 

 

• Comportamento: Lidar com aspectos do relacionamento humano tais como: 

administrar  conflitos,  reduzir comportamentos negativos ,organizar  idéias 

incompletas e objetivos ambíguos. 

 

• Educação: Lidar com aspectos de treinamento e  aprendizagem através de 

análise de conflitos, análise de relacionamentos de informações, definição 

de objetivos e metas. 

 

• Administração: Lidar com aspectos de melhoria contínua de processos 

através da identificação de problemas centrais, construção da solução, 

planos táticos e estratégicos. 
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Figura 3.4 – Processos de raciocínio 
Extraído de Goldratt(2002) 
 

 

 

3.3.1  TOC na área de Saúde 

 

Apesar da teoria das restrições ter nascido no setor industrial, sua filosofia 

pode ser aplicada em diferentes tipos de organização, já existindo  aplicações da TOC 

na área de saúde. Segundo Burton T. (2001), consultora do instituto Goldratt ,  as 

metas  de uma organização de saúde de oferecer tratamento com qualidade e a de 

gerar lucro são complementares e essenciais.  Na Inglaterra esta teoria foi aplicada 

com sucesso  na redução das longas listas de espera  que são administradas pelo 

sistema nacional de saúde conforme descrito por Phipps (1999). Na área do 

tratamento de câncer, Kershaw (2000) apresenta uma estudo interessante realizado 

no setor de quimioterapia de uma clínica oncológica. 
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Um dos princípios fundamentais da teoria das restrições baseia-se no processo 

de focalização buscando a melhoria contínua. Os cinco passos para se aplicar a teoria 

das restrições na área de saúde pode ser descrito da seguinte forma: 

 

1. Identificar as restrições do sistema: 

 

 Restrições físicas devem ser imediatamente identificadas como por exemplo o 

número de salas de exames, equipamentos, médicos, enfermeiras e técnicos. Em 

muitas instituições de saúde, a restrição está no número de  auxiliares administrativos. 

Quando existe a necessidade de redução de custos, grande parte das organizações 

decidem  por reduzir o pessoal administrativo preservando o corpo clínico.  Uma ação 

desta natureza, sem uma análise detalhada do processo atual pode resultar em um 

crescimento de atividades administrativas, sendo desempenhadas por médicos e 

enfermeiras e a diminuição do tempo destinado ao atendimento do paciente. A 

velocidade do fluxo de pacientes atendidos cai, o faturamento cai e o custo 

operacional por paciente aumenta. Restrições políticas como decisões e estratégias 

ineficientes, apesar de muitas vezes mais desastrosas do que problemas 

operacionais, são mais difíceis de se identificar e gerenciar. 

 

2.  Decidir como explorar as  restrições do sistema  

 

Se a restrição é física, o objetivo é gerenciar os fatores limitantes tornando o 

processo o mais eficiente possível. O elo mais fraco corresponde à força e resistência 

de toda a corrente. A restrição dita a velocidade do fluxo de atendimento dos 

pacientes. O tempo perdido com um fator limitante é um tempo perdido em todo o 

processo.  
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Sendo assim, uma vez identificada a restrição ela deve ser imediatamente 

explorada e gerenciada. Isto pode ser realizado de diferentes maneiras, dependendo 

do tipo de restrição. Se a limitação está no número de equipamentos de diagnóstico a 

decisão está em como programar sua utilização para que o maior número de 

pacientes possam utilizá-lo sem que haja o comprometimento da qualidade do exame 

e do diagnóstico.  

 

Todos os esforços devem ser direcionados para aumentar a taxa de utilização dos 

equipamentos considerados recursos gargalos.  Ações de curto prazo, que aumentem 

a eficiência do agendamento de pacientes e reduzam o tempo do exame, devem ser 

exploradas e executadas. 

 

3. Subordinar/Sincronizar todos os recursos restant es às decisões tomadas 

acima 

 

Subordinar e sincronizar todo o restante para as decisões tomadas nos dois 

primeiros passos é a etapa mais difícil e geralmente a mais importante. Sem esta 

subordinação, os planos de explorar a restrição podem não ocorrer, sendo colocados 

de lado em função dos problemas e incêndios do dia-a-dia. 

 

Desta maneira, após a instituição de saúde decidir como explorar a restrição, 

devem ser desenvolvidos planos estratégicos definindo como todos os outros recursos 

não gargalo irão operar para garantir  que seja atingido o objetivo de elevar o fluxo de 

tratamento dos pacientes.  Este planejamento inclui a análise e programação de como 

os pacientes são agendados para chegar em determinada clínica, como o atendimento 

é feito, como os exames são realizados. Cada etapa do processo de atendimento e 
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realização dos exames deve ser sincronizada para evitar a ociosidade dos 

equipamentos reduzindo o  tempo de espera na fila. 

 

Ações pró-ativas no sentido de garantir a máxima utilização dos recursos gargalos 

devem ser implementadas tais como a criação de pulmões de tempo e suprimentos 

que protegem o processo das flutuações estatísticas e o desenvolvimento de um 

sistema de monitoramento que possa detectar um problema. Este sistema funciona 

com alertas indicando quando uma intervenção é necessária para preservar o fluxo de 

atendimento desejado. 

 

4. Elevar a capacidade das restrições do sistema 

 

Em contraste com o passo 2 em que são realizadas ações para aumentar o fluxo 

de atendimento aos pacientes sem que hajam gastos significativos, este passo requer 

um investimento nos recursos considerados gargalo. Por exemplo, pode ser 

necessário o aumento da equipe médica ou o crescimento da capacidade instalada 

com a compra de um novo equipamento. 

 

5. Se a restrição se deslocar, retornar ao passo 1 e não permitir que a 

inércia se instale. 

 

Não se pode permitir que a inércia se instale e se transforme numa restrição do 

sistema. O ambiente está em constante mudança.  Uma solução tende a se deteriorar 

ao longo do tempo. A teoria das restrições é um processo de aprimoramento contínuo. 

 

A TOC considera qualquer organização como uma cadeia de processos 

interdependentes, onde o desempenho de cada processo depende do anterior. O 
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desempenho do sistema depende da estrutura desta cadeia de processos. O que 

importa é o desempenho do sistema e não de processos isolados. 

 

Quando analisamos o fluxo de tratamento de pacientes em um hospital ou 

clínica, pode-se observar que o mesmo é composto de uma seqüência de atividades 

tais como, registro, consultas ambulatoriais, exames de diagnóstico e condutas 

terapêuticas, que configuram uma seqüência linear de eventos ou uma cadeia de 

processos interdependentes. Cada elo dessa cadeia possui a habilidade de executar 

suas respectivas atividades em diferentes taxas médias de atendimento. É importante 

ressaltar que esta cadeia é tão forte quanto o seu elo mais fraco que corresponde ao 

processo com a menor taxa média de pacientes atendidos. 

 

Kershaw (2000) traduz os princípios da TOC utilizados no setor industrial para 

o setor do saúde através da seguinte abordagem: Enquanto no ambiente de 

manufatura  se busca uma maior produtividade, na área hospitalar a meta é atender 

com qualidade o maior número de pacientes. Similarmente, uma restrição pode ser 

considerada como um dos processos que compõem o fluxo de tratamento de 

pacientes.  

 

Uma diferença óbvia entre o ambiente industrial e o de saúde é que, 

diferentemente da manufatura, o que é tratado em um hospital é o ser humano. Nesta 

situação, a aplicação dos princípios da teoria das restrições é acrescida de novos 

desafios. Um exemplo disto é a importância da satisfação do paciente no processo de 

tratamento e sua percepção em relação à qualidade dos serviços prestados. A 

elevação da capacidade de atendimento de um determinado setor considerado 

gargalo não pode ser obtida em detrimento da qualidade dos serviços prestados. 
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As restrições identificadas na área de saúde, a exemplo da manufatura, 

também podem ser classificadas em duas  categorias: 

 

A restrição externa ocorre quando o mercado ou fornecedores limitam a 

capacidade de produção da empresa. Na manufatura uma restrição externa ocorre 

quando a demanda por um determinado produto é menor que a capacidade de 

produção ou quando a matéria prima fornecida não é suficiente para a necessidade de 

produção. Na área de saúde, isto ocorre quando a capacidade de tratamento de um 

hospital é maior que o volume de pacientes atendidos ou quando fornecedores de 

medicamentos ou materiais hospitalares não conseguem suprir a necessidade 

requisitada. 

 

A restrição interna ocorre na manufatura quando a demanda de um produto 

excede a capacidade de produção de uma determinada máquina ou processo 

produtivo. Na área de saúde a restrição interna ocorre se o volume de pacientes a ser 

atendido é maior que a capacidade de tratamento de um determinado setor do 

hospital. 

 

Se uma restrição interna é identificada, ela deve  ser explorada para agilizar a 

produção ou o tratamento de pacientes.  De nada adianta agilizar o tratamento de 

pacientes para um setor que não seja gargalo já que o fluxo de todo o sistema é 

determinado pela agilidade do setor considerado gargalo. Da mesma forma, agendar 

um número maior de pacientes do que a capacidade de um setor que tenha restrição 

só irá aumentar o tempo de espera dos pacientes causando um impacto negativo à 

qualidade do atendimento. 
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Um estudo comparativo desenvolvido por Kershaw (2000) destaca as principais 

diferenças entre a área de saúde e de manufatura nos cinco passos necessários  para 

se aplicar a teoria das restrições, conforme é demonstrado na tabela 3.3: 

 
 
  

 
Manufatura  Passos (TOC)  Saúde  

Existe demanda suficiente 
para o produto? 
 
O suprimento de matéria 
prima está adequado? 
 
A demanda excede a 
capacidade por máquina ou 
processo? 

Passo 1  
 

Identificar as restrições 
do sistema  

Existe um volume de 
pacientes adequado? 
 
Existe disponibilidade de 
medicamentos e material 
hospitalar? 
 
O volume de pacientes 
excede a capacidade de 
tratamento de cada setor? 

Compra de material 
baseado nas restrições de 
capacidade instalada. 
 
 
Programação da produção 
baseada nas restrições de 
capacidade. 

Passos 2 e 3  
 

Decidir como explorar 
as restrições do sistema 

e subordinar os 
recursos restantes  

Compra de medicamentos 
e material hospitalar 
baseado nas restrições de 
capacidade instalada. 
 
Agendamento de pacientes 
baseado nas restrições de 
capacidade instalada. 

Reduzir tempo de 
preparação de máquina. 
 
Direcionar carga para 
máquinas/processos sem 
restrição. 
 
Eliminar/Reduzir parada de 
máquinas. 
 
Aumentar a capacidade do 
fluxo. 
 
Aumentar os tempos de 
produção nos gargalos. 
 
Contratar/Adquirir novos 
profissionais/equipamentos. 

Reduzir o tempo de 
preparo de pacientes. 
 
Direcionar o tratamento 
para setores sem restrição 
quando for possível. 
 
Eliminar/reduzir tempos 
ociosos de recursos 
gargalos. 
 
Agilizar o fluxo de 
tratamento de pacientes. 
 
Aumentar os tempos de 
operação nos gargalos. 
 
Contratar/Adquirir novos 
profissionais/equipamentos. 

Passo 4  
 

Elevar a capacidade das 
restrições do sistema 

Passo 5  
 

Se a restrição se 
deslocar, retornar ao 

Passo 1 
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Tabela 3.3 TOC nas áreas de manufatura e saúde 
 Extraído de Kershaw (2000) 

 
 
 
3.4  Técnicas de Simulação 

 

Segundo BANKS (1984), a técnica de simulação pode ser definida como sendo 

uma imitação de um processo ou sistema do mundo real através do tempo. Podendo 

ser realizada manualmente ou utilizando recursos computacionais, a simulação 

envolve a geração de uma história artificial do sistema e a observação desta história 

artificial para que sejam realizadas inferências relativas às características operacionais 

do sistema no mundo real. 

 

 Segundo PIDD (1984), modelos utilizando técnica de simulação computacional 

estão sendo desenvolvidos desde o inicio da década de 60. Os princípios básicos para  

sua construção são simples. O analista elabora um modelo do sistema de interesse. 

Codifica programas de computador que incorporem o modelo e utiliza o computador 

para imitar o comportamento do sistema sujeito a uma variedade de políticas 

operacionais. Depois, através de experimentos, seleciona a política que obter 

resultados mais desejáveis. 

 

Para Naylor (1971), a simulação computacional é uma técnica numérica para 

conduzir experimentos em um computador, o que envolve certos tipos de modelos 

matemáticos e lógicos que descrevem o comportamento do modelo durante períodos 

extensos do tempo real. 

 

Na definição de Shannon (1975), a simulação é um processo para projetar o 

sistema real e conduzir experimentos com o propósito de entender o comportamento 

do sistema e avaliar as várias estratégias para sua operação. 
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 Law (1982) ressalta que a simulação ainda é considerada como um 

complicado exercício de programação de computador. Além disso, em vários estudos 

de simulação os esforços estão fortemente centrados na seleção de software e na 

programação do modelo. A simulação é realmente uma atividade sofisticada de 

análise de sistemas. Entretanto a programação do modelo representa apenas de  30 a 

40% do tempo total de um estudo.  

 

 A Simulação é uma excelente ferramenta para modelar diferentes tipos de 

ambientes de maneira flexível e pode ser utilizada com os seguintes propósitos: 

 

• A simulação possibilita o estudo e experimentação de sistemas complexos 

• As mudanças operacionais, organizacionais e de ambiente podem ser simuladas e 

o efeito dessas alterações no comportamento do modelo pode ser observado. 

• O conhecimento obtido no projeto de elaboração de um modelo de simulação pode 

ser de grande valor na análise e sugestão de melhorias do processo sob 

investigação. 

• Alterando as entradas do modelo computacional e observando seus resultados 

podemos obter indicadores valiosos das principais variáveis do sistema simulado e 

como elas interagem. 

• A simulação pode ser utilizada como um método pedagógico para reforçar 

modelos matemáticos complexos. 

• A simulação pode ser utilizada no experimento de novos projetos ou políticas 

operacionais antes de sua implementação antecipando o que irá acontecer. 
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Toda construção de um modelo requer um perfeito entendimento da realidade. O 

analista deve possuir um domínio completo do  conceito, escopo e componentes do 

sistema real. 

 

BANKS (1984)  define  um sistema como um grupo de objetos com interação e 

interdependência em torno de um determinado propósito.  O escopo é determinado 

através dos limites do sistema estabelecidos dentro de um ambiente. Os componentes 

utilizados na modelagem são definidos como: 

 

• Entidades – Qualquer objeto ou componente do sistema que requer uma 

representação explícita no modelo. As entidades que permanecem no sistema ao 

longo de toda a simulação são chamadas de permanentes e as demais são 

denominadas temporárias; 

 

• Classes de Entidades – Conjunto de entidades do mesmo tipo. Embora entidades 

sejam individualmente identificáveis elas são agrupadas em classes de entidades 

semelhantes; 

• Atributos – propriedades das entidades; 

 

• Atividades – Representa um determinado período de tempo envolvendo uma ou 

mais entidades na execução de um determinado serviço. Este período de tempo é 

geralmente representado por uma distribuição estatística; 

 

• Fila – tempo que uma entidade gasta aguardando o início de uma atividade em 

que está envolvida e que não pode ser determinado previamente. Ele depende das 

atividades imediatamente antecessoras e sucessoras; 
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• Evento – ocorrência instantânea que pode alterar o estado de um sistema; 

 

• Estado do Sistema – conjunto de variáveis necessárias para descrever o sistema 

em um determinado momento. 

 

 Uma forma típica de enxergar os sistemas a serem simulados apresentada 

por Shannon (1975) e descrita por De Oliveira (2001)  é relacionar: 

 
  
  
ENTIDADES   possuindo 

          ATRIBUTOS   interagem nas 
                                 ATIVIDADES  sob certas condições gerando 
                                                         EVENTOS  que modificam o  
                                                                            ESTADO DO SISTEMA 
   

 

3.4.1 Tipos de Modelos de Simulação 

 

 Sistemas podem ser categorizados como discretos ou contínuos. Na realidade 

poucos sistemas podem ser considerados na prática como sendo puramente discretos 

ou contínuos. Entretanto algumas características predominantes permitem que se faça 

esta classificação. 

 

 Um sistema discreto é aquele em que a mudança de estado ocorre em um 

conjunto de pontos específicos no tempo podendo ser determinados pela ocorrência 

de eventos. Um sistema contínuo é aquele em que as variações de estado são 

contínuas ao longo do tempo. 

 

 Com relação ao comportamento das variáveis do sistema podemos classificar 

os modelos como sendo determinísticos ou estocásticos.  Os modelos determinísticos 
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são aqueles cujos sistemas possuem comportamento inteiramente previsível enquanto 

nos modelos estocásticos não se pode prever o comportamento das variáveis do 

sistema que são aleatórias. 

 

 Quando analisamos os resultados da simulação, devemos fazer uma distinção 

entre sistemas terminais e sistemas não terminais. Um sistema terminal é aquele que 

roda durante um período de tempo Te, onde E é um evento específico (ou uma série 

de eventos) que causa o término da simulação. Este tipo de sistema possui condições 

iniciais bem definidas e o término no tempo de execução Te que pode ser previamente 

determinado ou corresponder a ocorrência de um evento específico. Já um sistema 

não terminal roda continuamente ou pelo menos por um longo período de tempo. 

 

 Na análise dos resultados para sistemas terminais, Banks (1982) enfatiza a 

utilização do método de replicações independentes onde a simulação é repetida por 

um determinado número de vezes e a cada rodada uma semente diferente é utilizada 

na geração dos números aleatórios das distribuições de probabilidade do modelo. 

Com este método os resultados de cada replicação são coletados e correspondem a 

uma observação estatisticamente independente.  Desta forma podemos empregar 

métodos estatísticos para análise dos resultados.   

 

 No caso de sistemas não terminais, uma especial atenção deve ser dada às 

condições iniciais da simulação. Deve ser feito um estudo para determinar o período 

de tempo necessário para que o sistema atinja a fase estacionária em que o seu 

comportamento possa ser analisado e a partir daí as estatísticas correspondentes 

possam ser coletadas. 
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 Em qualquer situação, Banks (1982) ressalta que os resultados de uma 

simulação contêm variabilidade em decorrência da utilização de variáveis aleatórias 

sendo portanto necessário uma análise estatística de sua magnitude  para serem  

utilizados com  um devido grau de confiança. 

 

3.4.2 Diagrama do Ciclo de Atividades 

 

 Em um modelo de simulação discreta as várias entidades interagem entre si 

durante tempo de simulação e esta interação pode ser descrita através de um 

diagrama. 

