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Resumo 

As unidades privadas de cuidados de saúde estão a enfrentar fortes e desafiantes pressões 

para se tornarem mais eficientes e prestarem serviços de elevada qualidade num mercado tão 

competitivo, complexo e tecnológico como o da saúde. Neste contexto, as ferramentas de 

apoio à gestão visam ajudar os decisores a procurar melhorias nas suas unidades, que possam 

resultar na minimização de custos e na maximização de lucros e da qualidade dos serviços 

prestados. Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de apoio à gestão no contexto da 

maior clínica privada de Medicina Nuclear em Portugal, a Atomedical, com o objectivo de 

ajudar a organização a lidar com questões complexas ao nível das suas operações, como a 

utilização de recursos e agendamento de exames.   

Um modelo de simulação por eventos discretos foi desenvolvido para a unidade estudada, uma 

vez que poderia incluir os eventos estocásticos inerentes aos serviços prestados e permitir a 

análise de medidas de eficiência e qualidade. O desenvolvimento do modelo inclui várias 

etapas, nomeadamente a conceptualização dos fluxos dos pacientes para os exames 

oferecidos pela clínica (incluindo os recursos utilizados a cada etapa), a escolha dos exames a 

modelar separadamente, a implementação computacional através do software de simulação 

SIMUL8, a calibração do modelo, utilizando dados reais e informações do pessoal, e a 

validação do modelo implementado, comparando alguns outputs do modelo com dados 

disponibilizados pela clínica.    

Após a validação do modelo, dois cenários foram testados: o primeiro cenário compreendeu o 

aumento de 10% na procura e a consideração de um ponto de check-in extra, e o segundo 

cenário consitiu no teste de uma agenda alternativa. A análise dos resultados revelou que a 

procura considerada para alguns exames, como o estudo de perfusão do miocárdio, não está 

de acordo com a agenda para marcação dos exames, resultando em tempos de espera para o 

exame demasiado longos. O ponto de check-in extra, com os recursos actuais, não revelou ser 

suficiente para melhorar significativamente o tempo de espera na recepção. A agenda 

alternativa provou reduzir o tempo de espera para o exame estudo de perfusão do miocárdio e 

aumentar a utilização dos recursos, mas igualmente piorar alguns indicadores de qualidade, 

como os tempos de espera na clínica. 

 

Palavras-chave: Simulação por eventos discretos, gestão das operações, Medicina Nuclear, 

escalonamento, utilização de recursos. 
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Abstract 

Private health care units are facing strong and challenging pressures to become more efficient 

and deliver high quality services in such a competitive, complex and technological health care 

market. In this context, decision support tools aim at helping decision makers to pursue 

improvements in their units that can result in minimizing costs and maximizing profits and 

service quality. In this study, a decision support tool was developed in the context of the larger 

private nuclear medicine unit in Portugal, Atomedical, with the objective of aiding the 

organization to deal with complex issues at the operational level, such as resource utilization 

and scheduling.  

A discrete event simulation model was developed for the unit under study since it could 

comprise the stochastic events inherent to the services provided and allow for analysis of 

efficiency and quality measures. Model development included several steps, namely the 

conceptualization of the patients pathway for the exams provided in the clinic (including the 

resources utilized at each step), the choice of which exams to model separately, the computer 

implementation through the SIMUL8 simulation software, the calibration of the model, using 

historical data and information from the staff, and the validation of the model implemented, 

comparing some outputs with current data available in the clinic.     

After model’s validation, two different scenarios were tested: the first scenario comprised the 

rise of 10% in demand and an extra check-in point at the reception, and the second one an 

alternative appointment schedule. The analyses of results showed that the demand considered 

for some exams, such as myocardial perfusion study, is not in consonance with the appointment 

scheduling, resulting in waiting times for the exam too large. An extra check-in point does not 

seem to be sufficient to really improve waiting time at the reception with the current resources. 

The alternative appointment schedule proved to reduce the waiting time for the exam 

myocardial perfusion study and enhance resources utilization, but also deteriorate some quality 

indicators, such as waiting times in the unit.       

 

Keywords: Discrete event simulation (DES), operations management, Nuclear Medicine, 

scheduling, resource utilization.  
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1. Introdução 

No mercado da prestação de cuidados de saúde, altamente competitivo, complexo e 

tecnológico, há uma exigência constante para que se prestem serviços de elevada qualidade a 

custos reduzidos (Ozcan 2005). Sendo as unidades de cuidados de saúde sistemas 

complexos, é muitas vezes difícil de se prever quais os efeitos que determinadas decisões e/ou 

mudanças possam provocar (Sanderson and Gruen 2006). Neste contexto, as ferramentas de 

apoio à decisão visam ajudar os gestores a estruturar e resolver problemas de decisão 

complexos, a explorar as implicações de diferentes opções (Sanderson and Gruen 2006) e a 

fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis (Ozcan 2005). 

Este trabalho explora o desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à gestão, 

nomeadamente um modelo de simulação por eventos discretos, que permitirá ajudar a tomada 

de decisão a nível operacional de uma unidade privada de Medicina Nuclear, a Atomedical. O 

objectivo é, após o desenvolvimento do modelo que descreva a realidade operacional da 

Atomedical, analisar diferentes cenários operacionais que possam contribuir para a melhoria da 

eficiência dos processos na clínica e da qualidade dos serviços prestados, traduzindo-se na 

minimização de custos e listas de espera e na maximização da satisfação dos pacientes, do 

número de pacientes atendidos, da utilização dos recursos e das receitas.  

O presente estudo incide sobre uma realidade particular da gestão de operações na prestação 

de cuidados de saúde, quer pela área na qual se insere, a Medicina Nuclear que apresenta 

desafios próprios, quer pela dimensão do prestador de cuidados de saúde, nomeadamente no 

que concerne ao número de pacientes examinados por dia, sendo um dos maiores prestadores 

privados a operar em Portugal nesta área.  

O primeiro passo para o desenvolvimento do estudo consistiu na contextualização da 

actividade da Atomedical, seguindo-se a caracterização e conceptualização da sua operação, 

através da observação dos processos e esquematização dos fluxos dos pacientes na clínica. 

Partindo desta informação, construiu-se um modelo de simulação por eventos discretos, sendo 

este implementado no software SIMUL8. Após a calibração e validação do modelo 

desenvolvido foram simulados dois cenários diferentes.  

A dissertação encontra-se estruturada em seis capítulos, da seguinte forma. No presente 

capítulo, é introduzido o trabalho e apresentada a organização da dissertação. No capítulo dois 

é apresentado o caso de estudo e caracterizado o problema. O capítulo três compreende uma 

revisão bibliográfica de temáticas relacionadas com o problema em análise, como a prestação 

de cuidados de saúde e metodologias de análise de problemas em gestão. No quarto capítulo 

apresenta-se a metodologia utilizada para o problema, nomeadamente o modelo proposto, a 

sua calibração e validação. Posteriormente, o capítulo cinco, inclui a descrição dos cenários 

propostos, respectivos resultados e discussão. Por último, no capítulo seis, são apresentadas 

as conclusões do trabalho desenvolvido, assim como se identificam possíveis passos a 

explorar num trabalho futuro a desenvolver. 
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2. Caracterização do caso de estudo: Atomedical 

Neste capítulo é apresentada a Atomedical, a clínica de Medicina Nuclear onde se realizou o 

presente estudo. Segue-se uma secção onde se introduzem alguns conceitos e especificidades 

da área da Medicina Nuclear, importantes para a compreensão do funcionamento e dos 

processos da clínica em estudo, os quais são descritos posteriormente. Termina-se o capítulo 

com alguns desafios para as operações em unidades de Medicina Nuclear e a definição do 

problema e objectivos desta tese.  

2.1 Descrição da Atomedical  

A Atomedical é uma clínica de Medicina Nuclear, localizada numa área central e privilegiada de 

Lisboa, relativamente próxima do Hospital de Santa Maria e a poucos metros das estações de 

comboios e de metro de Entrecampos, como se pode verificar na figura 1. A clínica dispõe 

actualmente de quatro câmaras gama, é a maior na área a operar em Portugal. 

 

Figura 1. Localização da Atomedical (A) e sua envolvente (GoogleMaps 2010). 

A Atomedical começou a sua actividade em Outubro de 1987, com uma câmara tomografica de 

uma cabeça. Desde então, a clínica sofreu várias renovações, quer a nível de equipamento, 

quer de infra-estruturas, de forma a se adequar melhor aos serviços disponibilizados. 

Actualmente, a Atomedical presta sobretudo serviços de diagnóstico na área de Medicina 

Nuclear e ainda alguns serviços terapêuticos e ecografias (Atomedical 2009). No Anexo I é 

possível consultar todos os serviços que são disponibilizados pela Atomedical. 

De salientar que desde Agosto de 2006 a Atomedical é uma Sociedade Anónima com capital 

social de 500000 € (Atomedical 2009). 

A nível organizacional, na figura 2 é possível observar o organigrama funcional da empresa. No 

total trabalham na Atomedical cerca de trinta e oito trabalhadores, distribuídos da seguinte 

forma: três pessoas no conselho de administração, incluindo o físico responsável, cinco 
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trabalhadores no quadro de pessoal administrativo, gestão e assessoria, cinco médicos (dois 

especialistas em Medicina Nuclear, dois cardiologistas e um internista), doze TMN, sete 

pessoas ao nível do secretariado, dois enfermeiros, um farmacêutico e três auxiliares de acção 

médica e limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número total de exames realizados por ano nos últimos cinco anos tem sempre ultrapassado 

os trinta mil por ano, como se pode verificar no gráfico da figura 3. Em média são realizados 

mais de cem exames por dia, o que dá uma ideia da complexidade envolvida na gestão de uma 

unidade desta dimensão. Do ano 2004 para o ano 2005 denotou-se um crescimento 

significativo de cerca de dois mil exames, o que pode ser explicado pelo facto de em 2004 as 

instalações terem sofrido remodelações, alargando as suas capacidades em termos de número 

de salas disponíveis. 

Conselho 

Científico 

Pessoal 

Administrativo 

Director 

Clínico 

Físico 

Responsável 

ATOMEDICAL 

Assembleia Geral 

Conselho de 

Administração 

Pessoal 

Médico 

Enfermagem Técnicos 

Secretariado 

Figura 2. Organograma funcional da Atomedical (Atomedical). 
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Figura 3. Gráfico representativo do número total de exames realizados na Atomedical entre 2004 e 2009. 

Apesar dos inúmeros serviços disponibilizados pela Atomedical (Anexo I) há três exames, o 

estudo de perfusão do miocárdio, a gamagrafia óssea de corpo inteiro e a gamagrafia da 

tiroideia, que se destacam quer pela procura quer pela receita que geram. Observando a tabela 

I, verifica-se que, em conjunto, estes três exames foram responsáveis, em 2008 e 2009, por 

cerca de 89% do total de receitas, sendo que só o estudo de perfusão do miocárdio é 

responsável por 72% em 2008 e 73% em 2009. 

Tabela I. Número de exames realizados por tipo e respectiva percentagem de receitas acumuladas para 
os anos de 2008 e 2009. 

 

2008 2009 

 
Número de 

exames 
% de receitas 

% de receitas 
cumulativa 

Número de 
exames 

% de receitas 
% de receitas 

cumulativa 

Estudo de Perfusão 
do miocárdio 

12579 72 72 13300 73 73 

Gamagrafia óssea 
de corpo inteiro 

9524 16 88 9511 15 88 

Gamagrafia tiroideia 3152 1 89 2977 1 89 

 

2.2 Medicina Nuclear 

Ao contrário de outras técnicas de imagiologia, como a ressonância magnética ou o raio-X, a 

Medicina Nuclear não produz uma imagem anatómica do corpo, mas sim uma imagem da 

distribuição espacial de radiofármacos previamente administrados (Webb 2003). A Medicina 

Nuclear pode ser utilizada quer para fins de diagnóstico, permitindo estudar a função de 

diversos sistemas e órgãos do corpo humano, quer para fins terapêuticos, através distribuição 

de actividades precisas de radioisótopos com afinidade químico-biológica específica para 

determinados tecidos ou órgãos alvo (APTMN 2010). Esta técnica de imagiologia surge como 

complemento a outras técnicas mais tradicionais, como o raio-X, uma vez que a maioria das 

condições patológicas são iniciadas por alterações químicas e bioquímicas do tecido, que 

posteriormente se traduzem em alterações na função normal do órgão e nas propriedades 
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físicas do tecido. Assim, a Medicina Nuclear permite, em alguns casos, detectar mais 

precocemente indicadores de doença, contribuindo para o diagnóstico clínico (Webb 2003).   

Os radiofármacos são formados por um substrato químico ligado a um elemento radioactivo, o 

radionuclídeo, sendo que é a estrutura química particular do radiofármaco que determina a sua 

distribuição no corpo e portanto são utilizados vários radiofármacos conforme o sistema, tecido 

ou órgão que se pretenda estudar (SPMN 2010). O radionuclídeo é um átomo que apresenta 

um núcleo instável, que emite radiação ao decair para um isótopo mais estável (decaimento 

radioactivo) (Figueiredo 2009). Idealmente, para o seu uso em Medicina Nuclear, 

nomeadamente em exames de diagnóstico, os radionuclídeos devem ser emissores puros de 

radiação gama (grande poder de penetração, podendo sair do organismo e serem detectadas), 

ter um tempo de meia-vida
1
 suficientemente longo para poderem ser detectados a tempo e 

curto o suficiente para limitar a dose de radiação do paciente (Webb 2003). Existem vários 

radionuclídeos que preenchem os requisitos anteriores, contudo o Tecnécio (
99m

Tc) é o único 

que pode ser produzido num gerador on-site, ou seja num gerador que pode ser transportado 

para a clínica ou hospital onde se realizem os exames. Este factor aliado aos factos de ter uma 

meia-vida de 6,01 horas, ser gerado a partir do Molbidénio (
99

Mo) que tem uma meia-vida longa 

(66 horas) e ter um HVL
2
 de 4,6 cm para a água, fazem com que o Técnecio (

99m
Tc) seja 

utilizado em 90% dos estudos em Medicina Nuclear (Vučina 2001; Webb 2003). Daí que o 

gerador de Tecnécio seja um dos recursos fundamentais para o funcionamento de uma 

unidade de Medicina Nuclear. A nível terapêutico são utilizados principalmente radionuclídeos 

emissores de partículas beta, como o iodo 131, o samário 153 ou o estrôncio 89 (Volkert and 

Hoffman 1999), que são geralmente disponibilizados às clínicas em doses individuais. 

Na prática clínica, ao nível dos procedimentos dos exames, os radiofármacos podem ser 

administrados ao paciente via inalação, injecção subcutânea, injecção endovenosa ou 

administração oral (APTMN 2010). Após a administração do radiofármaco, e consoante o seu 

tempo de distribuição pelo organismo, o órgão alvo e a meia-vida do radionuclídeo, os raios 

gama emitidos continuamente são detectados por aparelhos especiais, denominados câmaras 

gama, que têm associados sistemas de computadores que transformam a radiação gama 

numa imagem. Posteriormente, a imagem obtida é então processada, fotografada e é 

elaborado, por um médico especialista em Medicina Nuclear, um relatório (SPMN 2010). 

A câmara gama é o instrumento básico para qualquer exame em Medicina Nuclear. Muito 

sucintamente e observando a figura 4, uma câmara gama é constituída por um colimador, que 

permite que apenas raios gama que façam ângulos próximos de 90º com a sua superfície 

sejam detectados, um detector de raios gama, formado por um cristal de cintilação, que 

transforma a energia de cada raio gama em fotões, e por tubos fotomultiplicadores acoplados 

ao cristal, que detectam e convertem os fotões em pulsos eléctricos. Um computador ligado ao 

sistema anterior permite obter a soma dos eventos detectados e a reconstrução bi ou 

tridimensional da distribuição e da densidade espaciais das contagens. O sistema 

                                                   
1
 A meia-vida de um elemento radioactivo é o tempo necessário para que a sua actividade (processo de decaimento 

radioactivo) seja reduzida para metade da actividade inicial. 
2
 Half Value Layer – espessura de um determinado material que reduz a intensidade da radiação para metade. 
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computacional permite ainda operar a câmara, assim como controlar a aquisição e 

armazenamento de imagens obtidas (Webb 2003; SPMN 2010) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação da câmara gama (Figueiredo 2009). 

Através desta breve descrição do que é a Medicina Nuclear e do que implica, é possível 

compreender algumas especificidades da área, que não encontramos noutras áreas de 

diagnóstico, como o facto de ser necessária a administração de produtos, os radiofármacos, 

antes ou durante a aquisição de imagens, que podem ter tempos diferentes de biodistribuição, 

consoante o produto e o órgão a estudar e o facto de exames diferentes implicarem geralmente 

tempos de aquisição de imagens diferentes. Os desafios mais relevantes no contexto de uma 

unidade de Medicina Nuclear estão portanto essencialmente relacionados com a gestão de 

recursos e a gestão do processo de agendamento dos exames, sempre com o objectivo último 

de maximização do lucro e da qualidade do serviço prestado. Estas questões são abordadas 

em detalhe nos pontos que se seguem e contextualizadas para o caso da Atomedical.  

2.3 Gestão dos recursos 

Nesta secção são feitas algumas considerações acerca dos recursos essenciais para o 

funcionamento de uma unidade de Medicina Nuclear, contextualizando para o caso da 

Atomedical. Estes recursos podem ser divididos em três categorias: equipamento, 

radiofármacos e pessoal especializado para variadas funções.  

2.3.1 Equipamento 

O equipamento essencial para os exames em Medicina Nuclear, como se depreende dos 

parágrafos anteriores, é constituído pela câmara gama e todo o suporte computacional para o 

seu controle e aquisição e processamento das imagens. Este equipamento está sujeito a 

operações de manutenção e verificação realizados pelos fabricantes, actividades importantes 

na garantia da qualidade do serviço e na prevenção de potenciais avarias que comprometam o 

planeamento dos exames e a utilização dos produtos radioactivos. O objectivo, tratando-se do 
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equipamento fundamental para a realização dos exames, e que pode custar milhões de euros 

(Pérez, Ntaimo et al. 2010), é maximizar a sua utilização.   

Na Atomedical existem quatro câmaras gama. Estas não estão à partida destinadas para cada 

paciente, ou seja, a câmara que estiver livre é a que é utilizada, com algumas excepções: 

 Quando são pedidos CT (Computed Tomography), só uma das máquinas tem. Este 

exame é usado por exemplo em cardiologia, sendo que o CT é apenas de 

mapeamento e não de diagnóstico. 

 A máquina que tem CT também é a única que tem colimadores de média energia e 

portanto é utilizada para adquirir imagens de pacientes que realizem exames com 

radiofármacos como o Gálio (Ga) ou o Iodo ( I
131

). 

 As aquisições parcelares e estáticas são realizadas sobretudo na câmara com um 

detector, por exemplo gamagrafias às mãos, alguns renogramas, gamagrafias à tiróide. 

A excepção é no caso do paciente ser uma criança, geralmente não se realiza o exame 

nesta câmara uma vez que é difícil mantê-la quieta durante a aquisição. 

O controlo de qualidade dos equipamentos é assegurado diariamente por um Físico, dispondo, 

a clínica, de fontes padrão para calibração dos equipamentos de imagem e medida. Além do 

controlo efectuado por técnicos da Atomedical, esta dispõe igualmente de contratos de 

assistência de forma a que as empresas fornecedoras dos equipamentos intervenham quer em 

manutenção preventiva agendada, quer em intervenção correctiva, quando necessário 

(Atomedical 2009). 

2.3.2 Radiofármacos 

Os radiofármacos são sem dúvida um dos recursos que requerem mais atenção na gestão 

operacional de uma unidade de Medicina Nuclear. Existem diversos produtos necessários para 

a realização dos exames numa unidade de Medicina Nuclear, os quais dependem dos exames 

que são realizados. As classes típicas em que se podem dividir os produtos são (HealthCare 

2010): 

 Gerador de Tecnécio – como referido anteriormente, o Tecnécio tem inúmeras 

aplicações em Medicina Nuclear, sendo obtido por um sistema de gerador geralmente 

disponível na radiofarmácia da unidade de Medicina Nuclear. Assim, o Tecnécio está 

sempre disponível. Estes geradores são encomendados pelas unidades de Medicina 

Nuclear de forma a serem entregues pelos fornecedores;  

 “Kits frios” – compostos químicos não radioactivos, que são marcados com radionuclido 

específico. Os kits frios podem ser adquiridos e armazenados; 

 Outros radiofármacos – estes radiofármacos envolvem outros radionuclídeos que não o 

99m
Tc, por exemplo o 

67
Ga, sendo encomendados em doses individuais, uma por 

paciente e entregues pelo fornecedor na unidade de Medicina Nuclear.  

A natureza perecível dos radionuclídeos / radiofármacos, ou seja, terem um período de tempo 

limitado para serem utilizados devido ao decaimento radioactivo, implica que a gestão de todas 
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as actividades esteja direccionada de forma a, por um lado, maximizar a utilização destes 

produtos, evitando desperdícios e por outro lado garantir que há a quantidade suficiente para 

todos os exames agendados. A gestão de stocks dos produtos radioactivos deve ser portanto 

um processo eficiente, até porque estes produtos têm associados custos significativos.  

Um dos problemas mais limitativos que se coloca actualmente para qualquer centro de 

Medicina Nuclear está relacionado com a cadeia de abastecimento dos geradores de Tecnécio. 

Ao longo dos últimos anos, o Molbidénio necessário para a produção dos geradores de 

Tecnécio com fins médicos provém quase na sua totalidade de cinco reactores nucleares, 

localizados no Canadá, Bélgica, África do Sul, Holanda e França. A partir de 2007 têm havido 

períodos em que a produção mundial de Molbidénio decresceu acentuadamente, devido a 

vários problemas e operações de manutenção demoradas nos reactores do Canadá e da 

Holanda, que conjuntamente garantiam cerca de dois terços da produção mundial. Mesmo com 

os outros reactores nucleares a tentarem compensar, produzindo Molbidénio em maior 

quantidade, a falta do produto é uma realidade. Previa-se que, depois de vários adiamentos, o 

reactor do Canadá entrasse novamente em funcionamento em Agosto de 2010, o que se veio a 

verificar, tendo este reactor reiniciado totalmente a sua operação a 17 de Agosto. Contudo, 

todos os cinco reactores têm entre 40 e 50 anos e necessitam de períodos de manutenção 

cada vez mais longos e caros. Outros radiofármacos também têm sido afectados por estes 

problemas uma vez que também são produzidos em reactores nucleares de forma semelhante 

ao Molbidénio. Contudo, como têm uma procura bem menor, os efeitos do fecho dos reactores 

nucleares na sua produção não foram tão significativos. De facto, este problema condiciona de 

forma decisiva o funcionamento de uma unidade de Medicina Nuclear e, muitas vezes, obriga à 

remarcação de exames e a tempos de espera para marcação dos exames mais elevados, o 

que pode comprometer a qualidade do serviço prestado e inclusive a saúde dos pacientes 

(Smith 2009; Wald 2009; AIPES 2010; Smith 2010).  

Na Atomedical, os geradores de Tecnécio, salvo haja algum problema no seu fornecimento são 

recebidos ao sábado e à quarta-feira de manhã. As encomendas de todos os produtos são 

realizadas pela Directora Clínica. No caso dos geradores, estes são encomendados ao ano, 

actualmente a duas empresas. 

Os “Kits frios” são encomendados sempre que se verifique que estão a acabar, uma vez que 

podem ser mantidos em stock, sendo responsabilidade de um Técnico de Medicina Nuclear 

específico comunicar essa necessidade à Directora Clínica,.  

Os radiofármacos que utilizam outros radionuclidos são encomendados à terça-feira, conforme 

a marcação dos exames para a semana seguinte.  

2.3.3 Recursos humanos 

Uma parcela bastante significativa dos custos de funcionamento de uma unidade de Medicina 

Nuclear, assim como acontece muito frequentemente na área da prestação de cuidados de 

saúde, está relacionada com os encargos com o pessoal. A maioria dos trabalhadores é 
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altamente qualificada e trabalha em regime de turnos, dos quais se destacam os Técnicos de 

Medicina Nuclear e os Médicos especialistas em Medicina Nuclear, cujas funções serão 

especificadas mais à frente, no contexto da Atomedical. Assim, vários desafios surgem para, 

por um lado, se tentar diminuir os custos com o pessoal, mas por outro garantir que está 

presente na unidade o número de trabalhadores necessários para a quantidade de trabalho 

existente, garantindo assim a qualidade do serviço prestado. A gestão do pessoal e dos seus 

turnos deve ser portanto uma preocupação presente no dia-a-dia de um gestor destas 

unidades e que condiciona o seu funcionamento. Na elaboração dos turnos é necessário ter 

em atenção vários factores como as variações da quantidade de trabalho ao longo do dia, 

durante a semana ou mesmo de mês para mês. Assim, a períodos de maior movimento e 

trabalho na unidade deve corresponder um maior número de trabalhadores na unidade. Os 

períodos de oscilação de trabalho estarão como seria de esperar intrinsecamente ligados à 

agenda de exames, uma vez que exames diferentes requerem recursos diferentes e durante 

tempos diferentes. Outros factores a ponderar são o número de horas por turno e as pausas 

necessárias durante o turno, tentando garantir a motivação e a produtividade dos trabalhadores 

(Ozcan 2005).  

No caso da Atomedical e começando pelo secretariado, existem seis secretárias a trabalhar em 

três turnos diferentes: duas das 7h30 até às 16h30, duas desde as 9h até às 18h e outras duas 

das 13h até ao último paciente deixar a clínica. As suas funções, como referido anteriormente, 

vão desde a marcação dos exames e informar os utentes até à recepção de pagamentos, 

entrega de exames e check-in dos pacientes. Cada elemento do secretariado tem uma hora 

para almoço, hora essa que não é fixa. 

