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Engenharia Industrial

Engenharia Industrial ocupa-se do projecto, melhoria e instalação de 

sistemas integrados de pessoas, materiais, informação, equipamentos 

e energia. Baseia-se em conhecimentos e técnicas especializadas das 

ciências matemáticas, físicas e sociais, juntamente com os princípios 

e métodos de análise e projecto de engenharia, para especificar, 

predizer e avaliar os resultados a serem obtidos por esses sistemas

Institute of Industrial Engineers

3577 Parkway Lane, Suite 200

Norcross, GA 30092

Society for Health Systems

This professional association focuses on the needs and resources of 

health systems professionals and leaders charged with improving 

health care processes.
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Simulação Visual InteractivaSimulação Visual Interactiva
Análise de risco
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Filas de espera

• Projecção de um casono software
(funcionamento de 1 dia de uma clínica que opera 28 doentes);

• Estrutura de uma fila de espera;
• Tipos de filas de espera e características

fundamentais.
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Filas de espera

• Bancos, correios, cafés, repartições, cinema, futebol, 
supermercados, portagens, urgência hospitalar…

• No séculoXX surgemferramentasde modelação–• No séculoXX surgemferramentasde modelação–
analítica (A.K.Erlang com os telefones) e simulação;

• Clientes – pessoas, veículos, cartas, peças…
• Serviço prestado (qualidade de serviço).
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Estrutura de uma fila de espera

População

Saída

População

Fila de espera

Serviço(um ou 
mais postos de 
atendimento)

Sistema
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• Tomar decisões sobre:

– Configurar o sistema
– Dimensionar o serviço(nº de atendedores)

• Optimizar (encontrar o equilíbrio entre dois extremos):

Objectivos gerais

• Optimizar (encontrar o equilíbrio entre dois extremos):

– Congestionamento(taxas de ocupação≅≅≅≅ 100%);
– Rarefacção(ex. Bombeiros)

• Limiares de qualidade de serviço

FE-UCP



COR SITUAÇÃO

Vermelho EMERGENTE

Laranja MUITO URGENTE

Triagem de Machester

Amarelo URGENTE

Verde POUCO URGENTE

Azul NÃO URGENTE
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1. Um doente pode ver o seu grau de prioridade (segundo a 
convenção de Manchester) alterado conforme se desloca no seu 
percurso clínico;

2. Um doente com um grau de prioridade mais baixo (segundo a 
convenção de Manchester) pode ser “puxado” para o início de uma 
fila , se já se encontra em fila de espera há mais tempo do que um 

Objectivos específicos

fila , se já se encontra em fila de espera há mais tempo do que um 
limite prefixado;

3. No caso de dois doentes numa fila de espera com igual grau de 
prioridade (segundo a convenção de Manchester), o primeiro a ser 
atendido será aquele que puder prosseguir mais rapidamente e sair 
do sistema mais cedo, tendo em conta as filas de espera existentes 
nos postos de atendimento a jusante de cada um dos seus percursos 
clínicos.
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Prioridade no atendimento

PT A

PT B

PT CPT CPT A-B

PT A-C

FE-UCP

Na perspectiva da eficiência do sistema, pode ser mais vantajoso atender no PT A o doente verdeem 
primeiro lugar e só depois o doente amarelo, embora este tenha chegado primeiro, pois aquele segue para o 

PTB que está pouco ocupado e sairá cedo do sistema.

Regra muito popular em produção industrial



• Nº médiode clientes na fila;
• Nº máximo de clientes na fila;
• Tempomédiode espera na fila;
• Tempomáximo de espera na fila;
• Taxa deocupaçãodo serviço(ou de cadaatendedor)

Medidas de desempenho

• Taxa deocupaçãodo serviço(ou de cadaatendedor)

FE-UCP

Software de simulação de cuidados de saúde

http://www.promodel.com/products/medmodel/



• Dimensão da população: 
– a) Finita ou b) infinita

• Dimensão da chegada:
– a) Simples oub) em grupo

• Controlo da chegada:
– a) Controlável ou b) incontrolável

Fonte ou população

– a) Controlável ou b) incontrolável
• Distribuição da chegada:

