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RESUMO

Um dos principais problemas das policlínicas públicas é o de filas para agendamentos e atendimentos, considerando que a demanda por serviços médico-hospitalares ocorre de

forma involuntária e não programada. O gerenciamento de filas é essencial, pois estão diretamente relacionadas à percepção dos clientes. Uma das formas de se gerenciar e

planejar as filas é por meio de simulação de sistemas, a qual busca melhores formas de se organizar ambientes por meio computacional. O propósito da pesquisa e a

metodologia utilizada é a elaboração do mapeamento IDEF-SIM com o principal objetivo de verificar como o sistema opera, desenvolver práticas operacionais e auxiliar para

aperfeiçoar o desempenho do sistema, visualizando sua capacidade, testando novos conceitos e/ou sistemas antes de implantá-los por meio da simulação e obter informações

sem interferir no funcionamento do sistema atual por meio da simulação computacional. O ciclo inicia-se com a fase de concepção, no qual deve se conhecer todos os processos

a ser simulado, delimitar o sistema, definir os objetivos da pesquisa. Após isto se passa para a fase de implementação, construindo o modelo computacional por meio do software

ProModel, verificando-o e validando-o. Por fim a última etapa do projeto de simulação que é a análise na qual se executam experimentos de melhoria e testes e, diante dos

resultados obtidos, encontram-se soluções viáveis para apoiar a tomada de decisão no ambiente real. Por fim, tal pesquisa se justifica devido à necessidade vigente de

organização e melhoria de sistemas de saúde em quaisquer escalas nos municípios, reduzindo filas e aumentando a eficiência dos mesmos, sendo utilizada a modelagem e

simulação para o planejamento prévio das alterações sem gastos para o objeto de estudo público deste. Como resultados, a proposição de melhorias no setor de agendamentos

e atendimentos de serviços médico-hospitalares são esperadas, também visualizando também a capacidade das atendentes e do setor estudado.
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