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1. RESUMO 

A abordagem BPM nos serviços de saúde se faz extremamente necessária de modo 

a construir uma visão sistêmica de processos, oferecendo serviços com maior valor 

e reduzindo ineficiências de processos.  Na UTI, devido à alta demanda por leitos e 

a baixa oferta em conjunto com a impossibilidade de expansão, a boa gestão dos 

processos e a padronização de atividades e rotinas possibilitam uma redução na 

permanência dos pacientes no hospital, e um aumento na taxa de atendimentos. 

Após o mapeamento dos processos As Is, verificou-se que não existia um fluxo 

efetivo para a ação das atividades, ou seja, o término de uma atividade não 

desencadeava o início de uma outra, o que impacta diretamente na qualidade do 

serviço prestado. O mapeamento dos processos To Be teve como grande melhoria a 

organização de todo o fluxo de admissões e saídas de pacientes dentro da UTI, 

indicando de forma assertiva a linha ideal de acontecimento das atividades.  

2. INTRODUÇÃO 

O foco na gestão dos processos permite uma melhor visão do fluxo de valor do 

processo para o cliente, permitindo uma melhoria na qualidade do serviço prestado, 

redução nas ineficiências e melhor alocação e utilização de recursos. 

3. OBJETIVO 

Propor um novo modelo de gestão e de controle de processos baseado em BPM (do 

inglês Business Process Management - Gerenciamento de Processos de Negócios) 

que permita: melhorar o desempenho das atividades; aumentar a taxa de 

atendimento aos clientes; e diminuir o tempo que o paciente fica no hospital. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de trabalho é focada no ciclo de vida do BPM. Inicia-se definindo as 

metas e objetivos a serem alcançados pela organização, desenha-se o fluxo atual do 

processo (As Is), redesenha-se esse processo (To Be) projetando melhorias, e 

criam-se indicadores de modo a acompanhar o processo e habilitar o início da 

gestão do dia-a-dia. Os dados principais foram coletados através de entrevistas com 

os profissionais que atuam no processo (médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e agentes do Núcleo Interno de Regulação) e comparando com o fluxo 

do objeto de estudo. 



Figura 1 - Promover Melhoria e Inovação Organizacional 

 

          FONTE: TREGEAR et al. (2011). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente definiu-se a cadeia do serviço de saúde, construindo os processos 

essenciais, de suporte e de gerenciamento com as respectivas atividades. Mapeou-

se o fluxo macro do processo da UTI de modo a classificar as atividades conforme 

efetividade da ação versus tempo de implantação. E então para os processos com 

maior qualificação, mapeou-os usando o BPMN indicando as atividades e os 

responsáveis pela ação.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No mapeamento As Is, não é possível ver uma sequência dos acontecimentos dos 

eventos, ou seja, existe uma grande ineficiência entre o final de um processo e o 

início de um outro, o que pode afetar as condições de saúde do paciente, e também 

atrasar a liberação do leito. No mapeamento To Be (Figura 2) foi possível criar uma 

conexão entre as atividades, o que representa um grande ganho em relação a 

sequência ideal de acontecimentos. 

De modo a verificar a efetividade das ações, foram criados novos indicadores, fichas 

de indicadores (Exemplo na Figura 3) e um dashboard de modo a garantir uma visão 



mais estratégica dos processos, definindo metas a serem atingidas e o 

acompanhamento destas metas. 

Figura 2 - Mapa do To Be 
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Figura 3 - Exemplo de ficha de indicador 
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