 

 Na elaboração do modelo de simulação discreta é necessário: 

- Identificar as entidades envolvidas 

- Considerar as atividades em que as entidades estão engajadas 

- Interligar estas atividades 

 

 

Os diagramas de ciclo de atividades são particularmente úteis na modelagem 

das interações de entidades com uma forte estrutura de filas.  São utilizados apenas 

dois símbolos para descrever a história de cada entidade e suas interações. 

 

 

 

                   Fila (Estado Passivo) 
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                   Atividade (Estado Ativo)         

 

 

 
 
 O estado ativo envolve a cooperação de diferentes entidades. A duração desta 

atividade é determinada geralmente através de uma distribuição de probabilidade 

apropriada, no caso de modelos estocásticos. 

 

 O estado passivo que representa uma fila é geralmente caracterizado por uma 

entidade esperando que algum evento ocorra. Este estado não envolve nenhuma 

cooperação entre entidades. Desta forma o tempo que uma entidade gasta na fila não 

pode ser determinado previamente. Ele depende das atividades imediatamente 

antecessoras e sucessoras. 

 

 Para se construir um diagrama de atividades deve-se listar as atividades e 

estados definindo ciclos de vida para cada classe de entidade individualmente. O 

diagrama completo consiste na combinação dos ciclos individuais. 
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3.4.3 Etapas da Simulação 

 

Segundo BANKS (1984) , o processo de construção do modelo de simulação 

pode ser dividido em 4 fases compostas em 12 etapas: 

 

Formulação do Problema - Todo estudo deve iniciar com a definição clara e precisa 

do problema. É importante que tanto os usuários quanto o analista entendam e 

concordem com a formulação do problema. 

 

Estabelecimento de Objetivos e Plano de Projeto - Os objetivos indicam as 

questões a serem respondidas pela simulação. Um plano de projeto com cronograma, 

recursos envolvidos e custos alocados também deve ser elaborado. 

 

Elaboração do Modelo Conceitual - A construção de um modelo conceitual  está 

relacionada mais à arte do que à ciência. É recomendável iniciar com um modelo 

simples e ir aumentando sua complexidade gradativamente. Outro fator importante é a 

interação com o usuário. O envolvimento do usuário final aumenta a qualidade e 

confiabilidade do modelo elaborado. 

 

Coleta de Dados – Existe uma interação constante entre a elaboração do modelo e a 

coleta de dados. Se a complexidade do modelo é  alterada,  a coleta de dados sofre 

mudanças. A coleta de dados toma grande parte do tempo de elaboração do modelo 

e, por esta razão, deve ser iniciada o mais cedo possível. 

 

Codificação – Desde que modelos de sistemas reais requerem um grande volume de 

informações a serem armazenadas e computadas, é necessário desenvolver um 

programa de computador. O analista deve decidir se irá desenvolver um programa 
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específico ou utilizar pacotes de simulação. Desenvolver um programa específico 

geralmente requer um tempo maior enquanto a utilização de pacotes diminuem o 

tempo de programação e agilizam a verificação do modelo computacional 

 

Verificação do Modelo Computacional -  O programa desenvolvido deve ser testado 

para verificar se o modelo computacional executa a simulação e produz resultados 

corretos. Nesta fase de homologação a participação do usuário junto com o analista 

agiliza a verificação e aumenta a confiabilidade do  modelo desenvolvido. 

 

Validação – Corresponde a avaliar se o  modelo elaborado é uma representação 

precisa do sistema real. A validação é geralmente obtida pela calibragem do modelo 

em um processo iterativo de comparação entre o comportamento do modelo e o 

sistema real corrigindo-se eventuais distorções. Este processo é repetido até que 

sejam alcançados resultados considerados aceitáveis pelos usuários envolvidos. 

 

Projeto Experimental – As alternativas que serão simuladas devem ser 

determinadas. Geralmente a decisão relativa a quais alternativas simular devem ser 

função do número de execuções que serão completadas e analisadas. Para cada 

simulação devem ser definidos o tempo de aquecimento, tempo total de execução e 

número de replicações. 

 

Execução da Simulação e Análise - A simulação deve ser executada para que 

análises, através de técnicas estatísticas, possam ser realizadas.  

 

Execuções Adicionais da Simulação _ Baseado nos resultados obtidos, o analista 

deve decidir se há necessidade de execuções da simulação adicionais. 
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Documentação e Relatório de Resultados - Todos os programas devem ser 

documentados facilitando as manutenções futuras e o entendimento dos usuários 

finais quanto à operação do modelo computacional desenvolvido. 

 

Implementação – O sucesso da implementação depende de como as etapas 

anteriores foram executadas.  A interação entre o analista da simulação e o usuário 

final também influencia diretamente a consistência e credibilidade do modelo 

implementado.  
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                  Fig 3.4 - Etapas da Simulação 
       Extraído de Banks (1984)    
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A Primeira fase é o período da descoberta e da orientação consistindo nas 

etapas de formulação do problema, estabelecimento de objetivos e plano de projeto. 

Esta é uma fase nebulosa em que os objetivos iniciais geralmente são reformulados e 

o plano de projeto está sujeito a refinamentos. Calibragens podem ocorrer nesta fase 

ou mesmo nas fases seguintes já que o processo de construção do modelo de 

simulação deve ser recursivo. 

 

A Segunda fase está relacionada ao desenvolvimento do modelo de simulação 

e consiste nas etapas de elaboração do modelo conceitual, coleta de dados, 

codificação, verificação do modelo computacional e validação do modelo conceitual. A 

interação entre o analista da simulação e o usuário final é fundamental nesta fase. 

 

A terceira fase corresponde à execução do modelo e envolve as etapas de 

projeto experimental, execução e análise do resultados e execuções adicionais. A 

execução de uma simulação discreta e estocástica é um experimento estatístico e, por 

esta razão, uma análise estatística dos resultados é necessária.  

 

A Quarta e última fase, referente a implementação, envolve as etapas de 

documentação, relatório de resultados e implementação efetiva. O sucesso desta fase 

depende de todas as etapas anteriores. 
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3.4.4 Simulação na área de Saúde 

 
 
 
 

A utilização de modelos de simulação como ferramenta para análise e melhoria 

de processos na área de saúde tem demonstrado adequação em diferentes aplicações 

envolvendo políticas públicas, procedimentos e protocolos de atendimentos a 

pacientes,  avaliação da capacidade instalada , políticas operacionais , dentre outros. 

 

Nas últimas quatro décadas a simulação tem provado ser uma poderosa  

ferramenta de análise e melhoria para grande variedade de aplicações na área de 

saúde. A utilização de técnicas de simulação para estudar o fluxo de pacientes está  

bem documentada tanto na literatura médica quanto na área de pesquisa operacional.  

 

Há 38 anos atrás, Fetter e Thompson (1966) e também Robinson, Wing e 

Davis (1968) já elaboravam modelos de simulação para solucionar problemas 

relacionados ao agendamento de consultas de pacientes e outros problemas 

operacionais de hospitais.  Eles identificaram importantes variáveis na avaliação da 

utilização do quadro de médicos tais como taxa de chegada de pacientes, chegada 

antecipada ou tardia, adiamentos, intervalos de agendamento e paradas devido à 

troca de turnos dos médicos. 

 

 Cotê (1999) apresenta uma análise interessante em seu trabalho que trata do 

fluxo de pacientes e da utilização de recursos em uma clínica de atendimento 

ambulatorial.  Exemplos de aplicações em hospitais gerais podem ser obtidos em 

Brahimi e Worthington (1991), Fetter e Thompson (1965), Keller e Laughhunn (1973), 

Cox (1985), Stafford e Aggarwal (1979).  Aplicações tratando processos em clínicas 
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gerais podem ser examinados em Carlson (1979) , Clague (1997) e Hashimoto e Bell  

(1996).  

 

Brahimi e Worthington (1991)  apresentam métodos alternativos para avaliar a 

taxa de ocupação dos médicos e o tempo de espera de pacientes em uma clínica 

destinada a pacientes ambulatoriais. 

 

Keller e Laughunn (1973) formularam uma função objetivo para estudar o efeito 

do congestionamento de pacientes de acordo com a capacidade de atendimento 

oferecida pelo número de médicos disponíveis em uma clinica de atendimento 

ambulatorial. Cox (1985) identificou sete fluxos diferentes no seu trabalho cujo objetivo 

seria otimizar um sistema de agendamento em uma clinica de atendimento 

ambulatorial. 

 

Stafford e Aggarwal (1979) introduziram a função demanda para serviços de 

saúde utilizando do clássico conceito da teoria econômica para prever a demanda 

diária de pacientes em função da população local. 

 

Similarmente, encontramos trabalhos que descrevem fluxos tipicamente de 

hospitais especializados em emergência e internações tais como Badri e Hollingsworth 

(1993), Blake (1996), Cohen (1980), e Hancok e Chain (1998). Tanto no atendimento a 

pacientes internados quanto no caso dos pacientes ambulatoriais o movimento e 

controle de pacientes e a utilização de recursos são de fundamental  importância. 

 

Carlson (1979) sugere em seus trabalhos uma combinação de modelos de  

simulação com programação linear para análise de sensibilidade dos recursos 

utilizados em uma clinica de atendimento ambulatorial com especial foco no  quadro 
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de médicos. De Angelis (2001)  utiliza a mesma metodologia aplicada a um centro de 

doadores de sangue. 

 

A ênfase desses modelos está direcionada a hospitais gerais com atendimento 

de pacientes externos e consultas.  Exemplos de simulação aplicada em  hospitais 

especializados em câncer incluem trabalhos  de Sepulveda J. A.  (1999) com um 

modelo de simulação em um centro completo de tratamento de câncer e com Eldabi 

Tillal ,Ray J Paul e Lynne  Baldwin (1999) em hospitais especializados no tratamento 

do câncer de mama.  Já Kattam M. (2000) do departamento de urologia e 

bioestatística do Memorial Sloan-Kettering aplica a simulação de fatores para 

desenvolver uma base de conhecimento a partir de dados epidemiológicos sobre o 

câncer.  

 

No Brasil é importante ressaltar os trabalhos De Oliveira M.J.F. (2000) cujo 

foco são modelos de simulação discreta para estudar e avaliar alternativas de políticas 

de admissão de pacientes eletivos.  Outro trabalho importante apresentado por De 

Oliveira M.J.F. (2003) refere-se a um modelo da integração dos sistemas hospitalar e 

pré-hospitalar para atenção ao paciente em emergência.  
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3.4.5 Características de Aplicações na  Área de Saú de 

 

Algumas características das técnicas de simulação fazem dessa tecnologia 

uma ferramenta adequada na solução de problemas da área de saúde: 

 

• Modelos de simulação elaborados conforme a estrutur a do sistema que se 

deseja representar e os dados que estão disponíveis   

 

Os modelos de simulação enfatizam a representação clara e direta da estrutura 

e lógica do sistema, o que não ocorre quando fazemos abstrações para 

representar a realidade através de modelos matemáticos. Esta representação clara 

da realidade é melhor entendida pela corpo clínico e pela área administrativa. 

 

A disponibilidade das descrições e dados do sistema definem a escolha dos 

parâmetros do modelo de simulação, suas entidades e atributos. 

 

• Experiências utilizando modelos de simulação são re lativamente de baixo 

custo e pouco risco 

 

Grande parte da resistência de se utilizar a simulação é originada da noção 

errada que esta ferramenta é de alto custo e que consome muito tempo. O custo 

da simulação consiste num investimento inicial na contratação de um analista e os 

custos referentes ao projeto de elaboração do modelo conceitual e implementação 

do módulo computacional para análise de alternativas de solução. 
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Através de um modelo de simulação podemos analisar várias alternativas de 

solução sem o medo de afetar as operações do dia a dia como seria o caso de 

experiências aplicadas diretamente no sistema real. 

 

• Modelos de Simulação suportam flutuações estatístic as  

 

As atividades de um sistema podem ter flutuações estatísticas. Neste caso são 

utilizadas distribuições de probabilidade para representar esta aleatoriedade. Se as 

operações possuírem o mesmo comportamento, o modelo de simulação fica mais 

simples.  

 

• Modelos de Simulação oferecem resultados conforme o s requisitos de 

informação  

 

Utilizando simulação, o analista está livre para definir e coletar qualquer medida 

de seu interesse, incluindo aquelas que interessam particularmente para a análise 

e solução de um determinado problema. A simulação é capaz de gerar as 

informações necessárias tanto para o projeto quanto para a operação do sistema 

modelado que responde a diferentes perguntas como exemplificado a seguir: 

 

• Qual o tipo e quantidade de equipamentos (postos de serviços) são 

necessários? 

• Qual o impacto de paradas de equipamentos (manutenção preventiva e 

corretiva)? 

• Qual o perfil e quantidade de recursos humanos são necessários? 

• Quantos turnos são necessários para atender à demanda? 
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• Como os recursos humanos estão sendo utilizados? 

• Quais as ferramentas que são necessárias? 

• Qual o tipo e quantidade de suprimento é necessário? 

• Qual é o melhor layout dos postos de serviços e equipamentos? 

• Como o fluxo de pacientes, medicamentos e materiais está organizado? 

• Onde estão os gargalos? 

• Quais são os controles estabelecidos? 

 

Particularmente ao se elaborar um modelo de simulação para a melhoria de 

processos hospitalares alguns requisitos devem ser seguidos: 

 

Facilidade de Utilização  – O sistema desenvolvido deve ser suficientemente 

acessível aos gerentes da área de saúde para  facilitar o entendimento do modelo de 

simulação e permitir a entrada de novos parâmetros para controle e experimentação 

de novos cenários (o que acontece se...). 

 

Transparência  – Animação e elementos visuais devem estar disponíveis para permitir 

que observadores facilmente visualizem os elementos chave da simulação e que 

aumentem a confiança das capacidades do modelo elaborado e do sistema 

desenvolvido. Este aspecto é particularmente importante para o gerenciamento na 

área de saúde. 

 

Interação – Deve ser possível para os usuários finais do sistema visualizar e controlar 

toda a simulação e seus resultados. Idealmente algumas mudanças devem ser 

possíveis de forma interativa para agilizar o processo de observação. 
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Flexibilidade e Versatilidade  – O sistema deve permitir uma grande variação dos 

parâmetros do modelo para suportar que sejam criados e analisados vários cenários 

de forma ágil e precisa. Idealmente o sistema deve oferecer uma vasta faixa de 

possibilidades que permita uma investigação de cenários de forma interativa. 

 

Validação – O modelo deve ser completamente validado contra os dados reais do 

processo estudado para que os usuários do sistema tenham plena confiança nesta 

ferramenta e utilizam os resultados obtidos. Métodos e critérios claros para a validação 

devem ser empregados. 

 
 
 
 
3.5 Sistemas de Programação da Produção com Capacid ade Finita 

 

A abordagem utilizada na resolução das questões relacionadas ao agendamento 

de pacientes para exames e consultas, tem se mostrado ineficaz para tratar as 

situações reais devido à grande volatilidade dos problemas encontrados no dia-a-dia 

do ambiente hospitalar. Flutuações excessivas na demanda não precisam ser aceitas 

como inevitáveis. 

 

Os exames de diferentes clínicas de diagnóstico em hospitais de câncer têm 

uma característica importante. A programação do atendimento de  parte expressiva da 

demanda começa quando os pedidos de exame de pacientes ambulatoriais são 

agendados. O restante é complementado pelas urgências relativas às solicitações de 

pacientes internados que ocorrem diariamente.  Este fato, se por um lado, devido às 

urgências, introduz incertezas sobre o atendimento futuro, por outro permite que, em 

tempo real, a quantidade e tipo de exames agendados seja absolutamente conhecida. 

O conteúdo do sistema de agendamento é compromisso efetivamente assumido. Essa 
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característica torna possível e muito recomendável o planejamento da agenda que 

permita vislumbrar situações de sobrecarga ou ociosidade antes que elas ocorram. 

 

Quando os exames atrasam, o mau desempenho geralmente se justifica pela 

ocorrência de imprevistos. Realmente, o dia-a-dia de uma clínica de exames não pode 

ser totalmente programado, já que urgências ocorrem com freqüência nesta área. 

Entretanto, grande parte dos imprevistos decorrem da falta de gestão, podendo ser 

evitados ou minimizados por um planejamento efetivo. 

 

Os modelos de previsão são ferramentas importantes para o planejamento. 

Porém, modelos baseados em regras estáticas não são adequados.  Não se pode 

realizar uma gestão de curto prazo nas agendas de exames, utilizando um regramento 

que considere o problema estático onde as condições de contorno são, por definição, 

conhecidas e estão sob controle. 

 

 Quando se busca na literatura as técnicas empregadas recentemente com o 

objetivo de planejamento e controle de curto prazo dos recursos alocados, visando 

atender à demanda de clientes, seja na área de serviços ou no processo produtivo, 

pode-se destacar  o uso crescente  dos sistemas de programação de produção com 

capacidade finita e a simulação computacional . Todos estes sistemas estão centrados 

na utilização de aplicativos informatizados como ferramentas de suporte à decisão. 

 

Segundo Correa e Pedroso (1996) a programação da produção aborda o 

planejamento de curto prazo. A programação da produção é baseada nas tomadas de 

decisão de quais atividades produtivas devem ser realizadas, quando, (hora de início, 

prioridade na fila) e com quais recursos (materiais, equipamentos, técnicos, entre 
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outros) para atender à demanda por produtos e serviços e pelo sistema de 

gerenciamento de clientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.5  Planejamento e Controle harmonizando a Oferta e  Demanda 
Extraído de Correa e Pedroso (1996) 
 
 
 

Este conjunto de decisões é importante na área de gestão da capacidade e 

define indicadores de performance, tais como: 

 

• Níveis de utilização e variação  da capacidade de produção 

• Níveis de atendimento à demanda de clientes 

• Agilidade na reprogramação das atividades 

• Níveis de estoque, produtos em processo (pacientes em atendimento) 

 

Estes indicadores podem ser detalhados em objetivos específicos que irão 

variar de relevância de acordo com o cenário avaliado, tais como: 

 
• Atingir o nível adequado de utilização da capacidade produtiva; 

• Manter um nível adequado de variação da capacidade produtiva; 

• Atender em níveis adequados à demanda; 
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• Reprogramar a produção em caso de imprevistos que afetem os 

recursos produtivos ou a demanda. 

• Reprogramar a produção utilizando roteiros alternativos ou horas extras 

para atender a demanda. 

 
 

Estes conceitos de programação de produção nasceram no ambiente industrial 

sendo ainda pouco aplicados na área de saúde. Se, por um lado, nenhuma das 

tecnologias analisadas neste capítulo teve como berço o ambiente hospitalar, a 

simulação é uma técnica consagrada e que historicamente vem sendo utilizada há 

mais de quatro décadas como ferramenta de análise e tomada de decisões na área de 

saúde. 

 

Sendo assim, discute-se a aplicabilidade da técnica de simulação computacional 

para tratar de problemas referentes ao agendamento de consultas e exames que são 

típicos  em clínicas e hospitais.  

