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Resumo 

 
 Este artigo aplica a técnica de Simulação ao setor de maternidade de um hospital público do 
município do Rio de Janeiro. O trabalho se estrutura em seis seções. Uma introdução e uma seção 
caracterizando o hospital e o setor de maternidade inicia o trabalho. A seguir, a caracterização do modelo 
é feita, indicando as simplificações realizadas. A quarta seção ilustra os diagramas de ciclo de atividades 
para as entidades no modelo, bem como a forma pela qual foi utilizado o software Arena, em sua versão 
freeware, para modelar o problema. 
 Na próxima seção, alguns resultados da simulação do status quo são discutidas, e é feita uma 
análise de sensibilidade para vários parâmetros, pois a verba disponível para melhorias no Hospital são 
extremamente escassas, o que justifica um cuidado muito grande na aplicação destes recursos. Por fim, 
uma conclusão encerra o trabalho. 
Palavras-chave: Simulação, Maternidade, Análise de Sensibilidade 
 
 
Abstract 
 
 This work applies Operational Simulation to the maternity of a public hospital located in the city 
of Rio de Janeiro. The work is structured in six sections. An introduction and a characterization of the 
hospital start this article. Following that, the model is detailed, pointing the simplifications. The fourth 
section illustrates the activity cycle diagrams for the entities in the model, as well as the way the problem 
was modeled with the software Arena. 
 In the next section, some results form the status quo simulation are discussed, and a sensitivity 
analysis is made for some critical parameters, focusing on the small budget available for improvements on 
the public network of hospital. A section for conclusion and recommendations for further studies closes 
the article. 
Keywords: Simulation, Maternity, Sensitivity Analysis 
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1. Introdução 
 

Este artigo trata de uma questão extremamente importante: a simulação em hospitais. No Brasil, o 
setor hospitalar tem atravessado uma situação difícil, de investimentos escassos e dificuldade na 
contratação de equipe e compra de material. A rede pública, em especial, enfrenta estes desafios em uma 
intensidade ainda maior, com escassez ainda mais significativa. 

Os autores conduziram todas as etapas significativas para efetuar a simulação, alcançando 
resultados interessantes, que serão comentados oportunamente. A principal motivação para o trabalho é, 
conforme previamente mencionado, orientar a decisão dos investimentos no Hospital. 
 
2. Caracterização do Hospital e Pressupostos do Modelo 
 

O hospital em questão, que aqui será chamado de Hospital Companheiro, teve seu setor de 
maternidade observado para avaliação e proposição de melhorias. O Hospital Companheiro se caracteriza 
por ser um hospital público de Emergência. Sendo assim, os partos realizados pelo Setor de Maternidade 
são, na grande maioria das vezes, emergenciais ou de risco.  

O setor de Maternidade realiza partos dos tipos normal, cesárea e instrumental. Também são 
realizadas curetagens, sendo a maior parte referente a abortos provocados. As cesarianas são realizadas 
apenas em casos de emergência, quando a mãe ou o bebê estão correndo algum risco de vida. 

O modelo utilizado leva apenas em consideração os partos dos tipos normal e cesárea. Não foram 
considerados abortos, nem nascimentos de gêmeos, trigêmeos, etc. Os tempos de permanência da mãe e 
bebê no hospital, bem como o tempo de cirurgia, foram considerados exponencialmente distribuídos.  

A seqüência lógica de funcionamento do setor é a seguinte: quando as gestantes chegam ao 
hospital é realizada uma triagem: se ainda não estiver no momento da gestante dar a luz, elas são levadas 
para a enfermaria, onde ficam aguardando. Caso contrário, são encaminhadas diretamente para a sala de 
parto. O hospital possui 2 salas para parto normal, o qual dura em média 1 hora, e 1 sala de cirurgia para 
cesárea, a qual dura em média 2 horas. As gestantes submetidas ao parto normal costumam ficar, em 
média, 48 horas em observação. Já as submetidas a cesárea, costumam ficar uma média de 72 horas.  

