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RESUMO 

 

Com uma grande demanda por atendimento de emergência e uma longa espera para os 

pacientes, o departamento de emergência de um hospital de olhos foi objeto de estudo deste 

projeto, com o objetivo de reduzir o tempo de espera para as fases de atendimento. Para isso, 

foi necessário entender o funcionamento do departamento e as suas principais características, 

através de observações e de coleta e análise de dados. A partir disso, foi feito o mapeamento de 

processos das principais atividades realizadas no setor. Foi aplicada a ferramenta de simulação 

para auxiliar a tomada de decisão em relação a quantidade de recursos a serem utilizados no 

sistema. O sistema foi modelado e simulado através de um software de simulação. Foram 

identificadas as distribuições de probabilidade correspondentes ao comportamento de cada 

atividade para serem inseridas no modelo. Também foram definidas as medidas de desempenho 

para avaliar os cenários propostos. Considerou-se cinco cenários com diferentes quantidades de 

profissionais realizando as principais atividades do setor. Com base nos resultados obtidos, foi 

possível escolher o melhor cenário e propor algumas melhorias para o sistema. 

 

Palavras chave: simulação, serviço, atendimento, hospital, emergência 
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ABSTRACT 

 

The emergency department of an eye hospital has a great demand for patient care and the 

waiting time is very long. This department will be the object of study of this project, which 

objective is to reduce the waiting time for all the attendance phases. It was necessary to 

understand how the emergency department works and its main characteristics, by observations, 

collecting and analyzing data. Then, a process flow of the main activities of the department was 

created. The simulation was applied to support decision-making of the amount of resources in 

the system. The system was modeled and simulated by a simulation software. The probability 

distributions of each activity were identified to input into the model. The measures of 

performance were defined to evaluate the proposed scenarios. Five scenarios with different 

number of professionals for the main activities of the department were analyzed. By the results, 

it was possible to choose the best scenario and to suggest some improvement proposes for the 

system.  

 

Key words: simulation, service, attendance, hospital, emergency 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A área de saúde é um setor crítico no Brasil e no mundo. Muitas pessoas encontram 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde, principalmente na rede pública (SOUZA, 2014). 

Falta de recursos financeiros, número insuficiente de profissionais, falta de planejamento e 

gestão, estrutura inadequada, superlotação de hospitais e longo tempo de espera por 

atendimento são alguns dos obstáculos encontrados nesse setor, indicados por Guerra (2011) e 

Souza (2014).  

Um hospital é um sistema complexo cuja finalidade é realizar atividades assistenciais e de 

apoio, para atender pacientes que precisam de serviços relacionados à área de saúde. 

Administrar um hospital é uma tarefa complicada, pois trata-se de um ambiente que possui 

diferentes grupos de profissionais, com inúmeras funções, divididas em departamentos, e que 

necessita de uma grande variedade de recursos (ROTTA, 2004; SÁNCHES; SAMA, 1998).  

Para oferecer um serviço de qualidade a seus usuários, deve-se realizar um planejamento da 

capacidade e dos recursos necessários. Para Oliveira (2012), a quantidade de usuários dos 

serviços de saúde e a variação da demanda por esses serviços têm influência direta na 

capacidade dos serviços ofertados. Assim, a estimativa da demanda influencia na tomada de 

decisão sobre as possíveis mudanças ou adequações na capacidade instalada dos serviços 

hospitalares oferecidos. 

A emergência é um dos departamentos mais críticos de um hospital, com a função de 

estabilizar o quadro clínico do paciente, solucionando o problema ou o encaminhando para um 

tratamento específico (OLIVEIRA, 2012). Segundo Furtado (2009), o setor de emergência 

realiza serviços de alta complexidade, exigindo dos profissionais de saúde amplo conhecimento 

sobre as situações de saúde, e também conhecimento do processo de trabalho para intervirem 

na hora correta e com a conduta adequada de forma segura, consciente e ágil. Dependendo da 

gravidade, atrasos podem gerar sequelas, ou até mesmo levar ao óbito. No caso de emergência 

em hospitais oftalmológicos, a demora no atendimento pode levar à perda da visão, bem como 

outras sequelas. Desta forma, o setor emergencial deve estar preparado para atender a todos que 

o procuram, portanto, planejar a capacidade de atendimento de uma emergência é importante 

para não sobrecarregar o sistema. 
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Assim, num cenário em que a demanda crescente pelo serviço emergencial de um hospital 

de olhos impacta de forma negativa o tempo total de pacientes no sistema, é necessário buscar 

ferramentas que auxiliem no processo de tomada de decisão sobre a distribuição de recursos no 

setor, para que este tenha uma capacidade instalada adequada para atender a seus usuários. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O atendimento no departamento de emergência oftalmológica do hospital em estudo é feito 

em três fases: triagem, realizada por um enfermeiro, em que a classificação de risco é definida; 

exame preliminar, realizado por um enfermeiro ou técnico de enfermagem, em que são feitas 

as primeiras avaliações do paciente; e atendimento médico, realizado por um residente ou um 

oftalmologista. Além da espera desde o momento em que chega até o primeiro contato com um 

profissional, o paciente volta para a área de recepção depois de cada atendimento para aguardar 

o próximo.  

Este departamento tem recebido um número grande de pacientes, o que causa uma 

sobrecarga no sistema e um longo tempo de espera por cada uma das fases de atendimento, em 

média 80 minutos no total. Por se tratar de uma emergência, um pronto atendimento é essencial 

para estabilizar o quadro clínico do paciente e minimizar a possibilidade de sequelas. Por isso 

é importante a realização de um estudo para reduzir a espera, principalmente para a triagem, 

porque nesta etapa o risco é determinado e, em casos extremamente graves, o atendimento 

médico é iniciado instantaneamente.  

Além disso, o hospital em questão precisa enviar relatórios prestando contas sobre a 

qualidade de seus serviços para o governo americano e para organizações que fazem 

investimentos nele. O governo faz um ranking dos melhores hospitais oftalmológicos do país 

em relação a qualidade do atendimento e dos profissionais de saúde. O tempo de atendimento 

também é levado em conta nesse rankeamento e, para se manter como um dos melhores 

hospitais, é necessário realizar um estudo para reduzi-lo. De acordo com os relatórios gerados, 

o setor de emergência estava apresentando tempos médios de atendimento muito elevados, 

quando comparados a outros hospitais de olhos. 

Assim, o foco deste projeto pode ser resumido na seguinte questão: Como a simulação pode 

auxiliar no processo de tomada de decisão para que o tempo de atendimento no setor de 

emergência seja reduzido? 
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1.3 OJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este projeto final tem como objetivo desenvolver um modelo de simulação para analisar o 

atendimento no setor de emergência de um hospital de olhos, a fim de reduzir o tempo de espera 

dos pacientes. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do projeto são: 

• Avaliação dos parâmetros que influenciam o atendimento no setor de emergência do 

hospital de olhos; 

• Análise dos processos da emergência; 

• Análise do banco de dados; 

• Levantamento dos tempos das principais etapas dos processos no setor de emergência; 

• Análise da capacidade de atendimento do setor de emergência; 

• Avaliação do impacto no tempo de espera dos pacientes em diferentes cenários, 

considerando mudanças na quantidade de médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem disponíveis. 

  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A aplicação de projetos de simulação em estudos de melhoria tanto em manufatura como 

em serviços tem sido importante para transformar informações em conhecimento, auxiliando o 

processo de tomada de decisão. Este tipo de projeto faz parte da área de conhecimento chamada 

Pesquisa Operacional, que tem como finalidade a solução de problemas reais que envolvem 

tomada de decisão (GAVIRA, 2003).  

O Engenheiro de Produção deve contribuir não só âmbito econômico, mas também de forma 

eficaz para o desenvolvimento social (MOTA, 2016). Os conhecimentos da Engenharia de 

Produção podem ser aplicados em projetos que visam otimizar processos e melhorar a qualidade 

de serviços prestados na área de saúde, trazendo uma contribuição social para a população. 

No contexto do atendimento a pacientes dentro de um hospital, este projeto de simulação 
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irá permitir melhorar a qualidade do serviço prestado, reduzindo o tempo de espera pelo 

atendimento. Atualmente o hospital em estudo vem enfrentando um aumento de demanda no 

setor de emergência, o que sobrecarrega o sistema e gera uma longa espera para os pacientes. 

Isso levou a necessidade de se realizar um estudo no setor, a fim de conhecer suas características 

e identificar oportunidades de melhoria.  

O presente estudo descreverá a aplicação da ferramenta de simulação para apoio à decisão 

em relação a utilização dos recursos disponíveis do hospital. Espera-se que este projeto sirva 

de base para novos estudos de aplicação da simulação na área da saúde. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO 

 

Este projeto limita-se a um estudo do atendimento no setor de emergência de um hospital 

de olhos. O período de análise limitou-se aos meses de Janeiro a Julho, o qual apresenta um 

comportamento estável em todos os elementos do sistema. Assim, os meses de Agosto e 

Setembro não foram considerados por apresentarem uma variação atípica nos tempos de 

atendimento, pois nesses meses existe uma troca de residentes, com ingresso de alunos no 

primeiro ano de residência e saída dos que estão no último ano. O estudo concentrou-se no 

período entre 8h e 19h em dias úteis, que é o período em que o atendimento ocorre no 

departamento de emergência e segue um fluxo definido. Fora desses horários, o atendimento a 

paciente que procuram a emergência é feito em outro local e segue um fluxo diferente. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este projeto está divido em 5 capítulos, da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo apresenta o tema, sua relevância, a definição do problema, os objetivos 

e a justificativa deste projeto, as delimitações do estudo e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo foi destinado à revisão da Literatura, com apresentação de trabalhos 

correlatos, que utilizam a simulação na área da saúde, e ao referencial teórico, apresentando os 

principais conceitos utilizados no estudo. 

O terceiro capítulo trata sobre a aplicação da metodologia que será seguida neste projeto. 

O quarto capítulo representa a aplicação da simulação computacional e a análise dos 

resultados obtidos com os experimentos. 

O quinto capítulo apresenta a análise de alguns cenários simulados. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões finais sobre o projeto. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA E REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo será apresentada a base teórica para fundamentar o projeto. Primeiramente, 

serão apresentados alguns trabalhos realizados que aplicaram a ferramenta de simulação para 

apoio a tomada de decisões com ênfase na área da saúde, inclusive em situações de emergência. 

Em seguida serão mostrados os principais conceitos que serão utilizados nesse projeto. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

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. Esse 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 apoiada por 

uma extensa oferta de softwares de apoio à tomada de decisão (FREITAS, 2013, p. 

49). 

Foi definido um grupo de trabalhos correlatos a partir das palavras-chave Simulação + 

Atendimento, Simulação + Atendimento + Hospital, Simulação + Atendimento + Emergência, 

Simulação + Serviço + Emergência e Simulação + Emergência + Hospital. Todos esses 

trabalhos fizeram uso da ferramenta de simulação para auxiliar o processo de tomada de 

decisões e propor soluções em situações relacionadas à saúde, com foco na área hospitalar, 

como demonstrado na Tabela 1. 

Em ANDRADE (2010) procura-se solucionar o problema de alocação de pessoal para o 

procedimento de classificação de risco numa unidade de emergência hospitalar através de 

simulação. O objetivo é agilizar o processo, tornando possível focar na priorização do 

atendimento de pacientes que apresentam maior risco. Para auxiliar o processo decisório de 

formação de equipes, foi realizada uma avaliação do desempenho de equipes médicas, com 

foco em indicadores de qualidade. Foram testados dois modelos de procedimento de 

classificação de risco, com nove alternativas de composição da equipe, escolhidas em função 

da combinação de papéis assumidos pelos agentes, e de suas diferenças qualitativas. A missão 

de analisar o desempenho global de uma equipe, com agentes qualitativamente diferenciados, 

e julgar como deve ser feita a distribuição de pessoal, é bastante subjetiva e difícil de ser 

mensurada diretamente. Por esse motivo foram usadas técnicas de simulação e de lógica difusa 

para minimizar as incertezas do problema, de forma a obter uma solução aproximada. 
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Tabela 1: Grupo de trabalhos 

Título Autor 

Simulação Baseada em Agentes para 

Alocação de Pessoal em Procedimentos de 

Classificação de Risco na Emergência de 

um Hospital 

Sylvio Flávio Andrade (2010) 

Análise de um Processo de Atendimento de 

Emergência Usando Teoria das Filas 

Karina Pedrini Fraga (2012) 

A Utilização da Pesquisa Operacional para 

o Gerenciamento dos Leitos em um 

Hospital Particular: Estudo de Caso 

Baseado em Simulação Computacional 

Hérica Débora Praxedes de Freitas (2013) 

Planejamento da Programação de Salas de 

Cirurgia: Aplicação ao Caso de Hospital 

Público 

Janaina Figueira Marchesi (2015) 

Simulação e Gestão da Capacidade: 

Aplicação de um Modelo Computacional 

em um Pronto Atendimento 

Augusto Franco Mota (2016) 

Simulação do Fluxo Operacional do 

Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 

Realizado pelo GSE/SAMU no Município 

do Rio de Janeiro 

Delana Galdino de Oliveira (2012) 

A Simulação de uma Central de Operações 

e Controle para Emergências Hospitalares 

em Eventos de Grande Porte 

Fábio Batista de Oliveira (2012a) 

Simulação da Operação de um Sistema 

Integrado de Informações para o 

Atendimento Pré-Hospitalar de 

Emergência no Município do Rio de 

Janeiro 

Marcos dos Santos (2013) 

Análise do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) de Belo Horizonte 

via Simulação e Otimização 

Pedro Marinho Sizenando Silva (2010) 

Simulação do Fluxo de Usuários do Grupo 

de Avaliação e Acompanhamento de 

Pacientes Especiais da Policlínica Naval 

Nossa Senhora da Glória 

Anderson Pessoa Valença (2011) 

 

FRAGA (2012) utiliza a Teoria das Filas para avaliar o comportamento da fila existente na 

recepção de um Pronto Atendimento do setor público de saúde, com a finalidade de verificar a 

aplicabilidade dessa teoria e de propor melhorias. A partir da quantificação de medidas de 

desempenho do sistema de filas, o tomador de decisão poderá promover ações de melhoria no 

nível de serviço oferecido à população e estudar possíveis cenários a partir de variações, como 

a variação na demanda. 

