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RESUMO 

A presença de diferentes clientes e a grande variação na demanda em ambientes 
hospitalares tornam a identificação de valor um fator crítico nas pesquisas que 
envolvem a aplicação dos Conceitos Enxutos nestes ambientes. O presente trabalho 
buscou utilizar a Simulação a Eventos Discretos na avaliação de resultados esperados 
pela implantação destes conceitos em um laboratório de análises clínicas. Através da 
simulação foi possível propor melhorias de layout para diminuir o deslocamento das 
amostras (desperdício de transporte) e dos colaboradores (desperdício de 
movimentação), bem como avaliar os resultados esperados com a implantação destas 
melhorias, analisando as seguintes variáveis: a distância percorrida pelo funcionário 
encarregado, a porcentagem de tempo que ele gasta em trânsito versus executando 
uma tarefa e os lead times referentes às amostras. Foi utilizado neste trabalho o 
método de pesquisa proposto por Montevechi et al. (2007). Dentro das etapas da 
simulação, utilizou-se a técnica IDEF-SIM para a modelagem conceitual e o software 
FlexSim HealthCare para a modelagem computacional. Foram propostos dois 
modelos de cenários futuros para o layout do laboratório e os resultados de cada 
variável estudada foram tabulados e apresentados neste trabalho. Ao final do estudo, 
foi possível apresentar os benefícios da eliminação dos desperdícios encontrados no 
processo e, assim, observar uma redução esperada de até 34% na distância 
percorrida pelo funcionário encarregado e de até 17% no lead time das amostras com 
as mudanças no layout apresentadas. 

Palavras-chave: Conceitos Enxutos; Simulação a Eventos Discretos; Laboratório de 
Análises Clínicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho explorou a similaridade e a sequente integração entre duas importantes 
ferramentas atuais, aplicadas em um processo dentro de um laboratório de análises 
clínicas de Minas Gerais: a Simulação a Eventos Discretos e os Conceitos Enxutos 
(Lean), ambas com foco voltado à melhoria de processos e ao serviço prestado.  

Estas duas ferramentas vêm sendo utilizadas em ambientes hospitalares (healthcare), 
mas raramente são abordadas juntas, e os benefícios de sua integração podem ir da 
diminuição do tempo de espera do paciente à redução de custos. 

A identificação de valor nos processos hospitalares é um fator crítico nas pesquisas, 
devido a presença de diferentes clientes, podendo ser a própria organização de saúde 
ou os pacientes que elas atendem, e devido à grande variação na demanda. Depois 
dessa identificação, torna-se necessário separar as atividades que agregam valor e 
as que não agregam (os chamados mudas ou desperdícios). Com isso, é possível 
otimizar os desperdícios quando eles se fazem necessários ou eliminá-los quando são 
desnecessários, utilizando os Conceitos Enxutos. 

Nesse sentido, o trabalho buscou identificar as atividades que não agregavam valor, 
propor formas de eliminá-las por meio da aplicação dos Conceitos Enxutos e avaliar, 
por meio da Simulação a Eventos Discretos, os resultados esperados com esta 
aplicação, a fim de melhorar a gestão de recursos e proporcionar um serviço de 
qualidade para o cliente final. 
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Considerando esse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral utilizar a 
Simulação a Eventos Discretos na avaliação dos resultados esperados pela 
implantação dos Conceitos Enxutos em um laboratório de análises clínicas. O foco foi 
identificar oportunidades de melhoria e diminuir desperdícios, melhorando o layout do 
laboratório com o auxílio do software de simulação FlexSim HealthCare. Deste modo, 
espera-se uma redução nos tempos de preparação e distribuição do material coletado 
entre os setores, fazendo com que os colaboradores possam dedicar mais tempo 
àquelas atividades que agregam valor aos usuários. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Introdução aos Conceitos Enxutos 
Segundo Ohno (1997), o foco da produção enxuta é a eliminação ou minimização dos 
desperdícios, ou dos mudas, termo em japonês, que pode ser definido como toda e 
qualquer atividade que não agrega valor aos clientes ou usuários, mas que adiciona 
custo ao produto, seja na produção ou comercialização, uma vez que consome 
recursos para ser realizada. Hines e Taylor (2000) segregam as atividades das 
empresas em três grupos: 

a) Atividades que agregam valor aos clientes: são atividades necessárias na produção 
ou comercialização de um produto e pelas quais os clientes estão dispostos ou 
esperam pagar. Representam somente 5%, em média, das atividades em uma 
empresa de manufatura. 

b) Atividades que não agregam valor aos clientes, mas que são necessárias: são 
atividades que, por limitações técnicas ou econômicas, ainda são indispensáveis para 
que o produto chegue ao cliente com as características esperadas. Embora essas 
atividades não possam ser totalmente eliminadas no curto prazo, elas devem ser 
minimizadas. Atividades como planejamento e controle da produção, preparação de 
máquinas e qualidade, são alguns exemplos de atividades que se enquadram nesse 
grupo. Em uma empresa de manufatura, aproximadamente 35% das atividades 
entram nessa classificação. 

c) Atividades que não agregam valor aos clientes e que não são necessárias: são os 
chamados desperdícios puros e devem ser eliminadas imediatamente. Atividades de 
espera, movimentação e transportes excessivos são exemplos deste tipo de atividade. 
Elas correspondem aproximadamente 60% do total de atividades realizadas em uma 
empresa de manufatura. 