– a) Constante oub) aleatória
• Taxa de chegada:

– a) Dependente do estado do sistema oub) independente
• Atitude dos clientes:

– a) Paciente oub) impaciente
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• Número de filas:
– a) Simples oub) múltipla

• Comprimento:
– a) Finito ou b) infinito

Disciplina da fila

• Disciplina:
– a) FIFO ou b) prioridades (reservas, idade, 

emergência…) c) aleatória
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• Configuração:

– a) Um atendedor, uma fase; b) um atendedor, 
múltiplas fases; c) múltiplos atendedores, 
uma fase; d) múltiplos atendedores, múltiplas

Serviço

uma fase; d) múltiplos atendedores, múltiplas
fases; e) redes de filas de espera
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Configuração de uma fila de espera

Um atendedor, uma fase

Um atendedor, múltiplas fases 

Fase 
A

Fase 
B

Fase 
C
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Configuração de uma fila de espera

Múltiplos atendedores, múltiplas fases

Múltiplos atendedores, uma faseMúltiplos atendedores, uma fase
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Configuração de uma fila de espera

Múltiplos atendedores, múltiplas fases
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Redes de filas de espera

Diagnóstico 
homens

Raios X

Diagnóstico 
mulheres

Recepção
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• Configuração:
– a) Um atendedor, uma fase; b) um atendedor, fases múltiplas; c) 

múltiplos atendedores, uma fase; d) múltiplos atendedores, 
múltiplas fases; e) redes de filas de espera

• Dimensão do serviço
– a) simples ou b) emgrupo

Serviço

– a) simples ou b) emgrupo

• Distribuição do serviço
– a) constante oub) aleatória (Exponencial negativa, Erlang…)

• Taxa de serviço
– a) dependente do estado do sistema oub) independente
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Distribuição de probabilidade 
exponencial negativa

p(x)

λλλλ

Para modelizar tempos entre chegadas à fila

0 x

0
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Distribuição de probabilidade normal

P(x ≤≤≤≤ x1) = A

p(x)
Para modelizar tarefas curtas e repetitivas

x          x1 x

0 Z   

0

A
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Distribuição de probabilidade LogNormal

p(x)

P(x ≤≤≤≤ x1) = A

Para modelizar tarefas longas e/ou complexas

0                            x1 x
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Exemplo de aplicação a um caso de 
dimensionamento do parque de um 
equipamentode reanimação ou de equipamentode reanimação ou de 

manutenção de vida
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Objectivos

• Demonstrar a vantagem de utilização de técnicas de 
simulaçãoem computador em lugar de métodos
analíticosna análise de problemas de filas de espera;

• Demonstrar as capacidades do MS-EXCEL em
simulaçãode Monte-Carlo de sistemas;simulaçãode Monte-Carlo de sistemas;

• Ilustrar aquelas características através de um caso
sobre ventiladoresrecolhido nos Serviços Médicos 
Intensivos (SMI) do Hospital de Santa Maria (HSM) 
em Lisboa.
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O problema

• “Quantos ventiladores devem existir neste serviço?”
– Em muitos serviços de um estabelecimento 

hospitalar, em particular nas Urgências, coloca-se 
com alguma frequência a dúvida sobre a 
adequabilidade do número existente de um adequabilidade do número existente de um 
determinado equipamento de manutenção de vida 
ou de reanimação.
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Como avaliar o seu número adequado?

Análise funcional do sistema por dois métodos:

• Analítico com base na teoria das filas de espera. 
– Caracterizam-se a fonte, a fila, o serviço e as 

distribuições em probabilidade das chegadas e do distribuições em probabilidade das chegadas e do 
atendimento;

– A realidade é porém de tal forma complexa que os 
modelos analíticos se tornam inadequados à 
representação suficientemente precisa;

• Simulaçãodo funcionamento do sistema real em 
computador pelo método de Monte-Carlo.
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Porquê a simulação?