Além disso, existem 40 leitos obstétricos, onde as gestantes aguardam pelo parto e onde também 
ficam as mães que já tiveram seus bebês. Uma pequena porcentagem das mães (apenas 0,1%) falece no 
momento do parto. Passado o momento do parto, não há falecimento materno. 

Os bebês que acabaram de nascer, podem ter quatro destinos diferentes: caso os bebês sejam 
considerados saudáveis são encaminhados para a enfermaria de bebês, onde permanecem por uma média 
de 48 horas. Se os bebês estiverem correndo alto risco de vida são encaminhados para o berçário de alto 
risco, que possui seis incubadoras. O tempo de permanência dos bebês neste berçário é, em média, 10 dias 
e a taxa de mortalidade é de 20%.  

Os bebês que não correm alto risco, mas que apresentam algum problema de saúde e os bebês que 
saem do berçário de alto risco e ainda estão em fase de recuperação são levados para o berçário 
intermediário, que possui 8 leitos. O tempo de permanência é, em média, 3 dias. Considerou-se que os 
bebês que vão para a enfermaria ou para o berçário intermediário nunca morrem. E também existem os 
bebês natimortos, que correspondem a 2%.   

O número de médicos que estão lotados na maternidade e no berçário diariamente pode ser 
observado na tabela abaixo:  

Anestesistas 3 
Auxiliares de enfermagem 10 
Neonatologistas 2 
Obstetras 4 
Pediatras 2 
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Tabela 1 – Equipe Médica considerada no Modelo 
Para a realização das cesáreas, são destacados os seguintes profissionais: 1 obstetra, 1 pediatra, 1 

anestesista e 2 auxiliares. Para partos normais, a única diferença é o número de auxiliares (um a menos).  
 
3. O Modelo de Simulação 
 

Nesta seção, será descrito o processo de interação das entidades dentro do modelo, bem como o 
Diagrama de Ciclo de Atividades para todas elas. As entidades e recursos considerados no sistema são: 
 Clientes: Mãe e Recém-nascido; 
 Profissionais: Obstetra, Pediatra, Anestesista e Auxiliar de Enfermagem; 
 Recursos Físicos: Leito materno, Leito para recém-nascidos, Incubadora, Berçário, Sala de Parto (para 

partos normais) e Sala de cirurgia (para cesarianas). 
O esquema a seguir mostra, de forma geral, como se deu o percurso dos clientes pelo sistema.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Fluxo Geral do Sistema 
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 As porcentagens indicadas são extraídas da estatística cedida pelo hospital. O diagrama de ciclo de 
atividades foi traçado para as entidades e recursos. Para todos os recursos humanos (obstetra, pediatra, 
anestesista e auxiliar de enfermagem) o diagrama é o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – DCA para os Recursos Humanos 
 
 O profissional em questão está ocioso, é requisitado para trabalhar em um dos dois tipos de parto e 
torna-se novamente ocioso e disponível para novo trabalho.  
 Para todos os recursos físicos do Hospital, o seguinte DCA se aplica: 
 
 
 
 
  

 
Figura 3 – DCA para os Recursos Físicos do HC 

 
 Este diagrama se aplica a leitos para mães, incubadoras, berçários, leitos para recém-nascidos, 
salas de parto e salas de cirurgia. Os recursos estão ociosos, são solicitados e ocupados durante certo 
tempo e em seguida liberados, tornando-se ociosos até uma próxima solicitação. 
 O diagrama de ciclo de atividades da mãe é um pouco mais complexo, e sua representação está na 
figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4 – DCA para a gestante 
 Nota-se uma grande quantidade de recursos demandados durante o ciclo da entidade pelo sistema 
de simulação. Para o recém-nascido, o DCA é o seguinte: 
 

OCIOSO 

Trabalha Parto 
Cesariana 

Trabalha Parto 
Normal 

OCIOSO Solicitado e
Ocupado

Mundo Exterior
Requer Leito

Aguarda leito e 
Dilatação 

Requer Sala de 
Parto e Equipe 

Médica
Entrar 

enfermaria

CESAREANA

Óbito / Mundo 
Exterior

Aguarda 
equipe 
e sala 

PARTO NORMAL

Requer Leito

Aguarda leito e 
recuperação

Libera leito



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – DCA para o Recém-nascido 

 
 O recém-nascido também utiliza diversos recursos do sistema. Seu ciclo é dos mais extensos entre 
todas as entidades. 
 