Ainda sobre os desperdícios, Ohno (1997) os classifica em sete grupos, destacando 
que a falta de alinhamento entre a produção e a demanda pode ser considerada a 
principal causa deles. São eles: 

I. Superprodução: é considerado o principal desperdício, pois ela é capaz de disparar 
e mascarar os demais desperdícios. A superprodução pode ocorrer por quantidade ou 
por antecipação e suas causas estão associadas à falta de alinhamento da produção 
em relação à demanda, o que faz com que ocorra a fabricação desnecessária de itens 
e em períodos errados, causando os outros desperdícios. 

II. Estoque: quando há produção de itens que excedem a quantidade necessária, é 
preciso de mais área para armazenamento de matéria prima, produto em elaboração 
e produto acabado. Além disso, há o acúmulo de material entre os processos. O 
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estoque gera custos, uma vez que se deve destinar um local adequado e pessoas 
para o seu controle e manutenção, dentre outras atividades. 

III. Espera: esse tipo de desperdício acontece, principalmente, devido aos estoques 
gerados pela superprodução e ao desbalanceamento das linhas, que acabam por 
gerar o acúmulo de materiais ou componentes entre os processos. Em decorrência 
disso, a espera se torna inerente e causa um aumento considerável do lead time, o 
que significa um acréscimo de tempo desnecessário a todo o processo de fabricação. 

IV. Transporte: com o excesso de produção, os estoques são gerados e, em muitos 
casos, armazenados antes de passar pelo próximo processo. Então, frequentemente, 
os desperdícios de transporte tanto para guardar quanto para retirar acontecem. Além 
disso, alguns tipos de layouts, como o funcional, podem facilitar a ocorrência deste 
tipo de desperdício, exigindo transportes excessivos entre processos de produção 
distantes. Por outro lado, um layout celular possibilita a redução destes transportes 
excessivos, pois os processos passam a ficar uns próximos aos outros. O transporte, 
embora necessário, não agrega valor, e, deste modo, não deve ser excessivo, mas, 
somente, na medida necessária. 

V. Movimentação: superprodução, estoques e transportes levam a uma 
movimentação excessiva e desnecessária de pessoas no ambiente produtivo. 
Frequentemente, a procura por equipamentos, peças e documentos pode acentuar 
esta forma de desperdício. Layouts ineficientes e métodos de trabalho inadequados 
também podem ser a causa-raiz desse tipo de desperdício, bem como postos de 
trabalho ergonomicamente mal projetados. 

VI. Processamento ineficiente ou desnecessário: o processamento ineficiente ocorre 
quando se utiliza uma quantidade de recursos além daquela estritamente necessária 
para a execução de uma atividade agregadora de valor. Por sua vez, o processamento 
desnecessário é caracterizado pela execução de atividades que, embora transformem 
a matéria-prima em produto em elaboração ou acabado, tais transformações não 
conduzem o produto em direção ao estado desejado pelos clientes, ou seja, não 
atende às necessidades ou desejos. Outro exemplo de processamento desnecessário 
é aquele relacionado às atividades que geram um valor adicional pelo qual o cliente 
não está disposto a pagar. 

VII. Itens Defeituosos: a produção em grandes lotes torna mais fácil a propagação de 
defeitos e o senso de urgência é eliminado com a superprodução. Isso acontece por 
que não há a preocupação e busca incansável pela causa-raiz, por exemplo, de 
quebras frequentes em uma máquina, já que quando é consertada, novos grandes 
lotes são produzidos e o processo posterior não é prejudicado. Além disso, ao se 
produzir um item defeituoso, perde-se suprimentos e gera-se retrabalho. O processo 
de identificação dos erros, o retrabalho e o refugo aumentam o lead time e os custos. 

Diante da definição dos sete desperdícios, é possível perceber que a ideia do sistema 
produtivo desenvolvido por Ohno (1997) é baseada na produção puxada, sendo o que 
dita o ritmo de produção é a demanda do cliente, podendo ser o cliente final ou um 
intermediário. A partir dessa ideia, a produção tende a se tornar enxuta e sem 
desperdícios. 