O Técnico de Medicina Nuclear é um profissional de saúde apto a desenvolver todos os 

procedimentos de competência técnica em todas as valências da Medicina Nuclear (APTMN 

2010). Estes profissionais desempenham um papel fundamental no funcionamento da 

Atomedical, exercendo várias funções:  

 Preparação dos radiofármacos e outros fármacos utilizados para os exames; 

 Administração de radiofármacos usando vias como a oral, endovenosa ou inalatória; 

 Preparação e informação dos doentes de acordo com o exame a ser realizado; 

 Encaminhamento, preparação e posicionamento dos pacientes nas câmaras gama; 

 Tomada de decisão acerca de vários parâmetros de aquisição; 

 Aplicação das técnicas de processamento de imagem utilizadas em Medicina Nuclear, 

respectiva optimização e adequação a cada caso; 

Na Atomedical trabalham, por turnos, doze técnicos de Medicina Nuclear. Na tabela seguinte é 

apresentado o horário de cada técnico. 
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Tabela II. Horário de trabalho de cada Técnico de Medicina Nuclear. 

 

 

2a 3a 4a 5a 6a 

1 7h30-14h30 7h30-14h30 7h30-14h30 7h30-14h30 7h30-14h30 

2 7h30-13h30 8h-14h 7h30-13h30 7h30-13h30 8h-14h 

3 8h-17h 13h-21h 8h-17h 8h-17h 8h-17h 

4 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 

5 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 7h30-16h30 

6 13h-21h 7h30-16h30 13h-21h 13h-21h 13h-21h 

7 8h-17h 8h-17h 8h-17h 12h30-20h30 12h30-20h30 

8 15h-21h 15h-21h 15h-21h 15h-21h Folga 

9 15h-21h Folga 15h-21h 15h-21h 15h-21h 

10 7h30-16h30 7h30-16h30 7h30-16h30 12h30-20h30 12h30-20h30 

11 12h30-20h30 12h30-20h30 12h30-20h30 7h30-16h30 7h30-16h30 

12 12h30-17h30 9h-14h 9h-14h 9h-14h 9h-14h 

  

Na Atomedical trabalham dois médicos de Medicina Nuclear, responsáveis pelos 

procedimentos dos exames e elaboração dos relatórios dos exames aos pacientes.  

No exame do estudo de perfusão do miocárdio é obrigatória a presença de um cardiologista 

durante a prova de esforço. Na Atomedical existem dois cardiologistas, sendo que nunca se 

encontram os dois simultaneamente na unidade.  

2.4 Instalações da Atomedical 

A clínica encontra-se instalada num espaço com uma superfície de 500 m
2
 concebido com a 

preocupação acerca do conforto dos pacientes e das condições de trabalho (Atomedical 2009). 

Na figura seguinte pode-se observar esquematicamente a planta da clínica, com as zonas mais 

importantes.  
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Figura 5. Planta das instalações da Atomedical. Legenda: RF – Radiofarmácia, WC – Instalação sanitária, 

CG – câmara gama. 

Segue-se uma descrição das salas e zonas mais significativas para a compreensão do 

funcionamento da Atomedical.  

1 - Recepção 

A recepção é o primeiro ponto de contacto entre o paciente e a Atomedical. É na recepção que, 

através do telefone ou pessoalmente, os pacientes podem marcar os seus exames, efectuar os 

pagamentos, dar entrada na clínica para o exame (check-in) e receber informações. 

Durante a marcação dos exames, que é realizada sobretudo por telefone, é explicada a 

preparação que o paciente tem que realizar, se necessária. O processo de marcação de 

exames é realizado recorrendo a um programa informático, que permite ver os dias e horas 

disponíveis para um determinado exame e atribui um número identificativo ao paciente, caso 

seja a primeira vez que recorre à Atomedical, e um número identificativo ao exame. Alguns 

exames, como por exemplo os que utilizam Gálio ou MIBG, têm que ser marcados 

pessoalmente na clínica, uma vez que requerem radiofármacos que são encomendados 

especificamente para o paciente. Como estes produtos são utilizados em poucos pacientes, se 

um paciente faltar ao exame, tal significará que os produtos são desperdiçados. Para evitar 

esta situação, para aqueles exames que requerem radiofármacos com poucas aplicações, o 

paciente tem que se deslocar à Atomedical e apresentar a credencial (documento escrito pelo 

médico com o pedido do exame). Caso o paciente não se possa deslocar à Atomedical antes 

do dia do exame, por exemplo caso resida longe de Lisboa, a credencial pode ser enviada via 

fax ou pode ser apresentada no próprio dia.  
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Na recepção existem quatro locais de atendimento, onde se encontram secretárias a atender 

pessoas que vão entrando na clínica (no início do desenvolvimento deste trabalho eram dois os 

locais de atendimento, tendo passado a quatro no seu decorrer). À chegada muitas vezes é 

dada a prioridade a determinados pacientes, dependendo de quais exames se podem fazer de 

imediato. Certos pacientes pensam que a clínica funciona como um centro de saúde e chegam 

muito cedo, o que por vezes perturba o normal funcionamento da recepção. 

Os pacientes têm a opção dos exames serem enviados por correio ou levantar pessoalmente. 

Os exames estão prontos em 3 dias úteis. No caso de o paciente ter sido encaminhado para a 

clínica à responsabilidade de um Hospital, os resultados do exame só podem ser levantados 

por alguém do Hospital ou serão enviados por carta ou via fax para o Hospital. No caso de ser 

um exame urgente, os resultados do exame são entregues ao paciente ou responsável no 

próprio dia, ou enviados por fax para o Hospital. Existe uma sala, logo à entrada da clínica e 

antes da recepção, única e exclusivamente para a entrega dos exames, onde trabalham 

igualmente secretárias alocadas à recepção. 

2 - Salas de espera 

Após o check-in, os pacientes são encaminhados para uma das salas de espera. A Atomedical 

tem várias salas de espera, nomeadamente uma para o público em geral (acompanhantes dos 

pacientes), adjacente à entrada da clínica, e quatro para pacientes, uma das quais para 

crianças e outra para pacientes em macas. Além destas salas, existem ainda outros dois 

espaços de espera, um perto das câmaras gama e outro ao lado da sala onde é induzido o 

stress cardíaco.  

3 - Radiofarmácias 

A radiofarmácia é o local onde é realizada a manipulação dos produtos radioactivos, com vista 

à preparação dos radiofármacos a serem administrados aos pacientes. Neste local, como por 

toda a unidade de Medicina Nuclear existem vários sistemas de protecção radiológica de forma 

a minimizar a exposição interna e externa à radiação, nomeadamente através da criação de 

barreiras, sistemas de ventilação, contentores para substâncias radioactivas, entre outros. Na 

Atomedical existem duas radiofarmácias, uma onde são colocados os geradores de Tecnécio e 

outra onde estão armazenados os kits frios e são preparados os vários radiofármacos a utilizar 

nos exames. A manipulação dos produtos radioactivos e preparação das seringas são 

realizadas câmaras de manipulação blindadas (figura 6) com ventilação e condições de 

esterilidade de acordo com as normas Europeias introduzidas em Portugal (Atomedical 2009). 

As seringas são posteriormente colocadas numa caixa de chumbo, de forma a serem 

transportadas para a sala onde é realizada a prova de esforço cardíaco ou então colocadas 

numa pequena janela que faz ligação com a sala de administração de radiofármacos.   
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Figura 6. Câmara de manipulação de radiofármacos (Atomedical 2009). 

4 – Sala de administração de radiofármacos 

Em termos de administração de radiofármacos, tal pode ser feito quando o paciente está na 

câmara gama ou numa sala ao lado de uma das radiofarmácias, dependo do procedimento do 

exame em causa. Nesta sala, além da preparação do paciente para o exame, podem ser 

igualmente realizadas algumas perguntas acerca do seu historial clínico, assim como àcerca da 

preparação prévia pedida, no caso de o exame assim o exigir, de forma a saber-se se esta foi 

convenientemente realizada.     

5 – Salas com as câmaras gamas 

Na Atomedical existem quatro salas para realização da aquisição de imagens, uma por cada 

câmara gama. Na figura 7 é possível observar uma dessas salas. Duas câmaras gama têm o 

equipamento para aquisição localizado no interior da sala onde se encontram, enquanto o 

equipamento das outras duas câmaras gama está fora da sala (consolas). Nestas salas existe 

igualmente uma cadeira para os pacientes poderem colocar os seus pertences, sobretudo 

objectos metálicos que possam interferir com a qualidade do exame.    

 

Figura 7. Uma das salas com a câmara gama (Atomedical 2009). 
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Em Medicina Nuclear o processamento de imagens tem que ser sempre realizado. Existem 4 

pontos de tratamento de imagem na Atomedical (computadores que contêm as imagens de 

todos os pacientes), um dos quais na sala dos relatórios e um portátil. Os outros dois monitores 

localizam-se ao lado dos sistemas de aquisição que se localizam fora das salas das câmaras 

gama.  

De salientar ainda que a Atomedical dispõe de um sistema que permite conhecer a taxa de 

dose de radiação em qualquer ponto da clínica, de forma a garantir a protecção dos doentes e 

trabalhadores (Atomedical 2009). 

2.5 Agendamento de exames 

Numa unidade de Medicina Nuclear, os exames são marcados atempadamente, salvo algumas 

excepções, em casos de urgência. O objectivo de agendar os exames é o de aproveitar ao 

máximo os recursos disponíveis na clínica e por outro lado evitar desperdícios ou encomendas 

de produtos que depois não sejam utilizados.  

A complexidade da abordagem da questão do agendamento de exames pode variar consoante 

o caso em estudo. Contudo, na elaboração da agenda de exames de um prestador de serviços 

na área de Medicina Nuclear, podem ser apontadas várias preocupações, umas transversais a 

muitas áreas da prestação de cuidados de saúde e outras específicas desta área. Das 

primeiras, destaca-se: (1) a probabilidade dos pacientes se atrasarem, não comparecerem para 

a realização do exame ou, mesmo que se apresentem, não estejam em condições para o fazer 

e (2) as expectativas dos pacientes em relação aos prestadores de cuidados de saúde são 

cada vez maiores, principalmente no que concerne ao tempo de espera para serem atendidos, 

havendo portanto, cada vez mais a necessidade de considerar o tempo do paciente tão valioso 

como o tempo do servidor (Klassen and Rohleder 1996). A primeira questão é muito pertinente 

em Medicina Nuclear, uma vez que há determinados exames que carecem de preparação 

prévia por parte do paciente, por exemplo não ingerir determinados alimentos para não 

comprometer os resultados do exame. 

Sobre as preocupações específicas da área de Medicina Nuclear na elaboração de uma 

agenda de exames compreende podem ser feitas várias considerações: 

 Sendo a câmara gama o principal equipamento de trabalho, a agenda deve ser 

pensada de forma a maximizar o tempo de utilização das câmaras gamas existentes 

na unidade; 

 Diferentes exames implicam diferentes procedimentos. Há alguns exames que 

implicam tempos de espera entre a administração do radiofármaco e a aquisição de 

imagens na câmara gama. Estes tempos podem ir de minutos a horas ou mesmo dias. 

Outro factor que pode variar de exame para exame é o tempo de aquisição na câmara 

gama; 

 Determinados produtos chegam a determinados dias da semana e, como explicado 

anteriormente no caso de serem produtos perecíveis, que com o passar do tempo 
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perdem actividade, a marcação dos exames que implicam a sua utilização deve ser 

realizada de acordo com a previsão da sua chegada;  

A agenda para marcação de exames na Atomedical está organizada semanalmente, isto é, em 

cada dia da semana repetem-se, frequentemente, os mesmos tipos de exames, contudo as 

vagas podem ser adequadas às solicitações que surgirem. Esta agenda foi elaborada pela 

Directora Clínica da Atomedical, com base na experiência adquirida ao longo dos muitos anos 

que trabalha na área. 

A principal preocupação na decisão acerca do escalonamento dos exames é a de que o tipo de 

exames que requerem mais actividade do radiofármaco sejam realizados o mais próximo 

possível da chegada dos geradores de Tecnécio. Por exemplo, os estudos cardíacos, que 

implicam a utilização de uma maior actividade de radiofármaco, são realizados às segundas, 

quartas e quintas-feiras, uma vez que os geradores chegam à clínica ao sábado e à quarta-

feira e assim há um melhor aproveitamento do Tecnécio gerado. Pela razão inversa, ou seja, 

por requererem menos actividade, os exames a crianças são marcados sobretudo para a 

sexta-feira, podendo também ser realizados à terça-feira. Assim, tenta-se igualmente juntar as 

crianças, evitando o seu contacto com pacientes cardíacos. As cintigrafias renais são 

igualmente marcadas para a sexta-feira por implicarem uma actividade reduzida do 

radiofármaco. 

Os exames que implicam um longo tempo de espera entre a injecção do radiofármaco e a 

aquisição de imagens na câmara gama, como é exemplo a gamagrafia óssea corpo inteiro, são 

marcados para a parte da manhã ou início da tarde e no intervalo. Enquanto os pacientes 

injectados dos exames anteriores esperam, são realizados os exames cuja injecção é realizada 

debaixo da câmara gama. 

A marcação dos exames que requer a deslocação dos pacientes à clínica em dias diferentes 

está pensada de forma a que essas deslocações ocorram na mesma semana. Por exemplo, 

nos exames com Gálio, os pacientes são sempre injectados à segunda-feira, fazendo as 

imagens à quarta-feira e/ou quinta-feira e nos exames com MIBG os pacientes são injectados à 

terça-feira e as imagens adquiridas à quarta-feira.    

A principal limitação do processo de agendamento está relacionada com o aparecimento de 

urgências. As urgências mais simples, ou seja, aquelas que não impliquem a utilização de 

nenhum produto que precise de ser encomendado atempadamente são atendidas no próprio 

dia ou dia seguinte. Quanto às outras urgências, que impliquem produtos como o MIBG, a 

Directora Clínica contacta os laboratórios fornecedores dos produtos de forma a tentar obter 

rapidamente o produto, o que nem sempre é possível. Em termos dos atrasos que as urgências 

provocam aos outros pacientes, o que na Atomedical se tenta fazer é, por exemplo, quando se 

têm agendadas gamagrafias ósseas de corpo inteiro, pedir ao paciente que regresse à clínica 

não uma hora e meia depois da injecção mas sim um pouco depois, uma vez que neste exame 

podem-se adquirir imagens numa janela temporal que vai da uma hora e meia às quatro horas 
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após a injecção. Assim é possível realizar as urgências nesse tempo intermédio, sem que os 

outros pacientes fiquem com a sensação de que o exame está muito atrasado.  

Salienta-se ainda outra limitação para um dos exames, o estudo da perfusão do miocárdio, cuja 

prova de esforço exige a presença de um cardiologista e portanto estes exames só podem ser 

marcados para dias em que um desses profissionais esteja presente na clínica.  

Em cada dia da semana encontram-se marcados vários exames para a mesma hora, 

começando às 8h da manhã e em intervalos de 30 minutos, até às 17h30 ou 18h. A razão por 

estarem marcados vários exames para a mesma hora é porque desta forma as injecções são 

realizadas todas sequencialmente para esses exames.  

As considerações referidas anteriormente podem por vezes não se verificar, por exemplo, os 

geradores podem não chegar à clínica nos dias presvistos, e por isso a agenda da Atomedical 

é flexível e adaptável. 

2.6 Desafios para o futuro 

Nesta secção pretende-se abordar algumas questões que estão a mudar ou que se prevê que 

mudem o contexto actual da prestação de cuidados de saúde na área da Medicina Nuclear e 

que os gestores destas unidades terão que considerar quando planearem as suas operações. 

Inicialmente, são referidos alguns desafios comuns a muitas áreas da prestação de cuidados 

de saúde e posteriormente os mais significativos na área de Medicina Nuclear. 

Os prestadores de cuidados de saúde têm de responder a mudanças na procura de cuidados 

de saúde. Uma das questões actuais, que tem feito e fará no futuro, os prestadores de 

cuidados de saúde repensar a oferta de cuidados de saúde é o facto de, em muitos países, a 

população acima dos 65 anos estar a aumentar. Assim, a procura de cuidados de saúde em 

geral aumentará, sendo igualmente provável que esta mudança demográfica afecte a forma 

como o próprio serviço é prestado (Vissers and Beech 2005). 

Por outro lado, os pacientes têm cada vez mais uma palavra a dizer acerca do serviço que 

estão a receber, uma vez que o seu conhecimento e expectativas acerca da prestação dos 

cuidados de saúde estão a aumentar, tornando-se mais exigentes e selectivos. Tal faz com que 

seja necessária uma adaptação dos processos nas unidades de cuidados de saúde para 

corresponder às expectativas dos pacientes. Por exemplo, os pacientes estão cada vez menos 

dispostos a aceitar longos períodos de espera pelo serviço e mais informados e conscientes do 

tipo de serviço que devem receber (Vissers and Beech 2005). 

Os prestadores de cuidados de saúde estão igualmente a enfrentar pressões para mudar a 

forma como prestam os serviços. Os governos e outras agências que financiam o sector da 

saúde exigem cada vez mais que os prestadores de cuidados de saúde modernizem os seus 

serviços, de forma a fazerem um uso mais intensivo e eficiente dos recursos existentes. 

Iniciativas como o desenvolvimento de orientações estão a encorajar os prestadores de serviço 

de cuidados de saúde a aumentarem a eficácia dos seus serviços (Vissers and Beech 2005). 
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Outro desafio que se verifica actualmente relaciona-se com a crescente tendência de 

subcontratação de algumas actividades, por exemplo relacionadas com sistemas de 

informação. A forma de coordenar estas actividades representa um desafio significativo para a 

gestão das operações no futuro (Chase and Aquilano 1989).  

Os avanços na tecnologia ligada à Medicina, por exemplo novas formas de tratamento ou 

medicamentos, mudam e mudarão as opções de tratamento e diagnóstico de pacientes 

disponíveis. Assim, os prestadores de cuidados de saúde terão que decidir se, quando e como 

responder a estas mudanças, podendo sempre utilizar a regulamentação governamental como 

veículo de mudança (Vissers and Beech 2005).  

Além destes desafios mais gerais, na área de Medicina Nuclear pode-se referir como uma 

questão de grande importância actual e de futuro, o abastecimento dos geradores de Tecnécio 

devido à falta da matéria-prima principal, o Molbidénio. Como já foi discutido anteriormente, os 

reactores actualmente existentes, utilizados para a produção de Molbidénio, têm apresentado 

vários problemas e longos períodos de paragem, sendo portanto fundamental que as unidades 

de Medicina Nuclear estejam preparadas para lidar com a falta de um recurso de extrema 

importância no seu funcionamento.  

2.7 Objectivos do Trabalho 

O presente trabalho tem como objectivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta de 

apoio à gestão da clínica de Medicina Nuclear Atomedical, que permita melhorar a eficiência de 

processos, a qualidade dos serviços prestados e maximizar receitas. Como se depreende 

pelos pontos anteriores, a gestão das operações de uma unidade de Medicina Nuclear como a 

Atomedical está sujeita a várias restrições, principalmente ao nível dos tempos dos 

procedimentos dos exames, relacionados com os radiofármacos, a sua biodistribuição e, 

posteriormente, a aquisição das imagens. Pretende-se portanto que a ferramenta desenvolvida 

permita analisar cenários ao nível da gestão de operações, como o agendamento de exames, o 

escalonamento de recursos humanos ou a alocação de recursos, de forma a maximizar a 

eficiência dos processos, a qualidade do serviço prestado e os lucros. 

Após esta apresentação do caso de estudo, segue-se o capítulo 3, no qual é realizada uma 

revisão bibliográfica sobre a prestação de cuidados de saúde e metodologias utilizadas para o 

seu estudo. 
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3. Revisão bibliográfica e metodologia proposta 

Neste capítulo são abordados vários temas importantes para o enquadramento da dissertação 

e escolha da metodologia de estudo para a resolução do problema. Inicialmente é feita uma 

breve revisão bibliográfica acerca da actividade de prestação dos cuidados de saúde, na qual 

se insere a Atomedical, e são apresentados os objectivos estratégicos e operacionais neste 

tipo de serviços. Posteriormente, a revisão da literatura incide sobre as metodologias de estudo 

mais utilizadas para o estudo de problemas do tipo do problema em análise nesta dissertação, 

dando-se particular ênfase à metodologia escolhida, a simulação por eventos discretos. 

Termina-se o capítulo com a referência a alguns estudos no âmbito da aplicação da simulação 

à área da saúde.  

3.1 A prestação de cuidados de saúde   

A nível das operações, os serviços podem ser classificados de acordo com o grau de contacto 

do cliente com a prestação do serviço, permitindo assim distinguir operacionalmente um 

sistema de serviço de outro em termos da sua função de produção. O contacto com o cliente 

refere-se à presença física do cliente no sistema, o que se traduz aproximadamente como a 

percentagem de tempo que o cliente está presente no sistema em relação ao tempo total de 

realização do serviço. A criação do serviço é referente ao processo de trabalho que conduz à 

execução do próprio serviço. Assim, podem identificar-se três tipos de serviços: (1) serviços 

puros; (2) serviços onde a maioria do serviço é realizada sem interacção com o cliente; (3) 

serviços mistos, caracterizados por interacções pontuais (Chase and Aquilano 1989; Chase, 

Jacobs et al. 2001). Os serviços de prestação de cuidados de saúde, onde o paciente faz parte 

continuamente do sistema de serviço, incluem-se dentro dos serviços puros.  

Esta caracterização dos serviços de cuidados de saúde como sendo serviços puros tornando-

os sistemas mais difíceis de controlar, é de facto uma das características distintivas em relação 

a outras actividades e que condicionam a forma como estão estruturadas e são geridas as 

operações em organizações que actuam na área, como é o caso da Atomedical. Ozcan (Ozcan 

2005) enunciou mais quatro características distintivas, além da participação do paciente, como 

influenciando o tipo de serviço prestado: (1) a natureza intangível dos outputs (o estado de 

saúde dos pacientes), (2) a simultaneidade da produção e consumo, o que dificulta o controlo 

de qualidade, (3) a capacidade perecível, uma vez que esta é dimensionada para uma 

determinada procura, durante um determinado período e (4) a natureza heterogénea do 

serviço, compreendendo uma grande diversidade de tarefas e exigindo muitas vezes uma 

especialização da prestação de cuidados de saúde. A estas características acrescenta-se o 

facto do sector da saúde ser um dos mais regulamentados, fruto da sua importância e 

natureza. 

Por último, salienta-se o desafio de nos serviços de cuidados de saúde estarem envolvidos 

variados intervenientes cujos interesses entram potencialmente em conflito, principalmente em 

questões de qualidade versus custos ou efectividade versus eficiência. Por exemplo, para se 
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diminuir os tempos de espera para atendimento dos pacientes e aumentar a sua satisfação é 

frequentemente necessário um maior investimento, o que pode comprometer os objectivos 

financeiros da unidade ou inviabilizar a prestação de tratamentos mais dispendiosos. De facto, 

a tomada de decisão ao nível da gestão de uma unidade de cuidados de saúde envolve 

frequentemente encontrar consensos entre os diferentes actores, nomeadamente gestores, 

profissionais médicos e de enfermagem, técnicos, pessoal administrativo e, incluindo mesmo, 

os pacientes. Assim, dada a natureza deste tipo de serviço, a prestação de cuidados de saúde 

não pode ter como objectivo global e único o lucro, devendo haver um equilíbrio, muitas vezes 

difícil de encontrar, entre qualidade e custos, e entre eficácia e eficiência (Vissers and Beech 

2005). 

Ao nível do mercado de prestação de cuidados de saúde em Portugal, os prestadores de 

cuidados de saúde podem actuar no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou no sector 

privado. A Atomedical, como referido no capítulo 2 pertence ao sector privado. As áreas onde a 

actividade privada se destaca mais em Portugal compreendem os serviços de diagnóstico, 

como análises clínicas e imagiologia, onde está inserida a área de Medicina Nuclear, os 

cuidados dentários, fisioterapia e produtos farmacêuticos (Barros and Simões 2007). Em 

Portugal, prestadores de cuidados de saúde privados nas áreas de diagnóstico e terapia 

servem beneficiários do SNS através de acordos contratuais, nos quais estão declarados os 

termos do serviço e preços que o SNS está disposto a pagar, cabendo aos prestadores 

privados, que assim o desejem, aceitar os termos (Barros and Simões 2007).  

Estas características demarcantes enunciadas contribuem para a percepção das várias 

questões e complexidade envolvidas na gestão das unidades de cuidados de saúde, grupo no 

qual a Atomedical se insere. Assim, é neste contexto complexo e com variados intervenientes, 

descritos sucintamente, que a gestão de operações e os seus conceitos podem ser 

importantes, procurando atingir um equilíbrio entre os interesses de cada actor através de uma 

organização progressivamente mais eficaz e eficiente.   

3.2 Objectivos dos serviços de saúde     

Dada a complexidade da natureza e do mercado dos serviços de cuidados de saúde, os 

gestores de unidades nesta área enfrentam desafios no dia-a-dia, assim como a longo prazo 

(Ozcan 2005). Começando pelos objectivos estratégicos, estes vão depender da unidade e dos 

serviços prestados, contudo é possível referir alguns que são geralmente transversais a todos 

eles. Assim, de seguida são apresentados alguns objectivos estratégicos para serviços 

privados, uma vez que a Atomedical se insere neste sector.  

No sector privado, as empresas estão centradas na maximização do lucro. Por conseguinte, 

garantido o cumprimento de todas as normas, o objectivo destas empresas será maximizar o 

número de pacientes diagnosticados ou tratados a um determinado nível de qualidade e a um 

custo mínimo por caso. Daí que haja a pressão para que os processos funcionem de forma 

eficaz e eficiente e que haja uma contínua revisão e investimento nos mesmos, por exemplo 

através da aquisição de novas tecnologias que vão surgindo, de forma a garantir a quota de 
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mercado, atrair novos clientes ou reduzir custos. A qualidade do serviço é geralmente encarada 

como um factor de diferenciação em relação aos concorrentes para, assim, obter a preferência 

dos pacientes (Vissers and Beech 2005). No caso de a empresa ter acordos com o SNS, como 

referido anteriormente, os preços não poderão variar de acordo com a qualidade do serviço, o 

que representa um baixo incentivo à aposta na melhoria de qualidade dos serviços em causa e 

uma condicionante aos lucros gerados (Barros and Simões 2007).  

Uma vez abordados alguns objectivos estratégicos ao nível da prestação de cuidados de 

saúde, seguem-se algumas questões operacionais, encontradas na literatura, que possam 

suportar esses objectivos e que são importantes no contexto da unidade estudada neste 

trabalho.  