 

 
3.5.1 O uso da simulação na gestão de curto prazo  

 
 
Um modelo de simulação discreta pode ser aplicado para examinar a inter-relação 

entre equipamentos, corpo clínico, pessoal administrativo e salas de exames. Nesta 

análise devem ser considerados alguns indicadores de desempenho tais como número 

de exames realizados diariamente, taxa de ocupação de equipamentos, numero de 

pacientes no fechamento do turno do setor sem atendimento entre outros. 

 

Costa (1996) aborda o uso da simulação computacional para gestão de curto prazo 

em seu trabalho que trata da pontualidade total na produção sob encomenda através 

de um programa que especifique “quando” e “o que “ produzir em cada máquina numa 
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mudança radical no objetivo clássico dos estudos de simulação job-shop. Neste novo 

enfoque o que está em análise é a situação de produção específica, examinando-se a 

carteira de pedidos real e suas restrições de capacidade, e não o estudo de casos 

genéricos. 

 

O modelo utiliza como dados de entrada a carteira de pedidos corrente (e não 

uma demanda média) o que, através da adoção de uma estratégia de prioridades, 

induz a obtenção de programas de produção factíveis e não estimativas de 

desempenho médio do sistema. 

 

Com referência à teoria de simulação, Costa (1996) substitui a utilização de 

dados típicos pelo exame de situações particularizadas com dados reais, ou seja, 

mudando o enfoque estocástico pelo enfoque determinístico. Neste contexto a 

geração de variáveis aleatórias deixa de ser importante sendo utilizados os tempos 

estimados pelos técnicos envolvidos no processo de produção ou serviço realizado. 

Este fato simplifica a implementação computacional através da eliminação da 

necessidade de geração de variáveis pseudo-aleatórias. Entretanto, o modelo requer 

uma atualização constante nos dados de processo e andamento da produção ou 

serviço. 
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3.5.2  A Simulação como ferramenta de Gestão de Cur to Prazo aplicada no   

Agendamento de Pacientes 

 

Os conceitos discutidos neste tópico podem ser utilizados no caso do 

agendamento de pacientes adequando-se suas características, possibilidades e 

restrições: 

 

• Os exames apresentam datas de realização diferentes; 

• Os exames podem requisitar um preparo do paciente diferente em 

função da sua condição clínica; 

• Os exames podem ter roteiros alternativos, em função das 

características tecnológicas dos equipamentos; 

• Os exames podem ser realizados em equipamentos alternativos com 

eficiências diferentes; 

• Os exames podem ser realizados em equipamentos considerados 

recursos gargalo, demandando máxima utilização; 

• Os pacientes podem possuir  prioridades de atendimento diferentes; 

• Os pacientes podem faltar; 

• Os equipamentos podem quebrar ou entrar em manutenção preventiva; 

 

Neste contexto, visando apoiar decisões relativas ao agendamento de exames, 

foi implementado um modelo que incorpora elementos da lógica de programação “com 

capacidade finita” e utiliza técnicas de simulação. Este modelo possui a característica 

principal de se considerar a capacidade produtiva e o ambiente tecnológico, que nesse 

caso se configura no setor de agendamento de exames de diagnóstico, como uma 

restrição ‘a priori´ para a tomada de decisão em relação ao volume e tipo de exames 
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agendados, buscando garantir que o programa de marcações resultante seja viável, 

cabendo dentro da capacidade disponível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 Decisões do Sistema de Agendamento 
Adaptado de Correa e Pedroso (1996) 
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Enquanto que os métodos analíticos buscam as soluções ótimas para o 

problema, os estudos de simulação procuram modelar o sistema e observar como as 

variações nos parâmetros (entrada) do sistema afetam os resultados das variáveis que 

se deseja analisar, buscando através de análises de cenários e de avaliações do tipo: 

“o que aconteceria se”, atingir soluções adequadas ou boas.   

 

A decisão entre que técnica adotar é a de se utilizar um método analítico que 

gera soluções ótimas, mas possui um modelo simplificado em relação ao problema 

real e a simulação, que não garante soluções ótimas mas que propicia a elaboração 

de modelos mais próximos ao mundo real. 

 

Com a evolução da informática impulsionada pela produção de computadores 

com configurações de grande poder de processamento e custo reduzido, a utilização 

da simulação nos ambientes organizacionais para análise e solução de problemas 

complexos, tem se tornado cada vez mais viável. Este fato tem propiciado o 

desenvolvimento de aplicativos que utilizam desde planilhas eletrônicas até softwares 

específicos de simulação. 

 

Construir um modelo de simulação raramente é o objetivo final de um projeto. 

Ao contrário, é o passo inicial para que sejam feitas análises que vão auxiliar nas 

tomadas de decisão do problema modelado. Para suportar estas análises é necessário 

que o software de simulação tenha capacidade de trocar informações com os demais 

sistemas da organização que se deseja analisar. Esta integração permite que 

interfaces sejam construídas aumentando a velocidade de atualização  de informações 

e criando condições para que a simulação seja utilizada como ferramenta de gestão 

de curto prazo. 

 



 67

Com o crescimento dos sistemas de administração hospitalar capazes de 

gerenciar extensas bases de dados e fornecer informações para tomadas de decisão 

em tempo real, é possível criar uma arquitetura de sistemas que integre ferramentas 

de planejamento com os sistemas operacionais. Desta maneira, a simulação de uma 

clínica para fins de agendamento de consultas e exames pode se tornar um 

procedimento de rotina. Neste caso a simulação pode se transformar em uma 

ferramenta para avaliação de determinadas políticas e estratégias de agendamento. 

 
 
 
3.6 Síntese do Capítulo 
 
 
 

Os sistemas na área de saúde são dinâmicos e de grande complexidade, 

envolvendo diversos processos com forte interação e influenciados por eventos de 

natureza aleatória. Este cenário impõe sérias dificuldades para estudos analíticos do 

problema fazendo com que a simulação seja uma ferramenta bastante indicada. Além 

disso, com a evolução da tecnologia de informação, existe a disponibilidade de 

computadores com uma capacidade de processamento cada vez maior apoiados por 

uma extensa oferta de softwares para auxiliarem nas tomadas de decisão. 

 
 

A consolidação dos principais fundamentos teóricos a respeito da teoria das 

restrições e da técnica de simulação é essencial para se ter uma visão abrangente 

desta poderosa metodologia. O passo fundamental para aumentar o poder destas 

técnicas consiste em dominar e utilizar corretamente seus conceitos na elaboração e 

aplicação de um modelo eficiente para o sistema em estudo. 

 

Uma extensa revisão bibliográfica foi realizada com o objetivo de fornecer uma 

base de informações sobre os componentes básicos do modelo e conhecer algumas 

das aplicações desenvolvidas com sucesso na área de saúde comprovando que estas 
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técnicas podem ser uma poderosa ferramenta na busca de uma maior eficiência 

operacional nesta área de conhecimento cada vez mais complexa e competitiva. 
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4 LACUNAS E OPORTUNIDADES DE PESQUISA IDENTIFICADAS  
 
 

4. 1 Considerações Iniciais 
 

 
 Esta pesquisa demonstra que muitos dos modelos de gestão atuais foram 

criados para administrar problemas no ambiente de manufatura. Existem poucos 

trabalhos de gestão da capacidade de atendimento na área de saúde. 

Tradicionalmente os hospitais apresentam sua capacidade através de indicadores 

quantitativos somente com dados de produção de cada setor tais como: o número de 

consultas ambulatoriais, cirurgias, internações, entre outros. A análise destes volumes 

físicos não é capaz de explicitar uma das maiores preocupações da sociedade nesta 

área: a situação da fila de atendimento.  

 

Este quadro tem conseqüências dramáticas, já que na maioria das doenças, e 

particularmente no câncer, o sucesso do tratamento está vinculado à agilidade do 

atendimento e início do tratamento.  

 

Quando se analisa a eficiência de uma unidade hospitalar pelo seu volume de 

procedimentos clínicos, o paciente é considerado apenas como uma estatística, cujas 

necessidades vão sendo atendidas na medida do possível e da capacidade instalada. 

Estes indicadores podem trazer ainda uma noção artificial de eficiência de alguns 

serviços médicos que, apesar de apresentar grandes volumes de produção não 

conseguem absorver a demanda, criando longos intervalos de tempo entre a 

requisição de um procedimento/exame e sua realização. 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias para rastrear o paciente e 

acompanhar seu fluxo de tratamento permite que ele seja individualmente tratado 

possuindo nome, endereço, diagnóstico, estagio da doença, procedimentos já 
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realizados e situação na fila de atendimento. Conseqüentemente a sua evolução deixa 

de ser prevista, passando a ser explicitada. 

 

Da mesma maneira, deve-se analisar as questões que fazem parte do dia-a-dia 

das clínicas. Conhecendo a situação da fila de atendimento de cada serviço, pode-se 

aplicar o processo de focalização, identificar os gargalos no fluxo de tratamento dos 

pacientes e definir um modelo de gestão capaz de gerenciar as restrições. 

 

4.2 Lacuna e Oportunidades Conceituais 

 

Na revisão bibliográfica observa-se que a maioria dos conceitos e tecnologias 

de gestão da produção estão voltadas para a indústria. Existe ainda um vasto campo 

de pesquisa para avaliar a aplicação destes conceitos na área de serviços, 

particularmente em saúde. 

 

Outro assunto inédito é a aplicação da teoria das restrições (TOC) na área de 

saúde. Esta inovação vislumbra oportunidades de obter grandes avanços com a 

utilização do processo de focalização para identificação e exploração de gargalos no 

fluxo de tratamento de pacientes. 

 

Finalmente, é importante destacar o potencial ligado à utilização da simulação 

como ferramenta de gestão de curto prazo que auxilie nas tomadas de decisão do dia-

a-dia das clinicas tais como o agendamento eficiente de pacientes. De fato, o gestor 

operacional, através do simulador, torna-se capaz de acompanhar e ajustar a 

programação de atividades de recursos estratégicos evitando ociosidades e/ou 

sobrecargas. 
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4.3 Lacunas e Oportunidades relativas à Tecnologia de Informação 

 

Grande parte dos sistemas de administração hospitalar possui o enfoque de 

disponibilizar informações estatísticas que retratam apenas a produção do setor não 

oferecendo nenhum subsídio para uma análise da demanda reprimida que se reflete 

em filas de atendimento. Além disto, os resultados apresentados estão pulverizados 

pelos diversos serviços por onde passa o paciente. Esta visão fragmentada prejudica 

uma análise da evolução clínica da doença. 

 

Atualmente há uma escassez de sistemas de informação que considerem todo 

o fluxo de tratamento através de uma visão integrada de processos em que se possa 

acompanhar o paciente. Nesta lacuna surgiu uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento de um sistema de gestão de atendimento agregando informações 

sobre a fila de atendimento, procedimentos clínicos e do fluxo de tratamento do 

paciente. Este sistema é importante para reduzir o distanciamento entre médicos, 

pacientes e gerentes. 

 

Tradicionalmente, os prontuários eletrônicos apresentam informações 

distribuídas em pastas e arquivos não oferecendo uma visão abrangente da evolução 

dos processos de diagnóstico e tratamento. O desenvolvimento do  fluxo eletrônico do 

paciente  que combine informações do prontuário com a visão de eventos permite que 

se avalie rapidamente todo o histórico clínico do paciente fornecendo em tempo real 

seus  procedimentos e respectivos intervalos de tempos  para a realização. 
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4.4 Síntese do Capítulo 

 

Neste capítulo foram identificadas lacunas importantes envolvendo questões 

conceituais, tecnológicas e metodológicas sobre a gestão de atendimento em 

hospitais, justificando a pesquisa sobre o tema. A seguir são destacadas as questões 

que serão objeto de investigação detalhada nos próximos capítulos: 

 

• Necessidade de uma metodologia para análise do fluxo de tratamento de pacientes 

em hospitais de câncer com foco na diminuição do tempo de espera entre o 

registro do paciente e o início efetivo do seu tratamento (Capítulo 5). 

 

• Oportunidade para apresentar uma aplicação da teoria das restrições (TOC) na 

área de saúde, demonstrando como seus princípios podem contribuir na análise e 

melhoria de processos em hospitais (Capítulo 5). 

 

• Oportunidade para desenvolver um sistema de informações de gestão de 

atendimento para suporte à decisão de diretores e chefes de clínicas no 

gerenciamento da capacidade de seus serviços (Capítulo 5). 

 

• Importância de desenvolver um modelo de simulação realmente útil na gestão de 

curto prazo de atividades do dia-a-dia das clínicas tais como o agendamento de 

exames (Capítulos 6 e 7). 
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5 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

5.1 Descrição do Problema  

 
O fluxo de tratamento de pacientes em um hospital de câncer é composto de 

três grandes processos. 

 

• Processo de Triagem: Identifica  através de exames clínicos e laboratoriais se a  

suspeita de câncer procede ou não. 

 

• Processos de Diagnóstico: Detectam através de uma série de exames de: 

anatomia patológica, patologia clínica, radiologia, entre outros, o tipo de câncer, 

sua localização e o estágio de evolução histopatológica e clínica da doença. 

Somente após estes exames com a localização, diagnóstico e estadiamento o 

tratamento é realmente iniciado. 

 

• Processos Terapêuticos: Encaminhamento do paciente a adequadas condutas 

terapêuticas, que correspondem, em sua grande maioria, a uma cirurgia, 

aplicações de radioterapia e quimioterapia. 

 

Estes processos são interdependentes. O desempenho de cada um depende 

do anterior. O desempenho do sistema depende da estrutura desta cadeia de 

processos. O que importa é o sistema como um todo, e não os processos isolados. De 

nada adianta, por exemplo, um resultado ágil do setor de anatomia patológica ou 

patologia clínica se para um diagnóstico completo há a necessidade de um exame de 

imagem cujo resultado demore de forma considerável. 
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Como foi ressaltado anteriormente, o diagnóstico precoce das lesões malignas é 

extremamente importante para o sucesso do tratamento. A agilidade no 

encaminhamento a uma correta conduta terapêutica é fundamental para o aumento da 

sobrevida, melhoria da qualidade de vida e das chances de cura.  

 

Por esta razão, um dos maiores desafios em um centro de tratamento de câncer 

refere-se à diminuição do tempo de espera para o início efetivo de tratamento.  

 

O tempo de espera está fortemente correlacionado aos intervalos de tempo 

necessários para a execução de exames de laboratório e imagem e, à elaboração dos 

respectivos laudos, que são essenciais para a definição de um diagnóstico e 

alternativas de tratamento. 

 

O problema considerado está relacionado à identificação de possíveis gargalos no 

processo de diagnóstico e à melhor alocação dos equipamentos hospitalares, 

componentes estratégicos da capacidade instalada de um hospital. 

 

Estes gargalos são considerados como restrições à meta de oferecer um 

tratamento ágil e com qualidade.  Neste contexto, pode-se aplicar a teoria das 

restrições que é um conjunto de princípios e ferramentas para resolução e 

minimização de restrições existentes,  para melhoria do desempenho do sistema como 

um todo. 

 

A meta a ser atingida é o sucesso do tratamento.  O diagnóstico precoce das 

lesões malignas é fundamental para atingir esta meta. O longo tempo de espera para 
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o diagnóstico e encaminhamento do paciente a uma correta conduta terapêutica é a 

restrição a ser explorada. 

 

Um dos princípios da teoria das restrições estabelece que o tempo perdido num 

gargalo representa um tempo perdido para todo o sistema.  Já um tempo ganho num 

recurso que não seja gargalo é apenas miragem. Este princípio diz que qualquer 

tempo ganho com recursos não-gargalo não traz melhoria na performance do sistema, 

considerando-se que estes possuem folgas. 

 

Estes conceitos podem ser aplicados na caracterização do problema, 

principalmente o princípio que enfatiza o fluxo do sistema, já que o principal objetivo é 

agilizar o fluxo de tratamento de pacientes identificando e gerenciando os gargalos. 

 

As figuras 5.1 e 5.2 demonstram de forma resumida o fluxo de pacientes no 

Hospital de Câncer 1 desde sua triagem até o início de um procedimento terapêutico. 

Quando um paciente é encaminhado ao hospital, a primeira etapa do atendimento 

corresponde ao processo de triagem cujo objetivo é confirmar através de exames 

clínicos, o diagnóstico de câncer. 

 

Caso o diagnóstico não seja confirmado, o paciente é encaminhado para outros 

hospitais da rede conveniada do sistema único de saúde (SUS). Caso seja confirmado 

ou haja a necessidade de exames complementares, o paciente é matriculado para que 

se detecte a localização e o estágio de evolução histopatológica e clínica da doença. 

Após estes exames, o tratamento é realmente iniciado. 
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Figura 5.1 Fluxo de tratamento do Paciente do Hospital do Câncer 1 (lesão externa) 
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       Figura 5.2  Fluxo de tratamento do Paciente do Hospital do Câncer 1 (lesão interna) 
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5.2 Processo de Triagem 

 

Para ser atendido no INCA, é necessário que o paciente seja encaminhado por 

um médico com o diagnóstico confirmado (laudo de biópsia ou punção) ou com forte 

suspeita conforme é descrito a seguir pelo processo de triagem. 

 

O acesso do paciente encaminhado ao Hospital de Câncer 1 para o atendimento 

de primeira vez visa especificamente: 

• Triagem Geral: Avaliação e caracterização da patologia diagnosticada identificando 

os casos passíveis de tratamento 

• Triagem Especializada: Avaliação do paciente pela clínica indicada para 

deliberação da conduta médica a ser adotada na patologia encontrada 

 

O fluxo de pacientes encaminhados ao Hospital do Câncer pela primeira vez é 

descrito em detalhes nas figuras 5.3 e 5.4. 

 

Os pacientes podem ser classificados em 4 tipos baseado na seqüência de 

atividades que estarão envolvidos dentro do hospital: 

 

• Pacientes encaminhados pela primeira vez (Triagem) 

• Pacientes agendados para exames 

• Pacientes agendados para consultas no ambulatório 

• Pacientes Internados 
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Fluxo Paciente (Acesso e Triagem)   

Recepção / Triagem Geral Médico / Triagem Geral 

Mundo 
Exterior 

Entrar 

Recebe o paciente 
e distribui senha 

numerada 

Fila 
Atendimento 

Recepção 

Atender 

• Chama paciente 
• Solicita documento 
de identidade 
• Cadastra paciente 
no Sistema 
• Orienta para 
aguardar chamada 

Fila Exame 
Triagem 

Entrar 

• Examina paciente 
e emite parecer 
• Se não for caso 
INCA, o paciente é 
encaminhado a 
unidade hospitalar 
de origem 
• Se caso INCA, 
orienta e encaminha 
o paciente para a 
recepção de triagem 
especializada 

Caso INCA 

Fila 
Atendimento 

Recepção 
Especializada 

1 

Não é 
caso INCA 

Mundo 
Exterior 

FIG 5.3  Fluxo do  Pacien te - Processo de  Acesso 
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Fluxo Paciente (Acesso e Triagem)   

Recepção / 
Triagem Especializada 

Médico / Clinica Especializada 

1 

Atender Triagem 
Especializada 

Recebe o paciente 
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5.3 Processos de Diagnóstico  

 

A área de saúde tem experimentado uma explosão de informações que são 

disponibilizadas de diferentes formas, variando desde dados da evolução do 

tratamento, ao conhecimento científico mais elaborado.  