4. Simulação do status quo do sistema 
 

Através da modelagem de todas as interdependências, limitações e ciclos de atividade das 
entidades em um modelo do software Arena, o estado atual do Hospital pode ser simulado. Para tal, 
considerou-se um tempo de simulação de três anos, sendo que o primeiro teve como objetivo apenas 
preencher o sistema, sendo assim considerado período de aquecimento, ou warm-up period.  

O modelo está ilustrado na figura abaixo: 

Figura 6 – Modelo codificado no software Arena 
 A parte superior esquerda do sistema descreve recursos do mesmo. O círculo verde na esquerda 
indica a chegada das mães. Os dois círculos à direita, saídas de mães e bebês saudáveis. Abaixo da entrada 
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no sistema, pode-se ver a enfermaria pré-parto. No meio da figura, os procedimentos de parto cesareana 
(acima) e normal. Após o parto, a variável se duplica, e a mãe se encaminha para a enfermaria pós-parto 
(canto inferior direito da figura), enquanto os bebês são encaminhados à enfermaria, incubadora ou 
berçário (retângulos em azul na parte superior direita). O retângulo cinza escuro é o necrotério do hospital, 
para onde se dirigem mães e bebês que falecem durante o processo de parto ou recuperação. 
 
4.1 Dados Descritivos 

 
Durante a simulação, 5.877 mulheres estiveram no Hospital e deram a luz. Registrou-se que 

0,20% destas pessoas faleceu durante o procedimento. Para as crianças, o índice de óbitos foi de 2%. Uma 
outra informação interessante é que 21% dos partos foram cesareanas e 79% normais. 

O estado do recém-nascido é assim descrito: 0,87% são natimortos, 5,46% se encaminham à 
incubadora e 5,24% ao berçário intermediário. A grande maioria (88,43%) são bebês saudáveis, e que 
acompanham a mãe na enfermaria durante seu período de recuperação. 
 
4.2 Tempos de espera em filas 
 
 A tabela seguinte ilustra o tempo médio de permanência de mães e/ou bebês nas filas do sistema: 

Estatísticas relativas a filas no sistema 
Entidade 
Envolvida Fila Tempo 

médio 
Tempo 
mínimo 

Tempo 
máximo Contador 

Recém-nascido Para incubadora    0,0111 0,0000 3,5650             321 
Recém-nascido Para enfermaria  0,0012 0,0000 3,1860          5.197 
Recém-nascido Para berçário intermediário 0,6489 0,0000 50,5490             566 
Mãe Para sala de cesaria 0,3624 0,0000 17,2890          1.212 
Mãe Para sala de parto normal  0,0214 0,0000 3,2448          4.665 
Mãe Para leito pré-parto  0,0000 0,0000 0,0000          5.306 
Mãe Para leito pós-parto  0,0000 0,0000 0,0000          5.865 

Tabela 2 – Estatísticas de tempos nas filas 
 
 A maior preocupação se dá com as condições extremas, ou seja, os tempos máximos na fila. 
Observa-se, por exemplo, que uma mãe chegou a esperar mais de 17 horas pela sala de cirurgia, e uma 
criança aguardou mais do que dois dias (50 horas) para ser alocada em um berço no berçário 
intermediário. Deve-se ressaltar que não foi modelado o falecimento nas filas, o que certamente ocorreria 
neste caso. Também não foi modelada a possibilidade do parto ser transferido para outro hospital. 
 Os contadores registram o número de entidades que percorreram aquela fila. Ressalte-se, também, 
que os recém-nascidos que passam pela incubadora e sobrevivem obrigatoriamente passam pelo berçário 
intermediário, causando uma contagem dupla destas entidades. 
 