FREITAS (2013) aborda o gerenciamento de leitos na internação de um hospital particular, 

além de identificar possíveis gargalos ou deficiências e, consequentemente, efetuar alterações 
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no fluxo para obter um aumento na capacidade de atendimento, reduzindo os custos, sem 

comprometer a qualidade dos serviços prestados. Segundo o autor, não há leitos hospitalares 

em quantidade suficiente para acompanhar o aumento da demanda no setor de emergência, o 

que gera superlotação, queda na qualidade da assistência prestada aos pacientes, desgaste dos 

profissionais da área de saúde e dificuldade na gestão dos leitos. Para isso, utilizou-se a 

simulação computacional baseada em eventos discretos, identificando os principais parâmetros 

a serem considerados para uma adequada modelagem desse sistema. O estudo possibilitou 

apresentar as melhores alternativas de cenários propostos com o intuito de melhorar a ocupação 

e a rentabilidade do hospital. 

MARCHESI (2015) aplica técnicas de análise, como modelagem de processos e simulação 

de Monte Carlo, para garantir uma tomada de decisão mais estruturada sobre o planejamento e 

a programação de cirurgias em um hospital público. O projeto estuda os processos do hospital 

e as dificuldades encontradas para realizar o planejamento das cirurgias, com foco em melhorar 

o processo atual, em relação ao uso de recursos e à política de agendamento de cirurgias, 

gerenciando o uso das vagas de UTI e reduzindo o índice de suspensões de cirurgias por falta 

de vaga de UTI. 

MOTA (2016) realizou um estudo para identificar as restrições do processo de atendimento 

em um hospital, reduzindo o tempo de espera em filas e diminuindo custos operacionais 

causados por gargalos. Foi utilizada a modelagem através da simulação computacional e, com 

seus resultados, foi possível determinar a capacidade de cada posto operatório e seus respectivos 

custos, sendo possível aumentar o fluxo de pacientes atendidos e melhorar a alocação de 

recursos. Com o estudo, foi analisada a viabilidade de mudanças no quadro de funcionários e 

processos, aumentando o fluxo de atendimento e reduzindo custos operacionais. 

O estudo de OLIVEIRA (2012) pretende apoiar a tomada de decisão sobre o 

dimensionamento de recursos empregados no atendimento pré-hospitalar realizado pelo GSE 

(Grupamento de Socorro de Emergência) / SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência), com o desenvolvimento de modelos de simulação a eventos discretos. Foram 

desenvolvidos diversos experimentos para avaliar, em diferentes cenários, a configuração dos 

profissionais que atuam no call center e o dimensionamento da frota de ambulâncias para 

atender a uma região do município do Rio de Janeiro. São apresentados diversos modelos para 

apoiar a tomada de decisão relativa ao processo de resgate. O trabalho visa contribuir para a 

melhoria do desempenho do sistema, com a redução do tempo de resposta e do tempo de espera 

por atendimento. 
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OLIVEIRA (2012a) propõe modelos de simulação a eventos discretos para analisar o 

comportamento do sistema de admissão de pacientes na emergência de um hospital público em 

diferentes cenários, com o objetivo de avaliar a capacidade do sistema de lidar com o aumento 

da demanda, simular a função de uma Central de Operações e Controle (COC) para o 

monitoramento, a classificação de risco e o encaminhamento de pacientes para os setores 

apropriados. O trabalho se concentra em avaliar a capacidade do sistema de admissão de 

emergência do hospital, dimensionar os recursos necessários para acomodar as variações de 

demanda e avaliar o impacto da utilização de uma COC para manter o equilíbrio entre a oferta 

de serviços e o número de pacientes.  

O trabalho realizado por SANTOS (2013) visa avaliar a capacidade de atendimento de um 

serviço de emergência no Rio de Janeiro, através da simulação de eventos discretos para avaliar 

como o sistema responde ao aumento da demanda. O objetivo é melhorar o sistema pré-

hospitalar de emergência. O estudo integrou os principais serviços realizados na fase pré-

hospitalar, no processo de admissão hospitalar e atendimento na área interna, com a finalidade 

de unificar o fluxo de informação e coordenar os esforços empenhados por cada agente. Com 

isso, buscou-se o equilíbrio entre a demanda e a oferta de ambulâncias e de leitos hospitalares, 

proporcionando um atendimento mais eficiente. 

SILVA (2010) desenvolveu um modelo de simulação representativo das operações do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belo Horizonte, com a finalidade de 

gerar estimativas dos parâmetros de desempenho (tempo de resposta e espera no atendimento) 

que geralmente são utilizados para avaliar esse tipo de sistema. Com o modelo desenvolvido, 

buscou-se avaliar os cenários alternativos de operação com foco em reduzir o tempo de 

resposta, isto é, o tempo entre a chegada da chamada na central de regulação e a chegada da 

equipe de atendimento no local do incidente. 

VALENÇA (2011) empregou a simulação de eventos discretos no âmbito hospitalar voltado 

às crianças portadoras de necessidades especiais. A disponibilidade imediata de tratamento para 

aqueles que necessitam, assim como a frequência com que as consultas podem ser realizadas 

são fatores cruciais que podem refletir na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. O 

objetivo da dissertação é analisar e avaliar o dimensionamento e a atual estrutura do 

atendimento prestado pelo Grupo de Avaliação e Acompanhamento de Pacientes Especiais 

(GAAPE) da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG). Foram propostos cenários 

alternativos, visando um melhor aproveitamento dos recursos e do atendimento prestado. 
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2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com base na Revisão da Literatura foi possível definir os conceitos que serão levados em 

consideração para elaboração do projeto de pesquisa. A próxima seção será destinada a 

descrição dos principais conceitos necessários para facilitar a compreensão de algumas ideias 

no contexto do projeto. 

 

2.2.1 Gestão de Serviços Hospitalares 

 

2.2.1.1 Conceito de serviço 

 

“Um serviço é um conjunto de atividades realizadas para atender às expectativas e 

necessidades do cliente. Por isso, o serviço é definido como sendo um bem não material” 

(PEREIRA, 2013, p. 19).  

Serviços de saúde incluem serviços de diagnóstico e tratamento de doenças, com o objetivo 

de manter ou restaurar a saúde dos pacientes. Melhorar a qualidade e o acesso aos serviços 

depende dos recursos chaves estarem disponíveis (WHO). 

Segundo o Ministério da Saúde (1977, p. 9), hospital é parte integrante de uma organização 

médica e social, que tem como função básica a assistência médica integral, curativa e preventiva 

à população, constituindo-se também em centro de educação, capacitação de recursos humanos 

e de pesquisa em saúde, bem como o encaminhamento de pacientes, com supervisão dos 

estabelecimentos a ele vinculados tecnicamente. 

Ainda segundo o Ministério da Saúde (1977, p. 13), uma unidade de emergência é composta 

por atendimento, diagnóstico e tratamento de pacientes acidentados ou acometidos de mal 

súbito, com ou sem risco iminente de vida. 

O hospital é um estabelecimento com instalações permanentes, pessoal médico e que 

proporciona serviços médicos de assistência e cuidados contínuos de enfermagem, viabilizando 

diagnósticos e tratamento aos pacientes, com maximização e planejamento no uso de recursos 

(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1973). 

No ambiente hospitalar os serviços envolvem processos complexos, de alto risco e custos 

elevados, particularmente em uma unidade de emergência hospitalar (SABBADINI; 

GONÇALVES; OLIVEIRA, 2006). 
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2.2.1.2 Características de serviço 

 

O conceito de serviço é definido fundamentalmente por algumas características, como a 

intangibilidade, a simultaneidade entre a produção e o consumo e a interação com o cliente, que 

diferenciam suas operações das de manufatura (SABBADINI; GONÇALVES; OLIVEIRA, 

2006a). 

Segundo Gianesi e Corrêa (1994), a intangibilidade dos serviços indica que não se pode 

tocar ou possuir os serviços, eles podem somente ser presenciados pelo cliente. Há uma grande 

dificuldade em padronizar e avaliar a qualidade do serviço devido a este atributo. 

Os serviços serem produzidos e consumidos de forma simultânea significa que eles não 

podem ser estocados e que se houver algum problema de qualidade no serviço, este não poderá 

ser analisado antes de ser repassado ao cliente (GIANESI; CORRÊA, 1994). 

Ainda de acordo com Gianesi e Corrêa (1994), a presença do cliente é imprescindível e 

indica que a participação deste no processo é intensa. Isso se deve ao fato de que é o cliente que 

dá início à prestação do serviço, já que o serviço é produzido apenas quando há solicitação por 

parte do cliente. 

 

2.2.1.3 Atendimento a clientes 

 

Matos (2000, p. 8) afirma que clientes são todos aqueles que usufruem de serviços, sendo 

impactados ou mantendo qualquer contato com um setor ou com uma pessoa de uma empresa. 

Por isso, é necessário se preocupar com todos os usuários do sistema, atendendo às suas 

necessidades. 

Ao procurar um serviço, o cliente tem em mente o que deseja encontrar. Ele cria uma 

percepção sobre o serviço, depois de recebê-lo, que influenciará nas suas decisões de compra e 

nas de outras pessoas que souberem como foi sua experiência (LEAL, 2003, p. 14). 

Para Rueda (1998), uma empresa somente consegue se manter no mercado se fornecer um 

atendimento rápido e seguro ao cliente, ser receptivo, possuir empatia e oferecer uma variedade 

de serviços e produtos a um preço que seja compatível com o dos concorrentes. 

No setor de saúde, os clientes são os pacientes. Quando busca um atendimento hospitalar, 

esse tipo de cliente espera, geralmente, receber um diagnóstico e um tratamento assistencial 

para estabelecer seu quadro clínico, tendo seu problema solucionado ou sendo encaminhado 

para um tratamento específico. 
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Os profissionais de saúde lidam com uma demanda variável e, geralmente, crítica de 

pacientes com uma grande variedade de problemas, o que exige flexibilidade e atendimento 

ágil (SABBADINI; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2006a). Diferentemente da manufatura 

industrial, esses serviços envolvem o cuidado com vidas humanas, tornando sua administração 

mais complexa e delicada (ANDRADE, 2010, p. 14). 

Numa emergência hospitalar, os pacientes encontram-se com sua saúde 

debilitada, podendo necessitar de pronto atendimento. A simples sensação de que 

começou a ser atendido já contribui para a diminuição da sua ansiedade, assim como 

para percepção acerca do serviço que lhe é prestado (SABBADINI; GONÇALVES; 

OLIVEIRA, 2006a). 

 

2.2.1.4 Qualidade em serviços 

 

Os serviços, por sua própria expansão, passaram a ser pensados como produtos, a partir dos 

anos 1960, sendo passíveis de padronização na qualidade. Os serviços de saúde também estão 

incluídos nesse movimento (NOVAES, 2000).  

A qualidade nos serviços pode ser definida em termos de subjetividade, atitude e percepção. 

O consumidor faz uma análise sobre a excelência de um serviço recebido (LEAL, 2003, p. 15). 

A demanda de comportamento aleatório e o cuidado com a qualidade são grandes 

desafios encontrados nas operações de gerenciamento de serviços, para se alcançar um 

melhor aproveitamento na alocação e utilização dos recursos. Essa questão tem 

implicações significativas, por estar diretamente relacionada à percepção dos clientes 

sobre o serviço prestado e ao tempo necessário de espera (ANDRADE, 2010, p. 14). 
As empresas precisam oferecer aos seus clientes a garantia de qualidade, tanto em bens 

quanto em serviços, agregando valor ao produto de maneira que eles possam percebê-la como 

diferencial (MATOS, 2000, p. 1). 

A eficiente alocação e utilização dos recursos humanos em um hospital é uma questão 

gerencial relacionada a gestão da capacidade, que trata de recursos de alto custo e com grande 

impacto sobre o fluxo de pacientes e no desempenho do sistema (SABBADINI; GONÇALVES; 

OLIVEIRA, 2006). 

Quando o cliente precisa ser atendido, mas não deseja ter que esperar, como no caso de 

atendimentos do setor de saúde, as empresas devem buscar satisfazer seu desejo de permanecer 

o menor tempo possível em espera para tentar cativá-lo com os serviços oferecidos (CHAVES 

et. al., 2012). 

O tempo perdido em filas, no âmbito da saúde, tem um impacto negativo sobre o bem-estar, 

as probabilidades de cura, a natureza e a extensão das sequelas nos pacientes, seus familiares e 

na sociedade (FRAGA, 2012). 
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Em uma unidade de emergência, quando a capacidade de atendimento é inferior à demanda, 

gera congestionamento e formação de longas filas de espera, que implicam em desconforto para 

os pacientes e aumentam a pressão sobre a equipe médica (SABBADINI; GONÇALVES; 

OLIVEIRA, 2006). 

Segundo Fraga (2012), a existência de filas e o tempo de permanência nelas estão 

relacionados com a eficiência do sistema prestador de serviço. A próxima seção descreverá a 

Teoria das Filas, pois estudar as filas e os processos que as geram é uma forma de buscar a 

melhoria da eficiência do sistema. 

 

2.2.1.5 Classificação de risco 

 

A classificação de risco, segundo o Ministério da Saúde (2009), é utilizada para organizar 

a fila de espera e propor uma ordem de atendimento diferente da ordem de chegada. Busca 

garantir o atendimento imediato às pessoas com grau de risco elevado; informar o paciente que 

não corre risco imediato sobre o tempo provável de espera; promover o trabalho em equipe por 

meio da avaliação contínua do processo; aumentar a satisfação dos usuários. A classificação de 

risco isoladamente não garante uma melhoria na qualidade da assistência. É necessário construir 

fluxos claros por grau de risco. 

 

2.2.2 Teoria das Filas 

 

A Teoria das Filas é uma área da Pesquisa Operacional que analisa o fenômeno de formação 

de filas e suas características através de conceitos de processos estocásticos e de matemática 

aplicada (NOVAES, 1975). É uma ferramenta de otimização que pode ser aplicada para 

diversos tipos de sistemas. Essa teoria pode utilizar modelos matemáticos ou simulação para 

prever e analisar o comportamento das filas.   