A gestão de operações no contexto da prestação de cuidados de saúde pode ser definida 

como a análise, o projecto, o planeamento e controlo de todas as etapas necessárias para a 

prestação de um serviço de cuidados de saúde a um paciente (Vissers and Beech 2005). Por 

outras palavras, a gestão de operações em serviços de cuidados de saúde é uma área que 

integra princípios científicos da gestão para determinar os métodos mais eficientes para 

estudar a prestação do cuidado de saúde ao paciente. Actualmente, a maioria dos trabalhos 

em instituições de saúde envolve a coordenação e execução de operações (Langabeer II 

2008). O âmbito da gestão de operações nos serviços de cuidados de saúde engloba portanto 

funções relacionadas com o sistema e os processos subjacentes aos cuidados prestados.  

Controlo e planeamento de processos 

Os processos de transformação englobados num sistema de prestação de cuidados de saúde 

(transformação de inputs em outputs) podem ser de três tipos: clínico, de gestão ou auxiliar. O 

processo clínico é provavelmente o mais importante, uma vez que envolve o planeamento e 

controlo dos recursos utilizados no diagnóstico e tratamento dos pacientes. Os processos de 

gestão incluem por exemplo a aquisição de bens através dos fornecedores (o 

aprovisionamento) e os vencimentos do staff, no fundo estes processos suportam os processos 

clínicos. Já os processos auxiliares estão relacionados com o funcionamento geral da unidade 

de prestação de cuidados de saúde, incluindo serviços de limpeza das instalações e de 

manutenção dos equipamentos, entre outros (Vissers and Beech 2005).  

O planeamento e controlo inadequados de qualquer um dos processos pode ter impacto 

noutros processos. Por exemplo, uma deficiente gestão dos pedidos de materiais aos 

fornecedores pode afectar a qualidade do serviço prestado através do processo clínico ou no 

caso do serviço de limpeza das instalações ser deficiente, o potencial para infecções 

adquiridas nas instalações aumenta (Vissers and Beech 2005). 

Projecto e Planeamento da capacidade e previsão e gestão da procura 

O projecto e o planeamento envolvem a escolha e definição da capacidade, por exemplo das 

unidades de saúde. A capacidade pode ser definida como a quantidade de output que um 

sistema é capaz de atingir num determinado período de tempo (Chase and Aquilano 1989). 
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Contextualizando para um serviço de cuidados de saúde, pode ser por exemplo o número de 

pacientes tratados ou diagnosticados num determinado período. O planeamento da capacidade 

é uma actividade muito importante na gestão das operações, uma vez que o nível de 

capacidade seleccionado nesta actividade tem um impacto crítico noutras questões, por 

exemplo, relacionadas com recursos de capital intensivo como as instalações, o equipamento e 

os trabalhadores. Se a capacidade é demasiado baixa, podem-se perder clientes, se a 

capacidade é excessiva os recursos da empresa são subutilizados e esta pode ter que reduzir 

preços para estimular a procura (Chase, Jacobs et al. 2001).  

A capacidade dos serviços de prestação de cuidados de saúde, como a maioria dos serviços, é 

mais dependente do tempo e do local e está sujeita a maiores flutuações da procura quando 

comparada com a produção de bens. Como se trata de um serviço, este não pode ser 

armazenado para utilização posterior, como acontece na produção de bens, e portanto a 

capacidade deve estar disponível para produzir o serviço quando este é necessário e deve 

estar próxima do cliente, neste caso o paciente. Pela mesma razão, pelo facto de ser um 

serviço puro (paciente faz parte continuamente do sistema), ou seja diferentes pacientes 

poderão ter diferentes necessidades, podendo fazer variar o tempo necessário para cada 

paciente e portanto existe uma maior variabilidade na capacidade mínima requerida, e pelo 

facto da procura ser directamente afectada pelo comportamento do cliente, faz com que haja 

maiores flutuações na procura. Devido a esta volatilidade, a capacidade do serviço é muitas 

vezes planeada em pequenos incrementos, como por exemplo 10 ou 30 minutos (Chase and 

Aquilano 1989; Chase, Jacobs et al. 2001). Compreende-se, portanto, a importância de prever 

a procura no planeamento do abastecimento de produtos, de stocks e dos níveis de recursos 

humanos.    

Dentro do projecto e planeamento é ainda importante considerar as decisões de layout que 

envolvem a determinação da localização dos departamentos, dos grupos de trabalho dentro 

dos departamentos, das estações de trabalho, do equipamento e dos pontos de 

armazenamento de produtos (Chase and Aquilano 1989). O planeamento do layout é 

importante dado que a renovação ou construção de instalações novas implica investimentos 

consideráveis e pelo facto de ter um enorme impacto nas operações. O objectivo é desenvolver 

um layout que promova a funcionalidade e diminuição de custos (Ozcan 2005). 

Os objectivos operacionais passam, portanto, por fazer com que as actividades referidas 

anteriormente sejam eficientes para assim minimizar o seu custo total e suportar a estratégia 

global da empresa. Por exemplo, ao nível da gestão de recursos, o objectivo chave será atingir 

uma elevada utilização dos recursos com níveis de produtividade elevados. 

3.3 Metodologia proposta 

Sendo o objectivo primordial desta dissertação desenvolver ferramentas que suportem os 

processos de planeamento operacional da Atomedical, permitindo analisar a performance de 

diferentes cenários com vista à melhoria da eficiência de processos e qualidade dos serviços 

prestados, é inicialmente apresentada uma análise dos diferentes métodos disponíveis para a 



22 
 

resolução do problema em estudo. Tendo em conta as características do problema face ao 

objectivo do trabalho justifica-se a selecção da simulação como metodologia a utilizar, em 

particular a simulação por eventos discretos, foi a opção seleccionada. Segue-se uma breve 

revisão bibliográfica de trabalhos na área da saúde, para se perceber que tipo de questões se 

tem investigado na área.  

3.3.1 Métodos para a análise de sistemas 

Para o estudo de um sistema do ponto de vista da gestão devem ser consideradas várias 

opções, como é possível observar na figura 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, consideram-se as hipóteses de conduzir experiências directamente no sistema 

real ou num modelo do sistema. A experimentação directa no sistema, ou seja testar hipóteses 

ou estratégias directamente no sistema real, é geralmente a alternativa mais desejável e 

simples para estudar o sistema, já que a validade dos resultados nunca poderá ser posta em 

causa (Law 2007). Contudo a opção pela experimentação directa pode envolver várias 

desvantagens como o custo, principalmente se algo correr mal, o tempo para se obterem 

resultados e ser possível comparar a implementação de várias hipóteses, a não possibilidade 

de replicação da experiência, os riscos possivelmente associados, uma vez que a 

experimentação na vida real de determinadas opções pode ser perigosa e / ou ilegal e não 

permitir testar cenários de alterações na legislação vigente (Pidd 2004). Daí que se recorra à 

experimentação com um modelo do sistema como alternativa. 

Os modelos devem ser representações o mais próximas possíveis do sistema real a estudar, 

permitindo investigar possíveis melhorias no sistema ou testar o efeito de diferentes estratégias 
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Figura 8. Opções para experimentação sobre um sistema (Law 2007). 
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nesse sistema. Em gestão são frequentemente utilizados modelos de diversos tipos, sendo que 

os mais comummente desenvolvidos são os modelos matemáticos (Maria 1997) . Isto porque 

os modelos físicos, onde estão representadas as propriedades físicas do sistema real apenas a 

uma escala diferente, apresentam desvantagens significativas como o facto de serem 

altamente específicos, isto é, ser necessária a alteração física do modelo sempre que se queira 

fazer experimentação de várias hipóteses e estáticos, ou seja não poderem mostrar como 

vários factores interagem dinamicamente (Pidd 2004).  

Os modelos matemáticos representam os elementos importantes de um sistema através de 

séries de equações matemáticas, que podem ser resolvidas de forma a obter-se uma solução 

óptima (Pidd 2004). Assim, através da modelação das relações lógicas e quantitativas que 

representam o sistema é possível avaliar como o sistema reage a mudanças estruturais e / ou 

exógenas (Law 2007). Na modelação matemática há ainda a considerar duas opções: a 

solução analítica ou a simulação. 

No caso do sistema a modelar ser simples ou o modelo desse sistema ser simples, é possível 

obter, da modelação das relações lógicas e quantitativas, uma solução exacta (solução 

analítica), permitindo obter uma solução óptima. Contudo, a maioria dos sistemas são 

complexos, não permitindo desenvolver modelos analíticos, o que torna impossível obter tais 

soluções. Assim sendo, a simulação apresenta-se como uma ferramenta poderosa sempre que 

existe a necessidade de modelar e analisar um sistema complexo que envolva incerteza (Pidd 

2004; Law 2007).  

De facto, a simulação tem-se tornado um método muito utilizado em várias e variadas áreas, 

como por exemplo nas áreas dos sistemas de comunicações e computacionais, indústria, 

serviços, defesa, administração, transportes, cuidados de saúde e biociências (Maria 1997). No 

sector industrial, por exemplo, a simulação pode ser utilizada para determinar agendas de 

produção, níveis de inventário, e a manutenção de procedimentos; para planear capacidades, 

requisitos de recursos e processos entre outras situações. Já no sector dos serviços, a 

simulação pode ser útil na análise de filas de espera e operações de agendamento (Chase, 

Jacobs et al. 2001). 

Mais concretamente nas áreas de Engenharia e Gestão, a simulação computacional é uma 

ferramenta muito utilizada, consistindo actualmente uma metodologia indispensável para a 

resolução de muitos problemas, nomeadamente aqueles que envolvam incerteza. Na literatura 

podem ser encontradas várias definições para simulação. Chung, no seu livro (Chung 2004), 

define simulação da seguinte forma: “Simulation modeling and analysis is the process of 

creating and experimenting with a computerized mathematical model of a physical system”. 

Outra definição possível: “Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or 

system over time. Simulation involves the generation of an artificial history of the system, and 

the observation of that artificial history to draw inferences concerning the operating 

characteristics of the real system that is represented” (Pidd 2004). Assim, é possível afirmar 

que a simulação é utilizada para descrever e analisar o comportamento de um sistema, 



24 
 

permitindo reproduzir a variabilidade que ocorre no sistema e explorar os efeitos nos resultados 

da alteração de um ou mais parâmetros de simulação. 

Na figura 9, é possível observar esquematicamente o processo de análise de um problema 

recorrendo à simulação. Há vários aspectos a destacar neste processo, nomeadamente o facto 

da tomada de decisão ser exigida em todas as fases (desenvolvimento do modelo, design da 

experiência, análise dos outputs, formulação das conclusões e alteração do sistema em 

estudo), salvo a fase de “correr” a simulação, que é realizada geralmente através de softwares 

existentes. É igualmente de salientar, como é possível verificar na figura, que se trata de um 

processo de natureza iterativa uma vez que o sistema em estudo pode ser alterado, tornando-

se o sistema em estudo e o ciclo repete-se (Maria 1997). 

 

 

 

 

 

 

  

 

O desenvolvimento do modelo de simulação compreende várias etapas: (1) Identificação do 

problema, (2) Formulação do problema, (3) Recolha e processamento de informação acerca do 

sistema real, (4) Formulação e desenvolvimento do modelo, (5) Validação do modelo, isto é, 

comparar a performance com a do sistema real e (6) Documentação do modelo para 

utilizações posteriores (Maria 1997).  

A simulação apresenta de facto várias vantagens relativamente a outros métodos, como o facto 

de permitir condensar o tempo (anos de experiência no sistema real podem ser simulados em 

segundos ou minutos), permitir responder a perguntas “e se…?”, existirem vários softwares de 

simulação disponíveis no mercado ou permitirem modelar a natureza estocástica dos sistemas, 

além das já mencionadas anteriormente. Apesar de tudo o que já foi referido, a simulação 

apresenta igualmente algumas desvantagens, como poder implicar um processo demorado 

para desenvolvimento do modelo ou poder ser um processo dispendioso (Chase, Jacobs et al. 

2001; Pidd 2004).     

Assim sendo, para o caso em estudo e dados os objectivos desta tese, a simulação é a 

ferramenta de eleição. Várias razões podem ser referidas para esta escolha: a clínica de 

Medicina Nuclear é um sistema complexo com ofertas variadas, cada uma com características 

próprias, como a procura, o procedimento ou o tempo que leva esse procedimento; a 
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Figura 9. Processo de análise de um problema em simulação (Maria 1997). 
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experimentação directa sobre o sistema em estudo poderia implicar riscos sobre a saúde dos 

pacientes e comprometer o seu normal funcionamento; dado que se pretende estudar vários 

cenários e portanto mudar vários parâmetros da modelação, a simulação surge como a forma 

mais prática para tal, além do que, como referido anteriormente, existem diversos softwares 

disponíveis.  

Uma vez já justificada a selecção da simulação como ferramenta para auxílio à gestão, é agora 

importante compreender a escolha da simulação discreta por eventos.   

3.3.2 Tipos de modelos de simulação 

Antes do desenvolvimento de um modelo de simulação, é importante ponderar algumas 

questões relacionadas, por um lado, com a natureza do sistema a simular e, por outro lado, 

com a natureza do estudo que se pretende fazer. Com esta análise prévia pretende-se 

escolher um tipo de modelo que possibilite uma boa representação do sistema a simular e que 

permita alcançar os objectivos pretendidos. Assim, neste contexto, as principais decisões 

práticas a tomar relacionam-se com a forma de gestão do tempo, grau de aleatoriedade e com 

o modo de mudança das variáveis (Pidd 2004). 

Em simulação, as alterações no sistema a estudar são modeladas ao longo do tempo, sendo 

que a gestão deste tempo pode ser realizada de duas formas: por incrementos fixos (time 

slicing) ou por eventos. A primeira consiste na actualização e análise do modelo em intervalos 

de tempo regulares e fixos. A simulação por eventos compreende incrementos de tempo 

variáveis, havendo actualização do modelo sempre que ocorra um evento. Neste contexto, 

considera-se um evento como sendo uma mudança de estado numa das variáveis do modelo 

(Pidd 2004). 

Quanto ao grau de aleatoriedade, um modelo de simulação pode ser determinístico ou 

estocástico. O modelo determinístico adequa-se a sistemas previsíveis, no sentido de que se 

sabe precisamente o que acontece, uma vez que todos os parâmetros e relações são 

conhecidas, não havendo portanto variáveis aleatórias. Ao invés, o modelo estocástico 

compreende uma ou mais variáveis aleatórias, recorrendo a distribuições de probabilidade. À 

medida que a simulação avança, são recolhidas amostras das distribuições de probabilidade, 

pelo que o resultado final espelha a não previsibilidade do sistema (Pidd 2004). 

Os modelos de simulação podem ser ainda classificados como discretos ou contínuos, 

conforme se processe a mudança das suas variáveis. Modelos contínuos são caracterizados 

pela alteração contínua ao longo do tempo das suas variáveis, uma vez que o seu valor é 

calculado em todos os instantes. Nos modelos discretos, as mudanças de estado apenas 

ocorrem em pontos específicos no tempo, mantendo-se constantes durante certos intervalos de 

tempo (Pidd 2004).  

Ponderando as características do sistema Atomedical a modelar, pode-se concluir que um 

modelo por eventos que ocorrem em períodos de tempo discretos e estocástico será o mais 

indicado. Como se pretende estudar o fluxo e o progresso, na unidade de Medicina Nuclear, 
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dos pacientes e recursos ao longo dos vários processos, como na marcação dos exames ou 

nos vários tipos de exame, um modelo com uma gestão do tempo por eventos permitirá 

acompanhar esse progresso. Estes eventos ocorrem em pontos específicos no tempo, daí que 

o modelo escolhido seja discreto. Por último, o sistema em estudo é caracterizado pela 

incerteza de algumas variáveis, como a procura de natureza estocástica e o tempo de espera 

para os exames ou o tempo de duração de alguns exames, pelo que se justifica a 

implementação de um modelo estocástico. 

3.3.3 Estudos na área da saúde – revisão bibliográfica 

A simulação é uma ferramenta importante para abordar variados problemas na área da 

prestação dos cuidados de saúde, por exemplo relacionados com a implementação de políticas 

ou processos de tratamento de pacientes (Standridge 1999). Standridge (Standridge 1999) 

afirma que existem várias características que fazem da simulação uma tecnologia com uma 

vasta aplicabilidade na área dos cuidados de saúde, das quais destaca quatro: os modelos de 

simulação compreendem tanto a estrutura do sistema como a informação disponível sobre o 

sistema (ao contrário dos modelos matemáticos); a simulação permite experimentação a um 

custo reduzido e a baixo risco; é possível considerar variações em parâmetros, através de 

distribuições de probabilidade; ao nível dos resultados, a simulação dá ainda a possibilidade de 

definição e modelação das medidas de performance de interesse do investigador. De facto, a 

simulação tem sido aplicada a um vasta gama de temáticas e questões relacionadas com a 

saúde e prestação de cuidados de saúde. O número de trabalhos publicados na área da 

modelação em cuidados de saúde tem crescido significativamente nos últimos anos (Fone, 

Hollinghurst et al. 2003).   

Fone e a sua equipa de investigação (Fone, Hollinghurst et al. 2003) identificaram cinco áreas 

na saúde onde a simulação tem sido aplicada: (1) organização e agendamento de consultas e 

operações nos hospitais, (2) doenças infecciosas e transmissíveis, (3) custos da doença e 

avaliação económica, (4) diagnóstico e (5) outros estudos, que incluem tópicos muito variados. 

Na área mais específica da prestação de cuidados de saúde, Standridge divide a aplicação da 

simulação em quatro categorias: (1) políticas públicas, (2) processos de tratamento dos 

pacientes, (3) investimentos em equipamentos necessários para a prestação efectiva dos 

cuidados de saúde e (4) gestão das operações (Standridge 1999). Muitos exemplos de estudos 

em cada uma destas áreas poderiam ser referidos, contudo, dado o objectivo deste trabalho é 

de maior relevância rever inicialmente os trabalhos realizados na área da gestão de operações, 

nomeadamente em actividades agendamento e gestão de recursos, e posteriormente os 

estudos nestas áreas relacionadas com a Medicina Nuclear. 

Na literatura encontram-se vários estudos na área do agendamento de consultas ou exames, 

nos quais se utiliza a simulação para testar e analisar diferentes agendas de marcação com o 

objectivo principal de minimizar o tempo de espera pela consulta ou exame e maximizar a 

utilização dos recursos (Klassen and Rohleder 1996; Rohleder and Klassen 2002; Harper and 

Gamlin 2003; Guo, Wagner et al. 2004; Wijewickrama and Takakuwa 2005; Cayirli, Veral et al. 

2006), não incidindo contudo na área de Medicina Nuclear. No âmbito da gestão das 
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operações é importante referir ainda estudos de escalonamento de recursos humanos, 

nomeadamente em departamentos de urgências (Evans, Gor et al. 1996; Centeno, Giachetti et 

al. 2003), alocação de recursos (Angelis, Felici et al. 2003; Kolisch and Sickinger 2008), 

agendamento de operações cirúrgicas de forma a maximizar a utilização dos blocos 

operatórios e minimizar os tempos de espera para cirurgias (Dexter, Macario et al. 1999; 

Patrick and Puterman 2008), planeamento do número de camas necessárias em 

departamentos de urgências (Altmel and Ulas 1996) e testar diferentes métodos de triagem em 

departamentos de urgência (Ruohonen, Neittaanmäki et al. 2006). Na pesquisa efectuada é 

clara a predominância de estudos em departamentos de urgências, explicável pelo facto de 

estarem mais susceptíveis à variabilidade da procura dos seus serviços. Na área da gestão de 

operações encontram-se ainda vários estudos que procuram estudar simultaneamente, ao 

recorrerem à simulação dos fluxos de pacientes em entidades prestadoras de serviços de 

saúde, como hospitais e departamentos de radiologia, duas ou mais questões operacionais, 

nomeadamente agendamento de consultas ou exames, escalonamento de recursos humanos, 

utilização de equipamentos ou procedimentos clínicos (Masterson, Mihara et al. 2004; Nickel 

and Schmidt 2009; Wang 2009).  

Acerca da aplicação da simulação à área da gestão de operações de unidades de Medicina 

Nuclear, sobre a qual versa este trabalho, não se encontram muitos estudos principalmente no 

que se refere a clínicas privadas. Como Pérez e a sua equipa afirmam, a gestão dos pacientes 

e recursos em clínicas de Medicina Nuclear é um desafio que tem tido muito pouca atenção por 

parte dos investigadores (Pérez, Ntaimo et al. 2009; Pérez, Ntaimo et al. 2010). Salientam-se 

dois estudos desta equipa de investigadores, um no qual desenvolvem um modelo de 

simulação por eventos discretos de uma unidade de Medicina Nuclear (Pérez, Ntaimo et al. 

2010) e outro no qual derivam e testam no modelo de simulação, para o caso da unidade de 

Medicina Nuclear Scott and White Health System Nuclear Medicine Department in Temple, 

Texas, diferentes algoritmos para o agendamento de pacientes e recursos (Pérez, Ntaimo et al. 

2009). A este nível encontrou-se igualmente um trabalho relacionado com o planeamento da 

capacidade, no qual se desenvolveu um programa de simulação, como ferramenta de ajuda à 

decisão acerca da utilização de recursos com o objectivo de reduzir listas de espera para o 

serviço de Medicina Nuclear de um hospital do norte de Inglaterra (Cameron, Dugdale et al. 

2006). No contexto português, apenas foi encontrado um trabalho relacionado com a temática 

específica deste trabalho, desenvolvido na unidade de Medicina Nuclear do Hospital Privado de 

Almada e com objectivos semelhantes ao presente trabalho (Fernandes 2007). Contudo, como 

foi referido, a Atomedical representa uma realidade muito particular no contexto nacional quer 

pelo número de câmaras gamas disponíveis quer pelo número de pacientes que por ela 

passam. Havendo pois a necessidade de construir um modelo que possa ajudar a tomada da 

decisão no plano de agendamentos. Assim, com o presente estudo pretende-se contribuir para 

a área da gestão de operações ligada à prestação de cuidados de saúde de Medicina Nuclear, 

área esta pouco estudada. Por outro lado, o presente estudo aborda o contexto particular de 

um prestador de cuidados de saúde privado, a Atomedical, que até agora não havia sido 

estudado.     
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Após a justificação da escolha do método de análise para o problema que se pretende estudar 

segue-se o capítulo acerca da modelação dos processos na Atomedical.  

4. Desenvolvimento do Modelo 

O estudo realizado no âmbito desta dissertação compreendeu várias etapas. Neste capítulo 

pretende-se apresentar o trabalho desenvolvido ao longo dessas etapas, as quais estão 

resumidas na figura 10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente no desenvolvimento do presente estudo caracterizou-se a operação da empresa, 

através da observação dos processos. Alguns destes processos foram já descritos no capítulo 

2, por exemplo o agendamento de exames, contudo os processos referentes aos exames, 

nomeadamente o fluxo de pacientes na clínica será descrito na segunda secção do presente 

capítulo. Isto porque, como se explica na segunda secção, não foram modelados todos os 

exames pelo que apenas alguns são descritos em maior pormenor. 

Figura 10. Etapas de estudo do problema. 
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Seguiu-se a etapa de conceptualização dos principais processos estudados, cujo resultado é 

apresentado na terceira secção do presente capítulo.  

Posteriormente, realizou-se a implementação computacional do modelo, utilizando o software 

SIMUL8. Esta etapa inclui, por exemplo, a tradução dos diagramas de fluxo para a lógica do 

SIMUL8, escolha das funcionalidades do SIMUL8 adequadas à modelação de cada situação, 

programação computacional e definição de inputs e outputs.  

Após a implementação computacional do modelo, procedeu-se à calibração do modelo, quer 

através de dados disponibilizados pela empresa, quer através de estimativas dadas pelos seus 

trabalhadores (no caso de não haver dados disponíveis). A implementação do modelo e sua 

calibração encontram-se descritos na quarta secção deste capítulo.    

Por último, neste capítulo, é abordada a validação do modelo, ou seja, a verificação, através de 

alguns indicadores, se o modelo reflecte a realidade do sistema.  

Na figura 10 é possível observar que, após a validação do modelo, se seguiu a etapa de 

experimentação, ou seja, estudaram-se diferentes cenários sobre o modelo desenvolvido de 

forma a analisar o seu comportamento, sempre com o objectivo em mente de melhorar a 

eficiência dos processos e qualidade dos serviços prestados. Esta etapa apenas será descrita 

no capítulo cinco.  

Na primeira secção deste capítulo encontra-se uma breve descrição do software SIMUL8, 

utilizado na implementação computacional do modelo, de forma a clarificar as funcionalidades 

e características mais importantes utilizadas. A estrutura do restante capítulo segue as etapas 

descritas na figura 10. 

4.1 O software SIMUL8 

Nesta secção pretendem-se abordar algumas características do software de simulação 

SIMUL8 utilizado neste trabalho, para posteriormente ser mais perceptível a descrição do 

modelo desenvolvido.  

O SIMUL8 é uma ferramenta de simulação por eventos discreta, permitindo simular processos 

de qualquer nível de complexidade, de uma forma rápida (SIMUL8 2010). É caracterizado por 

ser user-friendly, ou seja, de uma forma fácil e intuitiva para o utilizador é possível desenvolver 

o modelo e respectiva simulação, através da sua interface gráfica (Hauge and Paige 2004).  

Um modelo no SIMUL8 é construído a partir de elementos, denominados objectos, que 

representam determinados aspectos do sistema a modelar, e da interacção entre estes. Os 

principais objectos utilizados para a construção de modelos e simulação são (SIMUL8 2010): 

 Work Entry Point (WEP) – pontos de entrada dos work items (WI – entidades que fluem 

ao longo do modelo). É possível, entre outras características, definir a taxa de entrada 

dos WI no modelo de simulação, utilizando distribuições estatísticas, ou agendas, se 

necessário. 
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 Work Center (WC) – local de processamento dos WI. Assim, o WC recebe um WI e 

processa-o, podendo transformá-lo de alguma forma e encaminhá-lo para outro objecto 

do modelo. Este processo leva geralmente tempo e pode requerer recursos. 

 Storage Bin (SB) – local de espera para WI que aguardam processamento. Este tipo de 

objectos é passivo, actuando como uma fila de espera. 

