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Resumo: Esse estudo tem como objetivo otimizar a 

área de diagnóstico de um hospital, tendo como foco o 

agendamento de exames. 

 Desenvolveu-se um modelo para o 

agendamento de exames e posteriormente, foi simulado 

no software AnyLogic 7.1 (figura 1). 

 

1. Introdução 
A gravidade e a extensão dos problemas 

cardiopulmonares na população brasileira, o 

crescimento de pessoas assistidas por planos de saúde e 

o descompasso entre a demanda e a oferta de serviços 

de assistência médica nessa área, motivou a realização 

deste projeto, entendendo que ajustes operacionais, 

gerenciais e organizacionais são necessários na medida 

em que a demanda por estes serviços são crescentes e 

que novas tecnologias são implementadas na área 

médica para que resultem em ganhos de eficiência, 

eficácia, efetividade e de qualidade no atendimento 

prestado à sociedade. 

 

2. Metodologia 
 Essa pesquisa tem como objetivo principal a 

criação de um modelo que organize a agenda dos 

exames de cada especialidade do Instituto do Coração – 

INCOR – levando em consideração: a quantidade de 

especialistas necessários para cada tipo de exame, o 

tempo médio de cada exame, a demanda por tipo de 

exame, a preferência de cada paciente segundo a sua 

gravidade, o número de salas disponíveis por dia etc. 

Após o desenvolvimento do modelo foram realizadas 

algumas simulações para averiguar a sua validação e 

verificar a probabilidade de que hajam exames 

desmarcados. 

3. Ilustrações 
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