É preciso identificar a distribuição de chegadas de clientes no sistema, calculando o tempo 

entre as chegadas. Também é necessário definir a capacidade do sistema, além de encontrar a 

distribuição de probabilidade que cada estágio do serviço segue. 
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2.2.2.1 Conceito de filas 

 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) definem fila como uma linha de clientes esperando 

quando necessitam de serviços de um ou mais prestadores. A fila não precisa necessariamente 

ser uma linha física. A fila se forma quando a demanda é superior a capacidade do sistema.  

Um sistema com fila é qualquer processo em que usuários oriundos de determinada 

população esperam para receber um serviço, podendo sair do sistema assim que o serviço for 

completado. A espera ocorre quando a demanda é maior que a capacidade de atendimento 

(SANTOS, 2013, p. 67). 

 

Figura 1: Elementos de uma fila 

Fonte: Prado (2014) 

 

2.2.2.2 Características das filas 

 

Um sistema com fila é composto fisicamente por usuários, por canais ou postos 

de atendimento e por um espaço designado para a espera. Os usuários chegam de 

acordo com o comportamento que caracteriza o processo de chegada, para serem 

atendidos em postos de atendimento (que funcionam em paralelo), segundo um padrão 

de atendimento. Enquanto os postos estão ocupados, os usuários aguardam em uma 

fila. Assim que um posto de atendimento fica livre, um dos usuários da fila é chamado 

para atendimento, de acordo com um critério pré-estabelecido. Uma vez completado 

o serviço, o usuário é liberado do sistema (SANTOS, 2013, p, 68). 

A caracterização filas é definida pelo modelo de serviço e de chegada dos usuários, 

capacidade de atendimento, número de atendentes disponíveis e ordem de atendimento aos 

usuários (WAGNER, 1990). 

O modelo de chegada de um sistema é caracterizado pelo tempo entre chegadas sucessivas 

de usuários ao local onde o serviço é prestado. A chegada dos usuários pode ser de modo 

individualizado ou em grupos, de tamanhos constantes ou aleatórios (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2000; VALENÇA, 2011). 
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O número de estações de serviço disponíveis é definido pelo número de servidores do 

sistema. O mecanismo de serviço é composto de uma ou mais estações de serviço, que contém 

um ou mais canais de serviços paralelos denominados servidores (VALENÇA, 2011). 

O modelo de serviço pode ser determinado pelo tempo que um servidor demora 

para atender um usuário do sistema. Ele depende da quantidade de usuários que já se 

encontram no sistema ou pode ser estabelecido de maneira independente. Esse tempo 

pode ser determinístico ou estocástico, representado por uma distribuição de 

probabilidades (LEAL, 2003, p. 70). 

A capacidade do sistema representa o número máximo de usuários no sistema, considerando 

tanto os que se encontram nas filas quanto os que estão em atendimento nas estações de serviço. 

Um sistema tem capacidade infinita quando não possui limite de usuários dentro do 

estabelecimento. Já quando há um limite pré-estabelecido, este sistema tem capacidade finita e, 

se estiver lotado, o usuário é impedido de entrar (BRONSON, 1985; VALENÇA, 2011). 

A disciplina de fila é a ordem na qual os usuários são atendidos. Segundo Valença (2011), 

podem ser do tipo FIFO (First In First Out), em que o atendimento é definido pela ordem de 

chegada; LIFO (Last In First Out), em que as primeiras entidades a serem atendidas são as 

últimas a chegarem; PRI (Priority), em que são atribuídas prioridades em relação às entidades 

que serão atendidas; e SIRO (Service in Random Order), em que o atendimento a uma entidade 

se dá de maneira aleatória. 

 

2.2.2.3 A fila sob o ponto de vista do cliente 

 

De acordo com Gianesi e Corrêa (1994), para o cliente, a sensação de espera é mais 

importante em sua percepção sobre o serviço do que o tempo real gasto. Esta constatação 

justifica a preocupação em encontrar meios para atenuar a sensação de espera do cliente. 

A ansiedade das pessoas se reduz com o início do serviço. Em geral, quando as pessoas 

percebem que o serviço já foi iniciado, elas toleram esperas mais longas do que quando este 

ainda não começou. A insatisfação é maior com a espera inicial do que com as subsequentes 

(MAISTER, 1985). É importante promover um primeiro atendimento ao cliente sem que este 

espere muito, para que ele tenha a sensação de que o serviço já começou a ser prestado. 

Do ponto de vista do cliente, o custo de espera implica na perda de usar este tempo em 

outras atividades, além de desgastes psicológicos. Já para a empresa, manter um funcionário 

ocioso gera custos de salários improdutivos (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). 
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2.2.3 Simulação computacional 

 

2.2.3.1 Definição de simulação computacional 

 

“Simulação é a experimentação de um sistema real através de modelos. A possibilidade de 

criar e simular fenômenos desejados permite conferir quão representativas seriam as mudanças, 

colaborando, dessa forma, com a tomada de decisões” (BATEMAN et. al., 2013, p. 1).  

Toscano (2001) define um sistema como um conjunto de partes que interagem entre si e 

com o meio ambiente (meio no qual o sistema se encontra), satisfazendo certas condições, com 

o objetivo de atingir determinados objetivos. 

A simulação computacional é uma complexa ferramenta de análise que auxilia 

nas tomadas de decisão, permitindo a criação de cenários bem próximos da realidade, 

recriando de maneira fiel o processo desejado, tornando possível experimentos que 

muitas vezes teriam grandes gastos se criados no mundo real (MOTA, 2016, p. 9). 
A simulação é utilizada para analisar o desempenho de um sistema através de uma 

modelagem, feita a partir de elementos conhecidos. O modelo constrói os componentes do 

sistema e realiza experimentos que apoiam o entendimento do sistema real sob certas condições 

(OLIVEIRA, 2012, p. 9). 

A simulação é uma técnica que imita o funcionamento de um sistema do mundo 

real em um período definido de tempo. Isto é, um modelo de simulação toma a forma 

de um conjunto de hipóteses acerca do funcionamento do sistema, expresso por 

relações matemáticas ou lógicas entre os objetos de interesse. Ao contrário das 

soluções matemáticas exatas disponíveis, na maioria dos modelos analíticos, o 

processo de simulação inclui a execução do modelo através do tempo (em geral em 

um computador), para gerar amostras representativas das medições do desempenho e 

funcionamento (TOSCANO, 2001).  
 

2.2.3.2 Classificação da simulação 

 

Segundo Kelton et. al. (1998), as simulações são classificadas de acordo com o 

comportamento do seu modelo mediante alguns parâmetros. São eles: 

• Tempo: estática, quando o tempo é invariável. E dinâmica, quando o tempo é variável, 

o que corresponde a maioria dos modelos operacionais. 

• Estado de mudança: contínua, quando o estado do sistema muda continuamente com o 

tempo. Discreta, quando as mudanças ocorrem somente após a separação de alguns 

pontos no tempo. 

• Aleatoriedade: determinísticos, quando os modelos não possuem entradas aleatórias. 

Estocásticos, quando operam com entradas aleatórias. 
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A simulação computacional também pode ser classificada em três categorias básicas, de 

acordo com Chwif e Medina (2015, p. 6): 

• Simulação de Monte Carlo: utiliza geradores de números aleatórios para simular 

sistemas físicos ou matemáticos, nos quais o tempo não é considerado explicitamente 

como uma variável. 

• Simulação Contínua: é utilizada para modelar estados que variam continuamente com 

o tempo. 

• Simulação de Eventos Discretos: utilizada para modelar sistemas que mudam seu estado 

em momentos discretos no tempo, a partir da ocorrência de eventos. 

  

2.2.3.3 Vantagens e desvantagens da simulação computacional 

 

As vantagens da simulação são citadas por diversos autores, entre eles CHWIF e MEDINA 

(2015), FREITAS (2013), GAVIRA (2003), OLIVEIRA (2012a) e VALENÇA (2011). A 

seguir serão resumidas as principais vantagens. 

• Auxilia o ser humano no processo de tomada de decisão; 

• Custo relativamente baixo se comparado a situações reais em que o custo de realizar 

experimento é muito alto; 

• Prevê o comportamento de um sistema baseado em dados de entradas específicos e 

respeitando um conjunto de premissas; 

• Pouco risco em relação à experimentação no sistema real; 

• Capacidade de suportar as flutuações estatísticas de maneira confiável; 

• Processo de modelagem evolutivo, pois começa-se com um modelo relativamente 

simples e aumenta-se sua complexidade aos poucos, adequando as peculiaridades do 

problema; 

• Permite a análise de diversas alterações no cenário virtual, sem o custo e risco de atuar 

no sistema real, para conhecer quais as combinações que dão os melhores resultados;  

• Possui grande flexibilidade, pode ser aplicada para os mais variados problemas; 

• Simula a compressão ou expansão do tempo, para examinar o comportamento do 

sistema; 

• Permite testar novos equipamentos, layouts, sistemas de transporte, entre outros, sem 

comprometer recursos em sua aquisição 
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Também podem ser identificadas algumas desvantagens da simulação. Entre as citadas por 

Freitas (2013) e Gavira (2003), estão: 

• Dificuldade de modelagem; 

• A construção de modelos requer treinamento especial, pois a técnica é aperfeiçoada com 

o tempo e a experiência; 

• A modelagem e a análise da simulação podem consumir muito tempo e apresentar alto 

custo; 

• Os resultados podem ser difíceis de serem implementados; 

• Os resultados da simulação podem ser mal interpretados ou difíceis de serem analisados, 

visto que as saídas geralmente são variáveis aleatórias; 

• A programação de um modelo de simulação pode se tornar altamente custosa e 

desgastante caso os recursos computacionais não sejam apropriados. 

 

2.2.3.4 Etapas de um projeto de simulação 

 

Um projeto de simulação pode ser desenvolvido, seguindo as etapas descritas por Chwif e 

Medina (2015, p. 8 e 9). 

 

1. Concepção ou formulação do modelo: 

A fase inicial do projeto é uma das mais importantes, em que deve-se entender claramente 

o sistema a ser simulado e seus objetivos, além de decidir qual será o escopo do modelo, suas 

hipóteses e o nível de detalhamento. Nesta fase também são coletados os dados de entrada e o 

modelo conceitual é desenvolvido. Se o problema não for bem entendido e identificado, a 

simulação pode levar a resultados completamente errôneos. 

No próximo item serão descritos com mais detalhes os modelos conceituais, suas funções e 

as técnicas utilizadas para construi-los. 

 

2. Implementação do modelo 

Nesta etapa, o modelo conceitual é convertido em um modelo computacional, por meio de 

uma linguagem de simulação ou simulador comercial. Este deve ser avaliado para saber se 

atende ao que foi estabelecido na fase de concepção. Os dados são inseridos no modelo e os 

resultados gerados são analisados, com a finalidade de observar se o modelo representa a 

realidade de forma precisa. 
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3. Análise dos resultados do modelo 

Esta fase consiste na realização dos experimentos, dando origem ao modelo experimental. 

São realizadas várias rodadas do modelo, com análise e documentação dos resultados. A partir 

disso, são geradas as conclusões e recomendações do sistema. Nesta etapa o modelo pode ser 

modificado caso o resultado da simulação não seja satisfatório. 

A Figura 2 representa o desenvolvimento de um projeto de simulação de acordo com Chwif 

e Medina (2015). 

 

Figura 2: Metodologia de Simulação 

Fonte: Chwif e Medina (2015) 

 

Deve-se salientar que as etapas contidas na Figura 2 não devem ser seguidas 

necessariamente de forma linear, podem ocorrer iterações e realimentações no processo. 

 

2.2.3.5 Mapeamento de processos 

 

A fim de entender melhor o funcionamento do sistema, é preciso mapear seus principais 

processos. Segundo Hunt (1996, apud LEAL 2003, p. 45), inicia-se o mapeamento com uma 

representação do sistema inteiro como uma única unidade modular, que será expandida em 

outras unidades mais detalhadas, conectada por setas, que serão decompostas em maiores 

detalhes de forma sucessiva.  



33 
 

Para dar início a representação do processo, é recomendado listar as principais atividades 

por meio de entrevistas e observações. Também é importante identificar o nível adequado de 

detalhamento das atividades, para não exagerar em detalhes que não acrescentam informações 

úteis nem deixar de representar atividades essenciais. 

Devemos começar com o mapeamento do macroprocesso, que representa as principais 

fases do sistema. Depois é preciso detalhar cada uma dessas fases, elencando seus processos na 

ordem em que são realizados. Se necessário, deve-se continuar expandindo cada processo até 

chegar no nível de detalhamento desejado. 

 

2.2.3.6 Modelos conceituais 

 

Como citado anteriormente, este item descreverá os modelos conceituais, que são criados 

na primeira fase do projeto de simulação, a etapa de formulação do modelo. Um modelo é, 

segundo Chwif e Medina (2015, p.3), “uma abstração da realidade, que se aproxima do 

verdadeiro comportamento do sistema, mas sempre mais simples que o sistema real”.  

O modelo representa os componentes do sistema de uma forma que facilita a 

compreensão da realidade com base em fenômenos conhecidos, permitindo a 

realização de experimentos que ajudem a prever o comportamento do sistema real. Se 

o modelo apresenta um desempenho dentro das expectativas, ficamos satisfeitos por 

vermos confirmados o nosso entendimento sobre o sistema em estudo. Se o modelo 

não se comporta como esperado, efetuamos mudanças, na esperança de desenvolver 

um modelo que demonstrará que o nosso entendimento, agora melhorado, refletirá a 

realidade (BATEMAN et. al., 2013, p. 1). 

“O modelo é usado como uma simulação de uma situação presente ou futura e na avaliação 

da probabilidade de sua ocorrência, delimitando a área de ação e determinando o alcance de 

uma situação atual ou futura com um considerável nível de certeza” (GAVIRA, 2003, p. 35). 

Para Mota (2016, p. 10),  

os modelos computacionais podem auxiliar na detecção de informações intrínsecas de 

um processo, gerenciar gargalos da produção, avaliar e planejar projetos futuros com 

um embasamento estatístico. São criados a partir de uma lógica específica de um 

processo ou sistema, sendo alimentados por dados coletados que se transformam em 

parâmetros estatísticos, possibilitando a validação do experimento. 
Ainda segundo Mota (2016, p. 10), 

o modelo de simulação computacional é extremamente aplicável no desenvolvimento 

de um projeto, pois permite a visualização de situações referentes a um teste, ou seja, 

examinar uma situação ou processo que ainda não aconteceu, dando ao seu 

desenvolvedor o poder de tomar importantes decisões com base em dados estatísticos, 

diminuindo assim o grau de incerteza. 
Foram desenvolvidas técnicas de modelagem de processos com a finalidade de auxiliar o 

projeto de simulação, como o ACD (Activity Cicle Diagram), o SAD (Simulation Activity 

Diagram) e o IDEF-SIM (PEREIRA, 2013). 
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O IDEF-SIM é uma técnica baseada em outras já consagradas, como o IDEF0, IDEF3 e 

elementos dos fluxogramas convencionais (PEREIRA, 2013). Na Tabela 2 encontram-se as 

funções de cada elemento e suas origens. 

