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Resumo 
 

O objetivo deste artigo é contribuir para a melhoria da acessibilidade e qualidade dos serviços 
do Setor de Triagem em um hospital público de emergência na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, 
um trabalho de campo foi realizado para identificar os principais problemas existentes e, em uma 
segunda etapa, um modelo de simulação a eventos discretos foi desenvolvido para realizar a avaliação 
de diversos cenários, com vistas ao dimensionamento dos recursos humanos necessários para a 
redução do tempo de espera no atendimento aos pacientes. Procedeu-se a um estudo sobre a relação 
entre a oferta de serviços e a demanda, com ênfase tanto na disponibilidade de profissionais de saúde 
no sistema de admissão, quanto nas necessidades reais dos pacientes, com subseqüente análise dos 
resultados obtidos.  
  
Palavras-chave: Hospital Público, Simulação a Eventos Discretos, Setor de Triagem. 
 
Abstract 
 
 The goal of this article is to contribute for the accessibility and quality of the Admissions 
Systems in a public hospital of emergency in the city of Rio de Janeiro. Initially, a field work was 
performed to identify the main existing problems and, in a second stage, a simulation model for 
discreet events was developed to accomplish several scenarios, with sights to the measure the 
necessary human resources for waiting time reduction in the patient assistance. It proceeded to a study 
on the relation between services offer and the demand, with emphasis so much in the professional’s 
health availability in the admission system, how much in the patient’s real needs, with subsequent 
analysis of the obtained results. 
 
Keywords: Public Hospitals, Discrete Event Simulation, Admissions Systems. 
 



 2 

 
1. Introdução 
 
 A área de saúde teve uma grande evolução científica e tecnológica no século XX, pois 
com o advento de novos medicamentos, tecnologias e procedimentos clínicos, doenças que 
matavam milhões de pessoas no século XIX desapareceram, proporcionando uma maior 
longevidade. Todavia, a grande demanda por esse serviço e a redução significativa dos 
recursos humanos, materiais e financeiro tornou a gestão deste serviço uma atividade bastante 
complexa, principalmente nos países em desenvolvimento. Tendo em vista este fato, esta área 
tornou-se um campo potencial para a aplicação das técnicas de Pesquisa Operacional (PO). 
Trabalhos anteriores desenvolvidos por FILHO (2002), De OLIVEIRA e TOSCANO (2003), 
MORAES et al. (2002), GONÇALVES (2004) e SABBADINI (2005) são exemplos de 
iniciativas brasileiras que proporcionaram resultados bastante satisfatórios.  
 MAGALHÃES (2006) estudou o processo de admissão de emergência de um típico 
hospital público e constatou a existência de vários problemas críticos. O fluxo de pacientes é 
confuso e não existe priorização de atendimento, ou seja, os pacientes de alta e média 
complexidade concorrem por atendimento com pacientes de baixa, quando deveriam ser 
atendidos primeiro. Além disso, este trabalho mostrou que a introdução de um processo de 
priorização no atendimento pode reduzir consideravelmente o tempo de espera dos pacientes 
de alta e média complexidade.  

 O objetivo deste trabalho é analisar o setor de triagem do Hospital Antônio Pedro, a 
partir do fluxograma de seu funcionamento, identificando as principais variáveis envolvidas 
no processo. Um modelo de simulação a eventos discretos foi desenvolvido para identificar o 
comportamento deste setor em quatro horários, cada um deles com diferentes taxas de 
chegada dos pacientes. A partir dos resultados obtidos, sugere-se uma configuração ideal de 
recursos humanos (enfermeiros, médicos e recepcionistas), a serem alocados nos diferentes 
turnos de funcionamento. 

 O presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: na seção 2 são explicitadas 
características do HUAP, na seção 3 apresenta-se a problemática e modelagem proposta, na 
seção 4 são apresentados os resultados obtidos e por fim conclui-se o trabalho.  