 

  Com o crescimento do número de equipamentos de diagnóstico  que existem 

nos laboratórios de  uma unidade hospitalar,  a tendência  é que haja um aumento 

considerável no volume e na complexidade destas informações.   

 

No departamento de radiologia há um parque de equipamentos que 

disponibiliza imagens que estão direta ou indiretamente relacionadas à maioria dos 

diagnósticos. Estes equipamentos possibilitam um rápido entendimento dos sintomas  

e a produção de relatórios de enorme importância para a comprovação diagnóstica 

(exames de radiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, 

endoscopia etc). 

 

Pacientes e seus registros médicos (evolução clínica, testes de laboratórios, 

resultados de exames de imagem, etc) geralmente tomam diferentes caminhos 

operacionais, mas que estão interligados.  Um não pode completar o processo sem o 

outro. Quando um resultado de exame de raio x atrasa ,  o mesmo ocorre com o início 

do tratamento e assim por diante. 
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Cada serviço é executado por um ou mais recursos (médicos, enfermeiras, 

auxiliares administrativos, equipamentos hospitalares, etc..)  de acordo com  o tipo. 

Cada um com seu custo e logística necessária. 

 

Pacientes podem enfrentar filas para cada serviço, e o tempo total gasto no 

sistema, relativo à definição do diagnóstico, é a soma dos tempos de espera de cada 

fila e da execução dos vários serviços. 

 

O processo de solicitação e realização de exames no Hospital de Câncer 1 

atende aos pacientes que são submetidos a consulta especializada em caso de 

triagem e, também aos pacientes em consulta ambulatorial ou internados. 

 

Estes exames geralmente são previamente agendados ou podem ser 

solicitados em caráter de emergência como é descrito na figura 5.5. 
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         FIG 5.5 – Fluxo do  Paciente (Processo de Solicitação e Realização de Exames) 
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5.4 Sistema de Gestão de Atendimento 

 

 Baseado no estudo do fluxo de pacientes apresentado neste capítulo, e no 

levantamento das necessidades de informações a seu respeito, foi desenvolvido e 

implantado um sistema de suporte à decisão, que se tornou uma das principais 

ferramentas para gestão do atendimento do INCA, sendo utilizado por diretores das 

unidades assistenciais e de suas respectivas chefias de clínicas. 

 

 Utilizando o ambiente Intranet como um portal seguro para acesso a dados 

confidenciais, o sistema de gestão de atendimento foi construído numa arquitetura que 

permite consolidar e fornecer informações estratégicas, com o objetivo de preencher a 

lacuna existente entre o conhecimento dos médicos, administradores e o corpo 

gerencial sobre a evolução clínica dos pacientes conforme está ilustrado na figura 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6  Arquitetura de Sistemas  



 87

 O sistema identifica os pacientes que já passaram pelo processo de triagem, 

foram matriculados e estão em processo de diagnóstico. Nesta fase o paciente é 

submetido a uma série de exames de anatomia patológica, patologia clínica e 

radiologia. Após estes exames com a localização, diagnóstico e estágio da lesão o 

tratamento é iniciado. 

 

 A primeira informação disponível  no sistema é o número de pacientes que 

estão aguardando o início do tratamento. Esta informação está disponível por cada 

unidade hospitalar do INCA, ou seja, está segmentada pelos 3 hospitais HC1, HC2 e 

HC3 além do centro de transplante de medula óssea como é demonstrado na figura 

5.7 a seguir.  

 
 

    
Figura 5.7  Fila de Atendimento por Unidade Hospita lar  
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O gestor pode selecionar, de acordo com seu perfil de acesso, a unidade que 

quer analisar, passando para o segundo nível de segmentação que disponibiliza o 

número de pacientes que estão aguardando início de tratamento em cada clínica da 

unidade hospitalar selecionada como é mostrado na figura 5.8. Ao selecionar o 

hospital HC1, é apresentada a quantidade de pacientes de cada clínica. 

 

 

 

 Figura 5.8 – Fila de Atendimento por Clínica 
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A próxima etapa corresponde à seleção da clinica que se deseja analisar. Com 

a clínica selecionada, o gestor pode avaliar o número de pacientes matriculados nos 

últimos 12 meses, que ainda se encontram aguardando o início de tratamento como é 

mostrado na figura 5.9 a seguir. 

 

 

 

 Figura 5.9 – Fila de Atendimento por Mês de Regist ro 
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A partir da série histórica apresentada, o gestor pode selecionar um mês de 

interesse e levantar como os pacientes estão distribuídos de acordo com cada 

situação de tratamento. Neste quadro são apresentados os pacientes que ainda não 

iniciaram o tratamento e também os que já foram submetidos a algum tipo de 

procedimento terapêutico.  A figura 5.10 a seguir apresenta o número de pacientes 

que foram matriculados no mês selecionado em cada situação. 

 

 

 

 Figura 5.10 – Situação dos Pacientes 
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Diante deste quadro, o gestor pode analisar todos os pacientes distribuídos em 

cada uma das situações de tratamento, bastando para isso selecionar a situação de 

interesse e obter a lista correspondente, para uma análise detalhada que pode chegar 

até o resultado de um determinado exame dentro do prontuário eletrônico. 

 

 

 

 Figura 5.11 – Lista de Pacientes  
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Com a lista, por nome e matrícula, é possível selecionar o paciente que se 

deseja  analisar para que seja fornecido o seu histórico clínico. 

 

 

 
 Figura 5.12 – Prontuário Eletrônico 
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Com o histórico clínico do paciente disponível através do prontuário eletrônico 

é possível verificar qualquer exame de interesse como é mostrado na figura 5.13. 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 5.13 – Exame do Paciente 
 
  

O sistema de gestão de atendimento foi desenvolvido em plataforma Web 

utilizando aplicações ASP e banco de dados ORACLE. Sua implementação seguiu 

rigorosos critérios de segurança com a criação de diferentes perfis de acesso para 

garantir a privacidade das informações de cerca de 300.000 registros do cadastro de 

pacientes do INCA. 
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5.5 Fluxo Eletrônico de Tratamento 

 

O sistema de gestão de atendimento baseia-se em informações que são 

disponibilizadas na forma de prontuário eletrônico, conforme foi demonstrado 

anteriormente. Entretanto, este prontuário possui uma arquitetura que apresenta os 

dados na forma de arquivos e pastas, não fornecendo nenhuma informação adicional 

sobre a seqüência de processos pelos quais o paciente passou. 

 
 
 Na abordagem tradicional, os registros eletrônicos não permitem que se faça 

nenhuma avaliação sobre a série de eventos que compõem o histórico clínico do 

paciente e os respectivos intervalos de tempos entre os procedimentos. 

 

 Para preencher esta lacuna foi desenvolvido o fluxo eletrônico de tratamento que 

combina o poder das informações do prontuário eletrônico com a visão de eventos do 

fluxo de pacientes, possibilitando que em uma única tela de consulta, o médico possa 

avaliar rapidamente todo o histórico clínico, além de fornecer em tempo real a série de 

procedimentos realizados, com suas respectivas datas de realização e intervalos de 

tempo entre as etapas de  triagem, diagnóstico e tratamento.  

 

Conforme pode ser visto na figura 5.14 , o fluxo é constituído de  processos que 

compõem o tratamento do câncer e cada cor representa um estado: 

 

• Verde: Procedimentos já realizados 
• Amarelo: Procedimento atual 
• Azul: Procedimentos agendados 
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   Figura 5.14   Fluxo Eletrônico de Tratamento 

 
 O fluxo é totalmente interativo. Para consultar os resultados dos procedimentos 

clínicos, basta clicar em cima do processo referente. Quando se deseja, por exemplo, 

algum resultado de radiologia, basta selecionar o bloco de exames de imagem e obter 

o resultado desejado, conforme é demonstrado nas figuras 5.15 e 5.16 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5.15 Exame de Imagem                     Fig ura 5.16 Laudo 
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Este aplicativo permite que o médico reconstitua todos os passos do paciente, 

bastando para isto selecionar a seqüência de eventos, que irá fornecer todas as datas 

dos procedimentos já realizados e o caminho percorrido: 

 

 

 

 Figura 5.17 Evolução do Tratamento 
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A arquitetura do fluxo eletrônico de tratamento representa uma quebra de 

paradigma em relação aos prontuários tradicionais, possibilitando uma visão não só 

dos eventos passados como também da situação atual do paciente e sua 

programação futura. 

 

 

 

 Figura 5.18 Fluxo de Tratamento X Prontuário Tradic ional 
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O fluxo eletrônico também agiliza a análise dos processos que compõem o 

tratamento do câncer possibilitando a identificação de possíveis gargalos do sistema. 

 
 
 

 
 
Figura 5.19 Identificação da Restrição  
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O fundamento principal desta nova abordagem é o de ser totalmente orientado 

para  rastrear o paciente no seu processo de tratamento,  possibilitando uma análise 

de sua evolução clínica em tempo real.  

 

 
 
   Figura 5.20 Rastreabilidade do paciente 
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5.6 Síntese do Capítulo 

 Neste capítulo, os processos que compõem o fluxo de tratamento de pacientes 

foram analisados detalhadamente. A partir dessa análise, foi desenvolvido o sistema 

de gestão de atendimento, atualmente utilizado por diferentes níveis gerencias do 

INCA como suporte nas tomadas de decisão. 

 Foi criado também o fluxo eletrônico de tratamento que através de uma 

interface gráfica permite que o médico avalie todo o histórico clínico do paciente 

garantindo sua rastreabilidade.  Essa abordagem é uma inovação em relação aos 

prontuários eletrônicos tradicionais, sintetizando em uma única tela não só os 

procedimentos já realizados como também a situação atual do paciente e suas 

atividades programadas.  

 
A caracterização do problema é essencial para que o projeto de elaboração do 

modelo de simulação seja realizado e seus experimentos executados. Todo o projeto 

que será descrito no capítulo 6 está fundamentado numa base conceitual sobre 

técnicas de simulação apresentada no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 6  
 

ELABORAÇÃO DO MODELO 
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6 ELABORAÇÃO DO MODELO 
 
 
 
6.1 Considerações Iniciais 
 
  

A elaboração do modelo de simulação segue as etapas propostas por Banks 

(1984). Na definição do escopo do projeto, fica claro que o nível de complexidade e 

interação dos processos hospitalares aumenta o desafio de modelar e quantificar os 

efeitos de prováveis mudanças. Geralmente mudanças em um determinado setor 

geram impactos profundos nas operações de outros setores correlacionados. Neste 

contexto, não surpreende que a utilização da simulação fique concentrada em 

ambientes operacionais relativamente restritos. Um escopo com fronteiras bem 

demarcadas simplifica a modelagem e aumenta as chances de sucesso. 

 
 
6.2 Formulação do Problema 
 
 

O fluxo do paciente, desde a triagem até o início do tratamento, foi analisado de 

forma detalhada com observações “in loco” e com o auxílio do sistema de gestão de 

atendimento. Baseado nas informações disponibilizadas pelo sistema, os gestores 

podem identificar as clínicas com maior demanda e os exames de diagnóstico que 

devem ser agilizados através de ações de melhoria de processos, aumento da 

capacidade instalada e/ou de recursos humanos.  

 

Neste estudo, foi identificado que o departamento de radiologia desempenha 

função estratégica, já que qualquer atraso nesta área afeta todo o processo. Os 

demais exames de patologia clínica e anatomia patológica apresentam resultados com 
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intervalos de tempo bem menor que os de imagem, não se constituindo em fatores 

limitantes no processo de diagnóstico.  

 

A figura 6.1 destaca os intervalos de tempo médio entre a requisição dos exames e 

a produção de laudos nos setores de patologia clínica, anatomia patológica e 

tomografia computadorizada do Hospital de Câncer I no ano de 2002. Os resultados 

demonstram a necessidade do foco no setor de tomografia computadorizada. 
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Figura 6.1  Intervalo médio entre a requisição do e xame e o laudo 

 

   

No quadro a seguir fica clara a necessidade de aumentar a capacidade diária 

de execução de exames, com repercussão imediata na redução do tempo entre a 

marcação e sua realização. Esta redução do tempo é fundamental para agilizar o início 

do tratamento sendo foco do estudo de simulação.  (figura 6.2) 
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Figura 6.2 : Ações para redução do tempo de espera de início do tratamento 

 

 

Todo os processos relacionados com o acesso do paciente ao início de 

tratamento foram estudados, mas o escopo do modelo compreende o setor de 

tomografia computadorizada (TC) do departamento de radiologia do Hospital de 

Câncer 1.  

 

Conforme descrito no fluxo de solicitação e realização de exames, o gargalo 

está localizado exatamente entre os processos de agendamento e realização dos 

exames de imagem, que podem levar mais de 30 dias no caso da tomografia 

computadorizada. 
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Um Tomógrafo é constituído de três componentes principais. O scanner que 

realiza a seqüência de varreduras sobre o paciente com o objetivo de gerar imagens. 

A interface gráfica responsável pelo acesso e processamento de imagens em tempo-

real e a estação de trabalho que pode ser conectada em rede e utilizada pelos 

médicos radiologistas para analisar exames e emitir laudos em tempo real.  

 

                               Figura 6.4 Tomógrafo Twin (scanner) 

 

O exame de tomografia computadorizada compreende três atividades 

importantes. A atividade de aquisição e corte onde o paciente é colocado no tomógrafo 

para que as imagens das regiões do seu corpo sejam geradas.  A atividade de 

reconstrução em que as imagens de corte são validadas pelo médico radiologista e a 

fotografia onde as imagens reconstruídas são reproduzidas em filmes. 

 

O tomógrafo deve ser projetado para atender não só as necessidades dos 

profissionais que atuam no campo da radiologia, tecnologia e administração, como 

também, e acima de tudo, as necessidades dos pacientes o qual incorpora muitos 

recursos anteriormente disponíveis apenas em scanners de primeira linha e alto custo. 

O setor de tomografia deve proporcionar atendimento digno aos pacientes, além de 

uma excelente qualidade de imagem e flexibilidade de atendimento médico.  
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6.3 Estabelecimento de Objetivos e Plano de Projeto   

 
Objetivos: 

• Avaliar a capacidade de realização de exames de TC.  

• Elevar a taxa de utilização dos equipamentos de TC. 

• Elevar o número de pacientes atendidos por dia no setor de TC. 

• Reduzir o tempo de permanência do paciente para a realização de exame de TC. 

• Reduzir o intervalo de tempo entre a marcação e a realização do exame de 

Tomografia computadorizada (TC). 

• Reduzir tempo de espera entre a matrícula e o início efetivo do tratamento. 

 

 

Escopo do projeto: Setor de tomografia computadorizada da clínica de radiologia do 

Hospital de Câncer 1. 

 

 

6.4 Modelo Conceitual  

 
O modelo de simulação é uma representação do setor de tomografia 

computadorizada da clínica de radiologia do HC1 com os recursos humanos e 

materiais envolvidos em cada processo analisado.  

 

A Figura 6.5 mostra o processo de realização de exames de tomografia 

computadorizada. 
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Figura 6.5 Fluxo do paciente (realização de exames de tomografia) 
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Conforme é descrito na figura 6.4, são realizadas três atividades principais durante 

a execução de um exame de tomografia computadorizada. A primeira atividade é 

referente ao atendimento. O paciente chega à clínica de radiologia e é atendido por 

uma recepcionista. Após o atendimento, o paciente aguarda na sala de espera para 

ser preparado. Quando a sala de preparo fica disponível, a enfermeira o prepara. Em 

seguida, o paciente aguarda a realização do exame. Quando a sala de exame e o 

tomógrafo ficam disponíveis o paciente realiza o exame de TC.  

 

As chegadas dos pacientes são geradas a partir das informações extraídas do 

sistema de administração hospitalar do HC1. Foram consideradas as variações dos 

níveis de demanda que ocorrem nos diferentes  períodos do dia.  

 

Os pacientes elegíveis aos exames de Tomografia Computadorizada estão 

distribuídos nos seguintes perfis: 

 

• Pacientes em consultas ambulatoriais  

• Pacientes Internados / Emergência  

       

  As prioridades de atendimento são definidas de acordo com o perfil de cada 

paciente. Os pacientes internados têm precedência sobre os pacientes ambulatoriais.  

 

A atividade de realização do exame de TC é composta do tempo necessário 

para fazer a aquisição e reconstrução da imagem digitalizada, somado ao tempo de 

fotografia. Na etapa de aquisição/corte o paciente é colocado no tomógrafo para que 

as imagens das regiões do seu corpo, a serem investigadas, sejam geradas. Na etapa 

de reconstrução a qualidade das imagens de corte geradas pelo técnico de radiologia 

são validadas pelo médico para finalização do exame e liberação do paciente.  Na 
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etapa de fotografia as imagens de corte reconstruídas e validadas pelo médico são  

recuperadas do meio eletrônico e reproduzidas em filmes.  

 

6.5 Coleta de Dados  

 
Coletar dados referentes a pacientes em qualquer unidade hospitalar é sempre 

uma atividade que deve ser realizada de forma criteriosa. Devido à natureza pessoal 

das informações que estão contidas no prontuário, todos os dados referentes ao 

histórico médico devem estar cercados de garantias de absoluta confidencialidade.  

 

Outro aspecto de grande relevância a ser observado durante a etapa de 

levantamento de dados é o respeito às prioridades do pessoal do setor analisado que 

deve ser envolvido nas entrevistas e pesquisas necessárias. Todas as pessoas 

geralmente estão muito ocupadas em tarefas relacionadas a rotina do setor. Por esta 

razão a coleta de dados deve ser realizada com o mínimo de intromissão possível. 