 Resource (Res) – é um elemento requerido por um ou mais WC de forma a estes 

poderem funcionar. Assim, os recursos são principalmente utilizados como 

constrangimentos para os WC, podendo limitar a sua capacidade de processamento. 

 Work Exit Point (WExP) – é ponto através do qual os WI deixam a simulação, após o 

seu processamento estar completo. 

O SIMUL8 possui igualmente outras ferramentas e funcionalidades que permitem modelar 

sistemas mais complexos. De seguida referem-se algumas que foram utilizadas no âmbito 

deste trabalho (Hauge and Paige 2004; SIMUL8 2010): 

 Information Store (IS) – armazena informação cujo conteúdo é acessível por qualquer 

parte do modelo. Está sobretudo direccionada para apoiar o Visual Logic, permitindo 

criar e guardar variáveis e constantes de texto e numéricas globais, variáveis de 

objectos e mesmo folhas de cálculo. Acedendo à IS é possível verificar os valores 

actuais de todas as variáveis assim como dos seus valores inicias (on reset). De 

salientar ainda a existência de algumas variáveis apenas de leitura, como o tempo de 

simulação (Simulation Time) ou o tempo de recolha de resultados (Results Collection 

Period), que poderão ser úteis na modelação do problema em causa.  

 Visual Logic (VL) – é a linguagem de programação interna do SIMUL8, permitindo 

introduzir lógica específica de modo a descrever o comportamento exacto pretendido 

para o modelo. O código pode ser introduzido acedendo às propriedades do objecto 

onde se quer introduzir determinada lógica ou através do menu principal. A inserção do 

código está pensada de forma a facilitar o uso da linguagem de programação, uma vez 

que todos os comandos, variáveis, objectos e funções estão listados, evitando erros de 

sintaxe na escrita do código.  

 Labels – são bastante úteis quando se pretende fazer uma decisão dinâmica baseada 

numa determinada característica de um WI. Assim, as labels funcionam como variáveis 

de texto ou numéricas que podem ser anexadas a qualquer WI da simulação, 

permitindo distingui-lo de outro WI. As labels podem ser definidas ou modificadas em 

vários pontos da simulação, através dos WEP, dos WC ou do VL.  

 Jobs Matrix – é uma forma adicional de controlar a sequência de trabalho ao longo do 

modelo, proporcionando um método conveniente de gerir múltiplos produtos que têm 

que passar por múltiplas operações, possivelmente com diferentes tempos em cada 

passo do processo. Ao seleccionar-se esta opção num determinado WC, dá-se a 

instrução a esse WC para recorrer à Jobs Matrix, de forma a recolher informação 

acerca do tempo de processamento para o work type (label utilizada para distinguir 

diferentes tipos de trabalho) do WI em questão e do passo seguinte a seguir pelo WI. 
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Assim, a Jobs Matrix é uma tabela com informação que controla caminhos e tempos 

complexos.    

 Statistic Distributions – permitem simular variações que ocorrem no tempo e noutras 

variáveis, em qualquer processo. O correcto uso destas distribuições permite simular a 

aleatoriedade observada nos processos no mundo real, sendo fundamental para o 

sucesso da simulação por eventos discreta. O SIMUL8 oferece várias modalidades 

para introduzir distribuições estatísticas no modelo, sendo que as principais são: 

named distributions e probability profiles. A primeira permite definir os parâmetros de 

várias distribuições como average, fixed, normal, exponential, uniform, binomial e 

poisson, por exemplo. Já a opção probability profiles permite definir perfiles de 

probabilidade, contínuos ou discretos, atribuindo a um valor uma certa probabilidade.  

 Finance – o SIMUL8 oferece a possibilidade de calcular o impacto financeiro das 

diferentes estratégias que se vão simulando. Ao longo da simulação, são calculados os 

custos e receitas associados a objectos, actividades e recursos. A informação 

financeira acumulada pode ser então acedida através da Profit Window. 

 Excel Interface – o SIMUL8 permite a construção de uma interface Excel. Geralmente 

nesta interface colocam-se parâmetros que se queiram mudar ao longo da 

experimentação com o modelo e resultados. Esta possibilidade torna mais fácil efectuar 

experiências com o SIMUL8, uma vez que o Excel é um ambiente mais familiar, 

permitindo alterar parâmetros e tratar resultados de uma forma mais simples. 

Neste trabalho foi utilizado o SIMUL8 2010 Standard Edition, Student Edition, versão 17.0. 

Após esta breve introdução acerca do SIMUL8 segue-se a descrição das etapas de 

desenvolvimento do modelo.  

4.2 Escolha dos exames a modelar 

Como foi referido no segundo capítulo, na Atomedical podem ser realizados vários tipos de 

exames. Por exemplo, em 2009, foram realizados cerca de cinquenta tipos de exames 

diferentes. No estudo em desenvolvimento a modelação de cinquenta tipos de exames 

diferentes não é viável dado o tempo disponível para atingir os objectivos da tese. A modelação 

deste número de exames iria tornar o modelo muito complexo, difícil e demorado de 

implementar e pesado computacionalmente. 

Assim, após o estudo na clínica dos procedimentos que os vários exames implicam, dos 

tempos de espera obrigatórios após administração de radiofármacos (no caso de ser um 

estudo dinâmico este tempo não existe) e tempos de aquisição na câmara gama, tentou-se 

agrupar os exames, para que se pudesse modelar conjuntamente os exames com 

procedimentos e tempos associados semelhantes.  

A nível do procedimento ao longo do exame e recursos utilizados, identificaram-se quatro 

grandes grupos nos quais os exames podem ser incluídos: 
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 Grupo 1 – inclui todos os exames com tempo de espera obrigatório entre a 

administração do radiofármaco e aquisição de imagens.  

 Grupo 2 – inclui todos os exames cuja aquisição de imagens é efectuada logo após a 

administração do radiofármaco, sem espera obrigatória entre as duas etapas. 

 Grupo 3 – neste grupo está incluído apenas um exame, o estudo de perfusão do 

miocárdio. Isto porque, como será descrito mais à frente, este exame inclui duas 

provas e a utilização de recursos, como o médico cardiologista, que não são 

necessários nos outros exames.  

 Grupo 4 – inclui exames com a administração de fármacos / radiofármacos antes da 

aquisição do exame, quer com espera obrigatória ou não, e administração quando o 

paciente já está na câmara gama.  

Para maior detalhe é possível consultar a esquematização dos fluxos dos pacientes para cada 

grupo de exames no Anexo III, assim como os tipos de exames dentro de cada grupo e tempos 

associados.  

Após a análise e divisão dos exames em termos dos seus procedimentos e recursos utilizados, 

consideraram-se os tempos associados a cada exame dentro de cada grupo. Contudo, 

verificou-se que ocorria uma variabilidade bastante grande entre diferentes tipos de exames 

dentro do mesmo grupo, pelo que o agrupamento por tempos se torna muito difícil. Por 

exemplo, no grupo 1, os tempos de espera entre a administração do radiofármaco e aquisição 

das imagens podem variar entre os 20 minutos e as 5h, podendo mesmo chegar a ser de três 

dias, dependendo do exame considerado.  

Simultaneamente ao estudo dos procedimentos e tempos associados, procedeu-se a uma 

análise ABC, com o intuito de verificar quais os exames que mais contribuem para as receitas 

da Atomedical (ver Anexo II). Observando os resultados obtidos, e como já foi referido 

anteriormente, constatou-se que as receitas geradas por cada tipo de exame são muito 

assimétricas, existindo três exames que representam conjuntamente cerca de 89% das 

receitas: o estudo da perfusão do miocárdio, a gamagrafia óssea de corpo inteiro e a 

gamagrafia da tiroideia (ver tabela I, capítulo 2). Estes três exames são portanto escolhas 

óbvias a modelar como ponto de partida, uma vez que são igualmente os três tipos de exames 

mais realizados na clínica. 

Decidiu-se ainda simular conjuntamente vários tipos de renograma, uma vez que foi apontado 

pelo decisor da clínica como o mais importante a seguir ao estudo de perfusão do miocárdio e 

à gamagrafia óssea. Tal é compreensível na medida que os diversos tipos de renograma 

implicam tempos de aquisição muito superiores aos da gamagrafia da tiroideia e portanto 

apesar de se realizarem em menor quantidade e implicarem receitas inferiores, podem 

condicionar mais significativamente a utilização das câmaras gama. Uma razão adicional para 

a escolha deste exame prende-se com o facto de este implicar um estudo dinâmico (grupo 2), 

ou seja a aquisição das imagens é realizada logo após a injecção do paciente, ao contrário dos 

outros três tipos de exames mencionados anteriormente. Os renogramas modelados 
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compreendem os seguintes exames: renograma (DTPA), renograma (DTPA) com prova de 

Lasix, renograma com MAG3 e renograma (MAG3) com prova de Lasix. De salientar que estes 

quatro tipos de renogramas geraram conjuntamente maior receita no ano de 2009 que a 

gamagrafia tiroideia, nomeadamente 2.5% da receita total. 

Estes quatro tipos de exames que se consideraram isoladamente na implementação 

computacional representaram conjuntamente 93% da receita total da clínica em 2009 e 88% 

dos exames realizados no mesmo ano. Os outros tipos de exames, com receitas mais 

residuais, foram modelados conjuntamente, possibilitando a validação do modelo. Para a 

modelação conjunta dos restantes exames consideraram-se dois grupos, um englobando os 

exames com tempo de espera obrigatório entre administração do radiofármaco e aquisição de 

imagens e outro grupo englobando os exames cuja administração do radiofármaco é 

imediatamente seguida da aquisição de imagens. 

4.3 Caracterização dos exames a modelar 

Nesta secção são descritos os exames escolhidos para modelar. Inicialmente é abordado o 

processo de marcação dos exames, etapa comum e semelhante para todos os exames 

descritos posteriormente. As informações presentes nas descrições de cada exame foram 

recolhidas através da observação dos procedimentos na clínica e através dos folhetos 

informativos que a Atomedical disponibiliza aos seus pacientes, onde estão descritos a 

preparação e o procedimento de alguns exames (Estudo de Perfusão do miocárdio, Cintigrafia 

– informação geral, Cintigrafia Óssea e Estudos Renais). Para cada um dos exames a modelar 

construiu-se um diagrama de fluxo, uma vez que estes constituem uma metodologia ideal para 

a análise inicial de um processo, permitindo a respresentação dos seus elementos principais 

(Póvoa 2009).  

4.3.1 Marcação do exame 

A marcação dos exames é realizada de forma semelhante para os exames modelados, ou seja, 

o paciente ou entidade contacta a clínica, habitualmente através do telefone. O exame é 

marcado mediante a consulta informática da agenda da clínica e, dado que nenhum dos 

exames modelados exige a encomenda de produtos especiais, este é geralmente marcado 

para a vaga mais próxima a partir do dia seguinte ao dia do contacto. No caso do exame exigir 

preparação prévia, esta é igualmente indicada ao paciente no acto da marcação.  

4.3.2 Estudo da perfusão do miocárdio 

Este exame é útil no diagnóstico da doença coronária. Na base da doença coronária está um 

estenose das artérias coronárias devido à acumulação de substâncias gordas. O coração pode, 

assim, não receber o sangue necessário ao seu normal funcionamento, principalmente em 

situações de esforço, o que provoca frequentemente uma dor torácica denominada de angina. 

Este exame exige como preparação prévia que o paciente não coma nas quatro horas 

anteriores ao exame e não ingira alimentos com cafeína um dia antes do exame. Esta 
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preparação é importante para a qualidade das imagens obtidas, sendo mesmo necessário por 

vezes, quando se verifica que não foi adequadamente realizada, remarcar o exame, o que 

afecta portanto o escalonamento de exames realizado na Atomedical. 

Na figura 11 encontram-se representados o processo, desde que o paciente entra na clínica 

para a realização do exame, e os recursos associados a este exame. Pode verificar-se que a 

primeira etapa pela qual o paciente tem que passar ao chegar à clínica do dia do exame é a 

realização do Check-in na recepção, na qual é utilizado o recurso secretária. Tal envolve a 

entrega da credencial, caso não tenha sido previamente entregue, na verificação da forma de 

entrega do relatório e imagens do exame, se por levantamento directo na Atomedical se por 

correio, e no pagamento do exame. Posteriormente o paciente é encaminhado para a sala de 

espera. 

O exame, propriamente dito, é constituído por duas fases: 

Prova em repouso – inicia-se, como se pode verificar na figura 11 através da actividade 

Injecção RF, com a colocação de uma via de acesso numa veia do braço, que será utilizada 

para a administração dos vários fármacos ao longo do exame, e com a administração do 

radiofármaco. Esta etapa exige a presença de um técnico de Medicina Nuclear (TMN) e a 

utilização do recurso RF (radiofármaco). Passado cerca de 20/25 minutos podem ser 

adquiridas imagens na câmara gama, tarefa que envolve igualmente a presença de um TMN. 

Prova de esforço – realiza-se sob a responsabilidade de um cardiologista e um TMN e inclui 

monitorização contínua do electrocardiograma e da tensão arterial. Actualmente, na Atomedical 

esta prova é apenas realizada farmacologicamente, isto é, consiste na administração de um 

fármaco que “cansa” o coração de acordo com o peso do doente. No momento de esforço 

máximo, é administrado novamente o radiofármaco, que permitirá a visualização do coração 

naquele momento. Posteriormente é pedido ao paciente que tome uma refeição ligeira. Após 

20/25 minutos o paciente regressa à câmara gama para a aquisição das últimas imagens.  

Posteriormente, as imagens são avaliadas pelo TMN e médico de medicina nuclear 

(denominou-se esta etapa de pré-processamento) e é retirada a via de acesso do braço do 

paciente, podendo este deixar a clínica no caso de não haver qualquer problema com as suas 

imagens. 

Após o paciente deixar a clínica, o médico especialista em Medicina Nuclear analisa e compara 

as imagens das duas provas, elaborando um relatório do exame que está pronto cerca de três 

dias úteis após a realização do exame. 
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4.3.3 Gamagrafia óssea de corpo inteiro 

A gamagrafia óssea é um dos exames mais frequentemente realizados em Medicina Nuclear. 

Este exame é útil na detecção de artrites, neoplasias e metástases, lesões traumáticas e na 

avaliação da dor óssea inexplicada. A gamagrafia óssea pode ser de corpo inteiro ou parcelar 

(apenas de uma determinada área para avaliação mais pormenorizada). 

Como preparação prévia para o exame, apenas é pedido ao paciente que ingira muitos líquidos 

antes do exame, pelo que não existe a possibilidade de não realização do exame por falta de 

preparação. 

O processo e recursos associados a este exame encontram-se representados na figura 12, 

sendo possível verificar que este exame está incluído no grupo 1, na categorização realizada 

anteriormente por procedimentos e recursos utilizados. A etapa inicial, quando o paciente entra 

na clínica é semelhante à descrita para o exame estudo de perfusão do miocárdio. O exame 

Figura 11. Diagrama de fluxo dos pacientes que realizem o exame estudo de perfusão do miocárdio. 

    Legenda:   Representam as operações / tarefas. 

   Representam os recursos da clínica. 

   Representam o recurso “transformado” ao longo do processo, o paciente. 

   Representa o fluxo dos pacientes. 
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pode ser dividido em duas partes. Inicialmente é injectado, por um TMN numa veia, um 

“marcador” que se distribui pelo esqueleto. Tal implica entre 90 a 120 minutos de espera, até à 

segunda parte do exame que consiste na aquisição das imagens na câmara gama, durante 

cerca de 10 a 20 minutos. 

Procede-se então ao pré-processamento das imagens e caso não haja qualquer problema com 

elas, o paciente pode deixar a clínica. Posteriormente é então realizado o relatório clínico. 

4.3.4 Gamagrafia tiroideia 

Este é provavelmente o exame com o procedimento mais fácil e rápido, sendo útil em diversas 

situações, como diferenciação entre nódulos benignos e malignos ou avaliação de valores 

anormais de hormonas tiroideias. 

A figura 12 representa o processo e recursos associados à gamagrafia da tiroideia, além da 

gamagrafia óssea de corpo inteiro. Os dois exames são idênticos em termos de procedimentos, 

pelo que a gamagrafia óssea está igualmente incluída no grupo 1, mas implicam tempos de 

espera e aquisição diferentes.   

Este exame não requer qualquer preparação prévia e tal como o exame ósseo, o procedimento 

da gamagrafia tiroideia também pode ser dividido em duas partes. Primeiramente, o paciente é 

injectado por um TMN com o radiofármaco, espera cerca de 20 minutos e por fim podem então 

ser adquiridas as imagens na câmara gama durante cerca de 5 minutos. 

As imagens são então verificadas e caso não haja qualquer problema o paciente pode 

abandonar a clínica. Como nos casos anteriores, é realizado posteriormente o relatório clínico 

que o paciente pode levantar nas instalações da Atomedical ou receber por correio.  
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4.3.5 Renograma 

O renograma permite avaliar a função renal, isto é, a forma como cada rim filtra o sangue e 

excreta a urina.  

Não requer preparação prévia, sendo apenas aconselhado ao paciente uma boa hidratação 

uma hora antes do exame.  

Tal como para os exames anteriores, na figura 13 está representado o processo e recursos 

associados à prestação deste exame. 

Na chegada à clínica, o processo de Check-in realiza-se de forma semelhante aos anteriores. 

Quanto ao exame, como se trata de um estudo dinâmico, o paciente é deitado na câmara 

gama, sendo então administrado o radiofármaco pelo TMN. A aquisição é iniciada de imediato 

e dura 25 minutos exactos se o marcador utilizado for o MAG3 e 20 minutos se se utilizar o 

DTPA. Posteriormente, caso se esteja a utilizar o MAG3 e os rins do paciente não excretarem o 

que deviam é realizada a Prova de Lasix, que implica exactamente 10 minutos de aquisição. 

No caso do marcador utilizado ser o DTPA, a Prova de Lasix só é realizada se tiver sido pedida 

pelo médico. Como se pode observar pela figura 13, após 30 minutos do final do estudo 

Figura 12.  Diagrama de fluxo dos pacientes que realizem o exame gamagrafia óssea de corpo inteiro ou 
gamagrafia da tiroideia. 

  Legenda:   Representam as operações / tarefas. 

   Representam os recursos da clínica. 

   Representam o recurso “transformado” ao longo do processo, o paciente. 

   Representa o fluxo dos pacientes. 
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dinâmico pode ser ainda preciso adquirir uma imagem tardia, que demora cerca de 20 

segundos, podendo então o paciente abandonar a clínica.    

Como nos casos anteriores, após o processamento das imagens, será realizado um relatório 

clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a escolha e caracterização dos exames a modelar seguiu-se o desenvolvimento do 

modelo conceptual que é apresentado na secção seguinte. 

4.4 Modelo conceptual  

Após a caracterização da operação da Atomedical, seguiu-se a construção de um modelo com 

base nos processos estudados e descritos anteriormente. Na figura 14 é possível observar o 

modelo conceptual desenvolvido, permitindo identificar os cinco blocos nos quais se pode 

dividir os processos na clínica. As setas a azul modelam o fluxo de pacientes ou de informação 

Figura 13. Diagrama de fluxo dos pacientes que realizem o exame renograma. 

           Legenda:   Representam as operações / tarefas. 

    Representam os recursos da clínica. 

    Representam o recurso “transformado” ao longo do processo, o paciente. 

    Representa o fluxo dos pacientes. 

    Representa um ponto de decisão. 
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ao longo do exame. É na recepção que é iniciado o contacto do paciente com a clínica, através 

da marcação do exame. No dia do exame é igualmente na recepção que se realiza a primeira 

actividade, nomeadamente o check-in. O bloco recepção está ligado à radiofarmácia enviando 

a informação de que o paciente chegou e de que portanto é necessária a preparação do 

radiofármaco e ao bloco da realização do exame propriamente dito através da sala de espera 

existente entre os dois blocos. No final do exame, é enviada a informação para o bloco 

gabinete de relatórios para que o relatório do respectivo exame possa ser realizado. Os 

recursos são utilizados em todos os outros blocos. De salientar que a disposição dos blocos na 

figura 14 procura seguir o layout da clínica, apresentado no capítulo 2, figura 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como foi referido na primeira secção do presente capítulo, o SIMUL8 permite a construção de 

uma interface com o Excel. Dada a pouca flexibilidade na obtenção e tratamento de dados e 

resultados que o SIMUL8 permite, optou-se por recorrer ao programa Excel para, por um lado, 

manipular mais facilmente alguns inputs, nomeadamente aqueles que se teria um maior 

interesse em modificar à posteriori, e por outro obter outputs importantes da simulação que 

permitissem avaliar a performance do cenário simulado. Assim, os inputs podem ser alterados 

no interface gráfico criado, nomeadamente no documento Excel denominado informacao.xlsx. 

Este documento contém diversas folhas que consituem inputs ou outputs do modelo. Estes 

inputs são posteriormente copiados para spreadsheets do SIMUL8, através de uma rotina 

implementada no Visual Logic. Para alguns dos outputs, que se encontram igualmente 

descritos na secção de implementação do modelo, realiza-se o processo inverso, ou seja, 

implementou-se uma rotina no SIMUL8 que permite copiar os dados das spreadsheets do 

SIMUL8, para as folhas do Excel. Na figura 15 é possível observar esquematicamente a 

implementação desenvolvida.  

 

Recepção 

Radiofarmácia 

Gabinete de 

Relatórios 

Recursos 

Exame 

Figura 14. Esquema representativo dos blocos modelados no Simul8. As setas azuis representam o fluxo de 
pacientes ou informação. As setas cinzentas representam o fluxo dos recursos humanos modelados. 
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4.5 Implementação computacional 

Nesta secção será apresentado e explicado o modelo implementado, com base no modelo 

conceptual apresentado na secção anterior, através da utilização do SIMUL8. Primeiramente é 

realizada a descrição do modelo implementado e respectivos inputs e outputs. Posteriormente, 

apresentam-se os dados utilizados para a calibração do modelo implementado e, por fim, a 

validação do mesmo.  

4.5.1 Descrição do modelo global 

Inicialmente foi desenvolvido um modelo mais simples, apenas com dois exames e com o fluxo 

dos pacientes desses exames. Procedeu-se então gradualmente à modelação de mais exames 

e dos blocos da Radiofarmácia e do gabinete dos relatórios, de forma a representar os 

processos mais importantes no funcionamento da clínica, como evidenciado no modelo 

conceptual, e incrementaram-se algumas funcionalidades para tornar o modelo mais amigo do 

utilizador.  

Na figura seguinte, figura 16, é possível observar a última versão do modelo desenvolvido. De 

referir que a distribuição dos objectos no modelo foi escolhida de forma a traduzir o mais 

aproximadamente possível o layout da clínica apresentado no capítulo 2, tal como se verificou 

para o modelo conceptual. 

Inputs 

EXCEL 

Inputs 

SIMUL8 

Simulação 

SIMUL8 

Outputs 

SIMUL8 

Outputs 

EXCEL 
Tratamento 

dos 

resultados 

EXCEL 

Figura 15. Esquema representativo do fluxo de informação entre os programas Excel  e SIMUL8.  
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Figura 16. Modelo da Atomedical desenvolvido no SIMUL8. Legenda: WEP – Work Entry Point; SB – Storage Bin; WC – Work Center; WExP – Work Exit Point.  



42 
 

O modelo contruído é complexo, tendo-se recorrido a várias funcionalidades do SIMUL8. 

Contudo, a base do modelo está na lógica da ligação dos seus objectos, pelo que esta está 

explicada de início.  

Na figura 16 pode-se observar que os objectos se encontram ligados por setas, que 

representam o fluxo dos Work Items Paciente, e que existem quatro áreas demarcadas, 

seguindo a lógica do modelo conceptual: a Recepção, a Radiofarmácia, o Gabinete de 

Relatórios e os Recursos. A área da Recepção tem incluídos os objectos representativos das 

actividades marcação dos exames e check-in dos pacientes. Esta área está ligada, como se 

pode verificar pela figura 16, à área maior que não está demarcada na figura 16, e que engloba 

os procedimentos do exame propriamente dito (bloco exames do modelo conceptual), através 

da SB Sala de Espera, onde os pacientes aguardam a administração do radiofármaco, ou da 

SB Exame, caso se trate de um exame dinâmico no qual a administração do radiofármaco é 

realizada na câmara gama. A área da Recepção faz igualmente a ligação com a área da 

Radiofarmácia, uma vez que à entrada de cada paciente no WC Recepção é acrescentado um 

Work item à SB Preparação RF, de forma a que sejam alocados TMN para simular a actividade 

de preparação do radiofármaco necessário para o exame. 

Após a passagem do Work Item pela área correspondente ao exame propriamente dito, este 

abandona o modelo pelo objecto WExP Pacientes. Antes de tal se suceder, o WC Auxiliar está 

programado para acrescentar um novo Work Item à SB Processamento. Os recursos definidos 

são utilizados em vários pontos do modelo, que serão especificados mais à frente. 

Após esta breve explicação de como as grandes áreas do modelo estão ligadas, de seguida 

cada uma delas é abordada em maior pormenor. Por uma questão de fluência e de forma a 

facilitar a leitura, sempre que se referir a paciente, está-se a considerar o Work Item definido 

para fluir ao longo do modelo. 

4.5.2 Componentes do modelo global 

Nesta secção é descrita a forma de implementação no SIMUL8 de cada um dos blocos do 

modelo global pela seguinte ordem: Recepção, Exames, Radiofarmácia, Gabinete de 

Relatórios e Recursos. 

4.5.2.1 Recepção 

Começando a descrição pela área da Recepção, os pacientes entram no modelo através do 

objecto WEP Pacientes, como se pode observar na figura 17. A este nível é atribuído o tipo de 

exame ao paciente segundo uma distribuição de probabilidade. Para tal, utilizou-se a label 

Work Type, atribuindo-se o valor 1 à gamagrafia óssea de corpo inteiro, o valor 2 ao estudo de 

perfusão do miocárdio, o valor 3 à gamagrafia tiroideia, o valor 4 ao renograma, o valor 5 ao 

conjunto dos exames residuais que implicam tempo de espera entre a administração do 

radiofármaco e a aquisição de imagens na clínica e o valor 6 ao conjunto dos exames residuais 
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cuja aquisição de imagens é realizada logo após a administração de radiofármacos ou 

realizada após um dia ou mais de espera. De salientar que os Work Types 5 e 6 não 

representam directamente e respectivamente os restantes exames que não foram modelados 

isoladamente dos grupos 1 e 2, referidos na secção anterior. Isto porque no caso do exame 

exigir um dia ou mais de espera entre a administração do radiofármaco e a aquisição de 

imagens este foi incluido no Work Type 6, uma vez que o paciente não espera na clínica e no 

caso de se modelar essa situação no Work Type 5, o paciente permaneceria na clínica após o 

fecho desta, o que não é o pretendido.   

