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RESUMO 
 

A simulação computacional é constituída de métodos para estudar uma grande variedade de 
modelos de sistemas do mundo real, com a utilização de softwares desenvolvidos para imitar as 
operações e características do sistema. A simulação é o processo de desenvolver e criar um modelo 
computadorizado de um sistema proposto ou real, com o objetivo de conduzir experimentos numéricos 
para obter um melhor entendimento do comportamento desse sistema para um conjunto de condições.  

O objetivo deste trabalho, numa primeira etapa, foi o de  analisar o tempo de espera e número 
de pacientes na sala de espera de uma  clínica, bem como o tempo de trabalho efetivo e o tempo 
ocioso de cada médico desta clínica, e numa segunda etapa, o de elaborar um plano de otimização 
visando dimensionar a equipe médica, utilizando técnicas de Simulação que busquem o número ideal 
de médicos em função do tamanho da fila e tempo de espera em fila de pacientes na sala de espera. 

Optou-se por utilizar o software ARENA para o desenvolvimento deste trabalho, que é um 
produto que combina a facilidade de uso dos simuladores de alto nível com a flexibilidade das 
linguagens de simulação.  
 O modelo construído para representação do funcionamento da clínica em estudo mostrou-se 
eficiente, sendo os resultados extraídos satisfatórios. 
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ABSTRACT 
 

 The computing simulation refers to a broad collection of real world system models, using 
software's developed to simulate the operations and characteristics of the system. In the practice the 
simulation is the process to develop and create a computing model of a proposed or real system, to 
conducting experiments with this model for the purpose of understanding the behavior of this systems  
for a collection of condition. 



 The purpose of this work was, in a first stage, the analysis of the delay in the queues and the 
number of patients in a clinic as well as the time of effective work and free time of each doctor. In the 
second stage, create an optimization plane to dimension the medic team, using simulating techniques 
that shows the ideal number of doctors considering the number of patients in the queue and the delay. 
 ARENA software was choose to develop this work, that join the facilities of the use of high 
level simulators with the flexibility of simulating languages. 
 The model that represents the clinic working showed good results allowing the clinic manager 
to control the consults distribution, obtaining a high level of satisfaction by the medic team, and 
reducing the delay in the queue that will result in a great increase in the satisfaction level of the 
patient. 
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