 

Seguindo a metodologia sugerida por Côte (1998) em levantamentos desta 

natureza, a forma mais apropriada para se coletar dados em uma unidade de saúde 

deve ser feita através da análise e acompanhamento do fluxo de atividades, que por 

sua vez, deve ser conduzida em 3 etapas. A primeira etapa refere-se ao estudo e 

observação do fluxo do paciente e as atividades relacionadas aos serviços executados 

no setor que se deseja modelar. A Segunda etapa é realizar um estudo piloto, para se 

identificar as informações relevantes e a melhor forma de obtê-las. A terceira etapa é a 

execução da coleta de dados propriamente dita. 
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As informações necessárias nesse modelo são as seguintes: 

 

• Taxa de chegada de pacientes ambulatoriais 

• Taxa de chegada de pacientes internados 

• Tempo de atendimento na recepção 

• Tempo de preparo do paciente para o exame de TC 

• Tempo de  exame de TC  (agenda  TC TWIN) 

• Tempo de  exame de TC  (agenda TC Picker) 

• Tempo de  exame de TC  (agenda TC 2400) 

• Tempo de  exame de TC  (agenda TC Schimadzu) 

 

6.6  Codificação  

 
O modelo de simulação foi elaborado utilizando-se o pacote MedModel. Este 

aplicativo foi desenvolvido baseado em análise e programação orientada a objeto e 

pode ser executado em qualquer equipamento que utilize a plataforma windows. 

 

O sistema MedModel possui uma biblioteca pré-projetada, com uma imensa 

variedade de entidades que compõem o ambiente hospitalar, como pacientes, 

médicos, enfermeiras, técnicos, recepcionistas , leitos,  equipamentos hospitalares, 

facilitando o processo de modelagem. Esta facilidade permitiu que o modelo de 

simulação visual construído fosse perfeitamente entendido pela alta administração do 

hospital, facilitando a análise de cenários e o entendimento das propostas de solução 

apresentadas. 
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Estes requisitos resultaram na especificação e desenvolvimento do modelo de 

simulação, cuja arquitetura consiste nas seguintes premissas: 

 

• Um motor de simulação suportado por uma metodologia de modelagem 

utilizada para desenvolver uma grande variedade de cenários; 

• Uma interface visual e acessível para permitir análise e controle dos 

parâmetros chave do modelo de simulação; 

• Uma interface entre o Sistema de Administração Hospitalar e o modelo de 

simulação permitindo que dados sobre o agendamento de pacientes sejam 

carregados de forma automática; 

• Campos de entrada para incorporar outras informações necessárias para 

popular o modelo; 

• Relatórios e gráficos para apresentar os resultados obtidos pela análise de 

cenários. 

 

6.7 Validação do Modelo Conceitual 

 

A validação do modelo conceitual foi realizada em etapas. Inicialmente, após 

elaborar o fluxo do paciente nos diversos níveis (hospital, setor de radiologia e exame 

de tomografia computadorizada), foi feita uma apresentação para a equipe 

administrativa e o corpo clínico que estavam envolvidos no processo, para que cada 

etapa fosse revista e, comentários e possíveis melhorias fossem incorporadas.  Esta 

apresentação se estendeu à direção do hospital que analisou e validou pontos 

estratégicos do processo que iriam se refletir no modelo construído. 
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Durante a modelagem e a fase de levantamento de dados, pontos importantes 

que não estavam claros no início do trabalho surgiram, e foram debatidos com as 

áreas envolvidas. A discussão e o entendimento de cada atividade foi tratada de forma 

integrada com o corpo clínico da área de radiologia, para que aspectos relevantes do 

processo replicado fossem representados no modelo construído. Um exemplo foi a 

decisão de separar, para efeitos de modelagem, a atividade de realização do exame 

de tomografia computadorizada em 3 fases.  Este fato foi fundamental para a 

identificação do gargalo na fase de produção de filmes. 

 

6.8  Verificação do Modelo Computacional  

 

O programa desenvolvido utilizando-se o pacote MedModel foi submetido a 

vários testes de verificação e homologação para constatar se foi construído 

corretamente. 

 

Inicialmente foi feita uma homologação com a participação do usuário junto 

com o analista, para verificar se estrutura lógica do modelo conceitual estava 

corretamente representada na codificação, aumentando  a confiabilidade do  modelo 

computacional. 

 

 Após a homologação, o modelo computacional foi executado várias vezes em 

diferentes situações controladas com resultados conhecidos, para que os relatórios 

produzidos fossem analisados. Eventuais conflitos ou inconsistências foram corrigidos 

na codificação. Este processo foi repetido até que os resultados obtidos foram 

considerados satisfatórios, determinando o modelo computacional como uma 

representação acurada do sistema real. 
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6.9 Síntese do Capítulo  

 
 

Neste capítulo detalhou-se as etapas de elaboração do modelo de simulação. Com 

base na metodologia adotada, foi definido um escopo com fronteiras bem demarcadas. 

 

O  fluxo do paciente foi analisado com observações “in loco” e com  o auxílio do 

sistema de gestão de atendimento. Foram estudadas as clínicas e exames de 

diagnóstico que poderiam ser foco de melhoria de processos, aumento da capacidade 

instalada e/ou de recursos humanos.  

 

Neste estudo, foi identificado que o departamento de radiologia, mais 

especificamente o setor de tomografia computadorizada, desempenha função 

estratégica já que qualquer atraso repercute em todo o processo de diagnóstico. 

Sendo assim, foi elaborado um modelo de simulação do setor de TC.  

 
 

O projeto experimental bem como todas as fases relativas à execução da 

simulação, documentação, relatórios de resultados e implementação, será descrito em 

detalhes no próximo capítulo, referente à aplicação do modelo proposto. 
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7 APLICAÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 
7.1 Considerações Iniciais 
 
 
 Neste capítulo, será demonstrada a aplicabilidade do modelo desenvolvido a 

uma situação real. Desta forma, pretende-se que o modelo possa servir como uma 

ferramenta utilizada por administradores da área de saúde, que lidam com o desafio 

de gerenciar organizações de grande complexidade como é o caso de um hospital 

especializado no tratamento do câncer. 

 

Após as fases de modelagem do sistema real, validação do modelo conceitual 

e verificação do modelo computacional é possível aplicar o modelo através da 

realização de experimentos que conduzam a respostas significativas para o sistema 

em estudo. 

 

7.2 Projeto Experimental 

 

O modelo de simulação representa o fluxo de pacientes no setor de tomografia 

computadorizada da clínica de radiologia do HC1 e sua interação com os recursos 

humanos e materiais da instituição. Foram representados os diferentes tipos de 

pacientes, médicos, enfermeiras, recepcionistas, técnicos de radiologia, salas de 

preparo,  salas de exames  e tomógrafos  envolvidos em cada atividade analisada.  

 

O setor é composto por 4 tomógrafos (Twin, 2400, Picker e Shimatzu) em 

operação. A produção anual em 2002 foi de 14.894 exames de tomografia.  Os tipos e 

quantidades de recursos representados no modelo são demonstrados a seguir: 
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Recursos Quantidade 
Médicos 4 
Enfermeiras 4 
Recpcionistas 2 
Técnicos de Radiologia 4 
Salas de Preparo 2 
Salas de Exames 4 
Tomógrafos Computadorizados 4 

                Tabela 7.1 Recursos Humanos e Equipamentos por turn o 

 

 

O hospital de câncer 1 (HC1) abre às 07:00 hs e encerra suas atividades por 

volta das 19:00 hs, quando todos os pacientes, com exceção dos internados, deixam o 

centro de tratamento. O atendimento no setor de TC é realizado em dois turnos.  Este 

tipo de sistema possui condições iniciais bem definidas com o término do tempo de 

execução previamente determinado. O sistema requer uma abordagem que replique o 

seu funcionamento para a obtenção de resultados confiáveis de cada indicador de 

desempenho. 

 

O perfil dos pacientes elegíveis aos exames de Tomografia Computadorizada, 

conforme ilustrado na figura 7.1, é composto de: 

 

• Pacientes em consultas ambulatoriais (de acordo com as agendas dos tomógrafos 

Picker,  Twin, T2400 e Schimadzu) 

• Pacientes Internados/ Emergência  
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Figura  7.1 Pacientes elegíveis aos exames de Tomog rafia Computadorizada 

 

A estrutura do modelo acompanha o fluxo do paciente ilustrado na figura 7.2. 

Inicialmente o paciente ambulatorial chega à clínica de radiologia e aguarda para ser 

atendido por uma recepcionista. Após ser atendido, o paciente se dirige a uma sala de 

espera onde aguarda ser chamado pela enfermeira que irá prepará-lo para o exame. 

Quando a enfermeira e a sala de preparo ficam disponíveis, o paciente é chamado e 

preparado.  Em seguida, é conduzido a uma sala onde aguarda a realização do 

exame. Quando a sala de exame e o tomógrafo ficam disponíveis o paciente é 

conduzido pela enfermeira à sala onde realiza a tomografia. 
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   Figura  7.2 Modelo de Simulação 

 

As prioridades de atendimento são definidas de acordo com o perfil de cada 

paciente. Os pacientes internados ou emergenciais têm prioridade e são preparados 

previamente, indo direto à sala de exames de acordo com a disponibilidade naquele 

momento. 

 

O Atendimento é realizado pela recepcionista que identifica o paciente, 

confirma o seu agendamento e baseado no tipo de exame, fornece instruções de 

como deve ser o preparo tais como a necessidade de ingerir doses de contraste a 

cada 15 minutos, no caso de exames de abdômen e pelve. 

 

 O preparo é realizado por uma enfermeira que orienta o paciente verificando se 

sua roupa não possui nenhum objeto metálico para que não apareça no filme e 
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punciona a sua veia com jelco para que na hora do exame o contraste venoso seja 

administrado. 

 

O exame de TC é realizado por uma equipe multidisciplinar com um médico 

radiologista, um técnico de radiologia que opera o estação do tomógrafo e, uma 

enfermeira que auxilia no posicionamento do paciente.  

 

Um tomógrafo é constituído dos seguintes componentes: 

 

• Scanner:  Realiza  uma seqüência de varreduras sobre o paciente com o objetivo 

de gerar imagens consistentes e de qualidade. A tecnologia está direcionada para  

aumentar a capacidade de cortes, combinada com alta velocidade de rotação. 

 

• Interface gráfica: propicia uma combinação de funcionalidades sofisticadas e 

acesso amigável, para uma varredura interativa com processamento de imagens 

em tempo real. Ferramentas de edição flexíveis permitem personalizar o exame 

para cada paciente. Existem algoritmos para melhorar a qualidade da imagem em 

determinadas regiões anatômicas e minimizar o tempo de reconstrução e 

varredura.   

 

• Estações de Trabalho: Podem ser conectadas em rede e utilizadas pelos médicos 

radiologistas para analisar exames e emitir laudos em tempo real. São utilizadas 

também para eliminar atividades que são realizadas durante o exame, reduzindo 

seu tempo de duração. Essas atividades podem ser executadas simultaneamente 

por outro técnico fora da sala de exame, sem a necessidade da presença do 

paciente, reduzindo o seu tempo de permanência e agilizando o processo. 
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Já o exame de tomografia computadorizada, é composto por 3 fases distintas: 

 

• Aquisição/Corte : O paciente é colocado no tomógrafo para que as imagens das  

regiões  do  seu corpo a serem  investigadas, sejam  geradas nos cortes 

necessários para análise do médico radiologista. Quanto mais fino o corte, maior a 

resolução, o que resulta em uma imagem de excelente qualidade e em um 

diagnóstico confiável.  

 

Entidades envolvidas: técnico de radiologia, enfermeiro, médico, paciente e 

tomógrafo. 

 

• Reconstrução : a qualidade das imagens de corte (dados brutos),  geradas pelo 

técnico, são validadas pelo médico para finalização do exame e liberação do 

paciente e do tomógrafo.  

 

Entidades envolvidas: técnico de radiologia, enfermeiro, médico, paciente e 

tomógrafo. 

 

• Fotografia : As imagens de corte reconstruídas e validadas pelo médico são 

recuperadas do meio eletrônico e reproduzidas em filmes para posterior produção 

dos laudos. 

Entidades envolvidas: técnico de radiologia. 

 

A razão de separar o exame nestas três fases, baseia-se na caracterização de 

como o scanner é utilizado durante o exame do paciente. O final do exame ocorre 

quando o paciente deixa a sala e o scanner fica disponível.  
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Na primeira etapa do projeto, o modelo de simulação foi utilizado para realizar uma 

análise do setor de tomografia computadorizada, considerando-se duas alternativas: 

 

Alternativa 1 :  atividade de produção de filme incluída no exame de TC. Esta 

alternativa corresponde ao processo  em que o exame de tomografia computadorizada 

é composto pelas fases de corte, reconstrução e fotografia.  Nesse cenário o paciente 

aguarda o término das 3 fases, para só  então deixar a sala de exame e para que um 

novo paciente seja chamado.  

 

Alternativa 2 :  atividade de produção de filme excluída do exame de TC. Esta 

alternativa corresponde ao processo proposto em que a atividade de produção do 

filme não é executada durante o exame. Neste cenário o paciente deixa a sala de 

exame após a reconstrução da imagem, reduzindo o tempo de realização do exame. 

  

 Analisando as duas alternativas, identificou-se a viabilidade de reduzir o 

tempo de realização do exame de TC removendo a fase de produção do filme na 

presença do paciente conforme é demonstrado na figura. 7.3  
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Figura 7.3    Atividade de produção de filme excluí da do exame de TC 
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A figura 7.4 demonstra como o tempo de realização de um grupo de exames de 

tomografia computadorizada pode ser reduzido com a exclusão da fase de produção 

do filme na presença do paciente. 
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Existem várias soluções para remover a fase de produção do filme na presença do 

paciente: 

 

• Deixar a produção de filmes para o final do expediente e realizá-la em 

lotes.  

• Conectar uma estação de trabalho extra em rede para ser utilizada  por um 

outro técnico de radiologia fora da sala de exames que assim tem 

condições  de realizar esta atividade em série para todos os tomógrafos e 

simultaneamente a realização dos exames,  com ganhos de produtividade 

devido à sua especialização.  

• Implantar um sistema de gerenciamento de imagens digitalizadas, 

eliminando  a necessidade de produção física de filmes. 

 

Os resultados da análise demonstraram que: 

 

� Os recursos  disponíveis podem ser melhor utilizados; 

� O tempo gasto no exame de TC afeta todo o sistema; 

� Existe a oportunidade de aumentar o número de exames de TC sem a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos; 

� Existe a oportunidade de se implementar uma solução de gerenciamento de fluxo 

de imagens digitalizadas; 

� O tempo gasto nas atividades de recepção e preparo não afetam de forma 

significativa o tempo médio de permanência dos pacientes no setor de tomografia. 

 



 126 

 Sendo assim, foi identificada a viabilidade de se implementar uma solução de 

gerenciamento de fluxo de imagens digitalizadas com melhorias imediatas no nível de 

serviço como será visto no capítulo 8. 

 

7.3 O uso da simulação no Agendamento 
 

Para que o modelo de simulação seja utilizado no auxílio do agendamento de 

exames de um setor do hospital, é necessário que se construa uma representação 

detalhada dos recursos deste setor e de seu nível de capacidade. O modelo tem a 

função de controlar a carga alocada de acordo com a capacidade instalada e 

reproduzir a formação de filas ao longo do tempo. O enfileiramento demonstra o 

excesso de carga no setor da mesma maneira que eventuais folgas podem ser 

detectadas, denotando baixa taxa de utilização de equipamentos ou de recursos 

humanos. 

 

No modelo, o usuário: 

 

• Informa a capacidade produtiva – quantidade de tomógrafos, médicos, 

enfermeiras, turno de trabalho, calendário, tempo de atendimento, 

tempo de preparo, tempo de exame; 

• Carrega a demanda fornecida automaticamente pela previsão de 

pacientes internados/emergenciais e pelo sistema de agendamento 

integrado ao modelo de simulação. 

• Informa as condições reais do sistema: quebra de tomógrafos, 

manutenções, falta do paciente, falta de pessoal, etc 

• Informa parâmetros para tomada de decisões: regras de priorização, 

roteiros alternativos, atendimento fora do horário, horas extras etc. 
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Segundo Costa (1996) a visão de curto prazo requer uma programação 

detalhada das atividades, desaconselhando a prática existente nos estudos 

tradicionais de simulação, em que variáveis aleatórias são geradas fazendo com que a 

duração das atividades simuladas oscile em torno de valores médios, para representar 

assim, a inconstância do mundo real.  Considerar a variabilidade dos dados a 

priori na programação de curto prazo, pode significar a distorção de dados reais que 

podem estar disponíveis.   

 
Através de uma arquitetura de sistemas integrados, a alimentação do modelo 

de simulação com dados reais da agenda é perfeitamente possível. A interface entre o 

modelo e o sistema de agendamento potencializa a capacidade preditiva, permitindo 

projetar e avaliar a evolução do sistema real a partir de uma dada situação corrente, o 

que torna possível, através desta técnica, criar um programa de agendamento que 

oriente o dia-a-dia da clínica em estudo, conforme é mostrado na figura 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5 Integração entre o Sistema Hospitalar e o Modelo de Simulação 
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O sistema deve utilizar como base um modelo determinístico de simulação 

discreta, integrado ao sistema de administração hospitalar com dados correntes do 

módulo de agendamento,  conforme é ilustrado na figura 7.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7.6 Sistema de Informação para controle do agen damento baseado em 
simulação computacional 
Adaptado de Correa e Pedroso (1996) 
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7.4 Desempenho do sistema de Agendamento 
 
 

Com o objetivo de reproduzir o agendamento futuro e analisar o funcionamento 

do setor de tomografia computadorizada quando submetido às marcações de exames 

já previstos (pacientes eletivos) e emergências, podem ser avaliados os seguintes 

indicadores: 

 

• Taxa de utilização dos Tomógrafos 

• Número de  pacientes no sistema  na hora do fechamento da clínica 

• Tempo médio que o paciente permanece no sistema 

• Tempo médio que o paciente permanece na fila do exame de TC 

• Taxa de utilização do atendimento e sala de preparo 

 

 

7.5 Representação do Modelo 
 
 
 A utilização do simulador como ferramenta de gestão de curto prazo requer um 

grande detalhamento nas atividades representadas no modelo conceitual. 

 

 Para se utilizar dados correntes do sistema de agendamento, foi necessário 

todo um levantamento dos diversos tipos de exames de tomografia computadorizada 

que podem ser realizados e suas respectivas durações. 

 
 No modelo construído, o tempo de duração do exame do paciente é 

determinístico, trabalhando com dados correntes da agenda, sendo necessário um 

detalhamento muito maior, fundamental para uma representação real de cada exame 

realizado pelo paciente conforme é demonstrado na figura 7.7  .   
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Figura 7.7 Dados da agenda diária do exame de Tomog rafia Computadorizada  

  
 

A interface entre o módulo de agendamento e o simulador permite que o 

modelo seja carregado com o tipo e quantidade de cada  exame que o paciente irá 

realizar, com a respectiva hora de início e  duração prevista  por exame e tomógrafo.   

