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Resumo 
 

Neste trabalho consideram-se uma revisão e uma análise da literatura sobre o Sistema de 
Admissões Hospitalares.  Serão abordados os requisitos de um sistema de admissões de pacientes em 
um hospital, a forma como as políticas de admissões consideram as emergências, os fatores chave para 
obter melhorias no sistema hospitalar, e as filosofias atuais para o sistema de programação de 
admissões.  
 Os processos de admissão hospitalar, de alocação de leitos, e de alta de pacientes têm sido 
estudados por diversos autores, geralmente usando simulação, teoria de filas, programação linear, e 
processos Semi-Markovianos de decisão. 
 Conclui-se que melhorias significativas no sistema de admissões de pacientes em um hospital 
podem ser obtidas  a) eliminando as admissões desnecessárias;  b) monitorando a alta prematura de 
pacientes;  c) monitorando a chegada e a alta de pacientes;  e d) modificando a alocação de recursos. 
 
Palavras chave:  Processo de admissões,  emergências,  Pesquisa Operacional 

 
 
Abstract 
 

This paper provides a review and analysis of the literature in Hospital Admission Systems.  
The requirements of a scheduling admission system of patients in a hospital, the different ways 
admission policies handle emergencies, the key factors for improvement in a hospital system, and the 
current philosophies for a scheduling admission system are all considered in this paper. 
 The hospital admission, the bed allocation, and patient discharge processes have been studied 
by different authors using simulation, queue theory, linear programming and semi-Markovian decision 
processes. 
 Significant improvements for a patient admission scheduling system in a hospital may be 
achieved by either a) rejecting unnecessary admissions;  b) monitoring the early discharge of patients;  
c) monitoring the arrival and discharge of patients;  or d) modifying the allocation of resources. 
 
Keywords: Scheduling Admission System, emergencies, Operations Research 
 
 
1. Introdução 
 
 Os custos no sistema de saúde tornaram-se um tema muito importante no setor médico, social 
e político.  Durante o ano de 1992, as despesas na área de saúde consumiram cerca de 800 bilhões de 
dólares nos Estados Unidos. (CLERKIN, D. et alli [1995]).  
 Atualmente, a sociedade não pode esperar uma proteção total por parte das autoridades do 
governo.  Existem diversas forças conflitantes com que as autoridades se confrontam:  (a) o setor 
saúde tem crescido como um dos mais importantes setores da vida econômica.  Na Bélgica, por 



 

 2 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

exemplo, representa 7 a 14 % do Produto Nacional Bruto;  (b) o complexo médico-industrial esteve e 
ainda está se desenvolvendo como uma indústria com poderosos aliados políticos;  (c) o nível de 
longevidade está crescendo;  e (d) a sociedade está dividida diante dos avanços médicos (biogenética, 
transplante de órgãos etc.) e dos valores sociais e individuais. (DELESIE, L. [1998, p. 248]).  
 Todos estes fatos mostram o sistema de saúde a nível macro.  À medida que estes custos se 
elevam torna-se necessário um gerenciamento eficiente dos recursos disponíveis.  Concretamente, uma 
melhor utilização dos recursos envolvidos na hospitalização é um fator chave para controlar as 
despesas e incrementar a eficiência e a eficácia do sistema de saúde. 
 