  
2. Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 
 
 O HUAP é uma instituição pública federal que faz parte da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). O hospital está localizado no centro do Município de Niterói, dentro do 
Campus da Faculdade de Medicina, sendo uma unidade com identidade e características 
organizacionais próprias, pois presta serviços ao ensino, à pesquisa e à comunidade em todos 
os setores da área de saúde relacionados com a UFF. Existe um departamento de 
urgência/emergência que funciona 24h por dia, um banco de sangue e um banco de leite 
materno. O HUAP atua na ação curativa de média e alta complexidade através do acesso 
direto da população ou por referência (clientes encaminhados por unidades de atenção básica). 
O hospital também realiza consultas ambulatoriais, internações, e diagnóstico por imagem. A 
unidade possui 263 leitos distribuídos nas seguintes áreas: 118 em clínica cirúrgica, 90 em 
clínica médica, 18 em unidade materno-infantil, e 37 leitos especiais sem localização definida. 
Seus serviços estão disponibilizados para a Região Metropolitana II do Rio de Janeiro. A 
população desta região é estimada em dois milhões de habitantes e compreende os municípios 
de Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá.  
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3. Método de Estudo  
 

 Esta seção subdivide-se em: seção 3.1, onde são tecidas considerações iniciais; na 
seção subseqüente (3.2) são descritos os parâmetros de configuração utilizados na 
modelagem, e na seção 3.3 é apresentado o fluxograma do setor de triagem do HUAP. 
 
3.1. Considerações iniciais 
 

Previamente a elaboração deste trabalho, foi realizada uma visita ao Hospital Antônio 
Pedro, havendo uma reunião com o Diretor e visita guiada por um dos administradores do 
Hospital. Nesta ocasião, verficou-se alguns parâmetros de simulação e limitações da vida real 
que efetivamente constituem óbices a serem transpostos pelo Setor de Triagem de um 
Hospital Universitário, quer seja quanto à deficiência no atendimento, tanto nos aspectos 
quantitativo (por limitações do quadro de pessoal efetivo existente nesse Hospital), ou ainda 
qualitativo (dada a falta de pessoal qualificado para a realização da triagem inicial), bem 
como devido às restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal que, direta ou 
indiretamente contribuem para as deficiências existentes no setor.  

Na mesma ocasião, ocorreu a visita aos diversos setores e compartimentos do hospital, 
quando então foi delineado o escopo inicial deste trabalho, através das informações prestadas 
por um dos administradores do Hospital. Posteriormente, foram coletados os dados 
necessários à realização deste trabalho, tendo sido observados os parâmetros utilizados para a 
construção do fluxograma, com a colaboração de diversos profissionais da emergência. Nesta 
etapa foi estabelecido o processo de chegada do paciente na Portaria da Emergência, a 
passagem deste paciente pelo setor de triagem e a sua saída do processo. Ainda nesta ocasião, 
foi verificada a existência de duas triagens: a Triagem de Enfermagem e a Triagem Médica, 
ocasião esta em que ainda foram acessados os relatórios diários de atendimento, compostos 
dos seguintes campos:  

- Triagem de Enfermagem: nome do paciente, sua origem e destino, que pode ser: a 
triagem médica, o atendimento especializado ou o encaminhamento para a rede exterior; 

- Triagem Médica: nome do paciente, medicação, internação, encaminhamento para 
clínica especializada do Hospital ou ainda encaminhamento para a rede exterior, caso o 
Hospital não disponha de medicamentos ou equipamentos apropriados para o diagnóstico. 
 
3.2.  Parâmetros utilizados 
 

 Para avaliar pacotes de simulação, e selecionar o software mais adequado para uma 
companhia de grande porte, é geralmente necessário um gasto elevado de tempo nesta tarefa, 
a menos que uma metodologia eficiente seja usada. Normalmente, a escolha dentre uma lista 
de alternativas exige um conhecimento detalhado dos critérios de seleção, e na pontuação das 
alternativas nestes critérios. Se existem muitas alternativas e se a lista de critérios é longa, a 
avaliação se torna uma tarefa desafiadora.  

Optou-se pelo software ARENA 7.01, versão STUDENT limitada a 150 entidades no 
sistema, em função das suas características de modelagem voltada a processos, e facilidade de 
programação.  