A atribuição destes valores de Work Type para cada um destes tipos de exames foi sendo 

realizada à medida que se acrescentavam no modelo, pelo que o exame ósseo tem o valor de 

1 porque foi o primeiro exame a ser modelado, o cardíaco tem o valor 2 porque foi o segundo a 

ser modelado e por ai diante. Após a entrada no modelo, o primeiro processo modelado é a 

marcação do exame, como se pode verificar na figura seguinte, através do WC Marcação 

exame.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Modelação dos principais processos realizados na recepção. 

 

Caso o WC Marcação exame esteja ocupado, o paciente fica retido na SB Marcação exame 

até poder avançar. No WC Marcação exame, mais propriamente na opção do Visual Logic 

Route in After Logic, foi implementado um algoritmo para simular a marcação dos exames, que 

se pode observar na figura 18.  
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Figura 18. Algoritmo desenvolvido no Visual Logic para a modelação da marcação dos exames. 

 

O algoritmo está implementado da seguinte forma: 

1 – Inicialmente, é verificada numa agenda, representativa da agenda semanal da Atomedical, 

se no dia seguinte ao dia actual é possível marcar um exame do Work Type do paciente. Esta 

agenda semanal é uma spreadsheet, denominada ss ag_1s, que contém seis colunas, a 

primeira com horas e as outras cinco representam um dia da semana (segunda-feira, terça-

feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira). Cada entrada desta agenda pode variar entre os 

números 1 e 6, consoante o tipo de exame que possa ser marcado para esse dia e hora. 

Inicialização de variáveis 

1 
2 

3 

3 

Registo de resultados 

Actualização de variáveis 
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2 – No caso do Work Type do paciente corresponder à entrada da spreadsheet ss ag_1s é 

consultada uma outra agenda, denominada ss Agenda, que tem os exames todos já marcados 

até àquele instante. Cada coluna da ss Agenda corresponde a um dia de simulação, sendo que 

quando se inicia a simulação esta spreadsheet está vazia. 

Se ao invés, a entrada da spreadsheet ss ag_1s não corresponder ao Work Type do paciente é 

verificada a entrada seguinte ou no caso de ser a última entrada do dia é verificada a primeira 

entrada da coluna seguinte ou a segunda coluna, se já se tiver verificado a sexta-feira.   

3 – Se a entrada verificada na ss Agenda estiver vazia, é introduzida nessa entrada o valor do 

Work Type do paciente para em verificações futuras não poder ser marcado outro exame 

nessa entrada. É igualmente calculado o tempo de espera em minutos até ao exame, valor 

este que é guardado na label Tempoesp_exame. 

Caso a entrada na ss Agenda esteja já ocupada, volta-se ao ponto 1.   

Posteriormente, após o processo de marcação de exame, o paciente fica em espera no objecto 

SB Hora do exame até que o dia e hora marcados para o exame cheguem, através da opção 

Shelf Life. Esta opção permite controlar quanto tempo um WI Paciente fica na SB Hora do 

exame, pelo que se introduziu nesta opção a label Tempoesp_exame. Assim, cada WI 

Paciente fica na SB Hora do exame, o tempo descriminado na label Tempoesp_exame. 

Chegado o momento em que esse tempo de espera chega ao fim, o WC Entrada clínica “puxa” 

os pacientes do objecto SB Hora do exame, uma vez que se escolheu a opção de Expired Only 

como método de selecção (Selection Method) de Routing in. Esta opção permite que apenas 

os WI Pacientes que tenham acabado o tempo de espera da opção Shelf Life possam entrar no 

WC Entrada clínica.     

Após a entrada na clínica, os pacientes aguardam o Check-in, modelado pelo WC Recepção, 

na SB Recepção. O WC Recepção inclui três pontos de trabalho definidos através da opção de 

replicação do SIMUL8. Na Atomedical podem estar até quatro secretárias a receber os 

pacientes, contudo, geralmente estão no máximo três secretárias disponíveis. A partir deste 

ponto (WC Recepção) cada paciente terá um trajecto e tempos associados a esse trajecto 

diferentes, de acordo com o seu Work Type, ou seja com o tipo de exame que realizará. Na 

figura seguinte pode-se observar os objectos que constituem a modelação do trajecto dos 

pacientes ao longo do exame.  

Por fim, salienta-se que aos Work Centers da zona da recepção alocou-se um recurso (Res 

AuxRec) de controle, com um turno das oito horas às vinte e uma horas, para garantir que 

estes só funcionam neste periodo.  

4.5.2.2 Exame 

Continuando a descrição dos vários blocos, pretende-se apresentar de seguida a 

implementação desenvolvida para o trajecto dos pacientes ao longo do exame propriamente 
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dito (bloco Exame do modelo conceptual). Na figura 19 pode-se observar os objectivos 

definidos para a implementação deste bloco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Modelação do fluxo de pacientes durante os exames. 

 

Uma vez que se modelaram vários exames, cada um com características distintas, quer ao 

nível de tempos de espera de biodistribuição dos radiofármacos e aquisição, quer ao nível de 

procedimentos recorreu-se à funcionalidade Jobs Matrix do SIMUL8, já referenciada na secção 

anterior. Na figura 20 encontra-se a Jobs Matrix definida para o modelo da Atomedical. 
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Figura 20. Jobs Matrix definida para o fluxo dos pacientes ao longo dos Work Centers no modelo. 

Pela figura anterior, é possível verificar qual o trajecto descrito por cada paciente, ou seja por 

que Work Centers passam no modelo consoante o Work Type atribuído, como referido 

anteriormente, no WEP Pacientes. Estes trajectos seguem os diagramas de fluxo apresentados 

na secção anterior, com a excepção do exame renograma, onde não se modelou a situação da 

reaquisição tardia. Tal deveu-se aos factos de esta aquisição ser da ordem dos segundos, ou 

seja, muito menos significativa na utilização das câmaras e não se saber a frequência com que 

é necessária, pelo que se optou por não sobrecarregar o modelo.  

Como se pode verificar todos os pacientes passam pelo WC Injecção, com excepção dos que 

estejam associados ao Work Type 4, representativo do renograma e ao Work Type 6, que inclui 

os exames dinâmicos residuais e os exames com tempos de espera iguais ou superiores a um 



48 
 

dia. Assim, à saída do WC Recepção, os pacientes com Work Type 4 ou 6 são encaminhados 

directamente para a fila de espera SB Exame, onde se juntam aos pacientes com Work Type 1, 

2, 3 ou 5 que passaram pela SB Sala de Espera e WC Injecção. Na SB Exame recorreu-se à 

opção Min Wait Time, para modelar a situação em que é necessária uma espera obrigatória 

entre a injecção dos radiofármacos e a aquisição das imagens. Assim, no WC Entrada clínica é 

atribuída a label T_esp_ob, consoante o Work Type do paciente. Esta label, sendo introduzida 

na opção Min Wait Time, obriga o paciente a permanecer na SB Exame durante um período de 

tempo mínimo igual ao seu valor.  

Ao nível dos Work Centers que modelam o funcionamento das câmaras gama, salienta-se que 

o WC Câmara Gama 4 só pode ser utilizado para os exames da tiroideia e renogramas, pelo 

que só para os Work Types 3 e 4 são hipóteses no seu trajecto. Assim, pretende-se modelar 

mais fielmente o que ocorre na clínica, uma vez que, como foi descrito no capítulo de 

apresentação da Atomedical (capítulo 2), uma das câmaras gama só é utilizada para adquirir 

imagens de alguns exames, como da tiroideia e alguns renogramas. Os Work Types 5 e 6 

inclui alguns exames que não podem ser realizados não câmara gama 4 e exames que podem 

ser realizados, pelo que se optou por não incluir o WC Câmara Gama 4 no seu trajecto. 

Após a aquisição de imagens os pacientes, no caso do seu Work Type ser 1, 2, 3, 5 ou 6 são 

encaminhados para o WC PreProcessamento, passando pela SB PreProcessamento. Com 

este WC pretende-se modelar a situação de verificação das imagens que os TMN realizam 

após a aquisição de imagens e saída do paciente na câmara gama. No caso do Work Type ser 

4, o paciente vai para a SB Auxiliar, para ser encaminhado para o WC Auxiliar, isto porque, no 

caso do renograma, a verificação e processamento das imagens, para decisão acerca da 

realização da prova de Lasix e, caso se realize esta prova, para a decisão acerca da 

reaquisição tardia, são realizados preferencialmente com o paciente ainda na câmara gama. 

O WC Auxiliar não tem qualquer função ao nível da modelação, sendo apenas útil para 

implementação de algumas funcionalidades na simulação, nomeadamente para se conseguir 

encaminhar os WI Paciente com Work Type 4 directamente para a saída sem passar pelo WC 

PreProcessamento, para contabilização diária dos pacientes que saem na clínica de forma a 

dar uma mensagem de erro caso esse número, no final do dia, não seja igual ao número de 

exames agendados para esse dia, e para adicionar um novo Work Item à SB Processamento. 

Os exames ósseo, da tiroide e os residuais, correspondentes aos Work Types 1, 3, 5 e 6, estão 

implementados de forma a que os respectivos pacientes, após passarem pelo WC 

PreProcessamento, se encaminhem para o WC Auxiliar e logo de seguida para o WExP 

Pacientes. Ao invés, os pacientes do exame cardíaco (Work Type 4) são encaminhados para a 

SB Prova esforço seguindo para o WC Prova esforço, passando de seguida novamente pela 

SB Exame e por um dos WC que modelam as câmaras gamas e só à segunda passagem pelo 

WC PreProcessamento são encaminhados para o WC Auxiliar e consequentemente para o 

WExP Pacientes. 



49 
 

4.5.2.3 Radiofarmácia 

A Radiofarmácia foi modelada com o intuito de se alocar os recursos TMN e inicialmente para 

contabilização de custos relacionados com os radiofármacos. Contudo, acabou por ser apenas 

utilizada para alocação de recursos, uma vez que foi possível implementar custos por paciente, 

como se explicará mais à frente. Na figura seguinte pode-se observar a modelação da 

Radiofarmácia. 

Figura 21. Modelação da Radiofarmácia. 

Os dois Work Centers presentes na Radiofarmácia pretendem simular a preparação dos 

radiofármacos para serem posteriormente administrados aos pacientes. A modelação desta 

situação é complicada e implicaria um estudo mais aprofundado das técnicas de preparação 

que podem variar muito consoante o exame e radiofármaco considerado. Assim sendo, por 

sugestão e discussão com um dos TMN consideraram-se duas situações, cada uma delas 

modelada por um dos Work Centers. O Work Center RF representa a situação de que durante 

umas horas de manhã e à tarde, antes da chegada de um grande número de pacientes está 

sempre um TMN presente na Radiofarmácia. Assim sendo, definiu-se este Work Center  para 

trabalhar durante duas horas consecutivas e alocou-se um recurso auxiliar, além do Res TMN 

(recurso TMN), com um turno associado das sete horas e meia às nove horas e meia e das 

catorze horas às dezasseis horas. O WC Preparação RF representa a preparação das 

seringas, no caso do exame implicar administração por este meio, a sua colocação em 

compartimentos apropriados ou o transporte do radiofármaco até ao local onde será 

administrado. Considerou-se o valor fixo de dois minutos para o WC  Preparação RF processar 

cada Work Item.  

4.5.2.4 Gabinete de Relatórios 

Na Atomedical, após a realização do exame, é elaborado um relatório do exame, que é 

entregue, juntamente com as imagens do exame, ao paciente ou à entidade responsável pelo 

paciente. Como este relatório é elaborado, geralmente, após o paciente deixar a clínica, optou-

se por modelar esta situação da seguinte forma: no WC Auxiliar foi implementado o comando 

Add Work to Queue, na opção After Work Complete Logic do Visual Logic; assim, cada vez que 

um paciente passa no WC Auxiliar com direcção ao WExP Pacientes, ou seja para deixar o 

modelo, é adicionado um Work Item novo à SB Processamento, não afectando a saída normal 
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dos pacientes que passaram previamente pelos WC que modelam o trajecto dos pacientes na 

clínica. A SB Processamento alimenta, como se pode verificar na figura 22, o WC 

Processamento, que pretende modelar o processamento de imagens que necessita de ser 

realizado após os exames, e que é realizado geralmente nos períodos de menor movimento na 

clínica. Posteriormente, após o processamento, podem ser realizados os relatórios destes 

exames e portanto os pacientes permanecem na SB Relatórios, até que possam prosseguir 

para o WC Relatórios, que representa a tarefa da elaboração dos relatórios. Uma vez realizado 

o relatório, ou seja, terminada a tarefa no WC Relatório, o Work Item abandona o modelo pelo 

WExP Relatórios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelação do processamento das imagens dos exames e da redacção de relatórios.  

 

4.5.2.5 Recursos 

Ao nível dos recursos, consideraram-se no modelo, como se pode observar na figura 23, 

quatro tipos diferentes: os técnicos de Medicina Nuclear, os Médicos de Medicina Nuclear, os 

Cardiologistas e as secretárias.   

 

 

 

Para cada recurso foi definido um tipo de horário de trabalho, tentando aproximar o mais 

possível da realidade da clínica. Os recursos médicos de Medicina Nuclear, TMN e secretárias 

têm horários em regime de turnos, sendo que o número destes  pode ser portanto variável ao 

Figura 23. Recursos considerados no modelo desenvolvido para a Atomedical. 
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longo do dia. A nível do recurso cardiologista, apenas se considerou um, cujo horário é variável 

e adequado aos horários da realização de exames cardíacos.   

Cada um dos recursos está associado a determinados WC, conforme a tarefa representada por 

esse WC. Na tabela III é possível verificar os recursos associados a cada WC, assim como as 

principais funções associadas a cada um deles.   

Tabela III. Tabela resumo das funcionalidades e recursos utilizados nos WC que modelam os principais 
processos da Atomedical. 

Nome do WC Símbolo Descrição Recursos requeridos 

WC Marcação 

exame  

Local de marcação dos exames, onde está 

implementado o algoritmo de marcação dos exames. 

Res Secretárias 

Res AuxRec 

WC Entrada 

clínica  

WC responsável por “puxar” os WI Paciente quando o 

dia e hora marcados para o exame chegam. 
- 

WC Recepção 

 

Neste WC realiza-se o Check-in dos WI Paciente. 
Res Secretárias 

Res AuxRec 

WC Injecção 
 

WC onde se realiza a administração dos 

radiofármacos.  
Res TMN 

WC Câmara 

Gama 1  

Local de aquisição de imagens e, no caso de exames 

dinâmicos, administração de radiofármacos.  
Res TMN 

WC Câmara 

Gama 2  

Local de aquisição de imagens e, no caso de exames 

dinâmicos, administração de radiofármacos. 
Res TMN 

WC Câmara 

Gama 3  

Local de aquisição de imagens e, no caso de exames 

dinâmicos, administração de radiofármacos. 
Res TMN 

WC Câmara 

Gama 4  

Local de aquisição de imagens e, no caso de exames 

dinâmicos, administração de radiofármacos. (apenas é 

utilizado este WC para exames da tiroideia e 

renogramas). 

Res TMN 

WC Pre-

Processamento  
Verificação das imagens adquiridas. Res TMN 

WC Auxiliar 
 

Nenhuma função específica de modelação de 

processos, é um WC de controlo da implementação 

computacional do modelo. 

- 

WC Prova de 

esforço  

Local onde se realiza a Prova de esforço no exame 

estudo de perfusão do miocárdio. 

Res TMN 

Res Cardiologista 

WC Preparação 

RF  

Modela em conjunto em conjunto com o WC RF a 

tarefa de preparação dos radiofármacos para serem 

injectados nos pacientes, realizada na Radiofarmácia. 

Res TMN 

WC RF 
 

Modela em conjunto em conjunto com o WC 

Preparação RF a tarefa de preparação dos 

radiofármacos para serem injectados nos pacientes, 

realizada na Radiofarmácia. 

Res TMN 

Res AuxRF 
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WC 

Processamento  

Processamento das imagens realizado após o 

paciente deixar a clínica.   
Res TMN 

WC Relatórios 

 

WC onde são elaborados os relatórios dos exames a 

serem, posteriormente, entregues aos pacientes. 

Res Médicos 

Medicina Nuclear 

 

4.5.2.6 Outras considerações 

Como foi referido na breve introdução acerca do Simul8, este permite obter o impacto 

financeiro da simulação. Contudo, para a versão de estudante não é possível obter este 

impacto diferenciado para os produtos, neste caso exames, pelo que, como se verificará na 

secção dos inputs e outputs, para conseguir ter acesso a esta informação foi necessário 

programar no Visual Logic. Assim, associaram-se mais duas labels a cada paciente: lbl receita 

e lbl custo, que são atribuídas aos pacientes consoante o seu tipo de exame, ou seja Work 

Type. No WexP Pacientes é possível reunir as receitas totais da lbl receita, mas não dos 

custos, pelo que se optou por programar nas variáveis receita1, receita2, receita3, receita4, 

receita5 e receita6 todas as receitas associadas a cada um dos Work Types e nas variáveis 

custo1, custo2, custo3, custo4, custo5 e custo6 todos os custos associados aos radiofármacos 

de cada exame.  

Para terminar esta secção, salientam-se três aspectos. O primeiro relacionado com a 

modelação do caso de estudo. Nos diagramas que se encontram no Anexo III, com a 

caracterização completa dos fluxos para os vários tipos de exames, é possível verificar que se 

inclui a situação da possível necessidade de repetição dos exames ou apenas das imagens. 

Este facto não foi considerado uma vez que se modelaram exames muito diferentes na sua 

natureza e que poderiam implicar situações de repetição muito dispares. Isto é, um exame 

dinâmico pode não ser possível repetir de imediato, uma vez que não se vai administrar maior 

actividade ao paciente, já um exame como o ósseo pode ser repetido de imediato. Portanto a 

modelação da repetição do exame ou de imagens seria muito complexa para a diversidade de 

exames que se considerou e esta situação acontecerá a uma pequena porção de pacientes, 

pelo que se optou por não modelar esta situação.  

O segundo aspecto relaciona-se com o facto de, na programação no Visual Logic, terem sido 

utilizadas apenas variáveis globais, uma vez que a edição do SIMUL8 para estudantes não 

permite a utilização de variáveis locais. 

Por último, o modelo está programado para funcionar de segunda a sexta-feira, 16.5 horas por 

dia, das 7h30 às 24h. 

Após a descrição do modelo e dos fluxos envolvidos no mesmo, de seguida indicam-se os 

inputs e outputs que se definiram no modelo,  assim como a forma como estão implementados. 
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4.5.3 Inputs e Outputs do modelo 

Como foi explicado na secção referente ao modelo conceptual, desenvolveu-se uma interface 

em Excel de forma a puder alterar mais facilmente inputs e obter e manipular outputs da 

simulação. Na figura 24 encontra-se esquematizado em maior pormenor o fluxo de informação 

entre o SIMUL8 e o Excel, nomeadamente as variáveis utilizadas. A esquematização da figura 

24 segue a lógica da figura 15, apresentando os nomes das folhas do Excel que constituem 

inputs e as que constituem outputs, assim como as spreadsheets do SIMUL8 que servem de 

ligação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começando pelos inputs, definiram-se três: 

 TurnosTMN – matriz com cinco colunas e vinte e sete linhas. Cada coluna representa 

um dia da semana e cada linha um periodo de meia hora de funcionamento da clínica 

desde as sete e meia da manhã até às nove da noite. Assim, cada entrada desta matriz 

representa o número de TMN que se encontram na clínica a um determinado dia da 

semana e num determinado intervalo de tempo.    

Inputs: 

 TurnosTMN 

 Agenda Semanal 

 Jobs Matrix 
 

EXCEL 

Inputs: 

 ss Turnos TMN  

 ss ag_1s 

 Jobs Matrix 
 

SIMUL8 

 
 

SIMULAÇÃO 

SIMUL8 

Outputs: 

 ss n_exames  

 ss resultados 

 ss resultados clínica 

 ss resultados_pacientes 

 ss saída 

 ss t_espera exame 

 ss Tempo clínica 

 ss camara1 

 ss camara2 

 ss camara3 

 ss camara4 

 Outputs directos do 
SIMUL8 

 

SIMUL8 

Outputs: 

 Resultados Pacientes 

 Resultados 

 n_exames 

 T_espera exame 

 Tempo clínica 

 Saída clínica 

 Camara1 

 Camara2 

 Camara3 

 Camara4 

EXCEL 

 
Tratamento e 

manipulação dos 
outputs 

 

EXCEL 

Figura 24. Esquema representativo do fluxo de informação entre os programas Excel  e SIMUL8. Os inputs e outputs 
representados nos componentes referentes ao Excel são os nomes das folhas de cálculo onde estão os inputs enviados 

para o SIMUL8 e os outputs retirados do SIMUL8, respectivamente. 
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 Agenda Semanal – matriz com número fixo de colunas e número variável de linhas. A 

primeira coluna tem as horas de realização dos exames e as colunas seguintes 

representam cada uma um dia da semana. 

 Jobs Matrix – matriz com a Jobs Matrix que é utilizada para controlar o fluxo de 

pacientes na clínica. Esta matriz tem cinco colunas, como a Jobs Matrix: a primeira 

com o Work Type, a segunda com o Job, a terceira com o Work Center, a quarta com o 

tempo de processamento do trabalho no Work Center e a última com o Change Over
3
, 

que foi sempre considerado zero durante todas as simulações efectuadas.  

Os inputs descritos foram escolhidos por serem variáveis importantes e com interesse no 

estudo para melhoria da gestão da unidade. Como já foi referido anteriormente, os TMN são 

recursos humanos indispensáveis para o funcionamento de uma clínica de Medicina Nuclear e 

os seus salários, como técnicos especializados, são responsáveis por uma grande parte da 

despesa da clínica. Assim, o estudo do número de técnicos disponíveis em determinado 

instante na clínica será uma questão importante a avaliar.  

A agenda semanal, ou seja o número e tipo de exames a realizar a determinado dia e hora é 

igualmente uma questão fundamental como já foi igualmente referido, pois determina todo o 

funcionamento da clínica, o nível da utilização das câmaras gamas (recurso fundamental numa 

clínica de Medicina Nuclear) e outros recursos e a geração de receitas.  

Por último considerou-se a Jobs Matrix como um input no Excel por uma questão de maior 

facilidade de manipulação dos fluxos dos pacientes na clínica, uma vez que caso se queira 

alterar este fluxo no SIMUL8 é necessário reescrever muitas das linhas já preenchidas. Assim, 

através do Excel a mudança do fluxo torna-se mais simples e acessível. 

Na figura 25 é possível observar o aspecto de duas das folhas de Excel do ficheiro 

informacao.xlsx que constituem inputs do modelo, nomeadamente os turnos dos TMN e a 

agenda semanal. 

Em relação ao outputs, para a obtenção de alguns foi necessária a definição de várias 

variáveis na Information Store do SIMUL8 e a implementação de rotinas no Visual Logic, para a 

sua recolha ao longo da simulação. Outros outputs foram extraídos directamente do SIMUL8. 

Na figura 26 é possível observar a folha de Excel onde se apresentam os resultados finais, 

após o tratamento das informações presentes nas folhas de Excel enumeradas na figura 24 e 

também referidas na tabela IV. Na tabela IV encontram-se os outputs considerados, assim 

como uma breve descrição da forma como se obtém cada um deles. 

 

 

                                                   
3
 Change Over – tempo adicional de preparação do Work Center  para processamento de diferentes tipos 

de trabalho. 
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Figura 25. Imagens da  interface gráfica desenvolvida no Excel. A imagem do lado direito é referente à folha 
“TurnosTMN” e a imagem da esquerda à “Agenda Semanal”. 

Figura 26. Imagem da interface gráfica desenvolvida no Excel, nomeadamente da folha de Excel “Resultados” onde são 
reunidos os resultados finais após tratamento das informações presentes nas outras folhas de Excel para onde são copiadas 

as spreadsheets do SIMUL8. 
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 Outputs Descrição 

In
d
ic

a
d
o
re

s
 d

e
 e

fi
c
iê

n
c
ia

 

Número de exames total, por tipo, 

número máximo e mínimo por dia 

Implementou-se uma rotina no SIMUL8 que recolhe para seis variáveis o número de pacientes por tipo que passam pelo WC entrada 

clínica. Ao final de cada dia os valores dessas variáveis são registadas na ss n_exames e posteriormente colocadas a zero. No final da 

simulação o conteúdo da ss n_exames é copiado para a folha de Excel “n_exames”, onde são calculados o número total de exames, por 

tipo  e número mínimo máximo e mínimo por dia. 

Utilização dos recursos câmaras gama: 

percentagem, número médio, máximo, 

mínimo e desvio padrão de horas por 

dia; e dos TMN: percentagem global 

As percentagens de utilização são retiradas directamente do SIMUL8. As horas de utilização são calculadas através dos registos de entrada 

e saída de pacientes nos vários Work Centers em spreadsheets do Simul8 (ss proc, ss camara1, ss camara2, ss camara3, ss camara4). A 

informação das spreadsheets são então copiadas par o Excel, onde são calculados os valores, em horas, do  número médio, máximo, 

mínimo e desvio padrão de horas por dia. 

In
d
ic

a
d
o
re

s
 d

e
 e

fi
c
iê

n
c
ia

 e
 q

u
a
lid

a
d
e
 

Tempo de espera para realização do 

exame para os exames do tipo 1, 2, 3 e 

4, desvio padrão e tempo mínimo e 

máximo 

Aquando da marcação do exame no WC Marcação exame, é registado na ss resultados_pacientes várias variáveis, entre elas o dia actual, 

o dia para o qual foi realizada a marcação e o Work Type. No final da simulação, uma rotina ordena estes resultados por Work Type, 

copiando-os para a ss saida que é então copiada para a folha de Excel “T_espera exame”. No Excel estes obtém-se o tempo de espera 

para os exames do tipo 1, 2, 3 e 4, desvio padrão e tempo mínimo e máximo. 