• A simulação lida com a incerteza;
• A simulação consiste na construção de modelos que 

imitam q.b. a realidade evitando assim experiências no 
mundo real (impossíveis, demoradase/ou muito onerosas);

• A simulação permite prever o efeito do comportamento • A simulação permite prever o efeito do comportamento 
aleatório das variáveis do modelo e a sua interacção;

• A simulação permite quantificar o grau de incertezado 
comportamento de um sistema composto por uma ou mais 
variáveis aleatórias e determinar a probabilidade (vulgo 
risco) de uma expectativa afinal não se concretizarou de 
algo temido afinal se concretizar.
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O caso do HSM

• No SMI do HSM existem actualmente 11ventiladores de 
última geração (método invasivo) e dedicados a outras 
tantas camas;

• O SMI tem a percepção de que aquele número é 
insuficiente e quantifica a capacidade adicional necessáriainsuficiente e quantifica a capacidade adicional necessária
em cerca de 50% da actualmente instalada.
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O que é um ventilador?

• Um ventilador é um equipamento com a forma 
exterior de um armário com extensões articulares
para ligação ao doente e para um monitor de 
sinais vitais. 

• Um ventilador tem como objectivo ventilar e 
oxigenaro doente incapaz de controlar 
autonomamente a sua função respiratória. 
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Dados do caso

� A fonte;
� A fila ;
� O serviço.
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A fonte

� A fonte é constituída pelos doentes que entram em falência
respiratória e que provêm de outros serviços;

� A dimensão da fonte é muito variável, sendo considerada
como infinita;

� As chegadas à fila são incontroláveis (ninguém pode saber
quando um qualquer doente entrará em falênciaquando um qualquer doente entrará em falência
respiratória);

� O padrão das chegadas é casual;
� Os intervalos de tempo entre chegadas podem ser descritos por

uma distribuição de probabilidade exponencial negativa;
� A taxa média de chegadas (doentes admitidos) prevista para o

próximo ano é de aproximadamente1,1 doentes/dia.
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A fila

� A fila é única;
� O número de doentes na fila deve ser nulo, já que um 

doente necessitado deve ser imediatamente assistido;
� No processo de decisão, poder-se-ão admitir alguns 

doentes, os quais serão encaminhados para outros 
hospitais (acompanhados por ventiladores portáteis);hospitais (acompanhados por ventiladores portáteis);

� A disciplina da fila, isto é, a prioridade no atendimento 
depende da gravidade do estado dos doentes. 

� No modelo de simulação, considera-se adequada a disciplina 
FIFO (First In First Out)
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O serviço

� A configuração do serviçoé de múltiplos servidores 
(ventiladores) e uma fase;

� A sua dimensão é simples (os doentes são atendidos 
individualmente);

� Após inquérito a alguns técnicos do SMI, o tempo de 
serviço foi dividido em dois padrões: serviço foi dividido em dois padrões: 

� Tipo I , para 90% dos doentes, descrito por uma distribuição de 
probabilidade Beta aproximadade parâmetros: mínimo = 1
dia; mais provável = 6 dias e máximo = 21dias; tempo médio 
entre chegadas: 1,01 dias;

� Tipo II , para 10% dos doentes (necessitados de uma 
traqueotomia) descrito por uma distribuição de probabilidade 
Beta aproximadade parâmetros: mínimo = 0,5dias; mais 
provável = 1 dia e máximo = 2 dias; tempo médio entre 
chegadas: 9,1 dias.
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Distribuição Beta

∫= p(x).dxP(x)

Parâmetros:

α; ββββ; min; med; max

( )maxmin;;;(); βαRANDBETAINVx =

min med max x

p(x)
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Dados do caso

MTBA = 1,01 dias

max = 21 dias
min = 1 dias
mp = 6 dias

Dados de serviço

Intervenções Tipo I

MTBA = 9,1 dias

max = 2 dias
min = 0,5 dias
mp = 1 dias

Custo de oportunidade = 1000 €/dia.paciente
Custo de 1 Ventilador = 250 €/dia

Dados de custos

Intervenções Tipo II
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Simulação de Monte-Carlo
x = f(y)