Para tornar um fluxo enxuto, deve-se construir um processo para fazer somente o que 
o próximo processo necessita e quando necessita. Rother e Shook (2009) definem 
algumas práticas que tornam um fluxo de valor enxuto. São elas: 
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a) Produzir de acordo com o takt time: o takt time é a frequência com que se deve 
produzir uma peça ou executar um processo para atender a demanda dos clientes 
sem estimular a superprodução. Ou seja, o takt time indica o ritmo em que cada 
processo deve produzir, alinhando a sua produção à demanda do seu consumidor. 
Para que se consiga produzir de acordo com o takt time, é ideal que a empresa seja 
capaz de fornecer respostas rápidas para os problemas que ocorrem na linha e que 
as causas de paradas não planejadas de máquinas sejam eliminadas. 

b) Desenvolver um fluxo contínuo onde for possível: o fluxo contínuo é o método 
mais eficiente de se produzir, uma vez que é produzida uma peça de cada vez, com 
cada item sendo passado imediatamente de um estágio para o outro, sem nenhuma 
parada entre eles. É o método mais eficiente porque elimina estoques intermediários, 
esperas e facilita a identificação de peças defeituosas mais rapidamente. 

c) Usar sistema puxado com supermercado onde for necessário: é comum que 
haja pontos no fluxo de valor onde o fluxo contínuo não é possível, e fabricar em lotes 
é necessário. Porém, deve-se avaliar com cautela se o fluxo contínuo foi aplicado em 
todos os estágios nos quais era possível. Processos com tempos de ciclo muito 
rápidos ou muito lentos, que tenham necessidades de tempos de setup elevados para 
atender a múltiplas famílias de produtos, ou ainda com distâncias elevadas, onde o 
transporte de uma unidade não é realista, são exemplos de casos onde é necessário 
aplicar sistema puxado com supermercado. A ideia é controlar a produção ligando os 
processos fornecedores aos processos clientes, fazendo com que o processo cliente 
retire do supermercado o que precisa e quando precisa, e que o processo fornecedor 
produza para reabastecer o que foi retirado. Desta forma, as retiradas do processo 
posterior determinam quando o processo anterior deve produzir e a quantidade, 
fazendo com que o estoque seja controlado, e com o menor nível possível, pelo 
sistema FIFO (“First in, first out”) ou por cartões kanban, evitando a superprodução. 

d) Definir o processo puxador: com a substituição da produção empurrada pela 
produção puxada, é necessário que a programação da produção seja feita 
estritamente em um ponto do fluxo, pois desta maneira, eliminam-se os desperdícios 
também do fluxo de informações. Esse ponto é o denominado processo puxador, e 
isso se deve ao fato de que a maneira como é controlada a produção neste local, 
define o ritmo para todos os processos anteriores. A transferência de materiais do 
processo puxador até à finalização do produto deve ser em fluxo contínuo, ou seja, 
não deve haver nenhum supermercado de produtos em elaboração ou puxadas 
posteriores a ele. Ao realizar a programação em único ponto do fluxo, não existirão 
ordens de produção excessivas e, consequentemente, diversos processos produzindo 
cada um em seu tempo. 

e) Nivelamento do mix de produção: ao realizar a programação da produção, pode 
parecer mais vantajoso programar lotes grandes de um único tipo de produto para 
evitar as trocas de setup. Porém, isso dificulta o atendimento aos clientes que, em 
muitos casos, querem algo diferente do produto que está sendo produzido. Na 
tentativa de conseguir atender todos os clientes, uma quantidade maior de produtos 
acabados no estoque se torna necessária e, inevitavelmente, o lead time de porta a 
porta, ou seja, da matéria-prima à saída do produto acabado para o cliente, torna-se 
mais longo. Nivelar o mix de produção no processo puxador significa distribuir a 
produção de diferentes produtos durante um período de tempo, tentando produzir em 
lotes cada vez menores da maior variedade de produtos. Isso melhora a resposta às 
diferentes solicitações dos clientes devido à diminuição do lead time e o estoque de 
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produtos acabados diminui consideravelmente. O nivelamento exige esforço, uma vez 
que se deve obter uma redução dos tempos de setup, mas elimina grandes 
desperdícios. 

f) Nivelar o volume de produção: após nivelar o mix de produtos é necessário definir 
o tamanho dos lotes e o tempo disponível para cada lote – o pitch, calculado 
multiplicando-se o takt time pela quantidade de transferência. A cada pitch, um lote 
deve ter sido produzido de acordo com o mix de produção, e essa medida de tempo 
serve para que o desempenho em relação à demanda do cliente seja acompanhado 
com maior frequência, garantindo a manutenção do takt time e a resposta rápida aos 
diversos tipos de problemas. 

g) Desenvolver a habilidade de produzir toda peça todo dia (pelo menos): por 
meio da redução dos tempos de setup e com a produção de lotes menores, os 
processos se tornam capazes de responder às mudanças posteriores mais 
rapidamente e a necessidade de estoque nos supermercados será ainda menor. A 
busca para aumentar a frequência com a qual o processo se modifica para produzir 
todas as variações de um produto deve ser incessante, ou seja, deve-se buscar 
evolução na redução de desperdícios para conseguir toda peça toda semana, dia, 
turno, hora, e finalmente a todo pitch. 

2.2 Aplicação dos Conceitos Enxutos em ambientes hospitalares 

De acordo com Robinson et al. (2012), na última década houve um aumento 
significativo na implementação do Lean em Healthcare (Conceitos e Ferramentas 
Enxutas em Ambientes Hospitalares), trazendo benefícios como a diminuição do 
tempo de espera dos pacientes pelo atendimento, o aumento da qualidade através da 
diminuição de erros, a redução de custos, bem como o aumento na motivação e na 
satisfação dos funcionários e clientes.  