Tempos de espera na clínica (média, 

máximo, mínimo e desvio padrão): para 

a recepção, para injecção, para 

aquisição de imagens, para pre-

processamento 

Estes tempos são retirados directamente dos resultados do SIMUL8. 

Hora de saída do último paciente por dia 

(média, mínimo, máximo e desvio 

padrão) 

No WC Auxiliar é regitada a hora de saida de cada paciente na ss saida, que já tem registado a Unique Identity de cada paciente e a hora 

de chegada. Posteriormente esta informação é ordenada, depois de copiada para a folha do Excel “saída clínica” e calculada a média, o 

valor mínimo, máximo e desvio padrão da hora de saída do último paciente. 

Tempo total na clínica: média, valor 

máximo e mínimo e desvio padrão 

Através de uma rotina no SIMUL8, são registados na ss Tempo clinica a Unique Identity, o Work Type, tempo de entrada e tempo de saída 

da clínica. No fim da simulação estes resultados são ordenados por Work Type e registados na ss resultados clínica que é copiada para a 

folha de Excel “Tempo clínica”, onde são calculados os valores médio, mínimo, máximo e desvio padrão total e por tipo de exame para o 

tempo total na clínica. 

In
d
ic

a
d
o
re

s
 

fi
n
a
n
c
e
ir
o
s
 

Receitas totais e por tipo de exames 
Seis variáveis recolhem a receita total por tipo de exame no WC Entrada clínica e nos Work Centers das câmaras gama no caso do 

renograma. Estes valores são posteriormente copiados para o Excel, onde se calcula a receita total.  

Custos totais e por tipo de exames dos 

radiofármacos 

Seis variáveis recolhem os custos por tipo de exame no WC Entrada clínica e nos  Work Centers das câmaras gama no caso do 

renograma. Estes valores são posteriormente copiados para o Excel, onde se calculam os custos totais. 

Tabela IV. Outputs do modelo e a sua forma de obtenção. 
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4.5.4 Dados e calibração do modelo 

Nesta secção pretende-se explicar de que forma se calibrou o modelo, nomeadamente os 

dados que se utilizaram ou os pressupostos admitidos na falta destes. Esta secção está 

organizada de forma semelhante à da descrição do modelo, ou seja, de início serão abordados 

os parâmetros utilizados na calibração dos objectos pertencentes à área da Recepção, 

seguindo-se os objectos utilizados para a modelação do fluxo de pacientes ao longo dos 

exames, os referentes à Radiofarmácia e por fim os ligados ao processamento de imagens e 

realização dos relatórios. Para terminar, referem-se os parâmetros utilizados para a parte 

financeira. 

Os parâmetros utilizados para a calibração do modelo podem apresentar um carácter 

estocástico ou assumir um valor fixo. Tentou tirar-se partido da utilização de parâmetros 

estocásticos, uma vez que esta é uma das vantagens da simulação por eventos discretos. 

Sempre que se verificava, quer pela análise de dados quer pela informação dada pelos 

trabalhadores, uma variabilidade significativa no comportamento de um determinado parâmetro 

considerou-se como estocástico e definiu-se uma distribuição de probabilidade no SIMUL8.   

4.5.4.1 Recepção 

Iniciando pela área da Recepção, apresenta-se na tabela V um resumo dos parâmetros 

introduzidos, que serão de seguida explicados como foram obtidos. 

Tabela V. Parâmetros utilizados na calibração dos objectos na área da Recepção. Legenda: ppd – 
probability profile distribution, ud – uniform distribution. 

Parâmetro Descrição Objecto Valor 

Tempo entre a 

entrada de pacientes 

no modelo 

Intervalo de tempo em minutos 

entre a entrada de dois pacientes 

no modelo 

WEP 

Pacientes 
var_entrada 

Label Work Type 

(Tipo de exame) 

Atribui um tipo de exame a cada 

paciente que entra no modelo 

WEP 

Pacientes 
ppd Tipo exame 

Duração da 

marcação de 

exames 

Período de tempo em minutos 

que demora a marcação do 

exame 

WC Marcação 

exame 
ud Marcação exame 

Duração do Check-in 

Período de tempo em minutos 

que demora a realizar o Check-in 

no dia do exame 

WC Recepção ud Check-in 

Label T_esp_ob 

Atribui o tempo de espera mínimo, 

em minutos, entre a 

administração do radiofármaco e 

a aquisição de imagens 

WC Entrada 

clínica 

90 para o Work Type 1,  

20 para o Work Type 2 e 3,  

0 para o Work Type 4 e 6, 

ppd T_ob_WT5 para Work Type 5 

 

O primeiro parâmetro presente na tabela IV é referente à frequência de entrada de pacientes 

no modelo. No SIMUL8 a entrada de Work Items é geralmente regida por intervalos de tempo 
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entre eles, pelo que foi necessário determinar o valor mais adequado para corresponder à 

procura actual dos serviços da Atomedical. Para tal, recorreu-se a dados dos números de 

exames realizados por dia nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2010. Admitindo que o 

número de exames realizados será semelhante ao número de exames marcados por dia, 

converteu-se esse número em valores médios para o intervalo entre a chegada de novos 

pacientes por dia. Ou seja, para cada dia (cinquenta e sete dias ao todo), calculou-se qual o 

intervalo de tempo entre a chegada de novos pacientes para marcação de exames. Com estes 

valores, recorreu-se ao programa @RISK de forma a ajustá-los a uma distribuição que pudesse 

ser definida no SIMUL8. Na figura 25 é possível observar a distribuição normal utilizada na 

simulação. De salientar ainda que foram definidos no SIMUL8 limites inferior e superior, para a 

distribuição, de respectivamente 6.8 e 12.2, uma vez que 98.2% dos dados recolhidos se 

encontram neste intervalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição normal definida não foi utilizada directamente para definir o intervalo entre a 

entrada de pacientes, porque assim a cada paciente que entrasse seria retirado um novo valor 

desse intervalo. Definiu-se então uma variável, denominada var_entrada, que às 21 horas de 

cada dia de simulação é actualizada com um dos valores da distribuição definida, pelo que o 

intervalo de tempo entre entradas de pacientes é constante ao longo de um dia de simulação.  

A atribuição dos Work Types aos pacientes, no WEP Pacientes, é realizada através de uma 

distribuição de probabilidade discreta, uma vez que os Work Types podem ter valores inteiros 

compreendidos entre 1 e 6. As percentagens foram definidas através dos dados 

disponibilizados pela Atomedical acerca do número de exames realizados no ano de 2009 para 

Figura 27. Gráfico da densidade de probabilidade da distribuição utilizada na simulação para o intervalo de tempo de 
entrada de pacientes no modelo. A azul encontram-se representados os valores introduzidos para ajuste. 
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cada um dos exames, tendo-se obtido as percentagens de 30% para o Work Type 1, 41% para 

o Work Type 2, 10% para o Work Type 3, 7% para o Work Type 4 e 6% para os Work Types 5 

e 6.  

Para a duração das actividades de marcação de exames e check-in no dia do exame, dado que 

não havia dados disponíveis, foram admitidos intervalos de tempo (indicação dada na clínica), 

no primeiro caso entre dois e quatro minutos e no segundo caso entre dois e cinco minutos, e 

que a probabilidade de ser um dos valores nos intervalos de tempo considerados é igual. Dado 

que a duração dessas tarefas pode ter um qualquer valor no interior desse intervalo, definiram-

se duas distribuições uniformes com limites inferiores e superiores correspondentes aos 

extremos dos intervalos referidos anteriormente.  

Por último, na área da Recepção, mais propriamente no WC Entrada clínica foi definida a label 

T_esp_ob, que como referido anteriormente determina o período de tempo mínimo entre a 

administração do radiofármaco e a aquisição de imagens numa das câmaras gamas. Este valor 

varia com o tipo de exame e portanto com o Work Type. Assim, através das indicações dos 

TMN considerou-se o valor de 90 para o Work Type 1, o valor de 20 para o Work Type 2, o 

valor de 20 para o Work Type 3 e o valor de 0 para o Work Type 4 e 6 (no renograma e nos 

outros estudos dinâmicos, como explicado anteriormente a administração do radiofármaco é 

dada na câmara gama com início da aquisição imediato). Para o Work Type 5 dado incluir 

vários tipos de exames com tempos mínimos de espera muito díspares, que variam entre os 

vinte minutos e as cinco horas, foi definida uma distribuição de probabilidade discreta. Optou-se 

por uma distribuição discreta uma vez que o objectivo é obter-se um valor consoante o tipo de 

exame e não um qualquer valor no intervalo que não correspondesse na realidade a nenhum 

tempo de espera mínimo de exames incluídos no Work Type 5. Assim, através dos dados 

recolhidos na clínica acerca dos tempos mínimos para cada exame e dos dados 

disponibilizados acerca do número de exames por tipo realizados em 2009, obtiveram-se as 

percentagens de 17% para o valor 20, 1% para o valor 30, 29% para o valor 90, 43% para o 

valor 120, 6% para o valor 220 e 4% para o valor 320.  

4.5.4.2 Exames 

Para a calibração do fluxo de pacientes ao longo do exame propriamente dito consideraram-se 

os parâmetros apresentados na tabela VI. Segue-se a explicação acerca dos dados utilizados 

para a obtenção destes parâmetros.   
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Tabela VI. Parâmetros utilizados na calibração dos objectos utilizados para a modelação do fluxo de 
pacientes durante o exame. Legenda: ppd – probability profile distribution, ud – uniform distribution. 

Parâmetro Descrição Objecto Valor 

Duração da administração dos 

RF 

Tempo em minutos que 

demora a administração do 

radiofármaco ao paciente 

WC Injecção ud Injecção 

Duração da aquisição de 

imagens para o exame 

gamagrafia óssea de corpo 

inteiro 

Tempo em minutos que 

demora a aquisição de 

imagens 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3 

ud ósseo  

Duração da aquisição de 

imagens para o exame estudo de 

perfusão do miocárdio 

Tempo em minutos que 

demora a aquisição de 

imagens 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3 

Repouso – 6 min 

Esforço – 7 min 

Duração da aquisição de 

imagens para o exame 

gamagrafia tiroideia 

Tempo em minutos que 

demora a aquisição de 

imagens 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3, 

WC Câmara Gama 4 

5 min 

Duração da aquisição de 

imagens para o exame 

renograma 

Tempo em minutos que o 

paciente fica na câmara gama 

para a administração do 

radiofármaco, aquisição de 

imagens e em alguns casos 

realização da prova de Lasix 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3, 

WC Câmara Gama 4 

ppd renograma 

Duração da aquisição de 

imagens para o conjunto de 

exames do Work Type 5 

Tempo em minutos que 

demora a aquisição de 

imagens 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3 

ppd Aq_tipo5  

Duração da aquisição de 

imagens para o conjunto de 

exames residual do Work Type 6 

Tempo em minutos que 

demora a aquisição de 

imagens 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3 

Ppd Aq_tipo6 

Duração do pré-processamento 

Tempo em minutos que 

demora a verificação de 

imagens após a realização do 

exame 

WC 

PreProcessamento 
1 min 

Duração prova de esforço 
Tempo em minutos que 

demora a prova de esforço 
WC Prova esforço 

ppd 

prova_esforço  

 

Todos os dados obtidos para a calibração dos parâmetros presentes na tabela VI foram obtidos 

através dos TMN, uma vez que não existiam dados disponíveis ou estes seriam de difícil 

acesso através do programa informático instalado na Atomedical. 

Começando pela actividade de administração dos radiofármacos, representada pelo WC 

Injecção, definiu-se uma distribuição de probabilidade contínua no SIMUL8, isto porque foi 

apontado, por um dos TMN, um intervalo de duração para esta actividade entre cinco e dez 

minutos e admitiu-se que todos os valores no intervalo têm igual probabilidade. 
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Para a aquisição de imagens, as durações definidas dependeram dos exames considerados. 

Começando pelo exame ósseo (Work Type 1), a aquisição de imagens pode durar entre dez e 

vinte minutos, dependendo de múltiplos factores como da volumetria do paciente e / ou 

actividade administrada ou a necessidade de adquirir imagens estáticas de uma zona mais 

específica após o scan de corpo inteiro. Assim, na ausência de dados, considerou-se, por 

indicação na clínica, para a duração deste exame uma distribuição uniforme entre os valores de 

10 e 20. 

Para a aquisição de imagens no estudo de perfusão do miocárdio e na gamagrafia tiroideia 

consideraram-se valores fixos, uma vez que, segundo a experiência dos TMN, estes não 

variam muito. Assim, considerou-se, seis minutos para a aquisição em repouso e sete minutos 

para a aquisição após a prova de esforço no exame cardíaco e 5 minutos para a aquisição da 

gamagrafia da tiroideia. 

Para o caso dos exames do Work Type 4, ou seja renogramas, foi necessário ter em conta as 

várias durações que o exame pode ter consoante o radiofármaco utilizado e a realização ou 

não da prova Lasix. Contudo, no caso do renograma não podem ser apenas considerados os 

tempos de aquisição, isto porque a injecção do paciente é realizada quando este já se encontra 

na câmara gama e portanto apesar de esta não estar a ser utilizada para adquirir imagens, 

encontra-se ocupada. Por outro lado, somou-se ainda o valor do processamento das imagens 

após a primeira aquisição, que é realizada com o paciente na câmara gama. Por fim, para os 

exames que incluem a prova de Lasix acrescentou-se ainda o tempo de processamento após a 

sua realização. É de reforçar o facto de que, a não ser os valores da aquisição de imagens, os 

outros são estimativas com base na experiência diária dos TMN. Assim, novamente através 

dos dados referentes ao número de exames por tipo realizados em 2009 definiu-se uma 

distribuição de probabilidade discreta (ppd renograma), uma vez que os tempos de aquisição 

para este exame é exacto, consoante o produto e a realização ou não da prova adicional. A 

distribuição definida inclui as probabilidades de 51% para o valor 30 (DTPA), 9% para o valor 

35 (MAG3), 24% para o valor 43 (DTPA + Lasix) e 16% para o valor 48 (MAG3 + Lasix). 

Para os Work Types 5 e 6 optou-se por definir uma distribuição de probabilidade para cada um, 

devido à grande variabilidade dos tempos de aquisição dos exames incluídos em cada grupo. 

Assim, recorrendo novamente aos dados acerca do número de exames por tipo realizados em 

2009 e aos tempos médios indicados pelos TMN para os vários exames construíram-se as 

distribuições discretas. Para o Work Type 5 definiram-se as probabilidades de 29% para o valor 

5, 1% para o valor 7, 59% para o valor 10, 9% para o valor 15 e 2% para o valor 24. Para o 

Work Type 6 definiu-se igualmente uma distribuição discreta, dado que como no caso dos 

exames do Work Type 5, apenas se pretende considerar determinados valores para o tempo 

aquisição. Assim, para o Work Type 6 obtiveram-se as probabilidades de 1% para o valor 3, 

53% para o valor 10, 1% para o valor 20, 40% para o valor 30, 3% para o valor 45 e 2% para o 

valor 60. De salientar que alguns dos exames incluídos quer no Work Type 5, quer no Work 

Type 6 implicam mais que uma aquisição de imagens e mais do que um periodo de espera 



 

62 
 

entre aquisições. Como simplificação, consideraram-se, no caso da situação referida se 

suceder, os vários periodos de tempo de espera como um só e as várias aquisições como uma 

só igualmente.  

Para a actividade de pré-processamento que se segue à aquisição de imagens considerou-se o 

valor fixo para a sua duração de um minuto. Pela experiência dos TMN esta tarefa pode durar 

por vezes menos de um minuto, outras vezes um pouco mais, pelo que se considerou o valor 

de um como uma boa aproximação para uma actividade que não varia muito na sua duração. 

Por fim, para a prova de esforço no exame estudo da perfusão do miocárdio definiu-se para a 

sua duração uma distribuição de probabilidade discreta, dado que esta pode apresentar dois 

valores, 5 ou 7, consoante o fármaco utilizado para induzir o esforço. Admitiram-se as 

probabilidades de 50% para o valor 5 e para o valor 7, uma vez que não havia dados 

disponíveis.  

4.5.4.3 Radiofarmácia 

Os Work Centers da zona referente à Radiofarmácia não necessitaram de calibração adicional, 

além da que já foi referida na secção de descrição do modelo. Isto é, considera-se que o WC 

RF está em funcionamento quatro horas por dia, nomeadamente das sete horas e meia da 

manhã às nove horas e meia e das treze horas e meia às quinze horas e meia e que o WC 

Preparação RF tem um tempo de processamento de dois minutos por Work Item.  

4.5.4.4 Gabinete de Relatórios 

Ao nível do trabalho realizado após o paciente deixar a clínica, ou seja o processamento de 

imagens e elaboração de relatórios, apresenta-se na tabela seguinte os parâmetros e 

respectivos valores considerados. 

Tabela VII. Parâmetros utilizados na calibração dos objectos utilizados para a modelação do 
processamento de imagens e elaboração dos relatórios . Legenda: ppd – probability profile distribution, ud 
– uniform distribution. 

Parâmetro Descrição Objecto Valor 

Duração do 

processamento das 

imagens 

Tempo em minutos da 

actividade de 

processamento das 

imagens  

WC 

Processamento 

Work Type 1, 5 e 6 – 5 min; 

Work Type 2 – ud Injecção; 

Work Type 3 – 2 min; 

Work Type 4 – 0 min  

Duração da elaboração 

dos relatórios do exame 

Tempo em minutos que 

demora a elaborar o 

relatório do exame 

WC Relatórios Ppd Relatórios 

 

Os parâmetros da tabela foram definidos novamente através da ajuda dos TMN e da Directora 

clínica. A duração do processamento de imagens dos exames, ou seja o tempo de 

processamento de Work Items, no WC Processamento é definida através da variável t_proc. 
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Esta variável é atribuida na SB Processamento a cada Work Item consoante do seu Work 

Type: Work Type 1, 5 e 6 – 5 minutos; Work Type 2 – ud Injecção; Work Type 3 – 2 min e Work 

Type 4 – 0 min. O caso do Work Type 2 foi o único para o qual se recorreu a uma distribuição 

de probabilidade, neste caso uma distribuição que já havia sido definida para o tempo no WC 

Injecção, porque foi o único que se considerou relevante a diferença entre valores mínimo e 

máximo referido pelos TMN. De salientar que os tempos aplicam-se a TMN experientes. Por 

último, para a redacção dos relatórios dos exames considerou-se uma distribuição indicada 

pela Directora Clínica: 70% para a duração de 10 minutos, 25% para o valor de 20 minutos e 

5% para o valor de 240 minutos. 

4.5.4.5 Dados financeiros 

Para a calibração do modelo em termos financeiros, foi analisada a tabela de preços praticada 

pela clínica e para os custos relacionados com os radiofármacos recorreu-se a uma tabela 

elaborada na Atomedical na qual apresentavam o valor final de custos associados ao 

radiofármaco por tipo de exame. Na tabela VIII encontram-se representados os valores 

considerados para a calibração financeira do modelo em termos de receitas e custos com os 

radiofármacos. Esta análise financeira é restrida, uma vez que só é considerado um tipo de 

custos.    

Tabela VIII. Parâmetros utilizados na calibração financeira do modelo. 

Parâmetro Descrição Objecto Valor 

Label receita 

Valor em euros 

facturado pela 

clínica por exame 

WEP clínica, 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3, 

WC Câmara Gama 4 

Gamagrafia óssea corpo inteiro  – 127.44 € 

Estudo de perfusão do miocárdio – 421.48 € 

Gamagrafia tiroideia – 38.41 € 

Renograma – 99.76 €, 130.69 €, 195.53 € ou 

226.45 € 

Work Type 5 – 466.99 € 

Work Type 6 – 212.54 € 

Label custo 

Valor em euros do 

custo do 

radiofármaco 

utilizado no 

exame 

WEP clínica, 

WC Câmara Gama 1, 

WC Câmara Gama 2, 

WC Câmara Gama 3, 

WC Câmara Gama 4 

Gamagrafia óssea corpo inteiro – 19.95 € 

Estudo de perfusão do miocárdio – 314.24 € 

Gamagrafia tiroideia – 4.99 € 

Renograma – 24.84 €, 49.78 €, 91.20 € ou 

182.40 € 

Work Type 5 – 402.29 € 

Work Type 6 – 119.42 € 

 

As labels receita e custo são atribuídas a todos os tipos de exame no WEP clínica, com 

excepção do exame renograma (Work Type 3) que são atribuídas às saída dos Work Centers 

das câmaras gama. Assim consegue-se atribuir o custo e receita consoante o tempo que o 

paciente ficou na câmara gama e portanto consoante o tipo de renograma que realizou. Para 
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os Work Types 5 e 6 os valores considerados são médias dos valores associados aos vários 

exames que constitui cada um dos Work Types. 

Uma vez criado e calibrado o modelo, segue-se a validação do mesmo, ou seja verificar se este 

representa o sistema real. 

4.6 Validação do modelo 

A validação do modelo é um processo que pode ser definido como “substantiation that a 

computerized model within its domain of applicability possesses a satisfactory range of 

accuracy consistent with the intended application of the model” (Sargent 1999). Existem várias 

abordagens para este processo, contudo é importante salientar que a completa validação de 

um modelo é impossível, isto porque na maioria das vezes estes modelos são utilizados para 

investigar realidades que não são completamente compreendidas (Pidd 2004). 

No presente trabalho a validação do modelo repartiu-se por duas áreas: consulta do pessoal da 

clínica e comparação de dados quantitativos. A primeira consistiu na validação dos processos e 

fluxos implementados por parte do pessoal da clínica, nomeadamente percursos dos pacientes 

na clínica ao longo do exame, procedimentos na radiofarmácia, procedimentos de análise das 

imagens dos exames e a forma como está implementada a marcação de exames. Como já se 

referiu no início da secção da descrição do modelo, tal envolveu um processo iterativo, através 

do qual se foram acrescentando a modelação de mais processos, ou por vezes simplificando 

os que já haviam sido definidos e/ou corrigindo erros de conceptualização, até ao modelo final 

apresentado. 

Para a segunda parte da validação do modelo recorreu-se a vários indicadores disponibilizados 

pela Atomedical, nomeadamente relacionados com o número de exames e os tempos de 

espera entre a marcação e a realização desses exames. Estes valores cedidos pela Atomedical 

foram então comparados com os resultados obtidos do teste do modelo, de forma a avaliar a 

performance deste. De seguida encontra-se descrito o processo de teste do modelo para 

validação, assim como os resultados obtidos. 

Para a simulação teste efectuada definiu-se de um período de warm-up, ou seja, um período de 

tempo em que a simulação decorre sem que haja recolha de resultados. Tal permite que vários 

aspectos da simulação, como filas de espera, adquiram normais condições de funcionamento 

no modelo que se está a simular (SIMUL8 2010). No caso do modelo implementado, após 

várias tentativas e observações do comportamento do modelo, definiu-se um período de warm-

up de seis meses (vinte e seis semanas) e recolheram-se resultados durante outras vinte e seis 

semanas de simulação (128700 minutos). 

Os inputs considerados para o teste do modelo para validação consistiram na agenda 

apresentada na figura 26, nos turnos dos TMN já evidenciados no capítulo 2 e na Jobs Matrix 

apresentada na figura 20, na secção de descrição do modelo.  
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A agenda apresentada na figura 28 não é uma agenda específica de uma semana da 

Atomedical, isto porque esta varia de semana para semana, mantendo algumas características 

comuns, como já foi referido no capítulo 2. Assim, a agenda apresentada é o resultado do 

estudo da agenda da Atomedical durante os três primeiros meses do ano de 2010: inicialmente 

identificaram-se os padrões semanais, ou seja os dias e horas a que se verificavam sempre ou 

quase sempre os mesmos exames. O número dos exames para um determinado dia da 

semana variava por vezes consoante a semana em estudo, pelo que, dentro do padrão 

identificado, se considerou o maior número de exames verificado para esse dia da semana nos 

três meses estudados. Assim, variando a procura com a distribuição apresentada na calibração 

do modelo tentou-se aproximar a simulação à realidade da Atomedical.  

Na tabela IX é possível observar e comparar os resultados obtidos do modelo com indicadores 

fornecidos pela Atomedical.   

1 - Gamagrafia óssea corpo inteiro 

2 - Estudo da perfusão do miocárdio 

3- Gamagrafia da tiroideia 

4 - Renograma 

5 - Work Type 5 

6 - Work Type 6 

Figura 28. Agenda semanal utilizada para validação do modelo. Na primeira imagem encontram-se as vagas para 
exames das 8h até às 11h, na segunda imagem encontram-se as vagas referentes aos horários das 11h30 às 14h e 

na última imagem as vagas para exames das 14h30 às 18h 
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Tabela IX. Tabela resumo dos resultados obtidos através do modelo e indicadores reais fornecidos pela 
Atomedical. 

Indicador Real (ano de 2010) Modelo 

Número total de exames 17954 16414 

Dias de espera para a realização do exame estudo de 

perfusão do miocárdio 
3 5 

Dias de espera para a realização do exame 

gamagrafia óssea de corpo inteiro 
2 1 

Dias de espera para a realização do exame 

gamagrafia tiroideia 
1 1 

Dias de espera para a realização do exame 

renograma 
1 1 

 

O número total de exames realizados obtido pelo modelo foi comparado com o valor do número 

de exames realizado este ano pela Atomedical entre o início do mês de Janeiro e até às duas 

primeiras semanas de Julho. Incluiram-se mais duas semanas que os seis meses uma vez que 

a clínica fechou uma semana de férias e outra para contabilizar os feriados. Por outro lado, 

consideraram-se os valores de 2010 e não os referentes a 2009 porque estes valores seriam 

mais próximos da realidade estudada, nomeadamente da agenda que foi considerada como 

input. Considera-se a diferença entre os dois valores (real e obtido através do modelo) como 

aceitável, podendo ser explicada quer pelo facto da agenda considerada ser sempre uma 

aproximação, sendo que esta só foi estudada para três meses e na realidade esta é flexível e 

aberta com as limitações já referidas quer pelo facto de surgirem exames urgentes diariamente 

que não se consideraram na procura e na agenda.  