 

O parque de equipamentos do setor de tomografia computadorizada é 

heterogêneo, com tempos de execução de exames variando de acordo com o 

tomógrafo utilizado, conforme é demonstrado na tabela 7.2. Alguns exames são 

restritos a determinados equipamentos devido a sua complexidade.  Estas 

informações são importantes para o planejamento das agendas e turnos de 

funcionamento de cada equipamento.  

 

 

 

 

Paciente – Jose da Silva

30/05/2003 - TWIN
TC de Cranio 
TC de Orbita 
TC de Pescoço 
Punção 
 

07:00
07:40
08:10
08:30

Paciente –  Maria da Silva
Radiologia  - Tomografia  

30/05/2003 - PICKER 

 
07:00
07:40
08:10
08:30
09:10

TC de Abdome 
Superior 
TC de Torax 
TC de Pelve 
Punção 
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NM_EXAME NM_GRUPO PICKER TWIN T2400 Schimadzu 
ANGI TC Outros 20 30  30 
ANGIO TC DE TORAX Outros 20 30  30 
ANGIO-TC DE CRANIO Outros 20 30  30 
ESTERIOTAXIA GUIADA P/ 
CT Outros 20 30 30 30 
PUNÇÃO Biopsia 28 27 27 27 
TC C/ ANESTESIA Outros 20 30  30 
TC DE COLUNA CERVICA Geral 15 23  23 
TC DE COLUNA LOMO-
SACRA Geral 15 23  23 
TC DE COLUNA TORACICA Geral 15 23  23 
TC DE COTOVELOS Outros 20 30  30 
TC DE COXO-FEMURAL Outros 20 30  30 
TC DE CRANIO Cabeça/Pescoço 28 27 27 27 
TC DE JOELHOS Outros 20 30  30 
TC DE MASTOIDE/OUVIDO Cabeça/Pescoço 28 27 27 27 
TC DE OMBROS Outros 20 30  30 
TC DE ORBITA Cabeça/Pescoço 28 27 27 27 
TC DE PELVE/BACIA Geral 15 23  23 
TC DE PESCOCO Cabeça/Pescoço 28 27 27 27 
TC DE PUNHOS Outros 20 30  30 
TC DE SACRO-ILIACA Outros 20 30  30 
TC DE TORAX Geral 15 23  23 
TC DO ABDOME SUPERIOR Geral 15 23  23 
TC SEGMENTO APENDICUA 
MEMB.INF. E SUP. Outros 20 30  30 
TC SEIOS DA 
FACE/CAVUM/ATM Cabeça/Pescoço 28 27 27 27 
TOMO COMP. ESTERNO 
CLAVICULAR Outros 20 30  30 
TOMO COMPUT DE SELA 
TURCA Outros 20 30  30 
TOMOGRAFIA HELICOIDAL 
MAXILA E MANDIBULA Cabeça/Pescoço 28 27  27 
 

Tabela 7.2  Duração por tipo de exame e tomógrafo ( minutos) 

 

Ao contrário de se utilizar um tempo padrão indicado pela tabela do sistema 

único de saúde (SUS) que é de 20 minutos, o modelo considera a duração do exame 

específico para cada tomógrafo. Dentro desta perspectiva, o modelo passa a ter uma 

representação real, permitindo que o simulador se transforme numa ferramenta efetiva 

para tomada de decisão.  
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7.6  Relógio da Simulação 
 

A necessidade de controlar, de forma finita, recursos estratégicos para a 

realização dos exames de TC, requer um maior detalhamento de determinados 

atributos para que o modelo represente com exatidão o funcionamento do mundo real. 

 

Com relação ao funcionamento dos tomógrafos, foi necessária a criação de um 

calendário específico para cada recurso em que fosse permitido representar todos os 

eventos possíveis de ocorrer, tais como, horas úteis, horas inativas devido a 

manutenção preventiva, horas inativas devido a eventuais paradas por troca de turnos 

de técnicos , médicos, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8  Editor de turnos de funcionamento do to mógrafo 

 

Esta representação é fundamental já que os cenários para tomada de decisão 

na gestão de curto prazo envolvem o aumento da disponibilidade dos recursos gargalo 

através de horas extras, novos turnos, utilização de fins de semana, redução de 

paradas por troca de turnos. 
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Modelos são simplificações do sistema real, reproduzindo as suas 

funcionalidades essenciais. Sendo assim, algumas situações podem ser contornadas 

pelo gestor operacional.  

 

7.7 Confiabilidade dos Dados 

 

 No modelo de simulação, a consistência dos dados de entrada é essencial para 

garantir que esta técnica possa ser efetivamente utilizada como ferramenta para 

tomada de decisão. Quanto maior a qualidade na entrada, maior a precisão dos 

resultados obtidos.  

 
 A análise de cenários, através dos resultados da simulação, só tem valor com 

um modelo alimentado por dados consistentes. Sendo assim, foi elaborado um 

programa de crítica para analisar detalhadamente a interface entre o módulo de 

agendamento do sistema de administração hospitalar e o modelo computacional de 

simulação. Este programa faz um exame rigoroso na integridade dos dados, 

verificando possíveis inconsistências nos dados da agenda gerados diariamente. 

Qualquer programação atípica de exames pode ser detectada em tempo real, quando 

a interface é ativada, disparando automaticamente o programa de crítica. 

 

 A lógica deste módulo de crítica pode ser enriquecida para detectar eventuais 

agendamentos incorretos, com a incorporação do algoritmo que tenha a regra 

definindo quais exames podem ser realizados em cada tipo de tomógrafo.   

 

 O módulo deve incorporar ainda uma análise de sensibilidade quanto a dados 

que apresentam valores muito diferentes dos padrões, tais como volume de pacientes 

agendados diariamente muito acima ou abaixo das médias normais, número de 

exames por paciente excepcionalmente alto em relação ao que é geralmente 
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requisitado, horários de agendamento fora dos turnos etc. A utilização efetiva de 

alertas desta natureza, pode reduzir esforços  e  tempo gasto desnecessariamente nas 

etapas posteriores.  

  

 Na figura 7.9 é ilustrado um exemplo do relatório de consistência dos dados de 

entrada do modelo de simulação. 

 

Figura 7.9 Relatório de consistência dos dados de e ntrada do modelo de 

simulação  

 

 Após o modelo computacional ser verificado e as bases de dados que o 

alimentam serem validadas, deve-se partir para a análise de cenários. 
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7.8 Análise de Cenários 

A análise de cenários é realizada em etapas conforme rotina operacional demonstrada 

na figura 7.10. 
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 Figura 7.10 Rotina Operacional 
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 Etapa  1 – Situação Atual 

 

Esta etapa corresponde ao cenário de funcionamento normal do setor de 

exames de tomografia, supondo o fluxo natural de pacientes de acordo com as 

agendas previamente definidas. O atendimento é realizado de acordo com a ordem de 

chegada de pacientes ao setor (PEPS) e, com a prioridade de atendimento para 

internados e emergências. Os resultados obtidos nesta corrida de simulação 

correspondem à situação atual, sem que nenhuma ação gerencial seja tomada. 

 

• Pacientes são atendidos na ordem natural de chegada (PEPS) 

• A previsão do número de pacientes internados e de emergência, que estão fora 

da agenda, é estimada de acordo com a série histórica extraída do sistema de 

administração hospitalar. 

• Os pacientes internados e de emergência possuem prioridade de atendimento 

em relação aos pacientes ambulatoriais. 

• Todos os pacientes agendados são atendidos no turno. 

 

São realizados os seguintes passos: 

 

1. Carga automática da agenda de pacientes  

 

O sistema hospitalar integrado é responsável pelo cadastramento das tabelas 

básicas: profissionais, equipamentos e exames conforme é demonstrado na figura 

7.11. As agendas de tomografia computadorizada são geradas quinzenalmente e 

os horários ficam disponibilizados para marcação nos diversos ambulatórios do 

INCA, onde médicos requisitam exames através do módulo de solicitação. Os 

pacientes são encaminhados para o setor de agendamento da radiologia onde são 
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marcados os exames conforme a disponibilidade de horários. Esta marcações são 

registradas no banco de dados do sistema hospitalar. Semanalmente é executada 

uma rotina de extração deste banco de dados que disponibiliza arquivos para 

serem processados pela rotinas de formatação e consistência de dados. Os 

arquivos extraídos possuem informações das agendas diárias que identificam o 

equipamento, quantidade de pacientes, quantidade e tipo de exames. A rotina de 

formatação efetua a adequação de lay-out e tipo de arquivo de entrada para o 

modelo computacional de simulação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

            Figura 7.11 – Tela de marcação de exame s TC do sistema hospitalar  

 

 

1. Incorporação de Pacientes Internados e Emergênci as 

 

São incorporados no modelo de simulação, os pacientes internados e 

emergências, que necessitem de exames que não estavam agendados. Esta 
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previsão de pacientes extras baseia-se na série histórica que considera dados 

referentes a cada tomógrafo e o dia da semana, conforme a tabela 7.3. 

 
 Picker Twin 2400 Schimadzu 

segunda  2 3 3 - 
terça 3 3 3 3 

quarta 3 3 3 3 
quinta 3 4 4 4 
sexta 3 4 4 4 

           Tabela 7.3  Previsão  de extras (interna dos + emergências)  por turno 

 

3. Execução da corrida de simulação ; 

 

Os arquivos disponibilizados são processados pelo modelo de simulação.  O 

modelo computacional está parametrizado e simula um dia do setor de tomografia, 

com dois turnos (6hs cada) e os quatro equipamentos de TC. A corrida de simulação é 

realizada de forma gráfica e gera relatórios de produtividade conforme o cenário em 

estudo.   

 

 

4.  Análise de indicadores 

 

Os indicadores referentes à taxa de utilização dos tomógrafos, tempo médio de 

permanência dos pacientes, número de pacientes ainda não atendidos na hora de 

fechamento da clínica, são importantes para investigar se existe alguma 

ociosidade ou sobrecarga ocasionada pela agenda atual. 

 

Segundo Correa (2001), geralmente é impossível utilizar todas as horas de 

trabalho teoricamente disponíveis nos centros produtivos ou departamentos. Isso 

se deve a problemas que ocorrem no dia-a-dia das clínicas tais como, quebra de 
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equipamentos, falta de energia, ausência de funcionários, movimentação e troca 

de pacientes nas salas de exame, entre outros. 

 

Como é demonstrado na figura 7.12, a disponibilidade real é obtida 

descontando-se da disponibilidade total teórica, as capacidades desperdiçadas 

devido a problemas de natureza tanto inevitável, quanto aos que poderiam ser 

evitados. Sendo assim a taxa de utilização deve refletir essa disponibilidade real, 

sendo aplicada para qualquer nível de planejamento de capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12 Capacidade Efetivamente disponível 
Extraído de Corrêa (2001)  
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Etapa 2 – Análise dos limites da situação atual 

 

Os resultados da simulação permitem uma análise apurada de indicadores 

estratégicos neste caso, tais como a taxa de utilização dos tomógrafos e a quantidade 

de pacientes sem atendimento no fechamento da clínica, fornecendo ao gestor 

operacional um cenário real em termos de ociosidade ou de sobrecarga, que 

fatalmente causará uma prorrogação do horário de funcionamento. 

 

O objetivo central desta etapa é conhecer e explorar os limites da situação 

atual. Este experimento corresponde à investigação do que aconteceria se nenhuma 

ação de ajuste ou priorização fosse executada. O conhecimento destes parâmetros é 

fundamental para nortear as propostas de solução para adequar a capacidade 

instalada à demanda do dia em estudo. Seja propondo um aumento do número de 

pacientes agendados, evitando a ociosidade, seja identificando a necessidade de se 

utilizar roteiros alternativos ou horas extras no caso de agendas sobrecarregadas. 

 

Etapa 3 – Propondo Soluções  

 

Com a premissa de atender a todos os pacientes agendados no dia, mesmo 

com a extensão do horário de funcionamento e, por outro lado, evitar a ociosidade dos 

tomógrafos quando não é programado o número suficiente de pacientes, a gestão de 

curto prazo é fundamental para, através uma análise de sensibilidade antecipada, se 

encontrar uma solução de equilíbrio. 

 

Quanto maior  o grau de incerteza em relação ao dia-a-dia da clínica, maior é o 

agendamento preventivo para não causar sobrecargas nos tomógrafos e 



 141 

conseqüentemente prorrogação do horário de funcionamento. Este procedimento 

acaba gerando agendas com ociosidade. 

 

A visão antecipada da situação da clinica através da simulação, permite que 

possa ser feito um planejamento adequado do dia em estudo e que eventuais 

reprogramações sejam realizadas, evitando sobrecarga ou ociosidade. E com o tempo 

necessário para que os gestores administrativos, médicos e pacientes sejam 

comunicados. 

 

Esta visão antecipada permite várias ações gerenciais de curto prazo: 

 

� Atribuições de prioridade 

• Definir prioridade de acordo com o paciente ou tipo de exame;  

� Regras de Agendamento (Roteiros Alternativos) 

• Agendar o paciente para outro tomógrafo que esteja ocioso 

(neste caso é mantido o dia do exame); 

• Antecipar pacientes de outros dias para evitar ociosidade e abrir 

novos espaços nas agendas; 

� Ajustes do nível de capacidade 

• Horas extras (extensão do horário de funcionamento); 

 

 

A solução simulada com a eliminação das ociosidades ou sobrecargas dos 

tomógrafos, atinge os principais objetivos de curto prazo. Fundamentalmente porque é 

uma solução simples e de imediata implementação na clínica considerada.  
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7.9 Estudo de Caso  

 

Para avaliar o modelo construído será utilizado um dia típico no setor de TC da 

clínica de radiologia do HC1, com dados extraídos do sistema de administração 

hospitalar. 

 

 

Etapa 1 – Situação Atual 

 
A Agenda de Pacientes 

 
 

A agenda de pacientes utilizada no estudo de caso corresponde ao turno da 

tarde do  dia 01 de setembro de 2003. Há casos de pacientes que fazem mais de um 

exame. A agenda é composta de 34 pacientes e 40 exames.  Desse total, 11 

pacientes com 14 exames estão inicialmente direcionados para os TC Picker, 10 

pacientes com 10 exames para o TC T2400 e 13 pacientes com 16 exames para o TC 

Twin. 
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Figura 7.13 Agenda de Exames 
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Previsão de Pacientes Internados/Emergências (Extra s) 

 
Baseado na tabela de previsão de pacientes internados/emergenciais, é obtido 

o número de pacientes extras no dia e turno considerado, para  cada tomógrafo. O dia 

01 de setembro é uma segunda feira. 

 

 Picker Twin 2400 
segunda  2 3 3 

 

 

 

A Capacidade Disponível 

 
 

De acordo com a disponibilidade de recursos humanos para operar os 

tomógrafos, os turnos de funcionamento dos equipamentos estão programados 

conforme pode ser visto na tabela 7.4 O TC Shimadzu, recentemente implantado, 

ainda possui turnos disponíveis, devido a carência de profissionais treinados para 

operá-lo. O turno da manhã do Picker é utilizado pelo departamento de radioterapia 

onde é realizada a simulação do tratamento. 

 

A radioterapia utiliza o tomografo Picker para avaliar o tumor a ser tratado, 

quanto à sua morfologia e localização.  Conforme estes parâmetros, é calculado e 

marcado o campo e a dose de radiação a ser administrada durante o tratamento.   
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Dia Turno Picker T2400 Twin Schimadzu  

manhã --- 8 a 13 8 a 13 -- segunda  
tarde 13 a 19 13 a 19 13 a 19 -- 

manhã -- 8 a 13 8 a 13 -- terça 
tarde 13 a 19 -- 13 a 19 13 a 19 

manhã -- 8 a 13 8 a 13 -- quarta 
tarde 13 a 19 -- 13 a 19 13 a 19 

manhã -- 8 a 13 8 a 13 -- quinta 
tarde 13 a 19 -- 13 a 19 13 a 19 

manhã -- 8 a 13 8 a 13 -- sexta 
tarde 13 a 19 -- 13 a 19 13 a 19 

 Tabela 7.4 Turno dos Tomógrafos 

 

Restrições de mão-de-obra 

 

O Hospital de Câncer 1 tem que administrar recursos escassos em todas as 

áreas. Em setores como o de tomografia computadorizada, que requer alta 

especialização e treinamento específico para a operação de equipamentos de grande 

complexidade, esta situação se agrava. Atualmente o corpo clínico deste setor é 

composto por 15 médicos radiologistas, 12 enfermeiras, 12 técnicos de radiologia. 

 

O corpo clínico atua nas atividades de realização de exames  e emissão de 

laudos. Fora do turno de exame os responsáveis pela emissão de laudos radiológicos 

(setor de câmara clara) são os radiologistas. Cada equipamento possui uma equipe de 

sala  por turno de exame composta de: 

 

Médico Radiologista:  é responsável pelo acompanhamento clínico do 

paciente, dosagem de contraste venoso, avaliação da qualidade da imagem e 

supervisão do médico residente.   

 

Médico Residente:  auxilia as tarefas do médico radiologista. 
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Técnico Radiologista:  opera o equipamento, posiciona o paciente, efetua a 

fotografia do exame e controla o material (filme radiológico). 

 

Enfermeiro:  conduz o paciente à sala de exame, auxilia a se posicionar no 

tomógrafo além de efetuar o procedimento de punção venosa e administração do 

contraste venoso. 

 

A equipe alocada para o turno da tarde do dia 01 de setembro é a seguinte: 

Staff Picker T2400 Twin 
Médico Radiologista 1 1 1 
Técnico Radiologia 1 1 1 
Enfermeiro 1 1 1 
Médico Residente 1 1 1 

 Tabela  7.5 Equipe alocada 

 

 

Execução da corrida de simulação 

 
Com todos os parâmetros ajustados, o modelo computacional pode ser 

executado conforme pode ser visto na figura 7.14. O turno em estudo é replicado e 

pode ser acompanhado passo a passo através da interface gráfica. Após a conclusão 

da corrida, são gerados relatórios com uma série de indicadores que permitem uma 

análise detalhada da situação corrente. 
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   Figura 7.14 Simulação Gráfica 

 

Análise dos Indicadores 

 
A solução é gerada com os valores padrão do sistema. Isto é: filas organizadas 

de acordo com os horários definidos na agenda (regra PEPS); prioridade para os 

pacientes extras (internados/emergências); turnos normais (sem horas extras), sem 

contratações de equipes técnicas extras, conforme base de dados e parâmetros do 

modelo computacional. 

 
Os indicadores analisados são: 

 

Percentual de utilização : Indica a taxa de utilização dos equipamentos, salas 

de preparo e a sala de espera. No caso em estudo, este indicador é muito importante 

para acompanhar a utilização efetiva dos TC. Mesmo para os tomógrafos que são 
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recursos críticos, o percentual de utilização não atinge 100%, pois existem ociosidades 

ocasionadas pela troca de pacientes, mudanças de equipe, intercorrências, etc. 