4.3 Ocupação e Taxa de Ocupação dos Recursos 
 

No quadro abaixo, serão fornecidas informações sobre a ocupação dos recursos. 

Recurso Média Mínimo Máximo Final 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Ocupação da 
enfermaria de 
bebês 

14,6860 52,45% 4,0000 14,29% 28,0000 100,00% 10,0000 35,71% 
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Ocupação da 
incubadora 2,0377 33,96% 0,0000 0,00% 6,0000 100,00% 4,0000 66,67% 

Ocupação da sala 
de parto de 
cesariana 

0,1438 14,38% 0,0000 0,00% 1,0000 100,00% 0,0000 0,00% 

Ocupação das salas 
de parto normal 0,2673 13,36% 0,0000 0,00% 2,0000 100,00% 1,0000 50,00% 

Ocupação dos 
anestesistas 0,4111 41,85% 0,0000 0,00% 3,0000 100,00% 1,0000 87,50% 

Ocupação dos 
auxiliares 0,5550 13,70% 0,0000 0,00% 4,0000 100,00% 1,0000 33,33% 

Ocupação dos 
berçários 3,3482 5,55% 0,0000 0,00% 8,0000 40,00% 7,0000 10,00% 

Ocupação dos 
leitos 19,0750 47,69% 6,0000 15,00% 36,0000 90,00% 15,0000 37,50% 

Ocupação dos 
obstetras 0,4111 10,28% 0,0000 0,00% 3,0000 75,00% 1,0000 25,00% 

Ocupação dos 
pediatras 0,4111 10,28% 0,0000 0,00% 3,0000 75,00% 1,0000 25,00% 

Tabela 3 – Ocupação e Taxa de Ocupação dos Recursos do HC 
 

 Para todos os recursos do sistema, seja pessoal ou recursos físicos, registrou-se a ocupação. 
Alguns recursos chegam a ser totalmente ocupados durante a simulação, o que deve gerar filas. Exemplos 
são os anestesistas, os berçários, a enfermaria de bebês e a incubadora. 
 Verifica-se que as atividades críticas, indicadas por médias de utilização maior, são a enfermaria 
de bebês seguida da ocupação dos leitos. Interessante comentar que apesar de ter ocupação alta, os leitos 
não chegam a 100%. Todos os recursos que chegam a 100% de utilização geram filas. 
 
5. Análise de Sensibilidade do Sistema 
 

Conforme mencionado na introdução do trabalho, um dos maiores benefícios que um Hospital 
Público poderá obter da Simulação é verificar onde seria mais interessante fazer investimentos para 
melhorar atendimento. Alguns recursos críticos foram detectados na simulação do status quo. As seguintes 
análises de sensibilidade serão realizadas: 

 Aumento ou redução na demanda: serão representados respectivamente por uma redução ou 
aumento no parâmetro da exponencial, ou seja, o tempo entre duas chegadas sucessivas; 
 Construção de uma nova sala de parto para cesarianas: Uma vez que o tempo máximo na fila 

para uma cesariana chega a 17 horas no modelo original, o hospital deseja verificar qual será o 
efeito de colocar em operação uma nova sala de cirurgia totalmente dedicada aos partos do tipo 
cesariana; 
 Aumento nos leitos do berçário intermediário: Visto que o tempo na fila chega a até 50 horas, ou 

seja, mais de dois dias, é importante verificar o que ocorre com um aumento de leitos no berçário 
intermediário; 
 Análise do recurso anestesistas: Através desta análise, busca-se verificar o quão crítico é o 

número de anestesistas para o bom funcionamento do hospital. 
 