P(x)

1

yp Pyp

xp x

P
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Processos geradores
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Total = 2141,943 Total = 1034,354 Total = 637,1679 Total = 381,8583
Máximo = 15,88054 Máximo = 9,040322 Máximo = 8,455312 Máximo = 4,973604

Média = 4,283886 Média = 2,068708 Média = 1,274336 Média = 0,763717

Ordem Início Fim Espera Início Fim Espera Início Fim Espera Início Fim Espera
1 0,56 6,86514 0,56 7,42514 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
2 0,97 13,72644 * 7,42514 6,45514 0,97 14,69644 0 - 0 0 - 0 0
3 3,76 16,46494 * 7,42514 3,66514 * 14,69644 3,66514 3,76 20,22494 0 - 0 0
4 3,84 8,298737 * 7,42514 3,58514 * 14,69644 3,58514 * 20,22494 3,58514 3,84 12,13874 0
5 7,3 5,743223 * 7,42514 0,12514 * 14,69644 0,12514 * 20,22494 0,12514 * 12,13874 0,12514
6 7,69 0,622409 7,69 8,312409 0 - 14,69644 0 - 20,22494 0 - 12,13874 0

Chegada à 
fila

Tempo 
atendimento

1º Ventilador 2º Ventilador 3º Ventilador 4º Ventilador

Resultados de uma corrida do simulador para os 
primeiros 25 doentes e para 4 dos ventiladores

7 7,88 10,88839 * 8,312409 0,432409 * 14,69644 0,432409 * 20,22494 0,432409 * 12,13874 0,432409
8 8,05 1,435463 * 8,312409 0,262409 * 14,69644 0,262409 * 20,22494 0,262409 * 12,13874 0,262409
9 9,12 7,496606 9,12 16,61661 0 - 14,69644 0 - 20,22494 0 - 12,13874 0

10 11,19 2,077862 * 16,61661 5,426606 * 14,69644 3,50644 * 20,22494 3,50644 * 12,13874 0,948737
11 11,45 9,016396 * 16,61661 5,166606 * 14,69644 3,24644 * 20,22494 3,24644 * 12,13874 0,688737
12 11,61 9,25017 * 16,61661 5,006606 * 14,69644 3,08644 * 20,22494 3,08644 * 12,13874 0,528737
13 11,82 1,287367 * 16,61661 4,796606 * 14,69644 2,87644 * 20,22494 2,87644 * 12,13874 0,318737
14 14,84 6,556946 * 16,61661 1,776606 14,84 21,39695 0 - 20,22494 0 - 12,13874 0
15 15,04 6,615425 * 16,61661 1,576606 * 21,39695 1,576606 * 20,22494 1,576606 15,04 21,65543 0
16 15,89 6,54214 * 16,61661 0,726606 * 21,39695 0,726606 * 20,22494 0,726606 * 21,65543 0,726606
17 16,16 11,91097 * 16,61661 0,456606 * 21,39695 0,456606 * 20,22494 0,456606 * 21,65543 0,456606
18 17,84 14,881 17,84 32,721 0 - 21,39695 0 - 20,22494 0 - 21,65543 0
19 18,1 4,440819 * 32,721 14,621 * 21,39695 3,296946 * 20,22494 2,124935 * 21,65543 2,124935
20 19,21 9,502345 * 32,721 13,511 * 21,39695 2,186946 * 20,22494 1,014935 * 21,65543 1,014935
21 19,59 7,226783 * 32,721 13,131 * 21,39695 1,806946 * 20,22494 0,634935 * 21,65543 0,634935
22 19,97 11,53319 * 32,721 12,751 * 21,39695 1,426946 * 20,22494 0,254935 * 21,65543 0,254935
23 20,84 4,933125 * 32,721 11,881 * 21,39695 0,556946 20,84 25,77312 0 - 21,65543 0
24 21,39 2,748362 * 32,721 11,331 * 21,39695 0,006946 * 25,77312 0,006946 * 21,65543 0,006946
25 21,47 8,31575 * 32,721 11,251 21,47 29,78575 0 - 25,77312 0 - 21,65543 0
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Síntese de uma das corridas do simulador