Em relação aos dias de espera entre a marcação e a realização do exame, a média deste 

indicador coincidiu no caso dos renogramas e das gamagrafias da tiroideia, em ambos os 

casos sendo um, como se pode verificar na tabela IX. No caso da gamagrafia óssea, o 

resultado foi de um dia de espera, quando na realidade são dois e no exame do estudo de 

perfusão do miocárdio o resultado foi de cinco dias, quando na realidade a média de espera 

são três dias. Após alguma reflexão e investigação do que poderia explicar esta discrepância, 

verificou-se que a distribuição dos tipos de exame nos três meses cuja agenda se estudou não 

coincide com a distribuição considerada no modelo, definida através dos dados de 2009. Nos 

primeiros três meses de 2010, 38% dos exames realizados foram do tipo estudo de perfusão 

do miocárdio (valor inferior ao definido)  e 35% foram gamagrafias ósseas de corpo inteiro 

(valor superior ao definido) pelo que as vagas na agenda considerada espelham esta situação. 

Por outro lado, nos três meses estudados verificou-se que em duas terças-feiras e uma sexta-

feira se realizaram exames cardíacos, ao contrário do habitual, o que não foi considerado na 

simulação.   
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Deste modo as diferenças nos resultados da tabela IX são consideradas como aceitáveis, pelo 

que, dado o objectivo da Tese de desenvolvimento de uma ferramenta que apoie a gestão das 

operações na Atomedical e permita testar cenários alternativos ao actual, segue-se a 

apresentação dos resultados da simulação do contexto actual da Atomedical e dois cenários, 

de forma a demonstrar as potencialidades do modelo desenvolvido.   

5. Resultados 

No presente capítulo apresentam-se, inicialmente, os resultados de alguns indicadores obtidos 

da simulação do contexto actual da Atomedical. Posteriormente são analisados dois cenários. 

O primeiro considera um aumento de 10% na procura e a utilização de quatro pontos de check-

in na recepção, ao contrário dos três considerados, sendo as restantes variáveis e condições 

iguais às da situação actual na clínica. No segundo cenário é testada uma agenda diferente, 

mantendo-se as restantes condições actualmente verificadas.  

5.1 Contexto actual 

Nesta secção apresentam-se os resultados representativos da situação actual e para os quais 

não existe informação na Atomedical. Considerou-se na simulação os mesmos inputs 

apresentados para a validação do modelo de forma a se analisarem os outputs do modelo para 

a situação actual e para servir de base de comparação para os cenários testados e 

apresentados nas duas secções seguintes. 

Na tabela X apresentam-se os resultados relativos ao número de exames. Salienta-se que o 

número médio de exames por dia está calculado tendo em conta todos os dias da actividade 

clínica e não apenas os dias em que se realizam o tipo de exame correspondente e relembra-

se que: o Work Type 5 engloba os exames residuais que implicam espera obrigatória entre 

administração do radiofármaco e aquisição de imagens e o Work Type 6 engloba os exames 

dinâmicos, cuja administração do radiofármaco é seguida de aquisição imediata de imagens. 

Comparando os valores do número de exames realizados por tipo com metade do número de 

exames realizados em 2009 por tipo, verifica-se que os valores obtidos encontram-se dentro do 

esperado tendo em conta a agenda que foi utilizada. Ou seja, como já foi referido, a agenda 

considerada não espelha a distribuição da procura relativa de cada exame, calculada com base 

nos dados de 2009. Assim, verifica-se que o número de exames obtido na simulação do 

contexto actual para o estudo de perfusão do miocárdio está cerca de 15.2% abaixo do valor de 

2009 e os valores para os outros exames estão aumentados em 3% para o caso do renograma 

e em 18% para a gamagrafia óssea.  Em relação aos dias de espera, quando comparados com 

os indicadores reais de 2010, aplica-se o mesmo raciocínio, ou seja, o valor de dias de espera 

para o estudo de perfusão do miocárdio está mais elevado relativamente ao indicador fornecido 

pela clínica para os primeiros seis meses do ano (3 dias), devido à agenda considerada e mais 

baixo para a gamagrafia óssea, uma vez que se obteve 1.11 na simulação e o valor real é 2. 
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Relativamente ao renograma e à gamagrafia tiroideia obteve-se para ambos o tempo de espera 

de 0.7, próximo do real que é 1. 

Tabela X. Número de exames realizados por tipo e no total nas 26 semanas simuladas, número máximo, 
médio e  mínimo de exames realizado por dia, por tipo e no total. 

 

Nº de exames Nº máximo por dia Nº mínimo por dia Nº médio por dia 

Gamagrafia óssea 5820 97 12 44.8 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

6110 86 0 47.0 

Gamagrafia tiroideia 1794 20 5 13.8 

Renograma 804 13 0 6.2 

Work Type 5 838 24 1 6.4 

Work Type 6 1048 18 3 8.0 

Total 16414 154 76 126.3 

 

Tabela XI. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em dias para a realização 
do exame por tipo de exame. 

 

Relativamente aos tempos de espera e tempos que os pacientes permanecem na clínica, as 

tabelas XII, XIII, XIV e XV permitem avaliar estes indicadores de qualidade e eficiência. 

Verifica-se que alguns valores parecem excessivos, face à prática clínica observada e às 

indicações e experiência do staff, nomeadamente os valores referentes ao tempo de espera 

para administração dos radiofármacos ou o tempo máximo de espera para pré-processamento 

das imagens e a hora máxima de saída do último paciente, o que poderá ser consequência da 

calibração efectuada, admitindo valores indicados que poderão não corresponder à realidade. 

Por outro lado, ao nível da administração dos radiofármacos, por vezes são utilizadas outras 

salas que não as habituais, por exemplo a sala de ecografias, o que não foi considerado na 

modelação. Ao nível da hora de saída do último paciente da clínica, o que se verifica na 

realidade é que por vezes os últimos exames do dia são antecipados, sendo pedido aos 

pacientes para chegarem mais cedo, o que não foi igualmente considerado na modelação. No 

que se refere à hora de saída do último paciente é igualmente importante referir que os exames 

modelados conjuntamente através do Work Type 5 (exames residuais com espera obrigatória 

entre administração do radiofármaco e aquisição de imagens) implicam tempos de espera que 

podem ir até aos 320 minutos, sendo que na realidade os exames que implicam os tempos de 

espera mais demorados são realizados sempre de manhã. Tal não foi considerado na 

modelação, apenas se implementaram algumas condições para que, no caso de um paciente 

 

Tempo médio de 
espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Tempo mínimo 
(dias) 

Tempo máximo 
(dias) 

Gamagrafia óssea 1.1 1.11 0 4 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

5.4 0.84 3 8 

Gamagrafia tiroideia 0.7 0.10 0 4 

Renograma 0.7 1.06 0 3 
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ter o seu exame apartir das 15h e ter um tempo de espera associado de 320 minutos, este seja 

calculado novamente, de forma a que não haja nenhum paciente retido na clínica de um dia 

para o outro.  

Tabela XII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
realização das actividades de check-in no WC Recepção, administração do RF no WC Injecção e o pré-

processamento de imagens no WC PreProcessamento. 

 

Tabela XIII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
aquisição de imagens por tipo de exame. 

 

Tempo médio de espera 
para aquisição de 

imagens (min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 91.27 3.13 90 120.13 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

21.48 1.71 20 53.67 

Gamagrafia tiroideia 23.27 6.51 20 69.04 

Renograma 4.43 8.23 0 58.11 

 

Tabela XIV. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo total que os pacientes estão na 
clínica em minutos por tipo de exame. 

 

Tempo médio 
total na clínica 

(min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 139.87 27.04 98.10 242.91 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

175.26 47.90 66.83 352.57 

Gamagrafia tiroideia 88.95 31.50 33.37 174.01 

Renograma 51.00 14.13 32.04 118.16 

 

Tabela XV. Valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão da hora de saída do último paciente por dia. 

 

 

 

 

 Tempo médio 

de espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Tempo mínimo 

(min) 

Tempo máximo 

(min) 

Recepção 4.3 6.36 0 36.15 

Administração RF 23.01 23.76 0 126.98 

Pré-processamento 1.41 3.32 0 39.32 

 
Hora de saída do último paciente 

(horas) 

Valor médio 21.07 

Desvio padrão 1.257 

Valor máximo 23.20 

Valor mínimo 18.21 



 

70 
 

Na tabela XVI são apresentados os níveis de utilização das câmaras gama. É de realçar que a 

percentagem de utilização das câmaras gamas é calculada tendo em conta o tempo todo 

definido para a simulação, ou seja as 16.5 horas diárias (7h30-24h) e não apenas o tempo 

durante o qual há pacientes na clínica e que não se consideraram os tempos de 

encaminhamento e preparação do doente na câmara gama, que poderá ser significativo, tendo 

em conta a condição de alguns dos pacientes diagnosticados na clínica. Como seria de esperar 

a câmara gama 4 apresenta uma utilização muito inferior às restantes, uma vez que apenas se 

modelaram dois tipos de exames que podem ser realizados nessa câmara, o renograma e a 

gamagrafia tiroideia. De referir que a percentagem de utilização do recurso TMN é de 63%, 

sendo que este valor é calculado da mesma forma que os referentes às câmaras gama, pelo 

que os mesmos comentários se aplicam.     

Tabela XVI. Percentagem de utilização, valor médio, máximo e mínimo de horas de utilização por dia dos 
recursos câmaras gama. 

 
Câmara 1 Câmara 2 Câmara 3 Câmara 4 

% de utilização 50.77 50.14 37.68 11.63 

média de horas de 
utilização  por dia 

8.38 8.27 7.65 1.92 

máximo de horas de 
utilização por dia 

11.40 11.32 9.75 4.87 

mínimo de horas de 
utilização  por dia 

5.96 4.97 5.61 0.42 

 

Por fim, na tabela XVII é possível verificar os resultados financeiros obtidos. Estes valores não 

estão de acordo com os valores globais consultados na clínica. Depois de alguma investigação 

e reflexão sobre a questão, podem-se apontar várias razões para esta situação. Ao nível das 

receitas, apenas foi tida em consideração a tabela de preços elaborada pela Atomedical, 

havendo igualmente outras tabelas de preços praticados dependendo da entidade pela qual o 

paciente se apresenta. Assim, teria que se considerar as várias tabelas praticadas e quantificar 

o peso de cada entidade por tipo de exame no volume de receitas. Por outro lado, para os 

Work Types 5 e 6, considerou-se uma média dos preços, havendo grandes diferenças no valor 

dos exames considerados nesses grupos. A título de exemplo, no Work Type 5 o mínimo valor 

considerado foi de 87.29€, sendo o máximo de 1870.50€. Ao nível dos custos com os 

radiofármacos, um estudo mais aprofundado seria igualmente necessário para aproximar esse 

valor à realidade. Isto porque, diferentes fármacos são utilizados em diferente número de 

pacientes, dependendo inclusivé dos pacientes e por outro lado existem descontos praticados 

pelas empresas fornecedoras devido às quantidades compradas. Assim, os resultados 

financeiros apresentados são apenas indicativos, até porque não são considerados outros tipos 

de custos, como os relacionados com o pessoal, pelo que a sua análise deve ser realizada 

tendo em conta os factores descritos. Apresenta-se igualmente na tabela XVII o rácio custo dos 

radiofármacos para cada exame sobre a receita total. Verifica-se que o estudo de perfusão do 
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miocárdio, exame que gera mais receitas, é o exame cujos custos com radiofármacos são mais 

significativos sobre a receita total, sendo estes bastante bastante superiores aos restantes. De 

destacar ainda o peso total dos custos dos radiofármacos na receita total, 61.9%, e que reforça 

a necessidade de uma gestão eficiente destes produtos de forma a evitar desperdícios. 

Tabela XVII. Resultados financeiros (receitas e custos dos radiofármacos) em euros por tipo de exame e 
totais. 

 

5.2 Cenário I 

No cenário I testaram-se duas alterações à condição actual do caso de estudo. Por um lado, 

aumentou-se em 10% a procura de forma a avaliar a resposta do sistema, nomeadamente a 

capacidade de resposta a um aumento de solicitações. Por outro lado, tendo em conta que o 

principal ponto de estrangulamento referido pelo decisor e verificado igualmente pelo tempo 

máximo de espera obtido na secção anterior, está na recepção, considerou-se a utilização do 

quarto terminal de check-in, o qual existe mas actualmente nunca é utilizado. 

De seguida apresentam-se os resultados mais significativos obtidos na simulação do cenário 

descrito anteriormente. Os restantes resultados podem ser consultados no anexo IV.  

Na tabela XVIII é possível observar os resultados referentes ao número de exames para o 

cenário I e a simulação da situação actual, apresentada na secção anterior. Verifica-se que, 

comparando com os resultados das duas simulações, globalmente ocorreu um acréscimo do 

número de exames no cenário I. Contudo, o número de exames cardíacos (estudo de perfusão 

do miocárdio) manteve-se constante, o que indica que as vagas referentes a este exame já 

estariam todas a ser ocupadas na simulação da situação actual do caso de estudo, pelo que é 

de esperar que o tempo de espera para a realização deste exame tenha aumentado. 

 

 

 

 
Receita (€) 

Custo dos 
radiofármacos (€) 

Rácio Custo 
RF/Receita total (%) 

Gamagrafia óssea 741700.80 116109 2.8 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

2575242.80 1920006.4 46.7 

Gamagrafia tiroideia 68907.54 8952.06 0.22 

Renograma 108896.23 39982.92 0.97 

Work Type 5 391337.62 337119.02 8.20 

Work Type 6 222741.92 125152.16 3.04 

Total 4108826.91 2547321.56 61.9 
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Tabela XVIII. Número de exames realizados por tipo e no total nas 26 semanas simuladas para o cenário 
I e situação actual. 

 
Nº de exames 

 
Cenário I Situação actual Variação (%) 

Gamagrafia óssea 6044 5820 +3.8 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

6110 6110 0 

Gamagrafia tiroideia 1943 1794 +8.3 

Renograma 929 804 +15.5 

Work Type 5 1041 838 +24.2 

Work Type 6 1087 1048 +3.7 

Total 17154 16414 +4.5 

 

Na tabela XIX é possível verificar que o tempo de espera para a realização dos exames 

aumenta, mas não muito significativamente para os exames gamagrafia óssea, gamagrafia 

tiroideia e renograma, mantendo-se em níveis aceitáveis, tendo em conta que se trata de um 

serviço de diagnóstico. Contudo, para o caso do estudo de perfusão do miocárdio, o valor 

médio de espera para o exame duplicou. Este valor é demasiado elevado, devendo estar 

relacionado com o facto das vagas para este exame estarem já todas ocupadas com a procura 

considerada para a situação actual, e não se verifica na realidade, reforçando a importância de 

um agendamento de exames de acordo com a sua procura relativa.   

Tabela XIX. Valor médio e desvio padrão do tempo de espera em dias para a realização do exame por 
tipo de exame para o cenário I e situação actual. 

 

No gráfico da figura 29, pode-se observar em maior detalhe a variação da média do tempo que 

cada paciente tem que esperar até ao exame, por dia de simulação e por tipo de exame. Ou 

seja, para cada dia da simulação (durante apenas o período de recolha de resultados) e tipo de 

exame, é calculada a média dos dias de espera até ao exame para os pacientes que marcaram 

o exame nesse dia. Verifica-se de facto a tendência para o tempo de espera no caso do exame 

cardíaco aumentar, não sendo estacionário, e uma diferença significativa no tempo de espera 

entre este exame e os outros. O aspecto do gráfico relaciona-se com o facto de, quando o 

paciente contacta a clínica a uma sexta-feira, serem adicionados mais dois dias ao tempo de 

 

Cenário I Situação actual 

 

Tempo médio de 
espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Tempo médio 
de espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Gamagrafia óssea 1.9 1.36 1.1 1.11 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

11.2 1.53 5.4 0.84 

Gamagrafia tiroideia 1.2 1.29 0.7 0.10 

Renograma 0.9 1.18 0.7 1.06 
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espera devido ao fim-de-semana, uma vez que é desta forma que na clínica está implementado 

o cálculo dos dias de espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Variação da média dos dias de espera para a realização do exame por dia da simulação e por 
tipo de exame. 

 

Relativamente ao impacto do uso de quatro pontos de check-in na simulação, através da tabela 

XX verifica-se que o tempo médio de espera para a recepção diminuiu, tendo aumentado o 

tempo máximo. No entanto, tem que se considerar igualmente que o volume de pacientes 

atendidos aumentou. Uma análise mais aprofundada a esta questão seria necessária, 

nomeadamente no que concerne à utilização do recurso secretárias, já que a justificação para 

o não funcionamento do quarto terminal na recepção se prende com a falta desse recurso. Na 

simulação verifica-se que nem sempre os quatro pontos de recepção estão a funcionar. No 

total foram modelados seis recursos secretárias, associando-lhes os turnos vigentes na 

Atomedical, o que resulta na disponibilidade das seis secretárias apenas entre as 13h e as 

16h30, pelo que, uma vez que o recurso secretárias é utilizado igualmente no WC Marcação 

exame quando estão apenas duas ou quatro secretárias disponíveis não poderão funcionar 

todos os quatro pontos de check-in. 
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Tabela XX. Valor médio e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a realização das 
actividades de check-in no WC Recepção, admnistração do RF no WC Injecção e o pré-processamento 
de imagens no WC PreProcessamento. 

 

Os restantes resultados podem ser consultados no anexo IV e denotam um aumento da 

utilização dos recursos TMN e câmaras gama, o que seria de esperar, uma vez que o número 

de pacientes examinados aumentou, assim como das receitas e custos com os radiofármacos. 

Os restantes indicadores apresentam valores semelhantes aos obtidos para a simulação do 

contexto actual. 

5.3 Cenário II 

No cenário II testaram-se algumas alterações à agenda considerada para a situação actual. Na 

figura 30 é possível observar a agenda testada. Estas alterações foram pensadas com base 

nos resultados obtidos da simulação da situação actual. Assim, aumentaram-se em 24% as 

vagas para a marcação de exames cardíacos, visto ser este o exame com maior procura e com 

tempo de espera para a sua realização superior aos demais, visto o número de vagas na 

agenda considerada para a simulação da situação actual não ser suficiente para atender a esta 

procura. Para outros exames diminuiram-se das vagas referentes a outros exames, pelas 

razões inversas. Nomeadamente diminuiram-se em 7.5% as vagas para a gamagrafia óssea, 

considerando que à segunda-feira não se podem realizar exames deste tipo, em 7% as 

referentes ao renograma e 8% as referentes à gamagrafia da tiroideia. Considerou-se 

igualmente uma diminuição das vagas para os exames do Work Type 6, de cerca de 13%, isto 

porque, observando o volume de exames realizados na situação actual, este tipo de exame 

apresenta um valor superior aos realizados para o Work Type 5 e renograma, tendo sido 

implementada uma procura semelhante. Por outro lado, de forma a testar a variação das horas 

de saída do último paciente, em relação à simulação da situação actual, não se consideraram 

vagas para a marcação de exames às 18h, sendo portanto a hora máxima para chegada de 

pacientes as 17h30. 

 

 

 

 Cenário I Situação actual 

 Tempo médio 

de espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Tempo médio de 

espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Recepção 3.75 6.33 4.3 6.36 

Administração RF 24.42 23.57 23.01 23.76 

Pré-processamento 1.81 4.44 1.41 3.32 
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Em seguida apresentam-se os resultados mais significativos obtidos na simulação do cenário 

descrito anteriormente. Os restantes resultados apresentam-se no anexo V.  

Na tabela XXI é possível consultar os resultados referentes aos número de exames realizados 

nas simulações do cenário II e situação actual. Verifica-se que globalmente o número de 

exames aumentou pouco significativamente, cerca de 0.13%. Contudo, observando as 

diferenças por tipo de exames, o estudo de perfusão do miocárdio aumentou em cerca de 

8.5%, tendo os restantes exames diminuido, com excepção do Work Type 5 que se manteve 

constante. Estes valores devem ser analisados tendo em conta a lista de espera que geram, 

pelo que na tabela XXII podem-se comparar as diferenças resultantes da alteração da agenda. 

 

 

 

1 - Gamagrafia óssea 
corpo inteiro 
2 - Estudo da 
perfusão do miocárdio 
3- Gamagrafia da 
tiroideia 

4 - Renograma 

5 - Work Type 5 

6 - Work Type 6 

Figura 30. Agenda semanal utilizada para validação do modelo. Na primeira imagem encontram-se as vagas 
para exames das 8h até às 10h, na segunda imagem encontram-se as vagas referentes aos horários das 

10h30 às 14h30 e na última imagem as vagas para exames das 14h30 às 17h30. 
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Tabela XXI. Número de exames realizados por tipo e no total nas 26 semanas simuladas para o cenário II 
e situação actual. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela XXII. Valor médio e desvio padrão do tempo de espera em dias para a realização do exame por 
tipo de exame para o cenário II e situação actual. 

 

Analisando os dias de espera para a realização do exame, constata-se, pela tabela XXII, que o 

valor referente aos exames cardíacos diminui significativamente para valores mais próximos 

dos restantes exames. De facto, o máximo de dias de espera para este exame no cenário II foi 

de cinco dias, sendo em média 1.6 dias, devido ao maior número de vagas consideradas para 

este exame na agenda testada. No que se refere aos restantes exames, a média dos dias de 

espera aumentou como seria de esperar, uma vez que se diminuiram as vagas, mas 

mantendo-se em valores aceitáveis, tendo em conta o tipo de serviço prestado.  

Na figura 31 pode observar-se a variação da média dos dias de espera para o exame, ao longo 

dos vários dias de simulação e por tipo de exame. Verifica-se que a variação é para todos os 

exames é semelhante, e dentro de limites aceitáveis.  

 

 

 

 

 

Nº de exames 

 

Cenário II Situação actual Variação (%) 

Gamagrafia óssea 5460 5820 -6.1 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

6624 6110 +8.5 

Gamagrafia tiroideia 1760 1794 -1.8 

Renograma 796 804 -1 

Work Type 5 838 838 0 

Work Type 6 958 1048 -8.6 

Total 16436 16414 +0.13 

 

Cenário II Situação actual 

 

Tempo médio 
de espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Tempo médio 
de espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Gamagrafia óssea 1.2 1.17 1.1 1.11 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

1.6 1.30 5.4 0.84 

Gamagrafia tiroideia 0.9 0.18 0.7 0.10 

Renograma 1.07 1.32 0.7 1.06 
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Figura 31. Variação da média dos dias de espera para a realização do exame por dia da simulação e por 
tipo de exame. 

Acerca de indicadores de qualidade e eficiência do serviço prestado na clínica, verifica-se pela 

tabela XXIII que o tempo médio de espera para check-in diminuiu ligeiramente, mas os tempos 

de espera referentes à administração do radiofármaco e pré-processamento de imagens 

aumentaram significativamente. O aumento do tempo de espera para administração do 

radiofármaco pode estar relacionado com o facto de, na agenda testada, se terem aumentado o 

número de exames cardíacos que implicam sempre administração de radiofármaco prévia com 

tempo de espera obrigatório. A situação do aumento de espera para pré-processamento pode 

igualmente estar relacionado com esse factor, uma vez que por cada exame cardíaco são 

realizadas duas aquisições de imagens (prova de repouso e prova de esforço), o que implica 

igualmente a verificação das imagens das duas aquisições.  

Tabela XXIII. Valor médio e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a realização das 
actividades de check-in no WC Recepção, admnistração do RF no WC Injecção e o pré-processamento 

de imagens no WC PreProcessamento. 

 

Relativamente à média da hora de saída do último paciente por dia, verifica-se na tabela XXIV 

que este valor diminui ligeiramente para as 20.7 horas. Tal pode ser consequência de não se 

terem considerado exames depois das 17h30. Ao nível do valor máximo não se denotam 

 Cenário II Situação actual 

 Tempo médio 

de espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Tempo médio de 

espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Recepção 3.81 6.64 4.3 6.36 

Administração RF 29.64 28.94 23.01 23.76 

Pré-processamento 3.22 8.78 1.41 3.32 
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alterações significativas, pelo que a razão invocada na secção anterior, para este valor ser 

excessivamente elevado, ou seja ter-se considerado a realização de exames do Work Type 5 

com tempos de espera associados de 320 minutos até às 15h da tarde, se deverá verificar 

igualmente. 

Tabela XXIV. Valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão da hora de saída do último paciente por dia. 

 

 

 

 

 

Analisando o nível de utilização das câmaras gama, pela tabela XXV, verifica-se que não 

existem diferenças muito significativas. Na utilização das câmaras 3 e 4 denota-se uma 

diferença mais assinalável, provavelmente porque por um lado por cada paciente cardíaco são 

realizadas duas aquisições de imagens (repouso e esforço), o que acaba por compensar a 

descida do número dos outros exames e ser suficiente para aumentar a utilização da câmara 3, 

fazendo com que mais gamagrafias tiroideias e renogramas sejam encaminhados para a 

câmara 4. A utilização do recurso TMN aumentou para os 65% (na simulação da situação 

actual foi de 63%). Este valor pode ser não só explicado pelo aumento do número de 

aquisições nas câmaras gama (duas por cada exame cardíaco), mas igualmente pelo facto de 

o número de provas de esforço ter aumentado, uma vez que o recurso é utilizado sempre na 

sua realização. 

Tabela XXV. Percentagem de utilização, valor médio, máximo e mínimo de horas de utilização por dia dos 
recursos câmaras gama. 

 
 Câmara 1 Câmara 2 Câmara 3 Câmara 4 

% de 
utilização 

Cenário II 49.69 50.82 39.58 13.36 

Situação actual 50.77 50.14 37.68 11.63 

 

Relativamente aos outros resultados, que podem ser consultados no anexo V, destaca-se 

apenas como diferenças mais significativas os resultados financeiros, com as devidas 

limitações de análise pelas razões previamente destacadas. Verifica-se que no geral as 

receitas aumentaram cerca de 4%, impulsionadas apenas pelo aumento de receitas dos 

exames cardíacos, tendo este valor diminuido para os restantes exames. Os custos globais 

com radiofármacos aumentaram 8%, igualmente devido ao aumento do custo associado aos 

exames cardíacos, tendo os valores para os outros exames diminuído. Contudo, se se 

considerar a comparação da diferença entre os valores globais da receita e do custo dos 

 
Hora de saída do último paciente (horas) 

 
Cenário II Situação actual 

Valor médio 20.7 21.07 

Desvio padrão 1.39 1.26 

Valor máximo 23.3 23.20 

Valor mínimo 18.36 18.21 
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radiofármacos verifica-se que ocorreu um aumento de 1.5% da receita líquida quando se 

compara o cenário II com a situação actual. 