5.1  Aumento ou Redução da Demanda 
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 Uma organização voltada para atender o público sempre deve contar, em sua estrutura de 
operação, com possíveis aumentos de demanda. Isto é ainda mais crítico quando trata-se de um hospital 
público, pois qualquer emergência grave ou calamidade pública pode transformar o serviço em um 
verdadeiro caos.  
 Por ser uma organização gerida pelo governo, o hospital deve estar capacitado para emergências e 
súbitos aumentos de chegada de pessoas, sem estar, entretanto, superdimensionado. Uma boa forma de 
avaliar isto é através da análise de sensibilidade de diversos parâmetros ao aumento de demanda. 
 No caso atual, verificou-se o efeito da variação de demanda na utilização das salas de parto, tanto 
normal quanto cesariana, no número médio de leitos maternos e de incubadoras utilizados. Os gráficos 
abaixo mostram a sensibilidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Efeitos da Variação do Tempo entre Chegadas na Ocupação 
 
 Verifica-se uma queda no percentual de ocupação com a diminuição da demanda, tanto para a sala 
de parto quanto para a cesariana. Entretanto, no aumento de demanda, há um aumento da ocupação 
praticamente emparelhado da utilização das salas de parto normal e de cesariana. No topo da demanda 
(intervalo de 2 horas entre chegadas), a ocupação é praticamente igual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Efeito da variação do tempo entre chegados nos recursos utilizados 
 
 Este gráfico mostra como se dá a resposta do número médio de recursos utilizados quando ocorre 
variação na demanda. Observa-se um aumento mais significativo com dos leitos maternos, pois a 
inclinação é ligeiramente maior, e o número médio de leitos ocupados quando a demanda atinge seu pico 
corresponde a 67,5% do total, enquanto o número médio de incubadoras ocupadas atinge apenas 37,5% do 
total disponível. Deve se ressaltar que, apesar do aumento de demanda, não houve um esgotamento dos 
recursos.  
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 O quadro abaixo resume as análises de sensibilidade à variação de demanda 
Aumento/Diminuição da Demanda 

Recursos   2 horas 2.5 horas 3 horas 3.5 horas 4 horas 
Utilização Sala de Parto Normal 19,43% 15,49% 13,36% 11,24% 10,21% 
Utilização Sala de Parto 
Cesariana 19,67% 16,01% 14,83% 11,56% 9,94% 
No. médio de leitos utilizados 27,099 22,188 19,075 15,944 13,761 
No. médio de incubadoras 
utilizadas         3,218 2,676 2,038 1,933 1,660 

Tabela 4 – Efeitos da Variação da Demanda – Quadro Resumo 
 
5.2  Construção de uma nova sala para cesarianas 
 
 
 Visto que o hospital possui apenas uma sala para cirurgias cesarianas e que, no modelo original, 
chegou a se observar uma espera de aproximadamente 17 horas pela disponibilidade da sala, o hospital 
cogita a construção de uma nova sala buscando reduzir este tempo gasto na fila.  
 Utilizou-se, como parâmetro para verificar o efeito da construção da nova sala, a variação no 
tempo de espera máximo pela operação e o tamanho médio da fila para a mesma cirurgia. Os gráficos 
abaixo ilustram as análises. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 9 – Efeito da Construção de nova sala de cirurgia - Tempo de Espera Máximo para Cesarianas 
 
 O tempo máximo de espera na fila caiu de 17 para 5 horas, ou seja, uma espera plausível que 
diminui em muito o risco de vida da gestante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10 – Efeito da construção de nova sala para cesarianas – tamanho médio da fila 
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 Observa-se um decréscimo extremamente grande (de aproximadamente 5 vezes) no tamanho 
médio da fila. O quadro resumo abaixo mostra a variação dos dois parâmetros graficados acima, além do 
tamanho máximo da fila. 
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 No gráfico acima, verifica-se que não há uma queda muito grande na utilização média do berçário 
com a introdução dos novos leitos. Além disto, o ganho de garantir um pronto atendimento ao recém-
nascido (tempo de fila zero) é mais do que compensador. 
 O quadro resumo abaixo ilustra os valores exatos encontrados nas simulações. 