As definições de cada elemento, segundo Leal et. al. (2009), encontram-se a seguir. 

• Entidade: itens que são processados pelo sistema, como matéria-prima, pessoas e 

produtos. Podem ser agrupadas ou divididas ao longo do processo produtivo e são 

movimentadas por meios próprios ou por meio de recursos. Uma vez representado, o 

símbolo só aparecerá quando uma nova entidade for criada. Assim, torna-se claro o 

número de entidades a ser utilizado e em que pontos do modelo a entidade sofrerá uma 

transformação. 

• Funções: representam os locais onde a entidade sofre alguma ação. Filas, estoques, 

postos de trabalho e de atendimento são exemplos de funções. As funções podem 

modificar uma entidade, como no caso de postos de trabalho, ou alterar o ritmo de tempo 

desta entidade no fluxo, como uma espera (fila, estoque).   

• Fluxo da entidade: representa o direcionamento da entidade dentro do modelo, 

indicando os momentos de entrada e saída da entidade nas funções. 

 

Tabela 2: Simbologia utilizada na técnica proposta IDEF-SIM. Fonte: Leal et. al. (2009) 
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• Recursos: representam elementos usados para movimentar as entidades e executar 

funções, como pessoas ou equipamentos. Os recursos podem ser estáticos (sem 

movimento) ou dinâmicos (que podem se mover sobre um caminho definido). 

• Controles: são regras empregadas nas funções, como sequenciamento, regras de filas, 

programações, entre outros. 

• Regras para fluxos paralelos e/ou alternativos: através delas dois ou mais caminhos 

podem ser executados juntos (junção E), de forma alternativa (junção OU) ou adotando 

as duas regras (junção E/OU). São conhecidas como junções na técnica IDEF3. 

• Movimentação: representa um deslocamento de entidade com uma influência 

importante sobre o comportamento do modelo. 

• Informação explicativa: adiciona uma explicação no modelo, para facilitar seu 

entendimento. 

• Fluxo de entrada no sistema modelo: define a entrada de entidades no modelo. 

• Ponto final do sistema: indica o fim de um caminho dentro do modelo. 

• Conexão com outra figura: usado para dividir o modelo em figuras diferentes. 

 

 

2.2.3.7 Software de simulação 

 

Existem vários softwares de simulação computacional, como o ARENA, FLEXSIM, 

PROMODEL. A Tabela 3 indica algumas características principais desses softwares. 

Tabela 3: Softwares de Simulação 

Software Características 

Arena Análise estatística, modelagem de processos, animação, análise de resultados 

ProModel 
Análise estatística, modelagem de processos, animação, análise de resultados, 
MedModel (específico para área de saúde) 

FlexSim 
Análise estatística, modelagem de processos, animação, análise de resultados, recursos 
3D, FlexSim HealthCare (específico para área de saúde) 

 

Neste projeto foi escolhido o FlexSim, criado pela empresa norte-americana FlexSim 

Software Products. No Brasil, sob o nome FlexSim Brasil, a empresa atua com serviços de 

consultoria e treinamento em simulação e otimização, fornecendo serviços em pesquisa 

operacional para diferentes segmentos.  

Pode-se citar como vantagens desse software a facilidade de uso, customização dos modelos 

de simulação, criação de modelos em 3D, além das ferramentas ExpertFit, Experimenter e 
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OptQuest. O ExpertFit é um potente aplicativo de probabilidade de distribuição, que determina 

rapidamente a distribuição de probabilidade mais apropriada para os dados através do teste de 

aderência e estima os valores dos parâmetros. O Experimenter permite realizar rapidamente 

mudanças de conjuntos de variáveis e simular diferentes cenários, economizando assim tempo 

de execução de muitas repetições de cenários múltiplos. Já o OptQuest identifica, de forma 

eficiente, cenários ideais de acordo com os parâmetros especificados. (FlexSim, 2016). 

Em 2009, o FlexSim introduziu um novo pacote de simulação, o FlexSim HC. Desenvolvido 

para o mercado de heathcare, o FlexSim HC ajuda a melhorar o fluxo de pacientes, planejar 

melhor o layout das instalações, otimizar e dimensionar salas de emergência. 
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3. METODOLOGIA E MÉTODO PROPOSTO 

 

3.1 METODOLOGIA CIENTÍFICA  

 

Uma pesquisa é, segundo Gil (2007), um procedimento racional e sistemático que busca 

respostas para um problema que é proposto. Para encontrar soluções pode-se utilizar o senso 

comum ou o conhecimento científico.  

Marconi e Lakatos (2003) afirmam que o senso comum é o conhecimento transmitido entre 

gerações, com base na experiência pessoal e na imitação. Demo (1985) caracteriza o senso 

crítico como acrítico, crédulo, imediatista e sem sofisticação. Já a ciência, segundo Marconi e 

Lakatos (2003), é a sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições lógicas sobre 

o comportamento de fenômeno que se deseja estudar. Turrioni e Mello (2012) definem o 

conhecimento científico como racional, objetivo e factual, e indicam a mensuração, a 

causalidade (relação de causa e efeito), a generalização e a replicação como as principais 

características que o diferenciam do senso comum.  

Com base no exposto, o presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa científica, 

visto que utiliza uma metodologia científica com a finalidade de alcançar os resultados. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 

Uma pesquisa científica pode ser classificada, de acordo com Gerhardt e Silveira (2009) 

quanto: 

• Natureza: básica, quando busca o progresso científico e a ampliação de conhecimentos 

teóricos. Aplicada quando há interesse prático, com resultados aplicados na solução de 

problemas reais. 

• Abordagem: qualitativa, em que há preocupação com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, focando na compreensão e explicação da dinâmica de relações 

sociais. E quantitativa, quando é centrada na objetividade e utiliza a linguagem 

matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, entre 

outros. 

• Objetivos: exploratória, quando busca proporcionar maior familiaridade com o 

problema, para torna-lo mais explícito ou construir hipóteses; envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com quem teve experiências práticas com o problema 
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pesquisado e análise de exemplos que estimulam a compreensão. Descritiva, quando o 

objetivo é descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Ou explicativa, que 

busca identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos. 

Assim, a pesquisa em questão pode ser classificada como aplicada, pois será direcionada a 

solução de um problema específico; quantitativa, pois busca quantificar os recursos necessários 

em diversos cenários da simulação; exploratória, pois utiliza pesquisa bibliográfica. 

 

3.3 MÉTODO 

 

Este estudo usará a simulação como metodologia. Será baseado em levantamento 

bibliográfico, entrevista com colaboradores, observação do fluxo de pacientes, das principais 

atividades realizadas pelos funcionários e do layout atual, análise de dados do sistema e de 

dados coletados, e utilização de um modelo de simulação. 

O método a ser usado para aplicação de um projeto de simulação será aquele proposto por 

Bateman et. al. (2013), seguindo as seguintes etapas descritas na Figura 3. 

 

Figura 3: Etapas de um processo de simulação 

Fonte: Bateman et. al. (2013) 
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3.3.1 Definição do problema 

 

A primeira etapa para realizar um estudo de simulação é definir o problema. Para chegar a 

uma solução aceitável é necessário conhecer e entender o problema e criar de um plano para 

sua avaliação (GAVIRA, 2003). Por isso é preciso definir o escopo do problema de forma clara 

e fazer um levantamento sobre o que será abordado pelo estudo. 

O modelo mais eficiente, geralmente, considera apenas as partes do sistema que precisam 

ser estudadas para gerar respostas a um problema potencial ou existente. Incluir detalhes 

irrelevantes gera altos custos de modelagem, longos tempos de resposta e rodadas lentas 

(BATEMAN et. al., 2013, p. 34).  

No projeto em questão, o tempo de espera dos pacientes que chegavam à emergência do 

hospital de olhos estava acima da média, se comparado a outros hospitais do mesmo ramo. 

Muitos dos clientes esperavam por um tempo considerado excessivo, principalmente para a 

primeira etapa do processo, a triagem, em que a gravidade do problema é definida e as 

prioridades de atendimento são identificadas. É importante ressaltar que um rápido atendimento 

a pacientes que procuram por um setor de emergência é importante para dar início ao tratamento 

o quanto antes, estabilizando seu quadro e evitando sequelas. Logo, o problema pode ser 

resumido como o tempo de espera excessivo para o atendimento na emergência do hospital em 

estudo. 

 

3.3.2 Estabelecimento de objetivos 

 

Os objetivos de um estudo de simulação deverão ser claros e indicar a busca pela resolução 

do problema que deu origem ao estudo. Os objetivos surgirão de forma natural após a definição 

do problema, já que o seu propósito é resolve-lo. Mesmo que a avaliação de certos métodos de 

melhoria seja importante para o estudo, estes não devem ser estabelecidos como objetivo, para 

não impedir que outras alternativas sugeridas pelos resultados sejam analisadas (BATEMAN 

et. al., 2013, p. 34). 

Os objetivos geral e específicos do presente estudo foram definidos no capítulo 1, de forma 

a realizar um projeto de simulação visando a redução do tempo de espera dos pacientes na 

emergência do hospital. 
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3.3.3 Formulação e planejamento de modelos 

 

Com o problema a ser estudado e os objetivos da simulação definidos, será possível 

desenvolver uma estrutura conceitual para o modelo, que deverá incluir eventos e elementos 

fundamentais (BATEMAN et. al., 2013, p. 35). 

Segundo Naylor (1971), a formulação do modelo compreende a especificação de seus 

componentes, variáveis, parâmetros e relações funcionais. Deve-se começar com um modelo 

simples, para depois aumentar sua complexidade gradualmente. A complexidade do modelo 

não deve ser maior que a necessidade de abstração demandada pelos objetivos do estudo 

(GAVIRA, 2003). 

Segundo Chwif e Medina (2015), depois de elaborar o modelo abstrato na mente, este deve 

ser transformado em um modelo de simulação conceitual. Robinson et. al. (2011) definem o 

modelo conceitual como uma abstração de um modelo real ou sistema proposto, cujo objetivo 

é extrair a simplificação apropriada da realidade. O modelo conceitual constitui um esboço do 

sistema, de forma gráfica ou algorítmica, que define os componentes e descreve as variáveis e 

as interações lógicas que fazem parte do sistema (SANTOS, 2013). 

Neste projeto será utilizada a técnica de modelagem IDEF-SIM, pois é uma técnica recente 

com foco total em simulação. 

  

3.3.4 Coleta de dados 

 

Nesta fase, define-se os dados que serão utilizados e o nível de detalhamento do modelo, 

conforme com os objetivos e metas do projeto. Os dados serão utilizados para especificar os 

parâmetros do modelo e as distribuições de probabilidade das entradas (SILVA, 2010). 

A coleta de dados é um processo contínuo. Se os dados disponíveis são insuficientes, é 

necessário conseguir assistência adicional daqueles mais familiarizados com o sistema; reunir 

informações por si próprio; estar determinado a acreditar e se apoiar em alguns pressupostos na 

construção do modelo. Ao utilizar um pressuposto, deve ser feita uma análise de sensibilidade, 

através de modificações dos valores assumidos para seus efeitos na performance do sistema. 

Esta análise deve indicar que a busca de informações mais detalhadas não contribui 

significativamente para a mudança dos resultados do sistema (BATEMAN et. al., 2013, p. 35).  

De acordo com Chwif e Medina (2015, p. 20), a coleta de dados se inicia com a escolha 

adequada das variáveis de entrada do sistema a ser simulado. É importante ter cuidado para 
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diferenciar os dados de entrada (valores fornecidos ao modelo de simulação) e dados de saída 

(valores obtidos do modelo de simulação). 

Esta etapa do projeto consiste em coletar dados sobre a chegada de pacientes na emergência: 

número de pacientes por dia da semana, número de pacientes por hora do dia, distribuição de 

chegada de pacientes, número de enfermeiros e médicos por hora do dia e por dia da semana, 

duração de cada etapa de atendimento, porcentagem de pacientes de cada nível de classificação 

de risco, amostragem a utilização das salas de consulta. Com esses dados é possível entender 

as características do sistema da emergência e tirar conclusões sobre o que pode ser feito para 

reduzir o tempo de espera e melhorar a experiência dos pacientes. 

 

3.3.5 Desenvolvimento do modelo computacional 

 

O modelo geralmente se inicia com uma abstração conceitual do sistema e os detalhes vão 

sendo acrescentados com o seu desenvolvimento. O modelo conceitual se transformará em um 

modelo computacional com a definição do processamento de eventos e das relações entre eles. 

Ao desenvolver o modelo computacional, o modelador deve pensar abstratamente em conceitos 

de sistemas reais, para que haja coerência entre a estrutura do modelo e a ferramenta de 

modelagem utilizada (BATEMAN et. al., 2013, p. 36). 

O modelo computacional do problema é construído a partir de informações e dados 

coletados nas etapas anteriores. Pode-se utilizar alguma linguagem de programação ou algum 

software de simulação. Após implementado, é necessário verificar se o modelo computacional 

funciona como o previsto (GAVIRA, 2003; SILVA, 2010). 

 

3.3.6 Validação 

 

É preciso confirmar que o modelo construído atende aos objetivos da simulação (LEAL, 

2003). A validação consiste em determinar que o modelo é uma representação confiável do 

sistema real (GAVIRA, 2003). Para isso, compara-se os valores das variáveis de resposta 

fornecidas pelo modelo computacional com os valores reais do sistema. Pode-se estabelecer a 

credibilidade de um modelo ao modificar o valor de um parâmetro de entrada e comparar seu 

impacto com as respostas conhecidas do sistema (BATEMAN et. al., 2013, p. 38).  

Pode-se utilizar diferentes técnicas estatísticas, como intervalo de confiança, teste de 

hipóteses e análise da variância. Caso não seja possível fazer a comparação com dados reais, 
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são necessárias a participação e análise detalhada dos programadores e dos gerentes envolvidos 

para garantir a representatividade e eficácia do modelo (SILVA, 2010). 