A taxa de chegada dos pacientes foi considerada em cinco horários diferentes, obtidas 
através do software PORT, versão 3.5:  

• 00:00 a 02:13H – Distribuição Exponencial com o parâmetro 2,16=λ ; 

• 02:14 a 06:31H – Distribuição Exponencial com o parâmetro 3,32=λ ;  

• 06:32 a 08:24H – Distribuição Exponencial com o parâmetro 2,18=λ ; 
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• 08:25 a 21:29H – Distribuição Exponencial com o parâmetro 7,5=λ ; e 

• 21:30 a 23:59H – Distribuição Exponencial com o parâmetro 1,18=λ  
 

Os demais parâmetros utilizados na modelagem foram: 
 

� Triagem de enfermagem (tempo de atendimento) – Distribuição Triangular com mínimo 
de 2 minutos, média de 5 minutos e máximo de 10 minutos; 

� Percentual de pessoas que se são encaminhados a outros hospitais: 5%; 
� Recepção (tempo de atendimento) – Distribuição Triangular com mínimo de 2 minutos, 

média de 5 minutos e máximo de 10 minutos; 
� Percentual de pessoas que se são encaminhados ao médico especialista: 83%. 
� Médico Especialista (tempo de atendimento) – Distribuição Triangular com mínimo de 5 

minutos, média de 15 minutos e máximo de 60 minutos; e 
� Triagem Médica (tempo de atendimento) – Distribuição Triangular com mínimo de 5 

minutos, média de 10 minutos e máximo de 30 minutos.  
 
3.3 Fluxograma Operacional do setor de Triagem do HUAP 

 
 Segundo DE OLIVEIRA (1982), a triagem consiste em uma avaliação breve e 
imediata do paciente para estabelecer prioridades de acordo com a gravidade, assim como 
para determinar os procedimentos médicos necessários. Para TOSCANO (2001) a triagem é 
útil para determinar não somente a prioridade de cuidados e especificar os problemas de cada 
paciente, mas também para garantir as necessidades psicológicas, sociais e físicas destes e de 
seus familiares.  
 Segundo GILBOY et al. (2005), as principais metas para uma seção de triagem em 
uma emergência hospitalar são: 

• Identificar rapidamente pacientes com urgência, ou em condições ameaçadoras de 
vida; 

• Determinar a área de tratamento mais adequado; 
• Diminuir o fluxo confuso de pacientes na unidade de emergência; e 
• Prover avaliação contínua dos pacientes. 
 
 A Figura 1 representa o fluxograma extraído do software ARENA da modelagem do 

setor de triagem do Hospital Antônio Pedro. O paciente chega ao hospital, sendo não-
emergência (não-trauma), ele é examinado na triagem de enfermagem. Se for necessário 
atendimento externo, o mesmo é encaminhado à rede externa, caso contrário ele deve dirigir-
se a recepção, e a partir daí deverá ser encaminhado para o médico especialista ou para a 
triagem médica, conforme o caso. Esse fluxograma corresponde ao funcionamento da triagem 
do hospital em 2002. 
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Figura 1: Fluxograma do hospital em 2002 

 

5. Análise dos resultados 

 
Esta seção analisa os resultados obtidos pelo modelo de simulação e sugere a 

configuração adequada de profissionais por horário de trabalho. 
 

5.1. Horário de 00:00 às 02:13 (Distribuição Exponencial com parâmetro 2,16=λ ) 
 
Os tempos em espera para ser atendido, o tempo total no atendimento e o tempo em 

espera para ser atendido pelo médico especialista se reduzem significativamente quando 
aumentamos a quantidade de médicos de 1 para 2, como evidenciado na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Evolução dos tempos de espera, tempo total e tempo aguardando o médico especialista ( 2,16=λ ) 

Quantidade Tempo (s) 
Enferm. Médicos Recep. Em espera Total Médico Espec. (fila) 

1 1 1 227,07 261,11 245,17 
2 1 1 221,76 255,67 241,07 
3 1 1 221,45 255,32 244,13 
4 1 1 218,08 251,74 239,93 
1 2 1 16,91 51,23 15,27 
1 3 1 3,87 38,09 1,74 
1 4 1 2,46 36,79 0,20 
1 1 2 220,48 254,28 243,88 
1 1 3 219,34 253,09 242,53 
1 1 4 219,34 253,09 242,53 
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Os tempos na fila da recepção e na fila de triagem são relativamente baixos, entretanto 
o tempo na fila da triagem médica foi identificado como sendo um “gargalo” do sistema. Este 
gargalo pode ser reduzido novamente quando a quantidade de médicos é aumentada de 1 para 
2, como evidenciado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Evolução dos tempos na fila da recepção, triagem e triagem médica ( 2,16=λ ) 

Quantidade Tempo na fila (s) 