 
2. Sistema de Programação de Admissões 
 
 A programação de admissões de pacientes é apontada como uma estratégia importante para 
equilibrar a oferta e a demanda em hospitais.  Durante as últimas décadas, muitos modelos de 
programação de admissões têm sido desenvolvidos, mas poucos têm sido implementados.  No trabalho 
de GEMMEL, P. e VAN DIERDNOCK, R. [1997] esta lacuna é descrita usando uma metodologia de 
duas etapas:  (1) uma extensa revisão de literatura para determinar os requisitos funcionais teóricos 
para um sistema que comporta decisões de programação de admissões;  e (2) uma pesquisa por 
telefone sobre o processo de admissão de pacientes em 115 hospitais na Bélgica, a qual, com uma taxa 
de retorno de respostas de 72%, indica que somente 23 destes hospitais possuem um sistema de apoio 
à decisão automatizado para programar admissões. 
 Com o objetivo de introduzir os conceitos dentro de um sistema hospitalar, será feito uso da 
primeira parte do trabalho de GEMMEL, P. e VAN DIERDNOCK, R. [1997]. 
 Uma revisão da literatura indica que um sistema de admissões requer:  (a) a definição de uma 
política de admissões;  (b) a informação da utilização esperada ou da carga de trabalho (workload) em 
relação à capacidade de recursos;  (c) a projeção dos requisitos dos recursos para as admissões 
programadas e  (d) um sistema e uma filosofia de programação viáveis. 
 A seguir considera-se cada item de forma expandida: 
 a) Definição de uma política de admissões 
 A programação de admissões é parte do processo de admissão, o qual inicia com a geração de 
uma demanda de admissão e só finaliza com a efetiva admissão do paciente.  Esta programação de 
admissões pode ser realizada de diferentes modos e algumas vezes com objetivos contraditórios, por 
exemplo:  alta utilização da capacidade disponível e menor tempo de estadia do paciente no hospital. 
A maximização da utilização de sua capacidade pode levar a gargalos, o que contradiz com o desejo 
do paciente de sair o mais rápido possível do hospital. 
 OLIVEIRA, M.J.F. [1987] define o censo hospitalar como a contagem do número de pacientes 
presentes numa unidade hospitalar numa certa hora do dia.  As mudanças no estado do censo são 
determinadas pelo número de admissões e altas que ocorrem durante o dia.  
 O objetivo da programação de admissões também varia segundo as características do hospital.  
Para um hospital superlotado, tenta-se reduzir a variação do censo diário de tal forma que os requisitos 
da capacidade estejam próximos à demanda.  Um hospital sublotado, pelo contrário, tentará maximizar 
o censo sujeito a algumas restrições. 
 A forma como as políticas de admissões consideram as emergências tem um impacto 
importante na programação de admissões.  Existem basicamente duas estratégias para lidar com as 
emergências:  (1) reservando um número predeterminado de leitos para emergências;  ou  
(2) acomodando um número variável de leitos para emergências.  Uma outra regra na política de 
admissão define a prioridade relativa de pacientes de emergência sobre os pacientes eletivos, quando a 
capacidade da enfermaria ou do hospital está completa. 
 b) Informação da utilização esperada ou da carga de trabalho em relação à capacidade dos 
recursos 
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 Os diferentes recursos de um hospital tais como leitos, centros cirúrgicos, enfermeiras etc. são 
usados em conjunto para o tratamento de um paciente em particular.  Portanto, a flutuação no 
comportamento da utilização de um recurso leva à flutuação no comportamento de utilização de outro 
recurso.  Além disso, as limitações de capacidade de um recurso para atender um paciente influenciam 
na capacidade de serviço dos outros recursos.  Muitos dos trabalhos em sistemas de admissão de 
pacientes focalizam em maximizar a utilização dos leitos e negligenciam outros recursos, levando 
assim a uma subutilização dos mesmos.  Informações sobre a disponibilidade e a utilização dos outros 
recursos, tais como enfermeiras ou centro cirúrgicos, podem aumentar substancialmente o 
desempenho da programação de admissões. 
 c) Projeção dos requisitos dos recursos para as admissões programadas 
 Toda vez que um paciente é programado para ser admitido, devem também ser programados 
todos os recursos associados ao fluxo do paciente através do hospital, considerando o tipo de 
atendimento e os exames a que será submetido. 
 d) Um sistema e uma filosofia de programação viáveis 
 É importante conhecer a filosofia, os critérios e as características operacionais do modelo de 
programação de admissões, uma vez que existe uma relação entre a estrutura organizacional do 
hospital e o desempenho do sistema de programação de pacientes. 
 