 

3.3.7 Verificação 

 

A verificação pode ser realizada através de rodadas de simulação com o monitoramento de 

sua operação. Uma indicação de veracidade do modelo é conseguir gerar resultados que estejam 

de acordo com os objetivos do estudo (BATEMAN et. al., 2013, p. 37).  

Neste estágio, o modelo é testado em rodadas piloto de modo a gerar dados suficientes que 

serão utilizados no processo de validação (SILVA, 2010). Para gerar resultados mais confiáveis 

para o modelo é necessária a execução dessas rodadas, pois como as variáveis são aleatórias, 

cada execução gerará respostas diferentes, se aproximando de uma situação real (GAVIRA, 

2003). 

Existem várias ferramentas para verificar um modelo. Entre elas está a animação, que pode 

ser estudada em velocidade suficientemente baixa para a análise do movimento de peças, 

clientes e outras entidades no sistema. Variáveis e outros contadores podem ser apresentados 

na tela de animação ou monitorados através de plotagem, para assegurar que as variáveis 

estejam respondendo ao modelador. Também pode-se comparar as saídas do modelo com as 

previsões de outros modelos analíticos, se disponíveis. Além disso, a estrutura do modelo pode 

ser analisada por um outro modelador experiente (BATEMAN et. al., 2013, p. 37). 

 

3.3.8 Experimentação 

 

Esta etapa consiste em realizar várias simulações e armazenar as informações relevantes 

para análise relativa ao desempenho do sistema (SILVA, 2010). 

É importante que as pessoas envolvidas no projeto de simulação tenham algumas ideias 

preliminares de alternativas de soluções a serem avaliadas. Antes de fazer a avaliação de cada 

uma com o modelo, devem ser determinados a extensão necessária de tempo a ser simulado e 

o tempo para se atingir o estado de regime, quando aplicado, a fim de obter resultados 

aceitáveis. O modelador deverá considerar a variação dos resultados de saída e determinar o 

número de replicações necessárias para obter uma amostragem estatística confiável 

(BATEMAN et. al., 2013, p. 38). 
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Segundo Bateman et. al. (2013, p. 38), simulação muito longa, replicações em excesso e 

tempo muito longo de aquecimento são fatores que podem geram um aumento no tempo 

necessário ou no custo do estudo, acrescentando pouco aos resultados. 

Projeto experimental é o desenvolvimento de procedimentos e testes para analisar e 

comparar alternativas, com o propósito de maximizar a utilidade da informação gerada pelas 

rodadas de simulação, minimizando os esforços. Sem este plano, pode ser difícil fazer 

comparações equitativas entre soluções candidatas (BATEMAN et. al., 2013, p.39). 

 

3.3.9 Análise dos resultados 

 

As informações que serão utilizadas devem ser precisas o suficiente para determinar o 

desempenho do sistema sob determinada configuração e possibilitar a comparação de diferentes 

cenários. Para analisar os resultados deve-se utilizar técnicas estatísticas (GAVIRA, 2003; 

SILVA, 2010).  

Cada configuração do modelo e seus resultados devem ser registrados, para facilitar relatos 

eventuais, ajudar a determinar a alternativa que atinge o melhor resultado e a observar 

tendências que sugiram alternativas adicionais (BATEMAN et. al., 2013, p. 39).  

 

3.3.10 Documentação e implementação 

 

Esta é a fase de documentar os pressupostos, o modelo computacional de simulação 

desenvolvido e os resultados dos cenários simulados. O documento gerado é importante para a 

implementação dos resultados, além de contribuir para novos estudos na mesma área. Os 

resultados encontrados devem ser apresentados para os envolvidos no projeto e utilizados para 

auxiliar a tomada de decisões. O uso de animação facilita a comunicação e exposição do modelo 

implementado (GAVIRA, 2003; SILVA, 2010). 

A implementação começa com o início do projeto de simulação. É necessário definir uma 

programação para o projeto. Posteriormente, projetos de simulação normalmente são 

adicionados, adaptados ou fundidos em modelos maiores, com a finalidade de serem utilizados 

em outros formatos (BATEMAN et. al., 2013). 
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4. APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO SETOR DE 

EMERGÊNCIA 

 

Neste capítulo serão apresentadas todas as informações referentes à execução do projeto, 

será descrito o setor de emergência do hospital onde foi realizado o estudo, a coleta e a análise 

dos dados, a definição do modelo conceitual e computacional e as etapas da aplicação da 

simulação computacional, seguindo a metodologia apresentada no capítulo 3.  

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO SETOR DE EMERGÊNCIA 

 

A fim de facilitar o entendimento do local onde foi feito o estudo, a Figura 4 representa o 

layout do departamento de emergência do hospital de olhos. 

 

Figura 4: Layout do setor de emergência 

 

O setor de emergência do hospital de olhos está localizado no segundo andar, mesmo andar 

que a clínica oftalmológica. É importante ressaltar que os diretores do setor de emergência tem 

reclamado pela falta de salas, pois algumas das salas da área da emergência são divididas com 

a clínica médica. 

As salas de atendimento são divididas entre os médicos, enfermeiros e técnicos de acordo 

com a demanda do dia. A sala 206A é utilizada apenas para a fase de triagem. A sala 207 possui 

uma maca em vez de uma cadeira para atendimento oftalmológico, para pacientes em estado 

debilitado, que geralmente chegam de ambulância e precisam de uma cama. Essa sala também 

é utilizada como sala de triagem quando necessário. As outras salas podem ser utilizadas tanto 

para exame preliminar quanto para atendimento médico. 
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Como não há uma divisão clara entre a emergência e a clínica, é comum que os pacientes 

se confundam e se encaminhem para a recepção da emergência, por ser a que está mais próxima 

da entrada, mesmo quando possuem consulta marcada para a clínica. 

Entre 19h e 07h, os pacientes que chegam à emergência são atendidos no quinto andar, 

onde ficam os pacientes que estão internados para fazer cirurgia ou que já fizeram e ainda não 

tiveram alta. A triagem e o exame preliminar dos pacientes que chegam até às 21h ainda são 

feitos no segundo andar, enquanto a consulta com o médico já é feita no quinto andar. Às 21h 

todos os enfermeiros e técnicos da emergência vão embora, então a partir desse horário, os 

pacientes já são encaminhados diretamente para o quinto andar. Durante a noite e a madrugada, 

os enfermeiros responsáveis pelos pacientes que passam a noite no hospital também ficam 

responsáveis por atender aos pacientes da emergência. 

A partir de 07h, o atendimento que estava sendo realizado no quinto andar do hospital 

começa a ser transferido para o segundo andar. Os pacientes que estavam aguardando por 

alguma etapa do atendimento são encaminhados para sala de espera da emergência e os que 

chegarem depois desse horário vão direto para o segundo andar. Assim, todos os pacientes em 

busca de tratamento de emergência são atendidos pelos médicos ou enfermeiros na área da 

emergência. 

 

4.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

Primeiramente foi feito um mapeamento dos processos existentes na emergência do hospital 

em estudo para que se entendesse o funcionamento do setor. Os processos foram desenhados 

de acordo com observações e entrevistas com os donos dos processos, responsáveis pelas 

atividades desenvolvidas. Foi utilizado o software Bizagi Modeler. 

A visão geral do sistema de emergência é representada pela Figura 5. 
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Figura 5: Macroprocesso do atendimento na emergência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.1 Registro  

 

O fluxo de atividades do setor de emergência começa pela fase de Registro, em que é feita 

a confirmação de que o atendimento é para o setor de emergência e são coletadas as informações 

básicas sobre o paciente. A Figura 6 ilustra essa fase. 

 

Figura 6: Fluxograma do processo de registro 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como no hospital em estudo, a área de emergência e a clínica dividem a mesma entrada e 

não há uma sinalização clara indicando onde está cada uma, muitos pacientes não sabem para 

qual recepção devem se dirigir. Muitos entram na fila de registro da emergência, mas já tem 

uma consulta marcada na clínica. Eles perdem um tempo sem necessidade apenas para serem 

informados que devem fazer o registro na outra recepção. Por esse motivo, é necessário 

confirmar se o paciente já tem uma consulta agendada, como mostrado na Figura 7. 
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Confirmação de emergência 

 

Figura 7: Fluxograma da confirmação de emergência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Depois de identificar que o paciente está aguardando para ser atendido na emergência, o 

recepcionista coleta as informações básicas do paciente, como nome, idade, sexo, número de 

documento de identidade, endereço e principal queixa, como na Figura 8. 

Registro no sistema 

 

 

Figura 8: Fluxograma do registro no sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após o registro, o paciente recebe uma pulseira de identificação com seus principais dados. 

Caso seja um acompanhante que esteja fazendo o registro, o recepcionista se dirige ao paciente 

para colocar a pulseira em seu braço, conforme Figura 9. 
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Entrega da pulseira de identificação 

 

 

Figura 9: Fluxograma da entrega da pulseira de identificação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 Triagem 

 

A triagem é o primeiro contato que o paciente tem com um profissional de saúde. Nesta 

etapa será definida a classificação de risco. A Figura 10 representa o processo de triagem. 

 

Figura 10: Fluxograma do processo de triagem 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Alguns pacientes não se encontram na área de espera quando são chamados para a próxima 

fase de atendimento. Como demonstrado na Figura 11, caso o paciente seja chamado mais de 

três vezes, ele será retirado do sistema, para que os atendentes não percam tempo procurando 

por um paciente. 
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Chamar paciente 

 

 

Figura 11: Fluxograma de chamar paciente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 12 representa as atividades desenvolvidas durante a triagem. O enfermeiro se 

dirige à área de espera e chama pelo nome do paciente, depois o acompanha até a sala de 

triagem. Nesta etapa são feitas as primeiras avaliações do paciente, como os sinais vitais, e 

também são registradas ou atualizadas as informações sobre alergias, uso de remédios ou drogas 

e outras informações pessoais. De acordo com as queixas do paciente e a avaliação do 

enfermeiro, é definido o nível de risco do paciente.  

Realizar triagem 

 

Figura 12: Fluxograma de realizar triagem 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Caso o paciente seja nível 1 na classificação de risco, ele já é encaminhado para o 

atendimento médico, sem precisar voltar à sala de espera.  
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4.2.3 Confirmação de pagamento 

 

Após a triagem, o paciente volta para a sala de espera e aguarda até ser chamado na recepção 

para confirmar o meio de pagamento da consulta. O processo de confirmação de pagamento é 

representado na Figura 13. 

 

Figura 13: Fluxograma de confirmação de pagamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 14 detalha a atividade de confirmação do meio de pagamento da consulta. 

Confirmação da forma de pagamento 

 

Figura 14: Fluxograma de confirmação da forma de pagamento 

Fonte: Elaborado pelo autor 



51 
 

Se o paciente possuir um plano de saúde, serão confirmadas as informações de seu plano. 

Caso contrário, o paciente faz o pagamento da consulta ou, se não tiver condições de pagar, ele 

é encaminhado para a assistência social para identificar como será feito o pagamento. O 

paciente, então, aguarda até que seja chamado para a próxima avaliação. 

 

4.2.4 Exame preliminar 

 

O técnico de enfermagem vai até a área de espera e chama pelo nome do paciente. Algumas 

vezes o paciente não se encontra na sala, então o técnico volta para sua sala e depois volta à 

área de espera para chamar novamente o paciente. Caso chame por três vezes e o paciente não 

esteja no local, seu atendimento é encerrado no sistema. Essa fase é representada pela Figura 

15. 

 
Figura 15: Fluxograma de exame preliminar 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesta fase os pacientes também são chamados pelos atendentes. Quando são chamados por 

mais de três vezes, tem o atendimento encerrado no sistema, como demonstrado na Figura 16. 
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Chamar paciente 

 

Figura 16: Fluxograma de chamar paciente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na fase de exame preliminar, o técnico preenche o sistema confirmando nome e data de 

nascimento do paciente, revisa informações de alergia, atualiza histórico médico, cirúrgico e 

familiar do paciente, atualiza uso de substâncias, faz a dilatação do olho do paciente e realiza 

um exame básico. Esse processo é representado pela Figura 17. 

 

Realizar exame preliminar 

 

Figura 17: Fluxograma de realizar exame preliminar 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.5 Atendimento médico 

 

Depois do exame preliminar, o paciente volta à área de espera, onde é preciso esperar o 

tempo mínimo de 20 minutos para a dilatação das pupilas até que seja chamado por um médico. 

O médico chega na sala de espera, chama pelo paciente e o acompanha até a sala de 

atendimentos. A Figura 18 representa a fase de atendimento médico. 

 

Figura 18: Fluxograma de atendimento médico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A consulta é realizada por um médico ou um residente oftalmologista. É preciso conferir se 

o paciente já está com as pupilas dilatadas antes de dar início à consulta. A Figura 19 revela os 

procedimentos que ocorrem durante o atendimento do médico. 

Consulta médica 

 

Figura 19: Fluxograma de consulta médica 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Nesta fase o médico faz o atendimento ao paciente, de acordo com as necessidades. Se for 

preciso realizar exames para complementar o atendimento, o paciente deve se dirigir à recepção, 

para agendar os exames e pegar o pedido, como identificado na Figura 20, 

Procedimentos adicionais 

 

Figura 20: Fluxograma de procedimentos adicionais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Caso sejam feitos no mesmo dia, o paciente volta à recepção depois de realizar os exames, 

que geralmente são feitos no próprio hospital, e aguarda para uma segunda avaliação do médico, 

descrita na Figura 21. 

Avaliação secundária 

 

Figura 21: Fluxograma de consulta médica 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.6 Finalização do atendimento 

 

Depois de liberado pelo médico, o paciente deve-se dirigir ao balcão da recepção para 

encerrar seu atendimento no sistema. Nesta fase são marcadas as consultas posteriores, quando 

necessárias. Esta fase está representada pela Figura 22. 
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Figura 22: Fluxograma de finalização do sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 23 exemplifica o processo de finalização do processo no sistema. 