Enferm. Médicos Recep. Recepção  Triagem  Triagem Médica  
1 1 1 0,58 1,66 244,43 
2 1 1 1,45 0,11 240,81 
3 1 1 1,48 0,01 237,44 
4 1 1 1,46 0 230,73 
1 2 1 0,53 1,70 17,03 
1 3 1 0,54 1,69 1,91 
1 4 1 0,58 1,71 0,18 
1 1 2 0 1,70 227,67 
1 1 3 0 1,69 226,63 
1 1 4 0 1,69 226,63 

 
 

O emprego de apenas 1 médico acarreta uma taxa de utilização de 97%. Esta elevada 
taxa de utilização exige muito do profissional, podendo acarretar estresse e fadiga. O uso de 
dois médicos reduz a taxa de utilização para 70%. A taxa de utilização dos enfermeiros e 
recepcionistas é inferior a 35%. 

Nesse contexto a configuração mais adequada ao horário de para o horário de 00:00 às 
02:13 é o emprego de 1 enfermeiro, 2 médicos e 1 recepcionista. 

 
Tabela 3: Taxa de Utilização dos profissionais ( 2,16=λ ) 

Quantidade Taxa de Utilização. 
Enferm. Médicos Recep. Enfermeiros Médicos Recepcionistas 

1 1 1 0,349 0,9771 0,3346 
2 1 1 0,1754 0,9764 0,3318 
3 1 1 0,1171 0,9763 0,3308 
4 1 1 0,088 0,9763 0,33 
1 2 1 0,3534 0,7038 0,3318 
1 3 1 0,3517 0,4731 0,3299 
1 4 1 0,3507 0,3565 0,3301 
1 1 2 0,3483 0,9763 0,1651 
1 1 3 0,3482 0,9763 0,1096 
1 1 4 0,3482 0,9763 0,0823 

 
 

5.2 Horário de 02:14 às 06:31 (Distribuição Exponencial com parâmetro 3,32=λ ) 

 
Pelas Tabelas 1 e 2 pode-se observar que o aumento na quantidade de médicos reduz o 

tempo total de espera e o tempo de espera na triagem médica. A partir da Tabela 3, entretanto, 
pode-se verificar que a taxa de utilização dos profissionais é inferior 70%, o que reflete 
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claramente a diminuição na quantidade de pacientes atendidos no horário noturno 
(madrugada). 

Neste contexto a configuração mais adequada ao horário de para o horário de 02:13 às 
06:31 é o emprego de 1 enfermeiro, 1 médico e 1 recepcionista. 

 
Tabela 4: Evolução dos tempos de espera, tempo total e tempo aguardando o médico especialista ( 3,32=λ ) 

Quantidade Tempo (s) 
Enferm. Médicos Recep. Em espera Total Médico Espec. (fila) 

1 1 1 33,63 68,44 34,65 
2 1 1 32,01 66,63 32,74 
3 1 1 33,21 67,95 34,24 
4 1 1 32,90 67,69 33,71 
1 2 1 3,04 37,60 2,21 
1 3 1 1,13 35,79 0,23 
1 4 1 0,92 35,55 0,02 
1 1 2 32,91 67,33 33,63 
1 1 3 32,91 67,33 33,63 
1 1 4 32,91 67,33 33,63 

 
Tabela 5: Evolução dos tempos na fila da recepção, triagem e triagem médica ( 3,32=λ ) 

Quantidade Tempo na fila (s) 
Enferm. Médicos Recep. Recepção Triagem Triagem Medica 

1 1 1 0,23 0,64 33,65 
2 1 1 0,66 0,03 33,40 
3 1 1 0,62 0 33,17 
4 1 1 0,66 0 34,14 
1 2 1 0,24 0,66 2,37 
1 3 1 0,23 0,68 0,34 
1 4 1 0,23 0,68 0 
1 1 2 0 0,66 34,67 
1 1 3 0 0,66 34,67 
1 1 4 0 0,66 34,67 

 
Tabela 6: Taxa de Utilização dos profissionais ( 3,32=λ ) 

Quantidade Taxa de Utilização. 
Enferm. Médicos Recep. Enfermeiros Médicos Recepcionistas 