Graban (2013) retrata que o Lean é necessário no ambiente hospitalar porque pode 
mudar a maneira como os hospitais são organizados e gerenciados, permitindo a 
melhoria da qualidade dos cuidados com os pacientes e a redução dos erros e dos 
tempos de espera.  

Uma das maiores dificuldades encontradas na aplicação do Lean em ambientes 
hospitalares está na dificuldade de identificação do que é valor e desperdício. Para 
auxiliar esta etapa, Graban (2013) propôs a seguinte tabela (Tabela 1), na qual são 
dados exemplos dos desperdícios no ambiente hospitalar. 
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Tabela 1- Os oito tipos de desperdício 

Fonte: Adaptado de Graban, 2013 
 

Tipo de desperdício  Descrição resumida Exemplos hospitalares 

Falhas 
Tempo gasto fazendo algo 
incorretamente, inspecionando erros ou 
consertando erros 

Carrinho cirúrgico com falta de um 
item; medicamento errado ou erro 
na dose administrada ao paciente 

Superprodução                         
Fazer mais que o demandado pelo cliente 
ou produzir antes de surgir a demanda 

Realização de procedimentos 
diagnósticos desnecessários 

Transporte 
Movimento desnecessário do "produto" 
(pacientes, amostras, materiais) em um 
sistema 

Layout inadequado; por exemplo, 
laboratório do cateter localizado 
longe da emergência 

Espera 
Espera pelo próximo evento ou pela 
próxima atividade de trabalho 

Funcionários esperando por causa 
de desequilíbrio nas suas cargas 
de trabalho; pacientes à espera de 
consulta 

Estoque 

Custo do estoque excessivo representado 
em custos financeiros, custos de 
armazenagem e transporte, desperdício, 
estrago de materiais 

Suprimentos vencidos que 
precisam ser descartados, como 
medicamentos com data de 
validade vencida 

Movimento 
Movimento desnecessário dos 
funcionários no sistema 

Funcionários do laboratório 
caminhando quilômetros por dia 
em razão de um layout mal 
planejado 

Excesso de 
processamento 

Fazer trabalho que não é valorizado pelo 
cliente, ou causado por definições de 
qualidade que não se alinham com as 
necessidades do paciente 

Dados sobre horário/ data 
afixados em formulários, mas 
nunca utilizados 

Potencial humano 

Desperdício e perda derivados de 
funcionários que não se sentem 
engajados, que não se sentem ouvidos ou 
que não percebem apoio a suas carreiras 

Funcionários que se sentem 
superados e deixam de apresentar 
sugestões para melhoria 

 

2.3 Simulação a Eventos Discretos  

Montevechi et al. (2010) afirmam que a simulação é a importação da realidade em um 
ambiente controlado, em que é possível estudar seu comportamento e testá-lo sobre 
condições diversas, sem envolver riscos físicos e com um custo menor. 

Segundo Sakurada e Miyake (2009), as aplicações da simulação vêm crescendo cada 
vez mais em diversas áreas, auxiliando os tomadores de decisão a solucionar 
problemas complexos tornando mais fácil o entendimento dos processos nas 
organizações. Para os autores, essa é uma técnica utilizada para projetos e 
avaliações de novos sistemas, reconfigurações físicas e até mesmo em mudanças de 
regras e controles já existentes. Em um estudo feito por Sharma et al. (2007) a 
simulação foi utilizada também para quantificar o impacto de mudanças sugeridas em 
um fluxo de trabalho e na realocação de recursos. 
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A utilização da Simulação pode ser benéfica em diversos aspectos. Segundo Dogan 
e Unutulmaz (2014) essa técnica traz dinamismo para o mapa do estado atual/ futuro 
de um processo, sendo possível perceber como os recursos estão sendo utilizados e 
onde estão localizadas as perdas de processo, trazendo assim uma melhoria na 
eficiência da operação. É possível também envolver os participantes de um projeto, 
mostrando provas das melhorias sugeridas para alcançar um consenso, como 
evidenciam Baril et al. (2016). Para Robinson et al. (2012), a simulação é utilizada 
também para testar se um processo é executado como o esperado, bem como para 
se procurar meios de melhoria, podendo trazer benefícios como redução de riscos, 
maior compreensão do processo, redução de custos operacionais, diminuição do lead 
time e melhor atendimento ao cliente. 

Apesar das vantagens citadas acima, Law (2014) afirma que se o modelo não for 
validado, as informações extraídas dele podem não ser úteis. Para o autor, é 
necessário um treinamento em software ou em linguagem de programação para a 
aplicação da simulação que, além de muitas vezes apresentar um custo elevado, irá 
demandar tempo para o seu desenvolvimento. 

2.4 Integração entre Conceitos Enxutos e Simulação a Eventos Discretos em 
ambientes hospitalares 

É possível encontrar na literatura diversos estudos de melhorias de processo 
utilizando os Princípios Enxutos e a Simulação a Eventos Discretos em ambientes 
hospitalares, bem como os benefícios destas aplicações. Para Gaba (2004), o uso da 
simulação em ambientes hospitalares pode trazer mais eficiência, qualidade e 
segurança, tanto para a gerência do hospital, quanto para seus pacientes. Salam e 
Khan (2016) afirmam também que pode-se otimizar o fluxo dos pacientes, e servir 
como fator motivacional para os funcionários, ao mostrar as melhorias que podem ser 
alcançadas antes mesmo de serem realizadas. Já os Conceitos Enxutos auxiliarão na 
identificação dos desperdícios e do que é valor para o cliente. 