Finalização do processo no sistema  

 

Figura 23: Fluxograma de finalização do processo no sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Durante as observações, foi possível notar que muitos pacientes não se dirigem à recepção 

para finalizar seu atendimento, eles simplesmente vão embora do hospital. Isso implica em 

divergência nos dados gerados pelo sistema da emergência, pois os recepcionistas levam um 

tempo até perceber que esse paciente já não se encontra mais na emergência. Assim, os dados 

do tempo total de permanência do paciente no sistema são maiores que na realidade. 
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4.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os responsáveis do hospital de olhos constataram que os tempos de permanência dos 

pacientes no sistema de emergência estava muito alto, quando comparados a outros hospitais 

da mesma especialidade. Por ser uma emergência, espera-se que o atendimento seja feito de 

maneira rápida. Porém a demanda está crescendo ao longo dos anos e o departamento não está 

preparado para atender a todos os pacientes que o procuram em um tempo adequado.  

O hospital está entre um dos melhores hospitais de olhos do país por vários anos seguidos, 

porém os resultados da emergência estão muito abaixo do esperado. A fim de se manter com 

uma boa posição no ranking dos hospitais, além de proporcionar uma melhor experiência aos 

pacientes, foi preciso realizar um estudo com o objetivo de analisar os tempos de atendimento 

e de espera e propor soluções para reduzir o tempo total dos pacientes no sistema. 

 

4.4 MODELO CONCEITUAL 

 

As informações abstratas na mente do modelador devem ser registradas em forma de um 

modelo conceitual. Segundo Chwif e Medina (2015), devemos colocar o modelo abstrato que 

está em nossa mente no papel, usando alguma técnica de representação do modelo de simulação 

conceitual. Com a finalidade de representar o sistema do departamento de emergência em 

estudo, o modelo conceitual foi desenvolvido utilizando a técnica IDEF-SIM, como mostra a 

Figura 24. 

 

 Figura 24: Modelo conceitual 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com Leal et. al. (2009), vale ressaltar que um detalhamento exagerado do modelo 

conceitual pode dificultar seu entendimento e sua construção. Além disso, é importante criar 
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um modelo que não seja direcionado a um software de simulação específico, pois os modelos 

conceituais são a base para se criar um modelo computacional, independente do software a ser 

utilizado. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foram analisados os dados gerados pelo sistema do hospital entre os dias 01 de janeiro de 

2016 e 19 de maio de 2016, totalizando 20 semanas, com informações dos pacientes, principais 

queixas e horários desde a chegada, passando pelos atendimentos, até a saída do hospital. Nesse 

período, foram atendidos 9286 pacientes no setor de emergência.  

Dividindo o número total de pacientes que foram atendidos em cada dia da semana pelo 

número de semanas estudadas, obteve-se as médias de atendimento por dia da semana, 

conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Número médio de atendimentos por dia da semana 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao dividir o número total de pacientes que chegam na emergência a cada hora do dia pelo 

número de dias observadas, obteve-se a média diária de chegada de pacientes por hora do dia, 

conforme o Gráfico 2. 

42.75

82.75

72.6
69.55 68

73.7

54.95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Média de atendimentos por dia da semana



58 
 

 
 

Gráfico 2: Número médio de chegada de pacientes por hora do dia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 4 resume esses dados em partes do dia. Através dela, percebemos que 80% dos 

pacientes chegam na emergência entre 07h e 19h, que é o período de atendimento da emergência 

no segundo andar do hospital. 

Tabela 4: Número médio de chegada de pacientes 

00h - 07h  2.76 3.8% 

07h - 12h 28.19 38.4% 

12h - 19h 31.08 42.4% 

19h - 00h 11.29 15.4% 

Total 73.32 100% 

 

Os pacientes são classificados em níveis de risco, em que o nível 1 é o mais grave e o 5 o 

mais leve. Mais da metade dos pacientes que chegam ao setor de emergência são classificados 

como nível de risco 3 (52%). Outros 31% dos pacientes são classificados como nível 2 e apenas 

2% representam os pacientes com os problemas mais graves. O Gráfico 3 representa a 

porcentagem de atendimentos para cada nível de classificação de risco. É preciso tem um 

sistema capaz de atender a demanda dos pacientes que chegam a emergência em um tempo 

adequado, para que quando chegue um paciente em estado grave, ele possa ser atendido com 

prioridade, sem prejudicar o fluxo de atendimento dos demais. 
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Gráfico 3: Porcentagem de pacientes por classificação de risco 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados disponibilizados pelo sistema do hospital informam: nome, idade e sexo do 

paciente; data e horário de chegada; principais queixas; diagnóstico; nível de classificação de 

risco; tempo entre a chegada e o início da triagem; duração da triagem; duração do exame 

preliminar; horário do primeiro contato com o médico; tempo entre o fim do atendimento 

médico e a saída do sistema; tempo entre o início da triagem e a saída do sistema e tempo entre 

a chegada e a saída do sistema. Como esses dados não são de simples interpretação, foi preciso 

extrair informações diretas sobre os tempos de cada paciente no sistema. Assim, foram 

calculados os tempos de duração entre a chegada ao sistema e o início da triagem; duração da 

triagem; espera entre a triagem e o exame preliminar; duração do exame preliminar; espera 

entre o exame preliminar e o atendimento médico; duração do atendimento médico e tempo 

entre o fim do atendimento médico e a finalização do processo no sistema. 

Foi necessário coletar dados sobre a duração do processo de registro e de confirmação de 

pagamentos, pois essas informações não são disponibilizadas pelo sistema. Foram coletados os 

tempos de 10 pacientes em dias e horários aleatórios para analisar o comportamento dessas 

atividades. 

Foram analisados os dados de segunda a sexta-feira, entre 8h e 19h, para construção do 

modelo de simulação. Nos finais de semana e durante a noite/madrugada, os pacientes que 

chegam buscando um atendimento de emergência são atendidos em um outro setor do hospital 

e os fluxos de atendimento são diferentes. Por esse motivo, esses horários não foram analisados. 
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4.5.1 Técnica de Amostragem (Activity Sampling) 

 

Foi aplicada a técnica de amostragem chamada Activity Sampling para identificar a 

porcentagem do tempo em que há salas de consulta vagas. Esta técnica analisa se as salas estão 

sendo utilizadas para atender pacientes, para outras atividades ou se estão vazias. 

Durante três dias da semana diferentes, entre as 9h e as 15h, foram coletados os dados. A 

cada 10 minutos, todas as salas eram observadas e a informação anotada: se estavam com 

paciente, sendo utilizadas para outras atividades ou vazias. Foram calculadas as médias de cada 

tipo de situação, conforme indicado na Tabela 5. 

Tabela 5: Número médio de salas em cada atividade 

  

09h - 

10h 

10h - 

11h 

11h - 

12h 

12h - 

13h 

13h - 

14h 

14h - 

15h Média 

Atendimento a 

pacientes 3.72 4.67 3.39 4.33 4.06 3.78 3.99 

Outras atividades 3.50 5.17 5.44 4.72 4.17 5.11 4.69 

Vazia 4.00 2.83 3.28 2.94 4.39 3.78 3.54 

 

Com base nesses dados, percebe-se que há salas vazias em todas as horas do dia, ou seja, 

não há falta de salas para atendimento de pacientes.   

 

4.5.2 Tratamento dos dados 

 

Foi necessário filtrar os dados provenientes do sistema antes de analisá-los, pois foram 

constatados dados incoerentes. Havia tempos de atendimento negativos ou iguais a zero. Por 

meio de observação e entrevistas com os funcionários da emergência, foi percebido que muitas 

vezes os médicos não finalizam o atendimento no software, gerando tempo de duração de 

atendimento médico de horas. Também é comum que os pacientes que não precisam dar 

continuidade ao atendimento ou marcar uma consulta não realizam a finalização do seu 

processo na recepção, o que leva a tempos de finalização do processo extensos, pois muitas 

vezes os recepcionistas demoram a perceber que os pacientes já foram embora. Isso gera muitos 

dados que não condizem com a realidade. 

Para ter um resultado coerente com a realidade, muitos dados precisaram ser excluídos. 

Foram descartados todos os pacientes que tinham algum tempo de atendimento menor ou igual 

a zero. Depois, foi plotado um Boxplot no software Minitab para identificar a presença de 

outliers, como demonstrado na Figura 25. 
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Figura 25: Boxplot dos tempos de atendimento 

Fonte: Retirado do software Minitab 

 

Os outliers podem ser gerados, segundo Chwif e Medina (2015), por erro na coleta de dados 

ou por um evento raro e inesperado. Quando a presença de outliers é causada por erros na coleta, 

o melhor a se fazer é retirá-los da amostra.  Como foram identificados os dados inconsistentes, 

pelos donos dos processos, por não usar o sistema corretamente, esses outliers foram 

eliminados, como mostra a Figura 26. Assim, foram analisados os dados de 965 pacientes para 

encontrar a distribuição de probabilidade que os dados seguem. 

 

Figura 26: Boxplot dos tempos de atendimento sem outliers 

Fonte: Retirado do software Minitab 
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4.5.3 Distribuição de probabilidade 

 

Após o tratamento dos dados, é necessário identificar as distribuições de probabilidade. Para 

isso foi utilizado o ExperFit, ferramenta estatística do software FlexSim, que identifica as 

distribuições que melhor representam os dados. Para o tempo entre de chegada de pacientes e 

o registro foi utilizada a análise de dados contínuos e para os tempos de atendimentos, a análise 

de dados discretos. 

 

4.5.3.1 Chegadas 

 

Para analisar o tempo entre chegadas de pacientes à emergência, foram escolhidas todas as 

segundas-feiras, por ser o dia com maior número de atendimentos da semana, 18% do total de 

atendimentos. Foram calculados os intervalos entre chegadas e agrupados em 2 grupos.  

 

Entre 8h e 12h 

 

Os tempos entre chegadas de 08h às 12h foram inseridos no ExpertFit, gerando as 

estatísticas descritivas contidas na Figura 27.  

 

Figura 27: Estatísticas descritivas de chegadas entre 8h e 12h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 
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Ao fazer o auto ajuste da distribuição de probabilidade, encontramos as melhores 

distribuições de probabilidade. De acordo com a Figura 28, uma das melhores distribuições de 

probabilidade para o tempo entre chegadas de 08h às 12h é a exponencial. 

 

Figura 28: Ajuste automático de distribuição de probabilidade de chegadas entre 8h e 12h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Com o objetivo de analisar se a distribuição exponencial se ajusta aos dados de tempo entre 

chegadas de 8h às 12h, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, demonstrado na Figura 

29. 

 

Figura 29: Teste Kolmogorov-Smirnov de distribuição de probabilidade de chegadas entre 8h e 12h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

A fim de identificar os parâmetros da distribuição exponencial para chegadas entre 8h e 

12h, utilizou-se a Representação de Simulação do ExperFit. Os parâmetros estão identificados 

na Figura 30. 
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Figura 30: Representação de simulação de chegadas entre 8h e 12h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Entre 12h e 19h 

 

Os tempos entre chegadas de 12h às 19h foram inseridos no ExpertFit, gerando as 

estatísticas descritivas contidas na Figura 31.  

 

Figura 31: Estatísticas descritivas de chegadas entre 12h e 19h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Ao realizar o auto ajuste da distribuição de probabilidade do tempo entre as chegadas, 

encontramos as melhores distribuições. Uma das melhores distribuições de probabilidade para 

o tempo entre chegadas de 12h às 19h é a exponencial, conforme a Figura 32. 
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Figura 32: Ajuste automático de distribuição de probabilidade de chegadas entre 12h e 19h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

A Figura 33 demonstra o teste de Kolmogorov-Smirnov, realizado para analisar se a 

distribuição exponencial se ajusta aos dados de tempo entre chegadas de 12h às 19h. 

 

Figura 33: Teste Kolmogorov-Smirnov de distribuição de probabilidade de chegadas entre 12h e 19h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Para identificar os parâmetros da distribuição exponencial para as chegadas entre 12h e 19h, 

foi utilizada a Representação de Simulação do ExperFit. A Figura 34 contém os parâmetros. 
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Figura 34: Representação de simulação de chegadas entre 12h e 19h 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

4.5.3.2 Registro 

A análise de tempo de registro de pacientes no sistema foi feita com base nos dados 

coletados de forma aleatória de 10 pacientes, em dias e horários diferentes. Como o sistema não 

fornece informações sobre a duração do registro de pacientes, foi necessário coletar esses 

tempos através de observação. Os dados foram analisados no ExperFit. A figura 35 contém as 

estatísticas descritivas do registro.  

 

Figura 35: Estatísticas descritivas do registro 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Realizando o auto ajuste da distribuição de probabilidade, encontramos as melhores 

distribuições para a fase de registro. De acordo com a Figura 36, a melhor distribuição de 

probabilidade é a Johnson SB. 
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Figura 36: Ajuste automático de distribuição de probabilidade do registro 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Para analisar se a distribuição de Johnson SB se ajusta aos dados do registro, foi realizado 

o teste de Kolmogorov-Smirnov, demonstrado na Figuras 37. 

 
Figura 37: Teste Kolmogorov-Smirnov de distribuição de probabilidade do registro 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Pela Figura 37, podemos assumir que os dados seguem uma distribuição de Johnson SB 

com um nível de confiança de 99% (α = 0,01). A fim de identificar os parâmetros da distribuição 

de Johnson SB para o registro, utilizou-se a Representação de Simulação do ExperFit. A Figura 

38 contém os parâmetros. 
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Figura 38: Representação de simulação de registro 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

4.5.3.3 Triagem 

 

Os tempos de atendimento da triagem foram inseridos no ExpertFit, gerando as estatísticas 

descritivas contidas na Figura 39.  

 

Figura 39: Estatísticas descritivas da triagem 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Em seguida, foi realizado o auto ajuste da distribuição de probabilidade, que indica as 

melhores distribuições que se ajustam aos dados. Como demonstrado na Figura 40, a melhor 

distribuição para a fase de triagem é a binomial negativa. 
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Figura 40: Ajuste automático de distribuição de probabilidade da triagem 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Foi realizado um teste Qui-Quadrado para analisar se a distribuição binomial negativa se 

ajusta aos dados da triagem. Pela Figura 41, podemos assumir que os dados seguem uma 

distribuição negativa com um nível de confiança de 99% (α = 0,01). 

 

Figura 41: Teste Qui-Quadrado de distribuição de probabilidade da triagem 

Fonte: Retirado do software Experfit 

 

Após o teste, foi utilizado a Representação de Simulação do ExperFit para encontrar os 

parâmetros da distribuição de probabilidade da fase de triagem. Os parâmetros estão 

identificados na Figura 42. 