1 1 1 0,18 0,73 0,17 
2 1 1 0,09 0,72 0,17 
3 1 1 0,06 0,72 0,17 
4 1 1 0,04 0,72 0,17 
1 2 1 0,18 0,37 0,17 
1 3 1 0,18 0,24 0,17 
1 4 1 0,18 0,18 0,17 
1 1 2 0,18 0,72 0,08 
1 1 3 0,18 0,72 0,05 
1 1 4 0,18 0,72 0,04 
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5.2 Horário de 06:32 às 08:24 (Distribuição Exponencial com parâmetro 2,18=λ ) 

 
Os tempos em espera para ser atendido, o tempo total de atendimento e o tempo em 

espera para ser atendido pelo médico especialista são significativamente reduzidos quando a 
quantidade de médicos é aumentada de 1 para 2, como evidenciado na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Evolução dos tempos de espera, tempo total e tempo aguardando o médico especialista ( 2,18=λ ) 

Quantidade Tempo (s) 
Enferm. Médicos Recep. Em espera Total Médico Espec. (fila) 

1 1 1 179,75 213,83 193,76 
2 1 1 180,28 214,57 195,85 
3 1 1 180,4 214,52 194,34 
4 1 1 179,35 213,37 193,23 
1 2 1 11,60 45,76 10,18 
1 3 1 2,95 37,24 1,07 
1 4 1 2,00 36,53 0,11 
1 1 2 173,38 207,30 187,79 
1 1 3 174,58 208,58 189,29 
1 1 4 174,58 208,58 189,29 

 
Novamente, os tempos na fila da recepção e na fila de triagem são relativamente 

baixos, entretanto o tempo na fila da triagem médica também foi identificado como sendo um 
gargalo. Este gargalo pode ser reduzido quando ocorre o aumento de uma unidade na 
quantidade de médicos, ou seja, de 1 para 2, como evidenciado na Tabela 8. 

 
Tabela 8: Evolução dos tempos na fila da recepção, triagem e triagem médica ( 2,18=λ ) 

Quantidade Tempo na fila (s) 
Enferm. Médicos Recep. Recepção  Triagem  Triagem Medica  

1 1 1 0,50 1,38 191,12 
2 1 1 1,23 0,09 192,22 
3 1 1 1,27 0,01 189,34 
4 1 1 1,27 0 189,97 
1 2 1 0,42 1,45 10,65 
1 3 1 0,49 1,41 1,44 
1 4 1 0,50 1,40 0,10 
1 1 2 0 1,39 177,38 
1 1 3 0 1,39 177,41 
1 1 4 0 1,39 177,41 

 
 

O emprego de apenas 1 médico acarreta uma taxa de utilização de 96,8%. O uso de 
dois médicos reduz a taxa de utilização para 63%. A taxa de utilização dos enfermeiros e 
recepcionistas é inferior a 32%. 

Verifica-se que a configuração mais adequada ao horário de para o horário de 06:32 às 
08:24 é o emprego de 1 enfermeiro, 2 médicos e 1 recepcionista. 
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Tabela 9: Taxa de Utilização dos profissionais ( 2,18=λ ) 

Quantidade Taxa de Utilização. 
Enferm. Médicos Recep. Enfermeiros Médicos Recepcionistas 

1 1 1 0,31 0,96 0,29 
2 1 1 0,15 0,96 0,29 
3 1 1 0,10 0,96 0,29 
4 1 1 0,07 0,96 0,29 
1 2 1 0,31 0,63 0,29 
1 3 1 0,31 0,42 0,29 
1 4 1 0,31 0,32 0,29 
1 1 2 0,31 0,96 0,14 
1 1 3 0,31 0,96 0,09 
1 1 4 0,31 0,96 0,07 

 
 

5.3 Horário de 08:25 às 21:29 (Distribuição Exponencial com parâmetro 7,5=λ ) 
 

Os tempos em espera para ser atendido, o tempo total de atendimento e o tempo em 
espera para ser atendido pelo médico especialista se reduzem significativamente quando a 
quantidade de médicos é aumentada para 4, entretanto os tempos de espera são ainda 
significativos, como evidenciado pela Tabela 10. 

