
Destacam-se o auxílio na compreensão e tradução das informações em 
requisitos, a modelagem do projeto da nova emergência e o apoio às 
atividades de modelagem de requisitos. A conexão do modelo do projeto 
com os requisitos evidencia as vantagens desse processo e do uso de 
ferramentas BIM para a gestão flexível de requisitos de clientes de 
empreendimentos do setor da saúde.

Empreendimentos do setor da saúde são considerados sistemas sócio-técnicos complexos, devido à diversidade de clientes e à 
interação entre distintos serviços. Alguns dos problemas são a identificação e compreensão dos requisitos dos clientes, conflituosos e de 
difícil explicitação (KAMARA; ANUMBA; EVBUOMWAN, 1999), até a tradução dos mesmos em soluções construtivas. É necessária uma 
abordagem flexível para a gestão desses requisitos, devido às constantes alterações nos processos.(MIRON; FORMOSO, 2003).

Soluções BIM (Building Information Modeling) vêm sendo empregadas na construção civil devido a capacidade de compatibilização 
entre disciplinas, além de ajudar a lidar com a complexidade e a dinâmica dos requisitos de empreendimentos hospitalares (PIKAS et al., 
2011).

O foco do estudo está na implementação de um método de modelagem de requisitos de clientes do departamento de emergência de um 
hospital universitário público, a partir do uso de ferramentas BIM. Tornou-se necessário desenvolver um modelo BIM do novo 
departamento de emergência, além de auxiliar nas atividades de modelagem de requisitos, que incluem a identificação de requisitos dos 
clientes, e posterior estruturação e conexão com o modelo do produto, dando suporte a uma pesquisa de doutorado em andamento. 
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