A utilização integrada dos Conceitos Enxutos e da Simulação podem trazer ainda mais 
benefícios para ambientes hospitalares. Swick e Doulaveris (2012) defendem que 
hospitais que aplicam os conceitos enxutos integrados à simulação, oferecem um 
método eficiente de planejamento estratégico, e proporcionam aos funcionários da 
linha de frente uma visão valiosa sobre como agregar valor ou reduzir desperdício nos 
processos. Para Haddad et al. (2016), com a integração dos conceitos enxutos e a 
simulação, foi possível diminuir o tempo de espera dos pacientes, aliviando a 
sobrecarga de trabalho de alguns funcionários, sendo possível até mesmo realocá-los 
em outras atividades.  

No estudo de Bhat, Gijo e Jnanesh (2014), com a aplicação dos conceitos enxutos foi 
possível eliminar os desperdícios e tornar alguns processos hospitalares mais 
estáveis, enquanto que com a simulação foi possível visualizar as mudanças de forma 
a encontrar soluções de problemas em um menor espaço de tempo.  

 

3. METODOLOGIA  

Em coerência ao objetivo geral deste trabalho, ou seja, utilizar a Simulação a Eventos 
Discretos na avaliação dos resultados esperados pela implantação dos Conceitos 
Enxutos em um laboratório de análises clínicas, o método de pesquisa utilizado foi a 
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da simulação. Mais especificamente, utilizou-se o método proposto por Montevechi et 
al. (2007), conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Metodologia de Simulação a Eventos Discretos 
Fonte: Adaptado de Montevechi et al. (2007) 

 
Inicialmente são estabelecidos os objetivos e a definição do sistema a ser estudado, 
para então ser construído o modelo conceitual, que é uma representação do objeto 
de estudo. O modelo passa por uma validação e, depois de validado e documentado, 
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é realizada a coleta de dados, que podem variar desde tempos e custos até número 
de funcionários, de acordo com sua relevância para o estudo.  

Na implementação, com as informações obtidas acima na fase anterior, o modelo 
computacional é construído e depois verificado e validado. Essa validação pode ser 
feita com os profissionais da área estudada (face a face) ou de forma quantitativa, 
comparando-se os valores reais com os do modelo. Após sua validação, é definido o 
projeto experimental e então executados tais experimentos. 

Por fim, é realizada uma análise estatística seguida pelas conclusões e 
recomendações.   

 

4. APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A aplicação do trabalho se deu em um laboratório de análises clínicas de Minas 
Gerais, que oferece um menu de exames diferentes e complexos, contando também 
com apoio de grandes laboratórios. Dentre eles, estão processos bioquímicos, de 
imunohormônios, hematológicos, parasitológicos, de urinálise dentre outros. 

Atuando como prestador de serviços em uma cidade do Sul de Minas, o laboratório 
conta com modernas instalações e diferentes postos de coleta na cidade, oferecendo 
também o serviço a domicílio.  

As etapas seguintes estão de acordo com o método proposto por Montevechi et al. 
(2007), descrita no capítulo anterior. 

4.1 Concepção 

4.1.1 Objetivos e definição do sistema 

O processo de atendimento ao paciente se inicia com a retirada da senha e algumas 
atividades subsequentes, como pode ser observado na Figura 2. Este trabalho terá 
como objetivo o estudo das atividades de preparação e distribuição para os setores, 
devido ao fato dessas atividades apresentarem um maior potencial de melhoria. Neste 
processo, há um responsável por separar as amostras por setor, identificá-las após 
um cadastro feito no computador, separar por ordem de chegada e por fim direcioná-
las fisicamente aos 3 principais setores: bioquímica, hematologia e urinálise. Também 
é necessário organizar as que irão para o laboratório de apoio. Este deslocamento é 
feito pelo próprio funcionário e demanda um tempo que poderia ser melhor distribuído 
em suas tarefas na preparação das amostras. Os setores, apesar de não serem muito 
distantes um do outro, poderiam ser melhor alocados, o que diminuiria o deslocamento 
do colaborador, otimizando seu trabalho e tornando o processo mais eficaz e eficiente. 
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Figura 2- Diagrama de processos do laboratório 

 

4.1.2 Construção do modelo conceitual 

A partir de uma análise dos processos escolhidos como objeto de estudo do trabalho, 
foi construído o modelo conceitual utilizando a técnica IDEF- SIM proposta por Leal et 
al. (2008), conforme mostra a Figura 3. Essa técnica consiste em uma modelagem de 
processos utilizando-se símbolos, detalhados no Anexo A, a fim de aproximar a 
linguagem do mapa conceitual da utilizada em softwares de simulação, tornando a 
programação mais simples.  