Analisando globalmente os resultados obtidos através da simulação dos cenários testados e do 

contexto actual, algumas considerações e recomendações podem ser apresentadas. Os 

resultados de ambos os cenários permitem compreender a importância de uma boa adequação 

da agenda de exames à procura relativa de cada exame, de forma a não haver exames, como 

o caso do exame de perfusão do miocárdio, cujo tempo de espera seja demasiado elevado 

para os propósitos de um serviço de dignóstico. Ou seja, uma análise da volatilidade da 

procura relativa de cada tipo de exame é importante para perceber os exames para os quais 

são necessárias mais vagas e em quais se poderá diminuir o número de vagas, permitindo 

assim utilizar mais eficientemente os recursos da unidade. Relativamente ao cenário I é 

possível compreender que a utilização de mais um ponto de check-in por si só, com o mesmo 

número de secretárias disponíveis e horários de trabalho iguais aos actualmente praticados na 

clínica, não traz vantagens muito significativas. Possivelmente uma alteração de horários do 

recurso secretárias ou a contratação de mais um recurso deste tipo seriam cenários 

importantes a considerar de forma a verificar se a performance do sistema melhoraria. Do 

cenário II importa salientar que é necessário encontrar um equilíbrio entre uma utilização mais 

eficiente dos recursos e a qualidade dos serviços prestados. Ou seja, a diminuição do tempo de 

espera para a realização do exame perfusão do miocárdio, considerando mais vagas na 

agenda para exames deste tipo, não deverá implicar uma menor qualidade do serviço prestado, 

nomeadamente relacionada com o aumento dos tempos de espera para a administração de 

radiofármacos e pré-processamento de imagens. Assim sendo o teste de cenários com uma 

organização diferente da agenda relativamente aos tipos de exame considerados seria 

importante para perceber como melhorar os indicadores de tempos de espera sem diminuir a 

qualidade dos serviços prestados.   

6. Conclusão e sugestões 

O objectivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 

gestão para a unidade Medicina Nuclear Atomedical. O modelo de simulação discreta 

desenvolvido e implementado no SIMUL8 permitiu incorporar a variabilidade inerente ao 

complexo sistema de prestação de cuidados de saúde estudado, e revelou ser útil como 

método de estudo para o problema.  

O desenvolvimento do presente trabalho compreendeu várias etapas: a contextualização da 

actividade da Atomedical, a caracterização e conceptualização da sua operação, a 

implementação e posterior calibração do modelo de simulação por eventos discretos no 

SIMUL8, e por fim a validação do modelo. O modelo implementado permite testar cenários 

diferentes da operação da clínica, obtendo-se indicadores de qualidade e eficiência relevantes 

para a avaliação desses cenários, como por exemplo tempos de espera para o exame e na 
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clínica e níveis de utilização de recursos. Contudo, os resultados obtidos devem ser analisados 

tendo em consideração que o modelo em questão pode ser melhorado, de forma a incorporar 

todos os aspectos das operações da clínica, e que a calibração realizada tem as suas 

limitações, uma vez que não teve por base, em alguns parâmetros, dados reais.  

Apesar das limitações enunciadas, os dois cenários testados permitem perceber as 

potencialidades do modelo desenvolvido e revelaram alguns factores importantes na gestão da 

unidade. O primeiro cenário consistiu na variação da procura, aumentando o seu valor em 10%, 

e na consideração de um ponto extra de check-in e o segundo cenário implicou o teste de uma 

agenda de exames alternativa. Os resultados de ambos os cenários foram posteriormente 

comparados com os resultados decorrentes da simulação da situação actual. Da análise dos 

resultados pode-se concluir, com as devidas limitações, que a agenda de exames deve estar 

adequada à procura relativa de cada exame para, por um lado, utilizar mais eficientemente os 

recursos existentes na unidade e, por outro lado, não fazer crescer filas de espera para a 

realização de determinados tipos de exames. Relativamente à utilização do ponto de check-in 

extra, esta, com o número do recurso secretárias actual, não se revelou suficiente para diminuir 

o tempo máximo de espera na recepção. Por fim, salienta-se que a agenda alternativa testada 

permitiu diminuir o indicador referente ao tempo de espera para a realização do exame estudo 

de perfusão do miocárdio e aumentar a utilização dos recursos câmaras gama e TMN. 

Contudo, a melhoria destes indicadores fez-se acompanhar de um aumento de indicadores de 

tempos de espera na clínica, piorando portanto a qualidade dos serviços prestados.   

Como já foi referido, o modelo em questão pode ser melhorado. Destacam-se os seguintes 

pontos como base para esse melhoramento: uma modelação e implementação mais completa 

da radiofarmácia após uma caracterização mais aprofundada das diferentes actividades que aí 

se desenvolvem de forma a aproximar mais a modelação desta área ao contexto real; a 

calibração de todos os parâmetros do sistema através de dados reais recolhidos na clínica, e 

considerar a utilização de mais parâmetros de natureza estocástica; a obtenção de mais 

indicadores de eficiência e qualidade, nomeadamente relacionados com a utilização de outros 

recursos, como as secretárias, e com tempos de espera para o levantamento de exames ou 

realização da prova de esforço, tirando partido da boa interacção entre o Excel e o SIMUL8; o 

desenvolvimento da análise financeira, considerando mais custos, como os referentes ao 

pessoal e equipamento, e uma calibração que capture a variabilidade dos preços praticados 

consoantes a entidade desenvolvida. 

No que se refere às simulações efectuadas, destaca-se a possibilidade de, no futuro, se utilizar 

uma das funcionalidades do SIMUL8 que se prende com a realização de trials, que são 

constituídos por uma série de execuções do modelo com os mesmos parâmetros a não ser os 

números aleatórios, dado que a simulação por eventos discretos faz uso de números aleatórios 

para simular a aleatoriedade dos eventos. Assim, a consideração de trials seria importante para 

analisar o quão diferentes os resultados podem ser, uma vez que os resultados são 

apresentados em intervalos de confiança. Contudo, pela forma como foi construído o modelo, 
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em que são copiados outputs para o Excel no fim de cada execução, não se realizou nenhum 

trial. Tal exigiria que se copiassem os outputs no final de cada execução no trial, implicando 

igualmente o tratamento de uma grande quantidade de informação em pouco tempo, tendo em 

conta igualmente que cada execução da simulação com o tempo de seis meses demora cerca 

de uma hora e meia. Por outro lado, no presente trabalho apenas se apresentam os resultados 

de dois cenários, pelo que a realização de mais testes e mais complexos, considerando a 

variação simultânea de mais inputs ou parâmetros do modelo justifica-se de forma a potenciar 

o uso do modelo desenvolvido. 

Salienta-se ainda a possibilidade da utilização da simulação por eventos discretos na 

optimização de sistemas complexos como nos referentes à prestação de cuidados de saúde. A 

simulação por eventos discretos não é uma ferramenta de optimização, permitindo, como já foi 

referido, obter estimativas de medidas de performance de, por exemplo, eficiência e qualidade. 

Assim, os modelos de simulação por eventos discretos apresentam vários outputs a optimizar, 

constituindo portanto um problema multi-objectivo (Jacobson, Hall et al. 2006). O SIMUL8 na 

sua versão profissional permite tratar problemas de optimização, isolando os cenários que têm 

os outputs melhores de acordo com os critérios determinados pelo utilizador. Sendo assim, a 

utilização desta característica no futuro permitiria obter um conjunto de cenários segundo um 

conjunto de critérios que optimizariam indicadores de eficiência e qualidade importantes. 

Por fim, é importante referir que existem muito poucos trabalhos do género deste na área de 

Medicina Nuclear. A utilização da metodologia da simulação por eventos discretos nesta área 

justifica-se quer pelas características do sector no qual se insere, a prestação de cuidados de 

saúde, quer pelas características da própria área, envolvendo a utilização de produtos 

perecíveis caros e tempos restrictos para a realização dos procedimentos de forma a não 

comprometer a saúde do doente e qualidade das imagens. 
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Anexo I 

Exames oferecidos pela Atomedical (Atomedical 2009). 

 

Cintigrafias 

Estudos ósseos Estudos oncológicos e endocrinológicos 

Cintigrafia Óssea de Corpo Inteiro Gamagrafia da Glândula Tiroideia 

Cintigrafia Óssea Parcelar Cintigrafia das Paratiroideias 

Cintigrafia Óssea (Estudo Tomográfico) Cintigrafia com Gálio 

Cintigrafia Óssea em Três Fases Cintigrafia com Tálio 

Estudos Cardíacos Cintigrafia Suprarenal (Iodocolesterol) 

Cintigrafia de perfusão do Miocárdio (Repouso e 
Esforço) 

Cintigrafia Suprarenal (MIBG) 

Angiografia de Radionuclidos Cintigrafia dos receptores da Somatostatina (Octreoscan) 

Cintigrafia Cardíaca com MIBG Cintigrafia Mamária 

Estudos Nefro-urulógicos Linfocintigrafia (Gânglio sentinela) 

Renograma (DTPA) Tomografia Cerebral (SPECT) com Tálio 

Renograma Diurético Cintigrafia Corporal com 131I 

Renograma sob Captopril Tomografia (SPECT) pulmonar com Depreótido (Neospect) 

Renograma (Mag3) Cintigrafia da Medula Óssea 

Cintigrafia Renal Imunocintigrafia Anti-CEA 

Gamacistografia Directa Cintigrafia Corporal com DMSA 

Gamacistografia Indirecta Estudos do sistema digestivo 

Estudos Pulmonares Estudo Funcional das Glândulas salivares 

Cintigrafia Pulmonar de Ventilação / Perfusão Pesquisa de Divertículo de Meckel 

Cintigrafia Pulmonar de Perfusão Pesquisa de Refluxo Gastro-esofágico 

Estudo de permeabilidade pulmonar epitelial Estudo do esvaziamento gástrico 

Estudos cerebrais Estudo do esvaziamento esofágico 

Tomografia Cerebral (SPECT) com HMPAO ou ECD Pesquisa de hemorragia digestiva 

Tomografia Cerebral (SPECT) com Tálio Cintigrafia Hepática com glóbulos vermelhos marcados 

Tomografia Cerebral (SPECT) com IBZM 
Tomografia (SPECT) Hepática com glóbulos vermelhos 
marcados 

Tomografia (SPECT) Cerebral com Ioflupano 
(Datascan) 

Cintigrafia hepato-biliar 

Outros estudos Cintigrafia hepato-esplénica 

Linfocintigrafia Tomografia (SPECT) Hepática 

Imunocintigrafia Anti-Granulocitos Ecografias 

Cintigrafia Testicular Ecografia da Glândula Tiroideia 

Dacriocintigrafia Ecografia das glândulas Salivares 

Terapêuticas Ecografia Renal 

Terapêutica Paliativa com Samário Ecografia Abdominal 

Terapêutica Paliativa com Estrôncio Ecografia Pélvica 

Terapêutica com 131I no Hipertiroidismo   
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Anexo II 

Análise ABC: ano 2008 

Exame Nº de exames 
Receita por 
exame (€) 

Receita total 
por tipo de 
exame (€) 

Percentagem 
acumulada da receita 

por tipo de exame 

Estudo de perfusão do miocárdio 13424 421,48 5657947,52 72,17666895 

gamagrafia óssea de corpo inteiro 9524 127,44 1213738,56 87,65995258 

gamagrafia da tiroideia 3152 38,41 121068,32 89,20438332 

Gamagrafia pulmonar (Perf e Vent) 602 170,59 102695,18 90,51443365 

cintigrafia renal 977 87,29 85282,33 91,60235369 

Renograma (DTPA) 832 99,76 83000,32 92,66116284 

Renograma 852 75,86 64632,72 93,48566226 

cintigrafia de corpo inteiro com galio 194 460,33 89304,02 94,62488574 

cintigrafia com receptores da somastatina 36 1328,8 47836,8 95,23512486 

Cintigrafia Glândulas Salivares 348 127,19 44262,12 95,79976289 

Angiografia de Radionuclidos de equilíbrio 352 123,2 43366,4 96,35297451 

Cintigrafia Corpo Inteiro com MIBG 98 383,08 37541,84 96,83188403 

Gamacistografia directa 241 144,65 34860,65 97,27659046 

pesquisa de gânglio sentinela 188 155 29140 97,64832033 

Renograma (DTPA) com prova de Lasix 181 130,69 23654,89 97,95007837 

gamacistografia indirecta + renog (MAG3) 83 265,88 22068,04 98,23159347 

Gamagrafia óssea parcelar 252 87,29 21997,08 98,51220334 

gamagrafia das paratiroideias 84 223,46 18770,64 98,75165453 

Renograma (MAG3) com prova de Lasix 75 226,45 16983,75 98,96831093 

Renograma com MAG3 65 195,53 12709,45 99,13044141 

gamagrafia com norcolesterol 16 659 10544 99,26494792 

vista parcelar 378 25,94 9805,32 99,39003133 

Tomografia Cerebral com 123I Ioflupano 8 850 6800 99,4767768 

gamagrafia parcelar com gálio 23 282,82 6504,86 99,55975727 

Tomografia Cerebral com ECD 11 512,76 5640,36 99,63170958 

Renograma após Captopril 33 130,69 4312,77 99,68672624 

linfocintigrafia 24 130,69 3136,56 99,72673836 

gamagrafia corp. MIBG 131I 6 391,56 2349,36 99,75670841 

Terapêutica com iodo 131 10 Mci 8 260 2080 99,78324232 

Tomografia com eritrócitos 14 146,15 2046,1 99,80934378 

gamagrafia corp. com 131I  3aF 7 283,07 1981,49 99,83462103 

Terapêutica com samarium 1 1870,49 1870,49 99,85848228 

estudo func. Vias biliares e RBG 11 160,61 1766,71 99,88101965 

Pesquisa de divertículo de Meckel 17 97,76 1661,92 99,90222024 

gamagrafia corporal com talio 5 288,31 1441,55 99,92060965 

gamagrafia ossea de c. inteiro c/f.vascular 8 152,13 1217,04 99,93613505 

Renograma MAG3 cistografia Ind. E Lasix 4 287,8 1151,2 99,95082055 

esvaziamento gástrico + RGE 7 127,19 890,33 99,96217821 

Imunocintigrafia antimelanoma 1 650,93 650,93 99,97048192 

Gamagrafia pulmonar perfusão 5 108,24 541,2 99,97738584 
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Pesquisa Hemorragia Digestiva 4 127,19 508,76 99,98387593 

dacriocintigrafia 5 87,29 436,45 99,98944359 

Terapêutica com iodo 131 5 Mci 2 210 420 99,99480139 

Cintigrafia Cardíaca com 123I-MIBG 1 320,23 320,23 99,99888647 

fase vascular isolada 1 87,29 87,29 100 

 

Análise ABC: ano 2009 

Exame Nº de exames 
Receita por 
exame (€) 

Receita total por 
tipo de exame (€) 

Percentagem 
acumulada da receita 

por tipo de exame 

Estudo de perfusão do miocárdio 14074 421,48 5931909,52 72,7960012 

Gamagrafia óssea de corpo inteiro 9511 127,44 1212081,84 87,6705893 

Gamagrafia da tiroideia 2977 38,41 114346,57 89,0738429 

Cintigrafia de corpo inteiro com gálio 199 460,33 91605,67 90,1980216 

Gamagrafia pulmonar (Perf e Vent) 535 170,59 91265,65 91,3180276 

Renograma (DTPA) 878 99,76 87589,28 92,3929175 

Cintigrafia com receptores da somastatina 59 1328,8 78399,2 93,3550273 

Cintigrafia renal 857 87,29 74807,53 94,2730603 

Renograma 742 75,86 56288,12 94,9638244 

Gamagrafia corp. com MIBG 123I 135 383,08 51715,8 95,5984773 

Estudo funcional das glandulas salivares 389 127,19 49476,91 96,2056546 

Angiografia Cardíaca de Equilíbrio 306 123,2 37699,2 96,6682967 

Pesquisa de gânglio sentinela 224 155 34720 97,0943783 

Gamacistografia directa 207 144,65 29942,55 97,4618313 

Gamagrafia das paratiroideias 125 223,46 27932,5 97,8046171 

Renograma (MAG3) com prova de Lasix 116 226,45 26268,2 98,1269787 

Gamagrafia óssea parcelar 284 87,29 24790,36 98,4312043 

Renograma (DTPA) com prova de Lasix 171 130,69 22347,99 98,7054574 

Terapêutica com samarium 8 1870,49 14963,92 98,8890936 

Renograma com MAG3 73 195,53 14273,69 99,0642594 

Gamacistografia indirecta + renog (MAG3) 51 265,88 13559,88 99,2306653 

Renograma MAG3 cistografia Ind. E Lasix 30 287,8 8634 99,3366212 

Tomografia Cerebral com 123I Ioflupano 10 850 8500 99,4409327 

Vista parcelar 287 25,94 7444,78 99,5322945 

Tomografia Cerebral com ECD 12 512,76 6153,12 99,6078052 

Gamagrafia parcelar com gálio 19 282,82 5373,58 99,6737494 

Linfocintigrafia 26 130,69 3397,94 99,7154487 

Cintigrafia Miocárdica em repouso 18 160 2880 99,7507919 

Renograma após Captopril 20 130,69 2613,8 99,7828683 

Gamagrafia corporal com talio 7 288,31 2018,17 99,8076351 

Terapêutica com estrôncio 89 1 1755,77 1755,77 99,8291818 

Pesquisa de divertículo de Meckel 17 97,76 1661,92 99,8495768 

Estudo func. Vias biliares e RBG 10 160,61 1606,1 99,8692867 
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Gamagrafia pulmonar perfusão 14 108,24 1515,36 99,8878831 

Tomografia com eritrócitos 9 146,15 1315,35 99,904025 

Esvaziamento gástrico + RGE 9 127,19 1144,71 99,9180728 

Gamagrafia ossea de c. inteiro c/f.vascular 7 152,13 1064,91 99,9311413 

Pesquisa Hemorragia Digestiva 8 127,19 1017,52 99,9436283 

Gamagrafia corp. com 131I  3aF 3 283,07 849,21 99,9540497 

Gamagrafia corp. MIBG 131I 2 391,56 783,12 99,9636601 

Gamagrafia com norcolesterol 1 659 659 99,9717473 

Terapêutica com iodo 131 10 Mci 2 260 520 99,9781287 

Gamagrafia pulmonar (Inal- Vent) 4 108,24 432,96 99,983442 

Renograma transplante 2 132,18 264,36 99,9866862 

Terapêutica com ytrium (90Y) 2 132,18 264,36 99,9899304 

Dacriocintigrafia 3 87,29 261,87 99,993144 

Gamagrafia testicular 2 130,69 261,38 99,9963517 

Terapêutica com iodo 131 5 Mci 1 210 210 99,9989288 

Gamagrafia hepato-esplénica 1 87,29 87,29 100 
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Anexo IV 

Resultados referentes à simulação do cenário I: 

Tabela XXVI. Número de exames realizados por tipo e no total nas 26 semanas simuladas, número 
máximo e mínimo de exames realizado num dia, por tipo e no total. 

 
Nº de exames Nº máximo por dia Nº mínimo por dia 

Gamagrafia óssea 6044 97 12 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

6110 86 0 

Gamagrafia tiroideia 1943 20 6 

Renograma 929 16 1 

Work Type 5 1041 26 3 

Work Type 6 1087 19 2 

Total 17154 156 100 

 

 

Tabela XXVII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em dias para a 
realização do exame por tipo de exame. 

 

Tabela XXVIII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
realização das actividades de check-in no WC Recepção, admnistração do RF no WC Injecção e o pré-

processamento de imagens no WC PreProcessamento. 

 
 
 
 
 

 

Tempo médio de 
espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Tempo mínimo 
(dias) 

Tempo máximo 
(dias) 

Gamagrafia óssea 1.9 1.36 0 6 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

11.2 1.53 8 16 

Gamagrafia tiroideia 1.2 1.29 0 5 

Renograma 0.9 1.18 0 4 

 Tempo médio 

de espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Tempo mínimo 

(min) 

Tempo máximo 

(min) 

Recepção 3.75 6.33 0 37.13 

Administração RF 24.42 23.57 0 125.54 

Pré-processamento 1.81 4.44 0 56.34 
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Tabela XXIX. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
aquisição de imagens por tipo de exame. 

 

Tempo médio de espera 
para aquisição de 

imagens (min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 91.68 3.69 90 123.84 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

21.48 1.64 20 53.67 

Gamagrafia tiroideia 25.56 10.91 20 98.97 

Renograma 6.07 12.19 0 75.96 

 

 

Tabela XXX. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo total que os pacientes estão na 
clínica em minutos por tipo de exame. 

 

Tempo médio 
total na clínica 

(min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 140.53 26.18 98.12 238.00 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

179.84 47.36 66.38 353.05 

Gamagrafia tiroideia 92.18 33.19 33.47 191.55 

Renograma 51.19 15.73 32.05 126.97 

 

Tabela XXXI. Valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão da hora de saída do último paciente por dia. 

 

 

 

 

 

Tabela XXXII. Percentagem de utilização, valor médio, máximo e mínimo de horas de utilização por dia 
dos recursos câmaras gama. 

 
Câmara 1 Câmara 2 Câmara 3 Câmara 4 TMN 

% de utilização 52.68 52.52 52.59 12.65 65 

média de horas de 
utilização  por dia 

8.45 8.44 8.45 2.09 
 

máximo de horas de 
utilização por dia 

11.38 9.81 9.27 5.03 
 

mínimo de horas de 
utilização  por dia 

5.50 5.05 4.94 0.42 
 

 
Hora de saída do último paciente 

(horas) 

Valor médio 21.0226 

Desvio padrão 1.03 

Valor máximo 23.31 

Valor mínimo 18.43 
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Tabela XXXIII. Resultados financeiros (receitas e custos dos radiofármacos) em euros por tipo de exame 
e totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Receita (€) 

Custos dos radiofármacos 
(€) 

Gamagrafia óssea 770247.36 120577.8 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

2575242.8 1920006.4 

Gamagrafia tiroideia 74630.63 9695.57 

Renograma 125977.26 48525.38 

Work Type 5 486136.59 419429.31 

Work Type 6 231030.98 129809.54 

Total 4263265.62 2648044.0 
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Anexo V 

Resultados referentes à simulação do cenário II: 

Tabela XXXIV. Número de exames realizados por tipo e no total nas 26 semanas simuladas, número 
máximo, médio e  mínimo de exames realizado por dia, por tipo e no total. 

 

Nº de exames Nº máximo por dia Nº mínimo por dia Nº médio por dia 

Gamagrafia óssea 5460 97 0 42.0 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

6624 105 0 51.0 

Gamagrafia tiroideia 1760 20 6 13.5 

Renograma 796 13 0 6.123 

Work Type 5 838 22 1 6.44 

Work Type 6 958 17 3 7.36 

Total 16436 154 76 126.3 

 

Tabela XXXV. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em dias para a 
realização do exame por tipo de exame. 

Tabela XXXVI. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
realização das actividades de check-in no WC Recepção, admnistração do RF no WC Injecção e o pré-

processamento de imagens no WC PreProcessamento. 

 

Tabela XXXVII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo de espera em minutos para a 
aquisição de imagens por tipo de exame. 

 

Tempo médio de espera 
para aquisição de 

imagens (min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 91.53 3.32 90 115.75 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

22.16 3.68 20 64.14 

Gamagrafia tiroideia 24.44 8.62 20 89.69 

Renograma 7.1 12.44 0 71.05 

 

 

Tempo médio de 
espera (dias) 

Desvio padrão 
(dias) 

Tempo mínimo 
(dias) 

Tempo máximo 
(dias) 

Gamagrafia óssea 1.2 1.17 0 4 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

1.5 1.30 0 5 

Gamagrafia tiroideia 0.9 0.18 0 4 

Renograma 1.07 1.32 0 4 

 Tempo médio 

de espera (min) 

Desvio padrão 

(min) 

Tempo mínimo 

(min) 

Tempo máximo 

(min) 

Recepção 3.81 6.64 0 36.36 

Administração RF 29.64 28.94 0 142.94 

Pré-processamento 3.22 8.78 0 77.5 
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Tabela XXXVIII. Valor médio, mínimo, máximo e desvio padrão do tempo total que os pacientes estão na 
clínica em minutos por tipo de exame. 

 

Tempo médio 
total na clínica 

(min) 

desvio padrão 
(min) 

Tempo mínimo 
(min) 

Tempo máximo 
(min) 

Gamagrafia óssea 138.86 25.02 98.35 296.29 

Estudo de perfusão 
do miocárdio 

196.83 53.00 69.72 393.53 

Gamagrafia tiroideia 101.07 38.58 34.09 226.82 

Renograma 52.21 16.92 32.00 224.66 

 

Tabela XXXIX. Valor médio, máximo, mínimo e desvio padrão da hora de saída do último paciente por 
dia. 

 

 

 

 

Tabela XL. Percentagem de utilização, valor médio, máximo e mínimo de horas de utilização por dia dos 
recursos câmaras gama. 

 
Câmara 1 Câmara 2 Câmara 3 Câmara 4 

% de utilização 49.69 50.82 39.58 13.36 

média de horas de 
utilização  por dia 

8.2 8.38 6.53 2.20 

máximo de horas de 
utilização por dia 

11.64 11.52 7.9 5.32 

mínimo de horas de 
utilização  por dia 

5.47 5.02 4.78 0.25 

 

 

  

 
Hora de saída do último paciente 

(horas) 

Valor médio 20.7 

Desvio padrão 1.39 

Valor máximo 23.3 

Valor mínimo 17.5 
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Tabela XLI. Resultados financeiros (receitas e custos dos radiofármacos) em euros por tipo de exame e 
totais. 

 

 
 
 
 

 
Receita (€) 

Custo dos radiofármacos 
(€) 

Gamagrafia óssea 69587.86 108927 

Estudo de perfusão do 
miocárdio 

2791883.52 2081525.76 

Gamagrafia tiroideia 67601.6 8782.4 

Renograma 121956.31 36284.864 

Work Type 5 391337.62 337119.02 

Work Type 6 203613.32 114404.36 

Total 4272220.23 2687043.40 