 
3. Filosofias no Sistema de Programação de Admissões 
 
 Existem atualmente duas filosofias para o sistema de programação de admissões, sendo 
necessário esclarecer que a segunda filosofia é bastante recente: 
 1) O Sistema de Apoio à Decisão para o Planejamento de Admissões (DSAP - Decision 
Support System for Admission) tem por fundamento o fato de que o equilíbrio entre oferta e demanda 
acontece através do processo de alocação de recursos para diferentes unidades.  Está baseado no 
gerenciamento e no controle através de vários níveis hierárquicos, os quais estão ligados através de 
processos.  Esta teoria inicia com um gerenciamento do planejamento estratégico e termina a nível de 
gerenciamento operacional. 
 O principal objetivo do DSAP é selecionar pacientes a serem admitidos a partir de uma lista de 
espera, permitindo também a entrada de emergências, considerando a disponibilidade de recursos e o 
grau de urgência nas admissões. 
 2) O Sistema de Planejamento dos Recursos do Hospital (HRP - Hospital Resource Planning 
System) também confronta a oferta e a demanda explodindo uma “programação de admissão mestre” e 
um plano de requisitos de material através da lista de recursos (bill of resources), de forma análoga ao 
MRP (Material Requirement Planning).  Esta filosofia auxilia no gerenciamento do fluxo do paciente, 
de modo a garantir que os recursos necessários estarão disponíveis no tempo certo e na quantidade 
certa para o paciente.  Quando existir um fluxo de informações entre o plano de requisitos de recursos 
e a programação de admissão, será possível chegar a uma carga de trabalho mais estável dos recursos.  
No contexto desta filosofia, as emergências são consideradas como pacientes programados com o 
tempo entre a demanda para admissão e a admissão real igual a zero.  Assim, no momento que as 
admissões de emergência são realizadas, seus requisitos de recursos para os próximos dias são 
imediatamente projetados. 
 
 
4. Melhorias no Sistema de Programação de Admissões 
 
 MILSUM, J.H. et alli [1973], ESOGBUE, A.O. e SINGH, A.J. [1976], BELDERRAIN, 
M.C.N. [1998] e outros afirmam que melhorias no sistema hospitalar podem ser obtidas através da 
eliminação de admissões desnecessárias, da monitoração da alta dos pacientes, da combinação de 
ambos os processos, e da modificação na alocação de recursos.  Estes conceitos são descritos a seguir: 
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 a) Eliminando admissões desnecessárias 
 McCULLOCH, P. et alli [1997] mostram que o número de admissões de emergência nos 
hospitais do Reino Unido tem aumentado entre 40 e 100% durante os últimos 10 anos, sendo notado 
um crescimento acentuado a partir de 1991.  Somente no período de 1993-1994 aumentaram entre 5 e 
25%.  Não existem razões concretas para esse incremento do número de emergências, mas pode-se 
citar algumas tais como:  novas tecnologias levam a doenças antes não tratadas, mudanças sociais que 
levam ao descaso ou à impotência das próprias famílias para um melhor atendimento médico, 
mudanças nas atitudes da sociedade e nas atitudes dos próprios médicos, e mudanças na organização e 
no custeio de serviços cirúrgicos. 
 Tanto o trabalho de McCULLOCH, P. et alli [1997] como o trabalho de DEMMAN-
JOHNSON, M. et alli [1997] demonstram que é possível reduzir o número de admissões de 
emergência através de uma seleção na admissão destes pacientes.  MILSUM, J.H. et alli [1973] mostra 
a eficiência desta seleção, denominada “filtros na admissão de pacientes”.  Esta seleção de pacientes, 
que é o equivalente ao filtro na admissão dos mesmos, consiste em formar um grupo de médicos 
clínicos que possam avaliar o estado do paciente com o auxílio de exames e entrevistas.  A decisão 
final é discutida e tomada por consenso dos profissionais envolvidos.  O primeiro autor coleta 50 
admissões de emergência consecutivas e após a metodologia empregada conclui que entre 8 e 34% 
dessas admissões são realmente desnecessárias.  
 PIERSKALLA, W.P. e WILSON, D. [1989] também afirmam que a classificação ou 
segmentação de pacientes em categorias com requisitos diferentes melhora as características de 
desempenho do sistema de programação de admissões. 