 
 

 
Figura 3- Modelo Conceitual do Estado Atual 

 

4.1.3 Validação do modelo conceitual 

O modelo conceitual foi desenvolvido em uma parceria com o gerente técnico do 
laboratório de análises clínicas, que também atua como farmacêutico no setor de 
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hematologia. Assim, a técnica de validação utilizada foi a face a face, em que o 
gerente analisou e aprovou o resultado obtido. 

4.1.4 Documentação do modelo conceitual 

O modelo conceitual em IDEF-SIM foi documentado em uma pasta com os demais 
arquivos do projeto em um drive online disponibilizado para os profissionais do 
laboratório para facilitar o compartilhamento de dados e informações, melhorando a 
comunicação entre os envolvidos no trabalho.  

4.1.5 Modelagem dos dados de entrada 

Para dar início ao desenvolvimento da simulação, alguns dados necessários foram 
coletados através da observação dos processos, na qual foram cronometradas por 
um dispositivo móvel em uma manhã a chegada de 100 amostras. Outros dados foram 
estabelecidos através de um alinhamento com o gerente do laboratório, devido à alta 
variação que há de demanda durante o dia no laboratório, o que faz com que seja 
necessária a validação de um profissional com mais experiência.  

Dessa forma, tem-se os dados de tempo (em minutos) na Tabela 2, na qual a letra “U” 
se refere a uma distribuição uniforme, com seus respectivos valores de mínimo e 
máximo. 

Tabela 2- Tempos adotados (em minutos) 

 

A alta variabilidade no setor de hematologia se dá por questões de liberação que 
podem demorar até 1 hora, sendo que o equipamento faz uma amostra a cada dois 
minutos. Já na urinálise, após a chegada da amostra no setor, são necessários dez 
minutos de centrifugação e depois vai para o responsável fazer as análises manuais, 
assim o tempo dependerá do teste a ser realizado, podendo ter também uma grande 
variabilidade. 

As distâncias foram obtidas por meio da planta baixa disponibilizada para o trabalho 
pelo laboratório e foram inseridas através do sistema de coordenadas do software 
FlexSim Healthcare, a fim de facilitar a inserção da disposição correta dos setores e 
mostrar visualmente o layout atual do laboratório, como mostrado na Figura 4.  

Hematologia U [0.5, 0.7]
Urinálise U [0.5, 0.7]
Bioquímica U [40, 41]
Lab. Apoio U [30, 31]
Hematologia U [3, 60]
Urinálise U [12, 40]
Bioquímica U [5, 20]

No setor

Triagem
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Figura 4- Coordenadas adotadas 

A taxa de chegada adotada foi definida através da observação em uma manhã da 
chegada de 100 amostras na triagem, e então validada com o gerente. Na Figura 5, 
retirada do software FlexSim Healthcare, estão as quantidades de amostras que 
chegam a cada hora de acordo com o horário de funcionamento do laboratório, por 
exemplo, chegam 60 amostras na primeira hora de trabalho (7h- 8h) independente do 
dia da semana. 

 

Figura 5- Chegadas das amostras 
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Em cada setor o equipamento opera de uma forma diferente, na Urinálise e 
Hematologia se faz uma amostra por vez, e na Bioquímica se faz até 60 amostras 
simultaneamente.  

4.2 Modelagem computacional 

4.2.1 Construção do modelo computacional  

O modelo computacional foi construído utilizando-se o software FlexSim Healthcare. 
Através da planta baixa do laboratório, foi possível alocar os setores em suas posições 
aproximadas (Figura 4). A lógica do modelo foi criada a partir do IDEF-SIM 
apresentado e dos dados de entrada. No IDEF-SIM é mostrado o transporte pelo 
funcionário das amostras de volta ao setor de triagem, porém como esse é feito com 
uma frequência muito baixa, decidiu-se que as amostras após terem sido utilizadas 
em cada setor iriam diretamente para o local de saída. 

No estado atual, a disposição dos setores se aproximou muito do real, com alguma 
diferença nas aproximações feitas para facilitar os valores das coordenadas no 
software. 

Após serem inseridos os locais no layout definido, como mostra a Figura 6, os valores 
de capacidade de cada setor foram introduzidos juntamente com o tempo de processo 
de cada um, de acordo com os valores da distribuição uniforme da Tabela 2.  

 

Figura 6- Layout do estado atual 

Para se obter os valores de lead time das amostras, uma vez que o software calcula 
apenas para pacientes e não para itens, foi associado um paciente para cada amostra 
que chegava. Assim, cada paciente foi definido por um “tipo”, de acordo com as quatro 
possibilidades de caminho que ele poderia seguir conforme mostra o IDEF-SIM na 
Figura 5, sua chegada foi definida de acordo com os dados da Figura 7 para que 
ficasse interligado com as amostras. 

Uma vez que o paciente não espera a amostra passar pelos testes necessários na 
situação real, optou-se por ocultar visualmente sua espera, apenas para que fosse 
possível calcular o lead time real das amostras dentro do processo.  
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A Figura 7 mostra o Flowchart definido após todas as conexões serem feitas. 