 

Figura 42: Representação de simulação de triagem 

Fonte: Retirado do software ExperFit 
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4.5.3.4 Exame preliminar 

 

Também foram inseridos os dados do tempo de exame preliminar no Expertfit, que geraram 

as estatísticas descritivas da Figura 43.  

 

Figura 43: Estatísticas descritivas do exame preliminar 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Entre as distribuições de probabilidade indicadas pelo ExperFit, a negativa binomial é a que 

melhor se ajusta aos dados do exame preliminar, como indicado na Figura 44. 

 

Figura 44: Ajuste automático de distribuição de probabilidade do exame preliminar 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Para analisar se a distribuição negativa se adequa aos dados do exame preliminar, foi 

realizado um teste Qui-Quadrado. De acordo com a Figura 45, podemos assumir que os dados 

seguem uma distribuição negativa com um nível de confiança de 99% (α = 0,01). 
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Figura 45: Teste Qui-Quadrado de distribuição de probabilidade do exame preliminar 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Foi utilizada a Representação de Simulação do ExperFit para encontrar os parâmetros da 

distribuição de probabilidade da fase de exame preliminar. Na Figura 46, estão identificados 

esses parâmetros. 

 

Figura 46: Representação de simulação do exame preliminar 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

4.5.3.5 Atendimento médico 

 

Também foram inseridos os dados de atendimento médico. A figura 47 apresentas as 

estatísticas descritivas.  
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Figura 47: Estatísticas descritivas do atendimento médico 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Realizando o auto ajuste da distribuição de probabilidade, encontramos as melhores distribuições 

que se ajustam aos dados. Conforme a Figura 48, a melhor distribuição para o atendimento médico é a 

binomial negativa. 

 

Figura 48: Ajuste automático de distribuição de probabilidade do atendimento médico  

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Foi realizado um teste Qui-Quadrado para analisar se a distribuição binomial negativa se 

ajusta aos dados do atendimento médico. Podemos assumir que os dados seguem uma 

distribuição binomial negativa com um nível de confiança de 99% (α = 0,01), de acordo com a 

Figura 49. 
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Figura 49: Teste Qui-Quadrado de distribuição de probabilidade de atendimento médico 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

Após realizar o teste Qui-Quadrado, utilizou-se a Representação de Simulação do ExperFit 

para encontrar os parâmetros da distribuição de probabilidade do atendimento médico. Os 

parâmetros estão identificados na Figura 50. 

 

Figura 50: Representação de simulação de atendimento médico 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

4.6 Modelo computacional 

 

O modelo conceitual é transformado em modelo computacional, através de alguma 

linguagem de simulação ou através de um simulador. Neste projeto foi utilizado o software 

Flexsim para simular a emergência do hospital de olhos. 

Durante as observações e conversas com os funcionários, constatou-se que durante todo o 

dia, há dois ou três recepcionistas na emergência. Um é responsável pela confirmação de 

pagamento e os outros pelo registro dos pacientes. Quando tem apenas dois recepcionistas, o 

que faz a confirmação de pagamentos também fica responsável pelo registro, caso chegam mais 

de um paciente por vez. 
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Para simplificar o modelo, não será analisada a fase de confirmação do pagamento, pois 

essa atividade é realizada enquanto o paciente espera pelo exame preliminar e sua duração não 

influencia no tempo de espera. Também não serão analisados os procedimentos adicionais ao 

exame médico, pois são casos específicos e não representam uma quantidade significativa de 

pacientes. 

Logo, o sistema será analisado com dois recepcionistas realizando o registro, um enfermeiro 

responsável pela triagem, dois enfermeiros ou técnicos fazendo o exame preliminar e dois 

médicos realizando as consultas médicas. Foram inseridas as informações das distribuições de 

probabilidade dos dados geradas pela ferramenta ExperFit, conforme citado na seção anterior. 

Para representar o tempo de espera de pelo menos 20 minutos para a dilatação das pupilas, foi 

inserido um processador com capacidade para 100 entidades e duração de 20 minutos entre o 

exame preliminar e a fila de espera para a consulta médica. 

Foram utilizados multiprocessadores para representar as consultas de triagem, exame 

preliminar e atendimento médico. Nos multiprocessadores foram incluídas a fase pré-consulta 

e a fase de consulta propriamente dita. Foi necessário criar as fases de pré-consulta para levar 

em conta o tempo que os profissionais gastam entre os atendimentos para fazer o registro da 

consulta do paciente que acabou de atender e avaliar a ficha do próximo paciente. As médias 

de tempo foram identificadas através de observação do fluxo da emergência. Foram utilizadas 

as distribuições de probabilidade conforme a Tabela 6. 

Tabela 6: Distribuição de probabilidade das pré-consultas 

Pré triagem normal(2,0.5,0) 

Pré exame preliminar normal(5,0.5,0) 

Pré atendimento médico normal(4,0.5,0) 

 

Depois da triagem, o paciente pode seguir por dois caminhos: se for classificado com nível 

de risco 1, será encaminhado diretamente para a fila de espera pelo atendimento médico; caso 

tenha outro nível de classificação de risco, deverá esperar pelo exame preliminar e depois pelo 

atendimento do médico. Na fila de espera pelo médico, foi definida uma prioridade para que os 

pacientes de risco 1 sejam os próximos a serem atendidos. 

A Figura 51 representa o modelo computacional desenvolvido no software FlexSim. 
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Figura 51: Modelo computacional da emergência 

Fonte: Retirado do software ExperFit 

 

A fim de avaliar o modelo e, posteriormente, analisar novos cenários, adotou-se como 

medidas de desempenho os tempos de espera pelos serviços: 

• Espera entre o registro e a triagem; 

• Espera entre a triagem e o exame preliminar; 

• Espera entre o exame preliminar e o atendimento médico. 

 

4.7 Validação e verificação do modelo 

 

De acordo com Chiwf e Medina (2015), a validação do modelo está relacionada ao modelo 

conceitual. Essa etapa visa checar se o modelo se comporta como no mundo real sob as mesmas 

condições, para saber se estamos desenvolvendo o modelo correto.  

Para validar o modelo do projeto em estudo, foi utilizada a técnica de validação “face a 

face”, em que as outras pessoas envolvidas no projeto de consultoria no hospital e que 

participaram das fases de coleta e análise de dados foram consultadas para analisarem o modelo. 

Foram discutidos o nível de detalhamento e as delimitações do modelo. Também se utilizou a 

técnica de análise de sensibilidade, para determinar a influência de alterações dos parâmetros 

de entrada nos resultados gerados pelo modelo. 

Já a verificação está relacionada ao modelo computacional, cujo objetivo é saber se o 

modelo está sendo desenvolvido corretamente. Nesta fase, os elementos que causam o mau 

funcionamento do modelo (bugs) são retirados do sistema (CHWIF; MEDINA, 2015). 

Neste modelo, foi utilizada a técnica de verificação de animação gráfica, a fim de entender 

como o sistema se comporta e identificar e eliminar possíveis erros. Foi utilizada também a 

técnica de simulação manual, que segundo Chwif e Medina (2015), permite que o analista ganhe 

uma sensibilidade prévia do comportamento do modelo. Assim, ao implementar o modelo 

computacional, terá uma ideia melhor sobre o que esperar dos resultados. 
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4.8 Rodadas piloto 

 

De acordo com Chwif e Medina (2015), em um regime transitório, o desempenho do sistema 

está fortemente relacionado com suas condições iniciais. Depois de certo tempo, o sistema entra 

no regime permanente, em que as condições iniciais não afetam mais seu comportamento. O 

estudo do regime transiente é complexo e pode levar a resultados que não condizem com a 

realidade. Para evitar a influência das condições iniciais nos resultados, podemos simular o 

sistema por um período longo, a fim de que o número de amostras em regime transitório seja 

desprezível em relação ao número de amostras em regime permanente; eliminar o período 

transitório; ou já iniciar o sistema em um estado de regime permanente. 

 

4.8.1 Warm up 

 

É necessário identificar depois de quanto tempo o sistema estará em regime permanente, 

tornando possível calcular o tempo de warm up. Para calcular esse tempo, Chwif e Medina 

(2015) sugerem rodar o modelo por um tempo longo, a fim de identificar seu comportamento. 

Após algumas replicações, poderemos calcular a média dos dados resultantes 

Utilizando a opção “Content vs Time” do dashboard do software FlexSim, foi possível 

identificar o momento em que começam a surgir as filas para a triagem (Fila 2), para o exame 

preliminar (Fila 3) e para o atendimento médico (Fila 4), como demonstrado na Figura 52. A 

partir dos 100 minutos, há pacientes esperando para cada uma das três fases de atendimento. 

 

Figura 52: Content vs Time 

Fonte: Retirado do software FlexSim 
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Também foi analisada a opção “Work in progress vs Time”, em que identificamos que a 

partir de 100 minutos o sistema começa a ficar mais estável, conforme Figura 53. Logo, o tempo 

de warm up foi definido como 100 minutos. 

 

Figura 53: Work in Progress vs Time 

Fonte: Retirado do software FlexSim 

 

4.8.2 Tempo de simulação 

 

Depois de definir o tempo de warm up, devemos calcular o tempo de simulação. A 

simulação pode ser terminal, em que o início e o fim da simulação são conhecidos, ou não 

terminal, em que o tempo de duração da simulação não é certo. Para calcular o tempo de duração 

da simulação, o modelo deverá atingir o regime permanente e as observações deverão ser 

estatisticamente independentes. Quando o tempo de processamento de cada replicação não é 

muito longo, podemos rodar várias replicações. Assim, as replicações podem ser consideradas 

como independentes e identicamente distribuídas, e será possível construir os intervalos de 

confiança (CHWIF; MEDINA, 2015). 

No sistema em estudo, os horários de início e fim são bem definidos, logo a simulação é 

terminal. O tempo de simulação do modelo foi definido em 660 minutos, referente ao período 

de um dia de trabalho na emergência. Levando em conta o tempo de warm up de 100 minutos, 

estabelecemos o tempo total de simulação em 760 minutos. 

 

4.8.3 Número de replicações 

 

Além do tempo de warm up e do tempo de simulação, é preciso calcular o número de 

replicações necessárias para simular o sistema. De acordo com Chwif e Medina (2015), 

podemos utilizar a seguinte fórmula: 

𝑛∗  = ⌈𝑛(
ℎ

ℎ∗
)2⌉ 
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Em que: 

n*: número de replicações arredondado para o número maior 

n: número de amostras 

h: precisão do intervalo obtido, em que  ℎ = 𝑡𝑛−1,𝛼/2 

𝑠

√𝑛
 

h*: precisão do intervalo desejado 

 

Ainda segundo Chwif e Medina (2015), se h* for menor que h, então o número de 

replicações é considerado suficiente para simular o sistema real; caso contrário, é preciso usar 

uma amostra maior e repetir o processo até que h* seja menor que h. 

Inicialmente, foi escolhido o número de 20 replicações para calcular o n*. Foi rodada uma 

amostra piloto na ferramenta Experimenter do software FlexSim, com 20 replicações utilizando 

o warm up de 100 minutos e o tempo total de 760 minutos de simulação. Foram calculados a 

média e o desvio padrão dos valores gerados para a fila de espera para triagem. Adotando-se a 

confiança de 90%, chegou-se às informações contidas na Tabela 7. 

Tabela 7: Intervalo de confiança  

n �̅� s α 

Confiança 

100(1-α)% 𝑡𝑛−1,𝛼/2  h 

Intervalo de confiança 

20 21.51 20.63 0.1 90% 1.33 6.13 15.51 < µ < 27.63 

 

Adotando-se a precisão desejada h* como 2 minutos, pela fórmula obtêm-se o valor de n* 

de 188. O valor de h* é menor que o valor de h, então podemos considerar que esse número de 

replicações é suficiente para que se obtenha um intervalo com a precisão desejada. 

 

4.8.4 Análise do cenário atual 

 

Após definição do tempo de warm up, do tempo total de simulação e do número necessário 

de replicações, foram rodadas as 188 replicações. Chegou-se aos seguintes tempos médios de 

espera indicados na Tabela 8: 19,28 minutos para a triagem, 23,51 para o exame preliminar e 

38,20 para o atendimento médico. Lembrando que além do tempo de espera da fila para o 

atendimento médico, devem ser acrescidos os 20 minutos de dilatação das pupilas, ou seja, o 

tempo médio de espera pelo médico é de 58,20 minutos. 
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Tabela 8: Cenário Atual 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 1 19,28 

Exame Preliminar 2 23,51 

Atendimento médico 2 38,20 

Total 6 80,99 
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5. ANÁLISE DE PROPOSTAS DE MELHORIAS 

 

Este capítulo está destinado para as análises de diferentes cenários estudados com o objetivo 

de reduzir o tempo total dos pacientes na emergência do hospital de olhos. O estudo leva em 

consideração os dias de maior demanda para calcular o número necessário de profissionais para 

cada fase de atendimento. Será avaliada a inclusão de profissionais em cada uma das fases, de 

modo a eliminar os gargalos encontrados no sistema. É possível incluir médicos, enfermeiros e 

técnicos sem a necessidade de contratação pois esses profissionais já estão disponíveis para 

trabalhar no setor de emergência, sendo preciso realizar uma melhor distribuição dos atendentes 

para que haja a quantidade indicada nos cenários propostos. 

 

5.1  CENÁRIOS 

 

5.1.1 Cenário A 

 

O cenário A avaliará a inclusão de um enfermeiro para a fase de triagem, visto que o tempo 

de espera para essa fase deve ser o menor possível, para que o paciente receba a classificação 

de risco logo e, caso tenha um risco elevado, já possa dar início ao tratamento necessário. A 

Tabela 9 indica a quantidade de profissionais e o tempo médio de espera para cada fase de 

atendimento do cenário A.  

Tabela 9: Cenário A 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 2 0,61 

Exame Preliminar 2 34,30 

Atendimento médico 2 38,70 

Total 6 73,61 

 

Acrescentando um profissional para realizar a triagem, o tempo médio de espera para essa 

fase teve uma grande redução, para menos de 1 minuto. Com isso, o tempo médio de espera 

pelo exame preliminar aumenta em cerca de 11 minutos, já que a fase de triagem se torna mais 

rápida e o número de profissionais que realizam o exame permanece o mesmo. O tempo médio 

de espera pelo médico continua praticamente o mesmo.  