b) Monitorando a alta prematura de pacientes  
 Uma solução comumente adotada para solucionar o problema do número insuficiente de leitos 
num hospital é a alta “prematura” de pacientes, seja para outra enfermaria, para outro hospital ou para 
seu domicílio.  DEMMAN-JOHNSON, M. et alli [1997] abordam este assunto no seu trabalho, 
direcionando os comentários para uma melhor assistência dos pacientes no seu domicílio.  GEMMEL, 
P. e VAN DIERDNOCK, R. [1997] comentam que as altas prematuras indicam uma “folga” no tempo 
de estadia dos pacientes, permitindo confrontar uma alta utilização de leitos com a incerteza da 
demanda. 
 A alta prematura de pacientes destina-se a pacientes cujo tratamento exige internações 
prolongadas e freqüentes: vítimas de derrame cerebral, fraturas, câncer ou AIDS, por exemplo. Este 
tipo de solução dá ao paciente a possibilidade de recuperar-se em meio à família.  A estrutura montada 
nas residências varia de acordo com a doença e pode incluir uma cama hospitalar, um tubo de 
oxigênio, um suporte para soro e, naturalmente a assistência periódica de médicos, enfermeiros e 
fisioterapeutas. 
 c) Monitorando a chegada e a alta de pacientes 
 BELDERRAIN M.C.N. [1998] estuda um Sistema de Programação de Admissões em 
hospitais, onde os pacientes podem ser classificados em duas categorias:  pacientes graves (tipo I) e 
pacientes não-graves (tipo II).  As estratégias definidas no trabalho são comumente usadas no âmbito 
hospitalar, quais sejam, reservando um número de leitos para emergências, bloqueando admissões para 
pacientes não-graves (tipo II), ou monitorando a alta prematura destes pacientes. 
 d) Modificando a alocação de recursos 
 Retomando o tema dos custos elevados na área de saúde, muitos trabalhos (por exemplo, 
CLERKIN, D. et alli [1995]) concordam em que um incremento significativo nos custos de 
hospitalização pode ser atribuído a uma ineficiente utilização dos recursos do sistema de saúde. 
 VISSERS, J.M.H. [1998] tem pesquisado nos últimos anos a alocação de recursos nos 
hospitais.  Este autor afirma que é mais importante ajudar os hospitais na forma de uma revisão 
sistemática do uso de seus recursos e na alocação dos mesmos, do que tentar encontrar soluções 
ótimas.  GEMMEL, P. e VAN DIERDNOCK, R. [1997] apresentam uma revisão de vários trabalhos 
considerando este tópico e analisam o porquê de muitas pesquisas sobre programação de admissões 
não terem sido implementadas.  Consideram que é necessário um ajuste entre as características das 
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políticas de admissão e as características técnicas de um sistema de apoio à decisão (DSAP) como foi 
descrito anteriormente. 
 