 

Figura 7- Flowchart do processo 

Inicialmente, as amostras chegam na fila para serem registradas no sistema e são 
separadas por setores. As que vão para urinálise e hematologia não precisam de 
nenhuma preparação e seguem direto para seus respectivos setores para serem feitos 
os testes. As amostras de sangue que vão para bioquímica precisam aguardar 30 
minutos de coagulação antes de serem levadas para os equipamentos e depois ficam 
10 minutos na centrífuga. Na hematologia, apesar de não haver tempo de preparação, 
o tempo de liberação de algumas amostras pode ser prolongado, por isso seu tempo 
no setor pode variar de 3 minutos até 1 hora, conforme mostra a Tabela 2. 

4.2.2 Verificação do modelo computacional 

Para assegurar que o modelo computacional condizia com a realidade, o profissional 
do laboratório observou alguns pontos específicos como: deslocamento das amostras, 
volume de estoque por setor e movimentação do técnico responsável.  

Além disso foi verificado pelo gerente o Flowchart gerado pelo software para que se 
confirmasse o fluxo do processo no laboratório.    

4.2.3 Validação do modelo computacional 

A validação se deu com o gerente do laboratório analisando-se o funcionamento do 
fluxo e comparando-se os valores de saída de alguns períodos durante o dia da 
simulação com o real.  

Dessa forma, foi possível confirmar o modelo estudando-se as variáveis e o 
andamento da simulação. Para analisar e validar o cenário atual e poder compará-lo 
com estados futuros por meio de valores confiáveis, optou-se por simular do dia 01 às 
00:00 até o dia 30 às 23:59, uma vez que a versão do software utilizado não 
possibilitava o uso de réplicas, tornando inviável também uma análise estatística dos 
resultados, conforme explicado no item 4.3.3 deste trabalho. 
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Na Figura 8 estão os resultados da simulação do estado atual obtidos através do 
software. 

 

 

Figura 8- Resultados da simulação do estado atual  

 

É possível observar na Figura 8 três variáveis importantes do processo: a distância 
percorrida pelo funcionário encarregado, a porcentagem de tempo que ele gasta em 
trânsito versus executando uma tarefa e os lead times referentes a cada amostra.  No 
modelo desenvolvido, PC1 se refere ao setor de hematologia, PC2 ao de urinálise, 
PC3 ao de bioquímica e PC4 ao laboratório de apoio.  

A etapa de validação do modelo evidenciou, através do gráfico de porcentagem de 
tempo gasto pelo funcionário, que o tempo gasto na execução de uma atividade que 
agrega valor (performing task) e o tempo gasto em uma atividade que não agrega 
valor e é necessária (in transit) são próximos, sendo que o primeiro representa 52,50% 
do tempo total.  

O diagrama de espaguete da Figura 9 evidencia o trajeto percorrido pelas amostras 
desde a triagem até voltarem para a preparação após terem passado pelos seus 
respectivos setores. 
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Figura 9- Diagrama de espaguete do processo estudado 

Através da observação do diagrama, pode-se afirmar a existência de oportunidades 
de melhoria na eliminação de desperdícios, entre eles a movimentação e transporte, 
uma vez que as amostras, além de percorrerem uma distância significativa, repetem 
alguns percursos. A volta das amostras para a triagem se deu por meio do movimento 
até a “saída” presente na simulação.  

4.3 Execução dos experimentos simulados 

Tendo em vista a análise do estado atual, foi possível definir dois diferentes layouts 
para melhorar algumas variáveis do processo. Os detalhes e resultados destas 
propostas serão apresentados nos itens a seguir. 

4.3.1 Definição dos projetos experimentais 

Com base na análise do cenário atual, foram identificadas possíveis melhorias no 
layout do laboratório alinhadas aos Conceitos Enxutos, a fim de diminuir ou otimizar 
os desperdícios de movimentação do funcionário e consequente transporte das 
amostras.  

A Figura 10 propõe um novo layout para o laboratório, que se aproxima de uma linha 
de produção onde os pontos de entrega das amostras para cada setor estão mais 
próximos, para auxiliar principalmente nos casos em que o funcionário carrega 
amostras para diferentes setores.  
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Figura 10- Layout do cenário futuro 1 

A Figura 11 mostra um outro cenário com uma nova proposta de layout em U, 
aproximando todos os setores da triagem. 

 

Figura 11- Layout do cenário futuro 2 

4.3.2 Execução dos experimentos 

Após a definição dos dois modelos propostos de novos layouts, foram realizadas as 
simulações no software, utilizando-se o mesmo período utilizado na simulação do 
estado atual. Desta maneira, foi possível realizar a comparação entre o cenário atual 
e as propostas apresentadas. 

As Figuras 12 e 13 trazem os novos valores dos resultados de cada cenário proposto. 



18 
 

 

Figura 12- Resultados da simulação do cenário futuro 1 

 

 

Figura 13- Resultados da simulação do cenário futuro 2 

 

4.3.3 Análise dos resultados e recomendações 

Após terem sido feitas as duas simulações, foi possível observar reduções nos valores 
da distância percorrida pelo funcionário encarregado, da porcentagem de tempo que 
ele gasta em trânsito versus executando uma tarefa e dos lead times referentes a cada 
amostra. Estes valores podem ser observados nas Tabelas 3 e 4.  