Quantidade corrente no sistema:  indica se ficou algum paciente sem 

atendimento no fim do turno, ou seja, se houve estouro na agenda. 

 

Etapa 2 - Análise dos Limites da Situação Atual 

Agenda Original: Carga automática da agenda de paci entes 
 

 
Tabela 7.6 Utilização dos Recursos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação 

 

 
Tabela 7.7  Situação das Entidades (Pacientes) 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

 

 
Figura 7.15 Taxa de Utilização dos Tomógrafos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  
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 Os resultados obtidos na corrida que utiliza a agenda original demonstram que: 

 

• O tomógrafo Picker absorveu todos os seus pacientes agendados 

apresentando ainda capacidade ociosa. Sua taxa de utilização foi de 58%. 

• O tomógrafo T2400 absorveu todos os seus pacientes agendados 

apresentando também capacidade ociosa. Sua  taxa de utilização foi de 75%. 

• O tomógrafo Twin não absorveu todos os pacientes agendados. Apenas 9 dos 

13 pacientes agendados inicialmente foram atendidos. Na hora de fechamento 

do turno existia 1 paciente na sala de tomografia e 3 pacientes na fila de 

exame. Ocorreu estouro de capacidade. 

• De um total de 34 pacientes originalmente agendados, foram atendidos apenas 

30 pacientes até a hora de fechamento da clínica. 

 

 Incorporação da Previsão de Pacientes Internados e Emergências  
  
 

Após análise da agenda original é inserida a quantidade prevista de pacientes 

extras conforme tabela de previsão de pacientes internados e emergenciais por TC. 

 

Corrida 
(Incorporação de 
Pacientes Extras)       

Quantidade de Pacientes 
inseridos na Agenda 

Original 

PICKER 2 
TWIN 3 
T2400 3 

 
           Tabela 7.8 Pacientes Extras  
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Tabela 7.9 Utilização dos Recursos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

 

 

 
Tabela 7.10  Situação das Entidades (Pacientes) 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

 
 

 

Figura 7.16 Taxa de Utilização dos Tomógrafos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  
 
 
 
 A simples incorporação dos pacientes extras previstos para cada tomógrafo, 

agrava o problema de estouro de capacidade no TC Twin, gera um estouro no TC 

2400 e não utiliza toda a ociosidade do TC Picker.  
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Assim:  
 

• O tomógrafo Picker absorveu todos os seus pacientes agendados 

apresentando ainda uma capacidade ociosa. Sua taxa de utilização foi de 67%. 

• O tomógrafo T2400 não absorveu todos os seus pacientes agendados. Na hora 

de fechamento do turno existiam 2 pacientes na clínica, sendo  1 paciente na 

sala de tomografia e  1 paciente na sala de espera.  

• O tomógrafo Twin não absorveu todos os pacientes agendados. Na hora de 

fechamento do turno existiam 7 pacientes na clínica, sendo  1 paciente na sala 

de tomografia, 3 pacientes na fila de exame e 3 na sala de espera.  

• De um total de 42 pacientes agendados, foram atendidos apenas 33, restando 

9 pacientes na clínica de radiologia na hora de fechamento. Ocorreu estouro de 

capacidade. 

 

Com o simulador é possível visualizar a ocorrência da sobrecarga em 

determinados equipamentos e ociosidade em outros, permitindo avaliar o desvio do 

roteiro de exames dos pacientes. 

 

Para solucionar o problema de estouro de capacidade, foram utilizados roteiros 

alternativos desviando os pacientes que sobrecarregavam os TC Twin e T2400 para o 

TC Picker que ainda possuía capacidade ociosa. 

  

Etapa 3 – Propondo Soluções 

 
Ajustes na Agenda: Utilização de roteiros alternati vos 
 
 

Neste experimento a agenda original foi balanceada pela utilização de roteiros 

alternativos com a transferência de pacientes do tomógrafo Twin para os tomógrafos 

T2400 e Picker, evitando assim o estouro de capacidade da agenda original.    
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 Corrida (Ajustes 

na Agenda 
Original)      

Quantidade de Pacientes 
inseridos na Agenda 

Original 

PICKER 5 
TWIN -4 
T2400 1 

   Tabela 7.11 Pacientes inseridos na Agenda Original 
 

 

Quatro pacientes agendados originalmente para o TC Twin foram direcionados 

para o Picker, aproveitando sua capacidade ociosa. Ainda foi possível incorporar mais 

dois pacientes. Um para o TC Picker e um para o TC T2400, aumentando o número de 

pacientes originalmente atendidos de 30 para 36. 

 
 
 
 

 
Tabela 7.12 Utilização dos Recursos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação 

 
 
 

 Tabela 7.13  Situação das Entidades (Pacientes) 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  
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Figura 7.17 Taxa de Utilização dos Tomógrafos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

 

Dessa forma:  

• O tomógrafo Picker absorveu todos os seus pacientes agendados e os que 

foram desviados pelos roteiros alternativos. Sua taxa de utilização foi de 81%. 

• O tomógrafo T2400  absorveu os seus pacientes agendados originalmente. 

Sua taxa de utilização foi de 83%. 

• O tomógrafo Twin absorveu 9 pacientes agendados. Os 4 pacientes 

excedentes  foram desviados para o Picker. Sua taxa de utilização foi de 84%. 

• Com a utilização dos roteiros alternativos, todos os 34 pacientes originalmente 

agendados foram atendidos além de um acréscimo de 2. 

 
 
 A utilização de roteiros alternativos foi suficiente para solucionar o problema  de 

estouro da agenda original, além de elevar o número de pacientes atendidos de 30 

para 36. Entretanto, quando se incorpora a previsão de pacientes extras a demanda 

aumenta para 42 pacientes causando estouro de capacidade. Sendo assim, um novo 

ajuste será necessário, com a utilização de horas extras na operação do tomógrafo 

Twin. 
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Ajustes na Agenda: Utilização de horas extras e rot eiros alternativos. 
 
 
 

Neste experimento, o turno de atendimento do TC Twin é estendido com a 

utilização de 3 horas extras para absorver 4 pacientes inicialmente não atendidos na 

agenda original, além do aumento de 2,  totalizando um acréscimo de 6 pacientes. Os 

5 pacientes do TC Picker e 1 do TC T2400, acrescidos via roteiros alternativos, 

completam o acréscimo de 12. Sendo assim, o número total de pacientes atendidos 

passa de 30 para 42 que é a necessidade total de pacientes, considerando-se a 

agenda original somada com a previsão de extras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     Tabela 7.14 Pacientes inseridos na Agenda Original 
 
 

 

Tabela 7.15 Utilização dos Recursos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

 

 

 
Tabela 7.15  Situação das Entidades (Pacientes) 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  

Corrida (Ajustes na Agenda 
com roteiros alternativos e 

horas extras) 

Quantidade de Pacientes 
inseridos na Agenda 

Original 

PICKER 5 

TWIN (+3hs extras)   (4) + 2 

T2400 1 
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Figura 7.18 Taxa de Utilização dos Tomógrafos 
Extraída do Modelo Computacional de Simulação  
 
 
Ao final dos experimentos de simulação: 
 
 

• O tomógrafo Picker absorveu todos os seus pacientes agendados e os que 

foram desviados pelos roteiros alternativos. Sua taxa de utilização foi de 79%. 

• O tomógrafo T2400 absorveu todos os seus pacientes agendados 

originalmente. Sua taxa de utilização foi de 81%. 

• Com a utilização de 3 horas extras, o tomógrafo Twin absorveu 15 pacientes 

agendados. Os 4 pacientes excedentes da agenda original   mais 2 pacientes 

extras. Sua taxa de utilização foi de 86%. 

• Com a utilização das horas extras e roteiros alternativos, todos os 34 pacientes 

originalmente agendados e 8 extras foram atendidos, totalizando 42 pacientes. 
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7.10  Síntese do Capítulo  
 

 

Nesse capítulo foi apresentada a utilização do modelo de simulação no setor 

de tomografia computadorizada da clínica de radiologia do hospital de câncer 1. 

 

Na primeira fase do projeto, foi identificado que o gargalo está localizado no 

exame de tomografia computadorizada e que existe uma grande oportunidade de se 

reduzir sua duração com a eliminação da atividade de produção do filme. Isto é 

possível com a implementação da solução do sistema de comunicação e 

arquivamento de imagens digitalizadas, que será discutida no próximo capítulo.   

 

O modelo construído foi utilizado na gestão de curto prazo auxiliando nas 

tomadas de decisão relativas ao agendamento de exames. Após a consistência dos 

dados, a aplicação do modelo é realizada em três etapas. 

 

Na primeira etapa é realizada uma análise da situação atual que corresponde 

ao funcionamento normal do setor de tomografia sem que nenhuma ação gerencial de 

ajuste na agenda seja tomada. Esta etapa é fundamental para se adquirir um 

conhecimento da situação atual. 

 

Na segunda etapa é feita uma análise dos limites da situação atual, 

identificando-se através da análise dos indicadores da situação atual, se a capacidade 

instalada dos recursos gargalo está realmente sendo plenamente utilizada ou existe 

uma ociosidade a ser explorada. 

 

Finalmente, na terceira etapa, buscou-se uma solução realista de ajuste na 

agenda, com o objetivo  de eliminar excessos de carga ou eventuais folgas. 
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O quadro a seguir apresenta um resumo das corridas de simulação com o 

resultado final do planejamento. 

 

 

Figura 7.19  Resultados das corridas de simulação 

 

 Os resultados do estudo de caso, ilustram como a utilização desta ferramenta 

foi importante na identificação antecipada de eventuais problemas na agenda original 

de um dia típico e que  foram solucionados através de ações gerenciais tais como a 

utilização de  roteiros alternativos e de horas extras. 

 

O simulador permite que o gestor operacional tenha total domínio do dia-a-dia 

da clínica, aumentando sua eficiência nas tomadas de decisão relativas à 

programação da agenda. Isto é possível com o uso da simulação na gestão de curto 

prazo para avaliar cenários e examinar hipóteses de forma ágil e precisa, evitando 

testes na vida real que além do custo são de alto risco. 
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O modelo desenvolvido está sendo utilizado atualmente como ferramenta de 

apoio no agendamento de exames de tomografia computadorizada. As agendas dos 

tomógrafos são balanceadas através de ajustes que são realizados pelo gestor 

operacional e encaminhados para o setor de agendamento. No planejamento semanal 

são aplicadas ações de curto prazo como roteiros alternativos e previsão de horas 

extras. 

 

A figura 7.20 demonstra um estudo comparativo dos intervalos de tempo médio 

entre a requisição do exame de tomografia computadorizada e sua realização nos 

anos de 2002 e 2003 no HC1. O intervalo foi reduzido de 30 para 22 dias com uma 

diminuição de 25% do tempo de espera, comprovando a eficácia do processo. 

 

 

Figura 7.20  Tempo médio entre a solicitação e resu ltado do exame  
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CAPÍTULO 8 
 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO 
DE IMAGENS 
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS 

 

8.1 Considerações Iniciais 

 
Os resultados obtidos no capítulo anterior demonstram que um dos fatores 

críticos de sucesso para agilizar a obtenção de diagnósticos de imagem está na etapa 

de produção de filmes que é uma atividade que aumenta o tempo de duração do 

exame e diminui o número de pacientes atendidos.   

 

A solução proposta tem como objetivo apresentar ferramentas para a melhoria 

do processo de geração de diagnósticos nas unidades hospitalares.  Serão abordadas 

técnicas inovadoras para geração de diagnósticos on-line e as principais ações para a 

implementação deste sistema. 

 

Esta solução provoca uma mudança radical nas práticas de produção de 

diagnósticos com melhorias imediatas para pacientes, médicos e toda a área 

administrativa. Os benefícios são numerosos, indo desde o acesso imediato ao exame 

de imagem até a eliminação do tempo para a produção dos filmes radiológicos e 

redução do espaço necessário para seu armazenamento tornando mais eficiente todo 

o processo nesta área estratégica das unidades hospitalares. 

 

 Como é ressaltado por Drazen (1995) o grande desafio está em como 

disponibilizar a informação relevante no exato momento em que é necessária e no 

local adequado. Esses fatores podem ser o diferencial entre o sucesso de um 

tratamento ou em casos extremos à perda de uma vida pela falta de um diagnóstico 

ágil e preciso. 
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A evolução tecnológica dos equipamentos para diagnóstico tem respondido às 

necessidades dos médicos. Entretanto esta evolução não é suficiente para uma 

melhoria radical na agilidade da liberação dos resultados dos exames. A resposta para 

este problema está na observação de que, apesar da possibilidade de produzir 

resultados com maior rapidez, eles encontram-se restritos aos departamento de 

radiologia que ainda utilizam formas tradicionais para disponibilizar  informações aos 

clínicos e cirurgiões na forma de filmes e laudos manuscritos.  

 

Prontuários automatizados e armazenamento eletrônico de imagens, podem 

prover um meio eficiente para acessar e preservar informações que são essenciais 

aos médicos. Embora a maioria dos departamentos de radiologia dos hospitais do país 

ainda não esteja totalmente automatizada, a tendência é que isto ocorra rapidamente.  
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8.2 Cenário Atual 

 

O Processo tradicional de radiologia envolve a produção e revelação de filmes 

que são analisados por radiologistas para a emissão dos laudos. Este processo, além 

de aumentar sensivelmente o tempo de exame, requer sempre a manutenção física do 

filme gerando os seguintes impactos: 

 

• Tempo gasto na produção de filmes aumentando o tempo de duração do exame e 

diminuindo o número de pacientes atendidos.   

• Retrabalho devido à necessidade de repetição de exames em virtude da falta de 

qualidade. 

• Espaço para arquivamento dos filmes (custo elevado e redução do espaço 

destinado ao tratamento dentro das unidades hospitalares). 

• Necessidade de deslocamento físico do filme revelado, em caso de uma requisição 

do médico responsável pelo tratamento, ou quando é solicitada uma segunda 

opinião. 

• Custo de revelação dos filmes. 

• Custo para controle e acompanhamento dos filmes revelados. 

• Risco/Custo de perda dos filmes. 

• Laudos produzidos de forma manual. 

• Lentidão na produção dos laudos. 

 

O processo atual ainda fica preso ao paradigma de que é necessária a 

produção física do filme e do laudo para que depois os mesmos sejam enviados 

fisicamente aos ambulatórios e centros cirúrgicos, para então serem utilizados por 

clínicos e cirurgiões no tratamento dos pacientes.  
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Analisando-se o dia-a-dia dos médicos, o que se observa é a grande 

necessidade do acesso ágil da imagem e do diagnóstico, não importando o meio físico 

utilizado para sua apresentação.  

 

Quando a imagem é produzida por equipamentos atuais, que já possuem o 

protocolo DICOM, ela já se encontra digitalizada. As redes atuais de banda larga e os 

softwares de comunicação e “workflow” compõem a infra estrutura necessária para se 

criar o conceito do Sistema de  Comunicação e Arquivamento de Imagens com  

diagnósticos  on-line. 

 

Neste cenário, aproveitando a evolução da tecnologia que trata a  capacidade 

de armazenamento de imagens utilizando discos óticos e da capacidade de 

transmissão das redes atuais de banda larga,  é apresentada uma solução para 

armazenamento e disponibilização de imagens em toda a rede hospitalar  

 

8.3 Cenário Proposto 

 

Esta solução é conhecida como Sistema de Comunicação e Arquivamento de 

Imagens e envolve técnicas avançadas de armazenamento de imagens digitalizadas e 

de “workflow” de documentos. 

 

Esta conectividade não fica restrita apenas a uma unidade hospitalar. Através da 

Internet profissionais de qualquer parte do mundo podem ter acesso aos exames com 

alta qualidade de definição, possibilitando que uma segunda opinião possa ser 

fornecida por especialistas de grandes centros de referência médica em tempo real. 
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A mudança de paradigma melhora a vida do médico, que antes tinha que se 

deslocar para onde os filmes eram produzidos fisicamente. Nos grandes centros, com 

as dificuldades de tráfego, estes deslocamentos absorvem horas preciosas da sua 

produção. Com o sistema de comunicação de imagens, só será necessário que o 

radiologista tenha um computador com alta resolução gráfica conectado na rede para 

que as imagens estejam disponíveis para a geração dos laudos. É a imagem que vem 

ao encontro do médico e não o contrário. 

 

Outro paradigma a ser vencido é a utilização de programas de  reconhecimento de 

voz. Como é descrito por Gater (2001), aplicativos estão sendo elaborados para 

atender áreas específicas e contendo um dicionário de dados que contempla os 

termos técnicos utilizados e que devem ser interpretados. Desta forma os radiologistas 

ditam seus laudos que são interpretados pelo programa e o texto do laudo é gerado 

para validação.  

 

A automação do departamento de radiologia é uma extensão do processo de 

automação hospitalar e do prontuário eletrônico, com os benefícios adicionais da 

redução da perda de filmes, diminuição da exposição à radiação, transferência rápida 

das imagens dos exames para qualquer setor, aumento na segurança das 

informações dos pacientes e capacidade de melhorar a qualidade das imagens dos 

exames. 
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 8.4 Benefícios 

 

  O Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens além da habilidade de 

acessar e armazenar imagens dos exames dos pacientes, pode incorporar ainda a 

facilidade de integrar textos. Com este recurso, os médicos podem recuperar a 

imagem com outras informações relevantes, como os exames laboratoriais realizados 

pelo paciente e outros procedimentos médicos, facilitando ainda mais a compreensão 

do quadro clínico apresentado. 

 

O espaço necessário para armazenamento dos filmes também sofre uma 

redução radical com a implantação do sistema. Os discos óticos e o “juke box“ 

necessários para o armazenamento digital requerem cerca de 10% do espaço utilizado 

com os filmes , sem contar que não existe  o risco de  perda dos exames durante o 

trajeto do departamento de radiologia para os consultórios. 

 

Confiabilidade e segurança também são benefícios obtidos com o sistema. 

Imagens, laudos e diagnósticos, só podem ser acessados e manipulados por médicos 

e profissionais cujo perfil identificado eletronicamente possui esse direito. Toda a 

história referente aos diagnósticos e pareceres médicos produzidos fica armazenada 

podendo ser recuperada  facilmente. 

 

Os benefícios econômicos de se aplicar uma tecnologia como esta também são 

consideráveis. Existe um grande potencial de redução de custos e também de erros 

operacionais, possibilitando o retorno do investimento em poucos anos. 