De acordo com o resultado obtivo pelo Activity Sampling, há salas vazias que podem ser 

utilizadas para que mais um enfermeiro seja alocado para realizar a fase de triagem. Porém com 
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a inclusão de apenas um enfermeiro o tempo de espera cai apenas 7 minutos em relação ao 

cenário atual. Assim, é preciso incluir mais profissionais para realizar atendimentos. 

 

5.1.2 Cenário B 

 

O cenário B foi avaliado incluindo um enfermeiro na triagem e um médico para realizar 

consultas, visto que o tempo de espera para o atendimento médico continua alto. O número de 

profissionais e o tempo médio de espera de cada fase de atendimento estão indicados na Tabela 

10. 

Tabela 10: Cenário B 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 2 0,64 

Exame Preliminar 2 33,16 

Atendimento médico 3 0,65 

Total 7 34,45 

 

A soma dos tempos de espera para os atendimentos caiu para menos da metade do que na 

configuração atual. Houve uma grande redução no tempo de espera para o atendimento médico, 

porém a espera pelo exame preliminar ainda é elevada e maior que no cenário atual. Há salas 

disponíveis para o número de profissionais que realizará consultas neste cenário, mas ainda é 

preciso reduzir a espera pelo exame preliminar. 

 

5.1.3 Cenário C 

 

O cenário C analisará, além da inclusão de um enfermeiro para a triagem e de um médico 

para a consulta, a presença de mais um profissional para realizar o exame preliminar. A Tabela 

11 mostra a quantidade de profissionais e o tempo médio de espera do cenário C para cada fase 

de atendimento. 

Tabela 11: Cenário C 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 2 0,73 

Exame Preliminar 3 3,95 

Atendimento médico 3 6,71 

Total 8 11,39 

 

Há disponibilidade de salas para incluir três profissionais no sistema, caso haja uma 

redistribuição na utilização das salas da emergência, destinando salas específicas para 
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atividades que não envolvam pacientes e tornando as outras salas exclusivas para consultas, 

como será explicado na seção 5.1.6. O cenário C tem resultados de tempos médios de espera 

muito menores que os do cenário atual, porém o tempo de espera pelo médico ainda pode ser 

melhorado, visto que temos que acrescentar os 20 minutos de dilatação para cada paciente. 

 

5.1.4 Cenário D 

 

No cenário D será analisada a inclusão de mais um médico em relação ao cenário C. A 

Tabela 12 representa a quantidade analisada de profissionais no cenário D e o tempo médio de 

espera para cada fase. 

Tabela 12: Cenário D 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 2 0,64 

Exame Preliminar 3 3,60 

Atendimento médico 4 0,45 

Total 9 4,69 

 

Comparando o cenário D com o C, há uma redução de tempo considerável com a inclusão 

de um profissional. É possível incluir quatro novos profissionais no sistema, com a 

redistribuição das salas de consulta da emergência. Ainda é possível reduzir o tempo de espera 

pelo exame preliminar, como será avaliado no próximo cenário. 

 

5.1.5 Cenário E 

 

Neste cenário, foram analisadas as inclusões de um profissional para a triagem, dois para o 

exame preliminar e dois para o atendimento, ou seja, um profissional a mais responsável pelo 

exame do que no cenário D. Chegou-se aos valores da Tabela 13. 

Tabela 13: Cenário E 

  Quantidade de profissionais Tempo médio de espera (min) 

Triagem 2 0,62 

Exame Preliminar 4 0,42 

Atendimento médico 4 1,07 

Total 10 2,11 

 

É possível adicionar cinco profissionais, pois com a redistribuição de salas, haverá salas 

disponíveis para todos os colaboradores. Verificou-se que, neste cenário, todos os tempos de 

espera são bem pequenos, chegando ao tempo total de espera de apenas 2,11 minutos. Levando 
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em conta o tempo de 20 minutos de dilatação para cada paciente, o tempo total de espera pelos 

atendimentos é de 22,11 minutos. 

 

5.1.6 Análise dos cenários  

 

A Tabela 14 resume os cenários avaliados pela simulação do sistema em relação ao número 

de profissionais em cada uma das fases de atendimento. 

Tabela 14: Análise dos cenários – número de profissionais 

  Atual 
Cenário 
A 

Cenário 
B 

Cenário 
C 

Cenário 
D 

Cenário 
E 

Triagem 1 2 2 2 2 2 

Exame preliminar 2 2 2 3 3 4 

Atendimento médico 2 2 3 3 4 4 

Total 5 6 7 8 9 10 

 

A Tabela 15 indica os tempos de espera (em minutos) pelas três fases de atendimento. 

Tabela 15: Análise dos cenários – tempo de espera 

 

 

 

 

 

Levando em consideração os cinco cenários analisados, identificou-se que incluindo pelo 

menos um profissional responsável pelo processo de triagem, é possível reduzir drasticamente 

o tempo de espera dos pacientes para esse primeiro atendimento, chegando a menos de 1 minuto 

na fila. 

Ao incluir um enfermeiro apenas para a fase de triagem, mantendo o exame preliminar e o 

atendimento médico com dois profissionais cada, aumenta-se o tempo de espera para essa fase 

de exame para cerca de 35 minutos, como observado no cenário A. Já se for acrescentado, além 

de um profissional para a triagem, um para o atendimento médico, os tempos de espera para 

essas fases caem, porém a espera para o exame preliminar aumenta em relação ao cenário atual. 

No caso de incluir um profissional em cada fase, há uma redução considerável em todos os 

tempos de espera, somando um tempo total de 31,39 minutos, considerando o tempo de 

dilatação das pupilas. Inserindo mais um médico, o tempo de espera cai para menos de um 

minuto, resultando num tempo total com dilatação de 24,69 minutos. Ao incluir mais um 

 Atual 
Cenário 
A 

Cenário 
B 

Cenário 
C 

Cenário 
D 

Cenário 
E 

Triagem 19,28 0,61 0,64 0,73 0,64 0,62 

Exame preliminar 23,51 34,30 33,16 3,95 3,60 0,42 

Atendimento médico 38,21 38,69 0,65 6,71 0,45 1,07 

Total 81,00 73,61 34,45 11,39 4,69 2,11 
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profissional para o exame preliminar, gera uma redução ainda maior, para 22,11minutos de 

espera total, contando com a dilatação. 

Assim, identificamos que o melhor cenário para o departamento de emergência em estudo 

é o cenário E, com dois profissionais realizando a triagem, quatro responsáveis pelo exame 

preliminar e quatro médicos realizando consultas. Com essa configuração, temos o tempo de 

espera para a triagem de 0,62 minutos, ou seja, em média os pacientes não esperam nem um 

minuto para receberem o primeiro atendimento, com a classificação de risco sendo definida de 

forma bem rápida. A espera pelo exame preliminar é ainda menor que a da triagem, cerca de 

0,42 minutos. Depois do exame, além dos 20 minutos de dilatação, os pacientes esperam 

aproximadamente mais 1,07 minutos para serem atendidos pelo médico. Levando em conta o 

tempo de dilatação, neste cenário o tempo total de espera cai de 101 minutos para 22,11 

minutos, uma redução de 78,11%. 

De acordo com os resultados obtidos pelo Activity Sampling, há salas de consulta 

disponíveis para a inclusão de profissionais nos cenários A, B e C. Para viabilizar os cenários 

D e E, é possível definir três salas para as atividades que não envolvem atendimento aos 

pacientes. Assim, no cenário escolhido, das 14 salas do departamento de emergência, uma é 

reservada para os pacientes que chegam de maca (sala 207), três são destinadas às atividades 

diferentes de consultas (salas 219, 206G e 206H), duas se destinam a triagem (206A e 209), 

quatro para o exame preliminar (206B, 206C, 211 e 213) e as outras quatro ficam disponíveis 

para atendimento médico (206E, 206F, 215 e 217).  

Utilizando a média dos tempos de duração de cada atividade realizada e de espera pelos 

atendimentos, verifica-se que o tempo total de permanência dos pacientes na emergência do 

hospital de olhos diminui em cerca de 60%, como demonstrado na Tabela 16. 

Tabela 16: Tempo médio total de permanência na emergência 

  Atual Cenário E 

Duração do registro 2,80 2,80 

Espera para triagem 19,28 0,62 

Duração da triagem 4,29 4,29 

Espera para exame preliminar 23,51 0,42 

Duração do exame preliminar 10,05 10,05 

Tempo de dilatação 20,00 20,00 

Espera para atendimento médico 38,21 1,07 

Duração do atendimento médico 13,19 13,19 

Total 131,33 52,44 

 

 

 



85 
 

5.2  RECOMENDAÇÕES 

 

Esta seção irá contemplar as recomendações propostas com base no estudo realizado no 

setor de emergência do hospital de olhos. 

 

5.2.1 Inclusão de profissionais 

 

Propõe-se adotar a configuração do cenário E, visando a redução do tempo total que os 

pacientes do departamento de emergência do hospital de olhos precisam esperar para receberem 

atendimento. Este cenário é composto por três enfermeiros realizando a triagem, quatro 

enfermeiros e/ou técnicos de enfermagem responsáveis pelo exame preliminar e quatro médicos 

e/ou residentes prestando atendimento. 

De acordo com a simulação, esta é a configuração com menor tempo total de espera e atinge 

o objetivo de tornar a espera pela triagem quase inexistente, para que o risco do paciente seja 

definido prontamente. Levando em conta os resultados do Activity Sampling, é possível 

adicionar esses cinco profissionais ao sistema pois há salas vazias e salas que são utilizadas 

para outras atividades diferentes de consulta em número suficiente para acomodar esses 

profissionais. Há também uma quantidade suficiente de profissionais que trabalham no hospital 

que podem ser alocados para o departamento de emergência, a fim de contribuir para a redução 

do tempo de espera dos pacientes. 

 

5.2.2 Definição de um espaço destinado a outras atividades 

 

Como identificado pelo Activity Sampling, grande parte do tempo dos profissionais de saúde 

é utilizado em outras atividades, que não envolvem a presença do paciente. A fim de liberar as 

salas para que mais profissionais possam realizar consultas, sugere-se que três salas sejam 

destinadas à realização dessas atividades. Assim, haverá salas disponíveis para todos os 

profissionais realizarem atendimentos ao mesmo tempo, além da sala reservada para pacientes 

que chegam de maca. 

Como descrito anteriormente, sugere-se que três salas sejam destinadas a atividades sem 

pacientes, uma para pacientes que chegam de maca, duas para a triagem, quatro para o exame 

preliminar e quatro para o atendimento médico. 
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5.2.3 Identificação da área da emergência 

 

Como vários pacientes confundem a área da emergência com a da clínica médica, sugere-

se identificar os departamentos por meio de placas que fiquem visíveis para as pessoas que 

chegam ao local. É importante inserir uma sinalização que chame atenção para que os pacientes 

em busca de atendimento de emergência se dirijam para a recepção correta, sem perder tempo 

fazendo o registo em outro departamento. 

 

5.2.4 Implementação de um novo sistema 

 

Recomenda-se implementar um novo sistema para o registro da emergência, com saídas 

claras, que facilitem o entendimento para qualquer pessoa que veja os resultados. Assim não 

haverá mais necessidade de realizar contas para entender informações simples, como tempo de 

espera e de duração de uma fase do processo. 

Tabela 17: Proposta de saídas do sistema 

Nome do Paciente 

Idade 

Sexo 

Dia de chegada 

Dia da semana 

Horário de chegada 

Principal queixa 

Diagnóstico 

Classificação de risco 

Início da Triagem  

Fim da Triagem 

Início do exame preliminar 

Fim do exame preliminar 

Início do atendimento médico 

Fim do atendimento médico 

Saída do sistema 

 

A Tabela 17 representa a proposta de saída de dados de pacientes gerados pelo novo sistema, 

apresentados de forma mais objetiva, o que facilita a análise. 

É necessário que nesse sistema haja restrições para que os atendentes só consigam começar 

o atendimento após dar início no sistema e que precisem encerrar quando liberarem o paciente. 

Assim, o sistema gerará dados que representam exatamente o tempo de duração de cada 

atendimento. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões discutidas ao longo do projeto, 

respondendo aos objetivos propostos. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o 

tempo de espera dos pacientes da emergência de um hospital de olhos. Para isso, foi 

desenvolvido um projeto de simulação, que permitiu entender melhor o funcionamento do 

sistema e avaliar possíveis configurações para chegar ao objetivo. 

Primeiramente, foi necessário conhecer o departamento de emergência, para entender o 

sistema a ser simulado e definir claramente os objetivos do projeto. Essa fase inicial foi 

realizada através de muitas observações, conversas com colaboradores, coleta e análise de 

dados. Foram mapeados os principais processos realizados no departamento, identificados os 

principais dados que caracterizam o sistema e definidas as distribuições de probabilidade de 

cada etapa do processo. Nesta etapa também foi desenvolvido o modelo conceitual. 

Em seguida, o modelo conceitual foi transformado em modelo computacional, através do 

software de simulação FlexSim. Foram realizadas rodadas pilotos para identificar quais etapas 

ou restrições ainda precisavam ser inseridas no modelo. O modelo foi avaliado através das 

etapas de validação e verificação, para saber se ele se comporta como o sistema real e se gera 

resultados que atendem aos objetivos do projeto. 

A próxima etapa foi realizar os experimentos, por meio de várias rodadas de simulação, 

tornando o modelo experimental. Foi preciso calcular o tempo necessário de simulação, além 

do tempo de warm up do modelo e do número mínimo de replicações para gerar resultados 

confiáveis. A partir disso, pode-se avaliar alguns cenários para identificar as melhores propostas 

para o sistema estudado. 

Com os resultados gerados pelas rodadas de simulação, identificou-se que a inclusão de 

profissionais de enfermagem e médicos no sistema contribui para uma grande redução do tempo 

de espera para as fases de atendimento. Como há salas disponíveis durante todo o dia, é possível 

alocar mais profissionais sem a necessidade de fazer alteração no espaço físico da emergência. 

Com a implementação das propostas de melhoria do sistema, é possível reduzir o tempo de 

espera para todas as fases de atendimento e, consequentemente, o tempo total de permanência 

no sistema. Espera-se também melhorar a análise do sistema através do registro de dados dos 

pacientes atendidos pelo departamento de emergência. 
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