 

Tabela 3- Valores de distância percorrida e % em trânsito obtidos 

 

 

Km percorridos % em trânsito
Estado atual 237,9 47,5
Cenário Futuro 1 156,16 37,27
Cenário Futuro 2 172,96 39,67
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Tabela 4- Valores de lead time obtidos 

 

Com os valores da Tabela 3 é possível notar a redução das variáveis do estado atual 
para os dois modelos propostos, diminuindo assim os desperdícios de movimentação 
do funcionário com uma redução de 34% para o modelo 1 e de 27% para o modelo 2 
e consequente transporte das amostras, além da diminuição também da porcentagem 
do tempo em trânsito do funcionário. É válido ressaltar que os altos valores de “km 
percorridos” presentes na Tabela 3 são decorrentes do longo período de simulação 
(30 dias funcionando 24 horas por dia), juntamente com a ocorrência contínua do 
transporte de todos os tipos de amostras para seus respectivos setores. O objetivo 
principal é comparar, em porcentagem, redução da movimentação do colaborador do 
estado atual para os cenários 1 e 2. 

A redução mais significativa dos lead times, presentes na Tabela 4, se deu do estado 
atual para o modelo 1, no qual para as amostras de hematologia (PC1) seu valor 
diminuiu em 17% e para as que vão para o laboratório de apoio (PC4) em 16%.  

Tendo em vista que a versão do software utilizada não permite a realização de 
réplicas, necessárias para uma comparação estatística entre os cenários e que a 
simulação foi executada com duração longa o suficiente para se obter estabilidade 
nas variáveis de interesse, não foi realizada uma análise estatística. Além disso, como 
o modelo foi construído com aproximações e estimativas de parâmetros, não se 
deseja ter uma análise com alta acuracidade, mas sim demonstrar em média os 
resultados para o sistema, assim como realizado por Robinson (2014). 

Diante dos cenários analisados (atual e futuros), a modificação do layout é altamente 
recomendada. No entanto, os diferentes modelos propostos trazem diferentes 
benefícios para a organização, por isso é necessário que a gerência avalie quais são 
as variáveis mais importantes para o laboratório. Por exemplo, se a variável mais 
importante for quilômetros percorridos é recomendado que o layout estado atual seja 
modificado para o layout do cenário 1. Já para priorização da variável lead time, é 
necessário uma segunda análise que considere as demandas para cada setor.  

Além disso, é recomendado uma análise detalhada das condições do ambiente de 
trabalho, para que se avalie as características ergonômicas e as condições do posto 
de trabalho, uma vez que o funcionário gasta uma porcentagem de tempo significativa 
em movimento. Por fim, é importante considerar os custos envolvidos nesta 
modificação para avaliar sua viabilidade, visto que envolverá modificações na 
estrutura predial do local. 

 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou ao longo de seu desenvolvimento diversas etapas 
importantes, desde a pesquisa do referencial teórico até o estabelecimento de uma 
parceria com um laboratório para aplicação do estudo de caso. As etapas foram 
seguidas em sua ordem cronológica, e assim foi possível atingir os objetivos 
propostos. 

Lead time PC1 (min) Lead time PC2 (min) Lead time PC3 (min) Lead time PC4 (min)
Estado atual 41,95 199,73 62,63 39,75
Cenário Futuro 1 34,97 195,32 55,92 33,21
Cenário Futuro 2 35,87 194,05 56,67 34,12
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Conforme estabelecidos nos objetivos, este trabalho apresentou como metodologia 
de pesquisa a Simulação de Eventos Discretos (SED), gerou um modelo 
computacional que melhorou o layout de um laboratório de análises clínicas e foi 
possível observar os benefícios da eliminação dos desperdícios em diferentes 
variáveis do processo. Com as alterações de layout sugeridas, será possível obter 
uma redução de até 34% na distância percorrida pelo funcionário e de até 17% no 
lead time de uma amostra dentro do laboratório. É válido ressaltar a importância do 
levantamento contínuo de oportunidades de melhorias dentro do ambiente de 
trabalho. 
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ANEXO A- SÍMBOLOS IDEF- SIM  

Tabela A- Simbologia utilizada na técnica IDEF- SIM 

Elementos Simbologia Técnica de origem 
Entidade 

 

IDEF3 (modo descrição das 
transições) 

Locais 

 

IDEF0 

Fluxo da entidade 
 

IDEF0 e IDEF3 
Recursos 

 

IDEF0 

Controles 

 

IDEF0 

Regras para fluxos paralelos 
e/ou alternativos 

 

 
Regra E 

IDEF3 

 

 
Regra OU 

 

Regra E/OU 

Transporte 

 

Fluxograma 

Informação explicativa 
 

IDEF0 e IDEF3 
Fluxo de entrada no sistema 
modelado 

 

 

Ponto final do sistema 
 

 

Conexão com outra figura 

 

 

Fonte: Leal, Almeida e Montevechi (2008) 
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