 

O Potencial de redução de custos com a utilização da Internet em conjunto com 

essa nova tecnologia é considerável. Existe a possibilidade de se criar uma parceria 
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entre hospitais para a compra de um único Sistema de Comunicação e Arquivamento 

de Imagens.  Desta forma o custo de servidores, discos óticos, “juke box” e o software 

poderiam ser rateados. Os hospitais utilizariam os protocolos de comunicação da 

internet para acesso e armazenamento das imagens em um servidor localizado 

remotamente e conectado na rede, ficando disponível 24 horas por dia e 7 dias por 

semana. A manutenção e operação do servidor entraria no rateio de custos. Esta 

arquitetura é ideal para uma rede de vários hospitais localizados em pontos remotos 

do país. 

 

O poder de crescimento da internet com a entrada das operadoras que 

ofereçam redes com alta capacidade de transmissão de dados tornam o 

arquivamento, tratamento e envio de imagens cada vez mais viável.  

 
 

8.5 Fatores Críticos de Sucesso 

 

Este novo ambiente tecnológico transforma radicalmente o processo 

administrativo e clínico do departamento de radiologia e das áreas que com ele 

interagem. A abrangência do projeto afeta praticamente toda a unidade hospitalar.  

 
 
 Um importante fator de sucesso é a metodologia de implantação do sistema 

escolhido, que deve considerar o envolvimento e treinamento dos recursos humanos 

em cada etapa prevista. Estas etapas, por sua vez, devem ser acompanhadas dentro 

do conceito de gestão de projetos.  

 

O fator de êxito está exatamente na adoção dessas inovações tecnológicas 

com um adequado gerenciamento de mudança. Neste cenário, o patrocínio da alta 

direção aliado a um programa de treinamento adequado cumprem papel fundamental 
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na implantação do sistema. Somente treinando cada segmento que participa do 

processo é possível diminuir a resistência natural à mudança de cultura e obter uma 

maior adesão a essa tecnologia inovadora. 

 

O patrocínio da alta direção cumpre a missão de demonstrar a todos os 

funcionários da empresa o alinhamento estratégico deste projeto, com os objetivos 

institucionais.  

 

Por outro lado, é também fundamental avaliar o grau de capacitação e a 

postura profissional do fornecedor ou representante comercial. É importante ressaltar 

que, uma vez implantado o sistema, automaticamente é estabelecida uma 

dependência de seu fornecedor, tanto em nível de assistência técnica para 

manutenções preventivas e corretivas, quanto para eventuais melhorias da  tecnologia 

adquirida. Estes fatores são particularmente importantes nos sistemas que 

apresentam soluções proprietárias fechadas, uma vez que o aplicativo assume um 

papel importante no gerenciamento das atividades dentro do departamento de 

radiologia. 

 

8.6 Síntese do Capítulo 

 

Este capítulo apresentou inovações associadas à melhoria do processo de 

geração de diagnósticos de radiologia nos hospitais. Existe um grande número de 

oportunidades a serem exploradas nesta área com um elenco de benefícios obtidos 

através do sistema de comunicação e arquivamento de imagens. 
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A amplitude desta solução é muito grande e possibilita a redução de custos e 

melhoria dos serviços de forma significativa. Este cenário é ideal para que sejam 

implementadas novas pesquisas, aprofundando esta discussão. 
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CAPÍTULO 9 

  CONCLUSÃO 
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9 CONCLUSÃO 

 
(1)  Este  trabalho teve como foco alguns dos principais problemas relativos 

à gestão da capacidade de  atendimento de hospitais. Em especial aqueles  

especializados no tratamento do câncer. 

 

(2) Foi realizado um estudo detalhado dos conceitos fundamentais relativos 

ao planejamento da capacidade de serviços e as estratégias para sua administração. 

Fruto deste trabalho identificou-se a oportunidade da aplicação dos princípios da teoria 

das restrições (TOC) na área de saúde, principalmente no que se refere ao estudo do 

fluxo de tratamento de pacientes.  

 

(3)  Outra lacuna importante foi preenchida pelo desenvolvimento do 

sistema de informações gerenciais, que permite acompanhar, em tempo real, a 

situação da fila de atendimento em qualquer nível de detalhamento, se constituindo 

numa das principais ferramentas para tomada de decisão de diretores e chefes de 

clínicas, implantada no Instituto Nacional do Câncer (INCA). 

 

(4)  Com o objetivo de aumentar a capacidade de rastreamento de 

pacientes foi desenvolvido e implantado no INCA o fluxo eletrônico de tratamento, cuja 

arquitetura representa uma quebra de paradigma em relação aos prontuários 

tradicionais, possibilitando uma visão em tempo real, não só dos eventos passados 

como também da situação atual do paciente e sua programação futura. 

 
 

(5)  Para auxiliar o dia-a-dia das clínicas foi elaborado um modelo de 

simulação com foco na programação e controle de atividades estratégicas tais como; 

(i)Flexibilização do Agendamento de Exames (ii) Gestão de Curto prazo da capacidade 
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instalada  (iii) Análises do tipo “se-então” para avaliar hipóteses de redução do tempo 

do exame de TC 

 

(6) Foram apresentadas também inovações visando a melhoria do processo de 

geração de diagnósticos de radiologia, através do sistema de gerenciamento e 

arquivamento de Imagens digitalizadas. 

 

(7) Várias instituições de saúde já manifestaram o interesse pelo sistema de 

gestão de atendimento e o fluxo eletrônico de tratamento que  estão implantados em 

todas as unidades assistenciais do INCA ( 3 hospitais , 1 centro de transplante de 

medula óssea e 1 centro de cuidados paliativos).  A proposta de implantação do 

modelo de gestão de atendimento em outros centros de tratamento está de acordo 

com um dos objetivos deste trabalho de pesquisa. 
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ANEXO A  

 

DESDOBRAMENTOS PREVISTOS PARA FUTUROS 

TRABALHOS 

 

Aplicação do Modelo em outros Hospitais de Câncer n o Brasil  

 

• Os resultados obtidos neste trabalho têm despertado interesse em diversos 

hospitais que já manifestaram a vontade de utilizar tanto o modelo de 

simulação computacional quanto o sistema de gestão de atendimento e o fluxo 

eletrônico de tratamento. 

 

• Dentro da missão do INCA de coordenar ações integradas de prevenção e 

controle do câncer, a implantação do sistema de gestão de atendimento nos 

CACONs (Centros de Alta Complexidade em Oncologia) é estratégica.  O 

sistema fornece indicadores que permitem avaliar de forma padronizada a 

evolução dos centros com relação aos investimentos realizados pelo Ministério 

da Saúde. 

 

• Foi desenvolvida uma nova versão do  sistema de gestão de atendimento e do 

fluxo eletrônico de tratamento com o objetivo de possibilitar a integração destas 

ferramentas com os diferentes sistemas de administração hospitalar que 

existem no mercado. Esta portabilidade é fundamental para ampliar a 

capacidade de implantação destes aplicativos nos diferentes ambientes 

tecnológicos que existem nos hospitais do nosso país. 
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Aplicação do Modelo em Hospitais de outras especial idades 

 

• O modelo de gestão de capacidade de atendimento desenvolvido neste 

trabalho pode ser estendido para hospitais de outras especialidades já que 

todos possuem um fluxo de tratamento de pacientes. As particularidades de 

cada hospital está exatamente na identificação dos recursos gargalo dentro 

do fluxo já que todos possuem processos de triagem, diagnóstico e 

tratamento. Um outro aspecto importante que deve ser analisado é o 

intervalo de tempo entre o registro do paciente e o início de tratamento que 

pode variar de semanas no caso de hospitais câncer a minutos como no 

caso de hospitais de emergência. 

 

Implantação do Fluxo Eletrônico da Tratamento em Ho spitais de outras 

especialidades 

 

• O potencial de implantação do fluxo eletrônico de tratamento é muito amplo 

podendo ser utilizado em hospitais de diferentes especialidades sendo 

considerado uma inovação tecnológica. Sua concepção representa uma 

quebra de paradigma em relação aos prontuários eletrônicos tradicionais 

que não possuem a seqüência de eventos com a dimensão temporal. 
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Utilização do simulador como ferramenta efetiva de planejamento de curto prazo 

aplicado no agendamento de pacientes de outros seto res do hospital . 

 

• A aplicação com sucesso do simulador no setor de tomografia 

computadorizada na clinica de radiologia do hospital do câncer abre a 

perspectiva para que o modelo de simulação seja aplicado em outros 

setores importantes que utilizam o mesmo processo de programação do 

atendimento tais como ressonância magnética, radioterapia, quimioterapia, 

cirurgias, dentre outros. 

 

Desenvolvimento de um modelo de gestão de materiais  hospitalares e 

medicamentos baseados no planejamento de atendiment o 

 

• O planejamento das necessidades de materiais hospitalares e 

medicamentos deve ser desenvolvido paralelamente ao planejamento de 

capacidade para minimizar problemas de desabastecimento. Esta área de 

conhecimento tão desenvolvida no setor de manufatura é ainda incipiente 

na área de serviços, particularmente nos hospitais. 

 

 

• Este desafio no setor público é ainda maior já que é necessário  conciliar 

processos de compra lentos  envolvendo licitações e várias etapas 

burocráticas  com necessidades imediatas de medicamentos e materiais 

hospitalares.   Baseado nos conceitos do fluxo de tratamento, está sendo 

implantado no INCA o fluxo eletrônico das solicitações de compras 

permitindo rastrear em tempo real a situação de cada pedido de compra 
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nas etapas burocráticas necessárias no sentido de identificar eventuais 

gargalos além de prever e informar a falta de suprimentos. 
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ANEXO B  

METODOLOGIA 

 
 
 
 Nos capítulos 3 e 4 que abordam a revisão bibliográfica e as oportunidades de 

pesquisa, observa-se que a maioria dos modelos de gestão existentes estão 

relacionados ao ambiente de manufatura. Existem poucos trabalhos sobre gestão da 

capacidade de atendimento na área de saúde criando uma lacuna entre o que está 

disponível na  teoria e as necessidades práticas de gerenciamento. 

 

Tradicionalmente os hospitais apresentam sua capacidade através de dados de 

produção tais como: número de consultas, cirurgias, internações, etc. A análise destes 

indicadores não permite monitorar uma das maiores preocupações da sociedade nesta 

área: a situação da fila de atendimento. Este quadro tem conseqüências dramáticas, já 

que na maioria das doenças, e particularmente no câncer, o sucesso do tratamento 

está vinculado à agilidade do atendimento, diagnóstico precoce e início do tratamento.  

 

 Com o objetivo de reduzir o distanciamento entre a teoria e a prática, foi 

definida uma metodologia de trabalho que buscou promover desde o início da 

pesquisa, uma grande interação com os gestores do hospital de câncer que foram 

envolvidos em todas as fases da pesquisa.  

 

A metodologia é apresentada em seis grandes etapas conforme é demonstrado 

esquematicamente na figura 1.1. 
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Figura 1.1: Metodologia de pesquisa e suas etapas 

 

 

Etapa I : A Revisão Bibliográfica destaca os seguintes tópicos: i) Importância do 

planejamento da capacidade de serviços II) Teoria das Restrições e sua aplicação na 

área de saúde iii) Técnicas de Simulação, utilização de simuladores em ambientes 

hospitalares  e como ferramenta de gestão de curto prazo; 

 

Etapa II : Na Caracterização do Problema, são analisados detalhadamente os 

processos de tratamento do hospital de câncer. É observado em particular o fluxo de 

pacientes, avaliando-se alternativas de acesso, agendamento, utilização de recursos 

humanos e do parque de equipamentos disponível.  Nesta fase é possível identificar 

“in loco” os problemas de gestão de atendimento mais críticos, fornecendo condições 

para uma maior aderência entre o modelo elaborado e as necessidades reais; 
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Etapa III : A Elaboração do Modelo fornece uma grande oportunidade de avaliar 

de forma crítica os pontos fortes e eventuais deficiências das técnicas empregadas 

para a construção do modelo e sua validação junto a equipe administrativa e o corpo 

clínico envolvidos no projeto; 

 

 

Etapa IV : A Aplicação do Modelo corresponde à utilização do  simulador  em  

experimentos com diferentes cenários produzindo  alternativas de  solução para o 

problema. Esta etapa é importante para consolidar o modelo de simulação como uma 

ferramenta a ser aplicada em diversas situações, tanto na gestão hospitalar quanto  no 

meio acadêmico; 

 

Etapa V:  Reservada para eventuais melhorias e calibragens do simulador além 

de um aprofundamento na análise dos resultados fornecidos pelos experimentos com 

a apresentação de um projeto de implementação das alternativas de solução 

encontradas; 

 

Etapa VI : Destaca a proposta para que o modelo de gestão de capacidade de 

atendimento desenvolvido neste trabalho seja  estendido a outros hospitais. Para isto 

é importante que o modelo tenha portabilidade necessária para ser adaptável a outros 

hospitais. Esta funcionalidade já existe, permitindo que o sistema de gestão de 

atendimento possa se integrar com diferentes sistemas de administração hospitalar 

através de uma interface. 
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Em cada etapa, foram realizadas várias atividades como é demonstrado a 

seguir: 

 

 

ETAPA I – Revisão Bibliográfica 

 

1. Situação  do câncer no Brasil 

2. Planejamento da Capacidade de Serviços 

3. Gestão de atendimento em Hospitais de Câncer 

4. Fluxo de Tratamento de Pacientes 

5. Técnicas de Simulação 

6. Simulação na área de saúde 

7. Teoria das Restrições (TOC) 

8. TOC na área de saúde 

9. Uso da Simulação na gestão de curto prazo 

 

ETAPA II – Caracterização do Problema 

 

1. Identificação do Hospital para aplicação do modelo elaborado 

2. Trabalho de campo para elaborar os principais fluxos necessários para o 

entendimento e caracterização do problema 

3. Caracterização do Problema 

4. Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Atendimento 

5. Estágio no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center em Nova York 

considerado o maior centro de referência no tratamento de câncer nos EUA. 

6. Desenvolvimento do Fluxo Eletrônico de Tratamento 
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ETAPA III – Elaboração do Modelo 

 

1. Participação no “workshop” de Simulação aplicada na área de saúde na HIMSS 

(Health Information and Management Systems Society) realizado em Atlanta 

em janeiro de 2002. 

 

2. Elaboração do Modelo Conceitual / Validação 

 

ETAPA IV – Aplicação do Modelo 

 

1. Desenvolvimento do Modelo Computacional/Verificação 

2. Coleta de Dados 

3. Produção de artigos (Artigo “The use of simulation to improve Cancer 

Treatment Access”  apresentado no 28 º congresso Operational Research 

Applied to Health Services-  ORAHS 2002) 

4. Aplicação do modelo computacional no hospital de câncer através de 

experimentos em diferentes cenários 

5. Produção de artigos (Artigo “An Information Support System to Improve Cancer 

Treatment”  apresentado no 29 º congresso Operational Research Applied to 

Health Services-  ORAHS 2003) 
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Etapa V – Resultados e Melhorias 

 

1. Análise de resultados dos experimentos 

2. Apresentação de alternativas de solução do problema 

3. Projeto de Implementação das soluções apresentadas 

 

Etapa VI – Proposta de Expansão 

1. Avaliação dos resultados e proposições 

2. Pesquisa sobre o gerenciamento e arquivamento de imagens digitalizadas 

3. Apresentação da proposta para que o modelo elaborado e o sistema de gestão 

de atendimento desenvolvido seja preparado para ser implantado em outros 

hospitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

ANEXO C  

GLOSSÁRIO 
 
 
 

ASP - Active Server Page  - Tecnologia aplicada para desenvolvimento de 

páginas de internet dinâmicas. Foi desenvolvida pela Microsoft para permitir a 

criação de scripts (arquivos) no servidor. Todas as ASP Pages são gravadas 

com uma URL padrão através de um navegador da WEB, como o Microsoft 

Internet Explorer ou Netscape Navigator. Quando um navegador solicita um 

ASP, o servidor executa uma série de comandos de script e gera um 

documento HTML, enviando o documento de volta ao navegador para ser 

apresentado na estação cliente do solicitante. 

 

CSTO – (Centro de Suporte Terapêutico Oncológico) – Unidade Hospitalar, 

atualmente denominada HC4 (Hospital de Câncer 4), para onde são 

encaminhados os pacientes FPT que recebem cuidados paliativos.  

 

FPT – Paciente fora de possibilidades terapêuticas encaminhado ao centro de 

cuidados paliativos para tratamentos relacionados principalmente à clínica da 

dor. 

 

HC1 – O Hospital do Câncer 1 (HC 1) é a maior unidade hospitalar do Instituto 

Nacional de Câncer e um dos mais bem equipados hospitais do Ministério da 

Saúde. O HC 1 presta assistência médico-hospitalar gratuita e funciona no seu 

atual endereço na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, desde 1957. 

 

INCA – O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão do Ministério da 

Saúde, vinculado à Secretaria de Assistência à Saúde, responsável por 
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desenvolver e coordenar ações integradas para a prevenção e controle do 

câncer no Brasil. 

 

INTRANET - Conjunto de páginas utilizando tecnologia TCP/IP com acesso 

restrito a um grupo de usuários. 

 

MEDMODEL – Pacote de Simulação projetado especificamente para modelar 

sistemas de saúde como hospitais, clínicas, ambulatórios, etc. Foi desenvolvido 

pela PROMODEL CORP. e possui todas as funcionalidades do simulador 

PROMODEL com a particularidade de possuir uma biblioteca de objetos 

característicos do ambiente hospitalar tais como pacientes, leitos, 

equipamentos médicos, ambulâncias etc. Utilizado por diferentes segmentos 

como as forças armadas dos EUA, Mayo Clinic, M D Anderson Câncer Institute 

além de consultorias como Ernst  & Young dentre outros. 

 

ORACLE  – Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) de alta 

performance e grande porte.  

 

SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade – responsável pelas 

informações de óbitos ocorridos, causas e dados cadastrais do indivíduo, 

sendo alimentado pelos municípios e estados da federação, tendo como fonte 

básica o atestado de óbito.  

 

SHI – Sistema Hospitalar Integrado que é utilizado pela administração 

hospitalar contendo módulos de registro, agendamento, internação, centro 

cirúrgico, radiologia, laboratório e faturamento. 
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TC – Tomografia Computadorizada. Um tomógrafo é constituído dos seguintes 

componentes: scanner que realiza uma seqüência de varreduras sobre o 

paciente com o objetivo de gerar imagens; interface gráfica para uma varredura 

interativa com processamento de imagens em tempo real e estações de 

trabalho que podem ser conectadas em rede e utilizadas pelos médicos 

radiologistas para analisar exames e emitir laudos em tempo real. 

 

 

TOC – Tecnologia de gestão da produção desenvolvida por Eliyahu A Goldratt 

(em inglês, “Theory of Constraints” – TOC) em 1987 englobando vários 

conceitos como o sistema de gerenciamento de desempenho, os cinco passos 

para melhoria contínua, refinamentos de conceitos de como gerenciar a 

produção e outras áreas de uma empresa. 

 

WEB - Rede Mundial de Computadores (Internet) 
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