 
Tabela 10: Evolução dos tempos de espera, tempo total e tempo aguardando o médico especialista ( 7,5=λ ) 

Quantidade Tempo (s) 
Enferm. Médicos Recep. Em espera Total Médico Espec. (fila) 

1 1 1 230,92 264,47 251,71 
2 1 1 227,95 261,44 250,87 
3 1 1 233,37 267,12 255,93 
4 1 1 109,26 143,42 117,64 
1 2 1 28,74 62,97 28,33 
1 3 1 7,44 41,87 5,62 
1 4 1 3,43 37,75 1,35 
1 1 2 2,44 36,73 0,34 
1 1 3 225,83 259,18 248,54 
1 1 4 234,54 268,3 256,62 

 
 

Os tempos na fila da recepção e na fila de triagem são relativamente baixos; 
entretanto, o tempo na fila da triagem médica também foi identificado como sendo um 
gargalo. Este gargalo pode ser reduzido, quando a quantidade de médicos é aumentada de 1 
para 4, como evidenciado pela Tabela 11. 
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Tabela 11: Evolução dos tempos na fila da recepção, triagem e triagem médica ( 7,5=λ ) 

Quantidade Tempo na fila (s) 

Enferm. Médicos Recep. Recepção  Triagem  Triagem Medica  
1 1 1 0,60 1,58 259,50 
2 1 1 1,15 0,24 245,15 
3 1 1 1,37 0,04 251,93 
4 1 1 0,58 1,60 110,47 
1 2 1 0,67 1,50 27,91 
1 3 1 0,59 1,53 5,72 
1 4 1 0,58 1,59 1,28 
1 1 2 0,56 1,58 0,29 
1 1 3 0,02 1,68 247,36 
1 1 4 0 1,65 261,33 

 
 

O emprego de apenas 1 médico acarreta uma taxa de utilização de 96,8%. O uso de 
três reduz a taxa de utilização para 77% e no caso da utilização de quatro médicos a taxa seria 
de 66%. A taxa de utilização dos enfermeiros e recepcionistas é inferior a 55%. 

Nesse contexto a configuração mais adequada ao horário de para o horário de 06:32 às 
08:24 é o emprego de 1 enfermeiro, 1 recepcionista e uma quantidade de 4 médicos, caso a 
política do hospital considere a taxa de 77% excessiva ou 3 médicos,  em caso contrário. 

 

Tabela 12: Taxa de Utilização dos profissionais ( 7,5=λ ) 

Quantidade Taxa de Utilização. 
Enferm. Médicos Recep. Enfermeiros Médicos Recepcionistas 

1 1 1 0,57 0,98 0,54 
2 1 1 0,38 0,98 0,54 
3 1 1 0,28 0,98 0,54 
4 1 1 0,57 0,97 0,54 
1 2 1 0,57 0,90 0,54 
1 3 1 0,57 0,77 0,54 
1 4 1 0,57 0,66 0,54 
1 1 2 0,57 0,58 0,54 
1 1 3 0,57 0,98 0,36 
1 1 4 0,57 0,98 0,27 

 

5.4 Síntese dos resultados obtidos 
 

A Tabela 13 ilustra a configuração adequada, de acordo com os resultados por horário, 
com a respectiva taxa de chegada dos pacientes. 

O horário de 21:30 às 23:59h possui uma taxa de chegada exponencial com 1,18=λ   e 
não foi simulado devido às restrições do Programa Arena versão STUDENT, limitada à 
apenas 150 entidades. 
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Tabela 13: Configurações adequadas 

Horário Taxa de Chegada Enfermeiros Médicos Recepcionistas 

00:00 às 02:13 h 2,16=λ  1 2 1 

02:14 às 06:31 h 3,32=λ  1 1 1 

06:32 às 08:24h 2,18=λ  1 2 1 

08:25 às 21:29 h 7,5=λ  1 3 ou 4 1 

21:30 às 23:59 h 1,18=λ  Não foi simulado 

 

6. Conclusões  

 
A triagem médica constitui o gargalo do sistema triagem do HUAP. Assim sendo, os 

resultados da simulação indicam a necessidade de um aumento na quantidade de médicos, 
exceto no horário noturno, que possui um menor fluxo de pacientes. Esses resultados foram 
apresentados para a diretoria do HUAP, que já havia detectado tal necessidade, entretanto tal 
modificação ainda dependia de uma maior disponibilidade de recursos orçamentários.   

Por outro lado, os resultados obtidos indicam ainda que a quantidade de recepcionistas 
e enfermeiros para o setor de triagem não necessita de aumento. Isto permite que profissionais 
sejam alocados a outros setores que demandem uma maior quantidade de mão-de-obra. 
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