 
5. Aplicação de modelos de Pesquisa Operacional no Sistema de Programação de Admissões 
 
 Uma vasta revisão de técnicas e aplicações de Pesquisa Operacional na área de Saúde foi 
realizada por diversos autores:  FRIES, B. [1979] revisa a literatura existente entre 1976 e 1978, 
MILSUM, J.H. et alli [1973] apresentam uma revisão detalhada de trabalhos relativos à programação 
de admissões publicados até o ano 1973, SMITH-DANIELS, V.L. et alli [1988] fornecem uma 
revisão, classificação e análise da literatura sobre gerenciamento de capacidades de recursos em 
serviços de saúde, PIERSKALLA, W.P. e WILSON, D. [1989] revisam e analisam a literatura no 
período entre 1981 e 1989.  
 Os processos de admissão hospitalar, de alocação de leitos e de alta de pacientes têm sido 
estudados por diversos autores, geralmente usando simulação, teoria de filas, programação linear e 
Processos Markovianos e Semi-Markovianos de Decisão. 
 YOUNG J.P. [1965] discute dois modelos para admissão e alta de pacientes.  O primeiro 
modelo (Modelo B) é do tipo ciclo fechado, simulado para detectar os efeitos na variação de um 
número crítico N1 de leitos numa certa enfermaria, de modo que, se o nível de ocupação N2 cai abaixo 
de N1, a política seria admitir (N1 − N2) pacientes programados.  Por outro lado, a capacidade não 
utilizada seria reservada para pacientes graves. 
 No segundo modelo (Modelo S), um número constante de pacientes programados é admitido, 
independentemente do nível de ocupação, a menos que leitos vazios não estejam disponíveis.  Este 
autor usa teoria de filas e simulação para resolver o modelo descrito. 
 KOLESAR, P. [1970], continuando o trabalho de Young, desenvolveu um modelo 
Markoviano de decisão para programar as admissões hospitalares, onde os estados do sistema são 
descritos como o número de leitos ocupados no início de um período t.  Um modelo de programação 
linear que explora a estrutura markoviana fornece a base para determinar uma política de controle 
ótimo para a programação de admissões. 
 ESOGBUE, A.O. e SINGH, A.J. [1976] estudam um modelo matemático para obter uma 
política de admissão para diferentes tipos de pacientes.  O modelo otimiza uma função-objetivo 
híbrida para maximizar o nível de ocupação e minimizar as demandas insatisfeitas.  O objetivo do 
modelo é fornecer uma base quantitativa para estabelecer um nível de ocupação prioritário.  Este nível 
de ocupação representa o número de leitos além do qual não mais se admite uma certa classe de 
pacientes. 
 BELDERRAIN M.C.N. [1998] estuda um Sistema de Programação de Admissões em 
hospitais, onde os pacientes podem ser classificados em duas categorias:  pacientes graves (tipo I) e 
pacientes não-graves (tipo II).  O modelo matemático utilizado visa encontrar uma política ótima de 
controle para o sistema definido, isto é, encontrar a melhor seqüência de decisões a serem tomadas, 
nos instantes de decisão, com respeito aos valores das taxas de chegada e de serviço, baseando-se em 
observações acerca do número de clientes (pacientes) no sistema.  O modelo matemático adotado leva 
a um Processo Markoviano de Decisão a Tempo Contínuo, onde o critério de otimização é a 
minimização do custo médio esperado a longo prazo. 
 
 
6. Conclusão 
 
 A Pesquisa Operacional é uma ferramenta útil e poderosa para resolver os problemas de 
admissão de pacientes em hospitais.  Embora o desenvolvimento de sofisticados modelos e de 
soluções ótimas seja possível, a sua implementação nem sempre é prática.  As soluções efetivas 
sempre passam pela utilização racional dos recursos disponíveis no sistema hospitalar. 
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 Entretanto, a implementação das filosofias e políticas de admissão discutidas no trabalho 
depende do sistema hospitalar a ser considerado.  Um exemplo de sistema hospitalar no qual foi 
implementado a política de filtros na admissão de pacientes na emergência encontra-se no Hospital 
Municipal Miguel Couto, do Rio de Janeiro.  

Por outro lado, a implementação da política de alta prematura de pacientes, também 
denominada Homecare, é aplicada nos Planos de Saúde das empresas.  A Volkswagen, que mantém 
um plano próprio de saúde para seus funcionários, é um exemplo de empresa que adota esta política.  
O programa Homecare está instituído na empresa desde 1994.  No período de 1994 a 1998 a empresa 
calcula ter economizado R$ 5,1 milhões, ou 55% do orçamento previsto para o Plano de Saúde. 
 No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde o serviço Homecare está 
disponível desde 1996, avalia-se que a implementação desta política tem evitado o risco de infeção 
hospitalar do paciente, com a vantagem adicional de liberação de leitos como alternativa para atender 
a demanda de serviços. 
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