Nº de Custo de Custo de Custo Tempo médioTempo máx.
Ventiladores posse oportunidade total espera fila espera fila

(K€) (K€) (K€) (dias) (dias)
1 111,51 1.985,42 2.096,93 3,97 13,48
2 223,03 1.101,80 1.324,83 2,20 10,52
3 334,54 636,81 971,34 1,27 8,01
4 446,05 405,85 851,90 0,81 7,69
5 557,56 281,41 838,97 0,56 5,41
6 669,08 188,27 857,35 0,38 4,66
7 780,59 134,39 914,98 0,27 3,72
8 892,10 102,31 994,41 0,20 3,72
9 1.003,61 70,62 1.074,24 0,14 2,70
10 1.115,13 47,83 1.162,96 0,10 2,70
11 1.226,64 31,76 1.258,40 0,06 2,70
12 1.338,15 22,18 1.360,33 0,04 2,70
13 1.449,66 9,80 1.459,46 0,02 1,50
14 1.561,18 4,38 1.565,55 0,01 1,50
15 1.672,69 1,42 1.674,10 0,00 0,45
16 1.784,20 0,20 1.784,40 0,00 0,20
17 1.895,71 0,00 1.895,71 0,00 0,00
18 2.007,23 0,00 2.007,23 0,00 0,00
19 2.118,74 0,00 2.118,74 0,00 0,00
20 2.230,25 0,00 2.230,25 0,00 0,00
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Síntese de uma das corridas do simulador
Figura 2 - Tempo em fila de espera
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Análise em frequência do nº máximo de 
ventiladores obtidos em 100 corridas do simulador

Lim.inf. Lim.sup.
intervalo intervalo f(i) f(i)% F(i) F(i)%

13 13 5 5 5 5
14 14 15 15 20 20
15 15 30 30 50 50
16 16 24 24 74 74
17 17 13 13 87 87
18 18 5 5 92 92
19 19 6 6 98 98

Análise em frequência

O decisor analisa e decide

19 19 6 6 98 98
20 20 2 2 100 100
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Frequências absolutas simples

Frequências relativas acumuladas

•A probabilidade de serem necessários 14 ou mais ventiladores é de 0,95;
•A probabilidade de serem necessários 15 ou mais ventiladores é de 0,80;
•A probabilidade de serem necessários 16 ou mais ventiladores é de 0,50;
•A probabilidade de serem necessários 17 ou mais ventiladores é de 0,26;
•A probabilidade de serem necessários 18 ou mais ventiladores é de 0,13;
•A probabilidade de serem necessários 19 ou mais ventiladores é de 0,08;
•A probabilidade de serem necessários 20 ou mais ventiladores é de 0,02

FE-UCP



Conclusões

• A velocidade crescente de cálculodos computadores e a 
disponibilidade de software comercial de programação por objectos, 
tornou a opção de análise de problemas envolvendo filas de espera por 
técnicas de simulação mais realista;

• O caso do SMI do HSM demonstra bem a utilidade de uma técnica 
capaz de quantificar a incerteza e defornecer o “risco” de um 
acontecimento indesejado se verificar;

• A percepção do SMI de que o número actual de ventiladores deveria • A percepção do SMI de que o número actual de ventiladores deveria 
ser incrementado em cerca de 50% revelou-se bastante realista;

• A vantagem da simulação consiste em encontrar as melhores soluções 
de problemas operacionais recorrendo a métodos científicos
comprovados e menos à intuição; 

• Para a análise e a modulação bastou, neste caso, o recurso ao MS-
EXCEL – ferramenta largamente subaproveitada. Estendeu-se 
também o problema à vertente económica, abordagem que sempre 
interessa quando os clientes aguardando serviço representam um 
custo de oportunidade.
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