Berçário Intermediário 
  8 leitos 9 leitos 10 leitos 
Tempo máximo de espera (horas) 50,54 36,17 0 
Utilização média do berçário (%) 41,85% 36,57% 34,18% 

Tabela 6 – Efeitos do Aumento de Leitos para o Berçário Intermediário - Quadro Resumo 
 
5.4  Anestesistas de plantão 
 
 Um dos estudos de sensibilidade mais realizados em modelos de operação de sistemas que lidem 
com recursos humanos é justamente a disponibilidade dos mesmos. No caso dos anestesistas, os 
procedimentos de parto só podem ser realizados na sua presença. Desta forma, a ausência de um dos três 
anestesistas disponíveis poderia causar um problema muito grande no sistema, causando aumento muito 
grande de filas. 
 Para verificar esta hipótese, reduziu-se o numero de anestesistas e verificou-se o efeito no tempo 
médio de espera para partos normais e cesarianas, bem como a ocupação dos profissionais anestesistas. A 
análise gráfica está na figura a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Efeitos da Redução no número de anestesistas 
 
 Pelo gráfico, pode-se notar o aumento no tempo médio das filas, apesar de não haver um caos. 
Uma análise mais completa, entretanto, entraria no mérito do tempo máximo dentro da fila. Como estudo 
preliminar, no entanto, os tempos que foram encontrados mostram-se razoáveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 – Efeito da Redução dos Anestesistas - Ocupação média dos anestesistas 
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 É notável o aumento na ocupação média dos anestesistas quando se reduz o número de 
profissionais. Entretanto, esta ocupação não excede 50% do tempo total. No quadro resumo abaixo, os 
números exatos que foram plotados no gráfico.  

Número de Anestesistas 
  1 anest. 2 anest. 3 anest. 
Tempo médio de fila para parto normal 0,798 0,046 0,021 
Tempo médio de fila para cesariana 0,898 0,445 0,362 
Ocupação média dos anestesistas 40,68% 20,40% 13,70% 

Tabela 14 – Efeitos da Redução no Número de Anestesistas– Quadro Resumo 
 
6. Conclusão 
 
 Este trabalho buscou utilizar a Simulação como ferramenta de apoio à análise das condições de 
operação da maternidade do Hospital Companheiro, um hospital público de emergência. 
 O software ARENA, disponível em sua versão limitada para download na internet, foi empregado 
para executar a simulação. O trabalho identificou e explicou como se deu a interação entre todos os 
recursos, clientes e processos durante a simulação. Optou-se por simular três anos de operação, sendo que 
o primeiro serviu como aquecimento (warm-up), não sendo contados os resultados obtidos neste período. 
 Diversas estatísticas foram coletadas, entre tempos médios de filas, número de recursos ocupados, 
contadores para os clientes e outros. Estas estatísticas foram exibidas no corpo do trabalho e alguns dados 
mais relevantes foram comentados. Por fim, realizou-se uma análise de sensibilidade dos parâmetros, 
indicando como o sistema reage a variações em alguns dos parâmetros chave, como a demanda, o número 
de leitos no berçário intermediário e outros. 
 Próximos estudos sobre o tema poderiam buscar reduzir o número de pressupostos aqui tomados, 
bem como integrar outros serviços, como o aborto e o atendimento a gestantes, dentro do sistema da 
maternidade. Uma outra possibilidade é implementar a rotatividade de pessoal (trabalho em turnos), 
acrescentar o trabalho dos acadêmicos e montar um modelo probabilístico para faltas (redução da equipe) 
durante a simulação. 
 O trabalho buscou, desta forma, utilizar de uma forma simplificada a simulação, mostrando seus 
diversos usos e potencialidades para o auxílio na tomada de decisão e na manutenção da boa operação de 
um serviço hospitalar. A otimização do serviço de saúde para a população é possível, e a simulação 
mostra-se uma das principais ferramentas para alcançar este objetivo.  
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