
Impacto da robotização no Hospital 9 de Julho 



- 410 leitos, sendo 91 de UTI’s 

• 2018 - ampliação para 470 leitos 

• 2.500 colaboradores (1500 profissionais de  

• Enfermagem) 

• 4.500 médicos cadastrados no corpo clínico 

• 57.000 m2 de área construída 

 
 

Atendimentos / mês 

• 12 mil atendimentos Emergência 

• 3 mil procedimentos cirúrgicos 

• 2,3 mil internações 

• 13 mil consultas / Centro de Medicina Especializada 

Referência em medicina 

de alta complexidade,  Centro de 

Trauma, Referência em  Onco-

Hematologia e Centro de 

Robótica. 



História  

Grécia antiga existiam aparelhos que – 
através de pesos e bombas 
pneumáticas – agiam 
sozinhos. http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL
78601-5603,00.html 

Na Renascença – período compreendido 
entre o final do século XIII e meados do 
século XVII – vários artistas e artesãos 
construíam pequenas máquinas de ativação 
própria. https://www.tecmundo.com.br/internet/3002-
robos.htm 

Criada pelo russo-americano Isaac 
Asimov usado no livro Runaround 
publicado em 1942;  

Hoje... 



RPA (Robotic Process Automation), diz 

respeito a uma inteligência artificial, 

normalmente em forma de software, aliada 

a uma máquina que é capaz de realizar 

tarefas de maneira automática.  

Fonte: http://blog.bringto.com/ 



Motivadores no H9J ao uso de RPA 

Busca pela 

eficiência e 

melhoria na 

qualidade  

Necessidade de 

aumento da 

produtividade sem 

aumento de custo 

Redução de 

falhas e maior 

segurança 

nos dados 
Melhor 

experiência no 

ciclo do paciente 

Permite um 

monitoramento 

mais preciso 

dos processos 



Integração das pessoas 

Escopo e 

comunicação  

alinhado com 

equipe 

É necessário 

definir agentes 

de mudança 

 

Alocação das 

pessoas em 

atividades que 

agreguem 

inovação e 

cuidado do 

paciente 

Valorização das 

pessoas 



Análise de oportunidades em processos 

Menor 
complexidade 

Melhora visível 
na qualidade 

Atividades 
repetitivas 

Maior impacto 
financeiro 



Método 

Backlog Fila Fazendo Concluído 

Optamos por um projeto modular,  

iniciando pelo mínimo viável   

Parceiro ágil e que tenha qualidade 

Documentação e sistematização 

de regras  e processos que 

dependam do trabalho humano 



Projetos executados 

Agrupamento de 
informações 
otimizando 

processos (fora RP) 

Integração com 
informação sobre 
elegibilidade em 

todos canais  

  Regras  autorização  
de Internação 

Urgente e Eletiva, 
com/sem OPME 

 Regras de 
Autorização SADT 
Urgente e Eletiva 

Criação de 
dashboards de 

processo  

Consulta de status de 
processo  

Adaptação de 
tempos de processo 



Checagem da 
carteirinha 

Impressão 
Lançamento 
em sistema 

Arquivamento 

Otimização de processos em elegibilidade PS 

Checagem  
autônoma da 

carteirinha 

Lançamento 
em sistema 

Arquivamento 
digital  

Queda  
26% TMA 

 
Pacientes mais 

satisfeito! 

Sem robô 

Com robô 



Regras 
sistematizadas 

Agendamento Revisão Cotação Conferência Autorização 

Otimização de processos em autorizações cirurgicas 

Agendamento  
e 

Autorização 

 40% dos processos passavam por etapas desnecessárias; 
 Redução de 20% no prazo de autorização fornecido ao 

médico, com redução de falhas; 
 
 

 Aumento de eficiência, e com isso atender a expectativa de 
expansão do negócio sem novos investimentos em 
pessoas. 

 
 

Eu 
conheço as 

regras!  

60% - Prazo da operadora 
40% - Prazo 

administrativo 
20% - Prazo 

administrativo 



Preenche 
dados com 

paciente 

Solicita 
Autorizações 

Realiza 
exames 

Otimização de processos em SADT/PS  
(centro de diagnóstico)   

Abertura da 
ficha e coleta 

de dados 
Impressão 

Lançamento 
em sistema 

Arquivamento 

Atendimento 
médico 

Robô envia dados 
para processo de 

autorização 

Recepção 

Médico 

Recepção 
SADT Solicitação 

Autorizações 
Realiza 
exames 



Ganhos 

Custos operacionais Volume de trabalho 

Com um menor aumento de 

pessoas é possível assumir 

uma maior quantidade de 

processos 



Ganhos Qualitativos 

Sistemas / Qualidade da 
informação 

• Maior qualidade de informações 
com conferência automática; 

• Validação de dados do paciente 
de maneira automática 
garantindo acesso adequado ao 
serviço; 

• Redução de falhas por não 
direcionamento ao processo em 
sistema. 

 

 

Paciente 

• Melhora em tempos de espera; 

• Reduções de reclamações por 
falha humana; 

• Reduções de reclamações  por 
não tratamento; 

• Melhora na percepção de 
qualidade. 

Médico 

• Melhora na percepção de 
eficiência; 

• Redução dos tempos de analise 
de processos; 

• Redução de falhas nos processos 
de acesso e faturamento; 

• Definição de regras de 
personalização no 
relacionamento.   

Atenção ao ser humano em primeiro lugar. 

Melhora na experiência dos médicos e 
paciente 



Futuro RPA - Gerações 

Automação  

de processos 

Repetitivos 

operacionais 

Uso de 

Algoritmos 

de 

previsão 

Funções  

complexas  

de analise  

de dados 

Algoritmo  

de  

Inteligência 

 cognitiva 

1° Geração 

2° Geração 

4° Geração 

3° Geração 


