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1. RESUMO 

Estudo do fluxo de pré atendimento de uma empresa de medicina diagnostica afim de 

reduzir o tempo de espera dos pacientes e do atendimento nos guichês, através de 

um novo sistema de cadastramento de ficha considerando o pré atendimento. O 

projeto busca alcançar um aumento da produtividade e da satisfação do cliente. 

2. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, analisa-se uma clínica de medicina diagnóstica, onde o atendimento 

ao cliente é muito importante, já que lida com a saúde do ser humano. Dessa forma, 

utilizando ferramentas de tecnologia da informação como software on-line para 

agendamento e monitoramento das senhas de atendimento é possível aprimorar o 

atendimento nos guichês e o tempo de permanência do cliente. 

Para este estudo, a definição da proposta de melhoraria ocorrerá por meio da análise 

do fluxo atual de clientes, coleta de dados relacionados aos tempos de espera e 

atendimento e análise de simulação de diferentes soluções, observando as principais 

atividades gargalo do sistema que acarretam em um aumento excessivo no tempo 

gasto pelos mesmos durante todo o processo. 

O trabalho busca propor uma solução consistente para os problemas relacionados as 

filas de atendimento e insatisfação dos clientes e perda da produtividade da empresa. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho de conclusão de curso é propor uma alternativa 

viável para otimização de procedimentos de pré atendimento nos guichês 

indispensáveis para o funcionamento de uma clínica de medicina diagnóstica a fim de 

reduzir o tempo de permanência do cliente no sistema aumentando a produtividade 

das operações e qualidade do serviço prestado. Entre os objetivos secundários do 

projeto, pode-se destacar o aumento da rentabilidade da clínica de medicina 

diagnóstica a partir da potencialização do seu processo produtivo e maior satisfação 

do cliente, o que provoca a fidelização do mesmo e pode atrair novos clientes.  

4. METODOLOGIA 

De acordo com a finalidade do projeto, a pesquisa deste trabalho é classificada como 

aplicada já que irá entender o funcionamento de um fluxo atual, estudar propostas de 

melhorias e aplica-las na prática.  

Em relação aos objetivos, o trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória já 

que constrói hipóteses para o problema em questão e torna-o explícito (GIL, 2002), 

proporcionando uma análise dos resultados através da coleta de dados em campo e 



dados disponibilizados pela empresa e entrevistas com clientes da clínica de medicina 

diagnóstica.  

Quanto a fonte de dados, este trabalho de conclusão de curso pode ser classificado 

como pesquisa de campo pois os dados primários foram coletados através do 

acompanhamento do tempo de permanência dos clientes na clínica de medicina 

diagnóstica em diferentes exames, dias e horários. Além disso, a empresa CDB 

forneceu para o desenvolvimento do trabalho dados referentes ao processo que já 

estavam sob comando da clínica e que foram pertinentes ao tema proposto, 

conhecidos como dados secundários. De acordo com a natureza do trabalho, a 

pesquisa pode ser classificada como pesquisa combinada já que envolve a 

quantitativa e a qualitativa.  

Em relação ao procedimento de coleta de dados, o projeto de trabalho de conclusão 

de curso pode ser classificado como estudo de caso tratando-se de um estudo 

profundo de apenas um objetivo considerando um fenômeno contemporâneo e um 

cenário real (GIL, 2002).  

5. DESENVOLVIMENTO 

A coleta dos dados primários e secundários possibilitou a elaboração do fluxograma 

de atendimento atual e analise de etapas gargalo do processo por meio de um 

software de simulação. Desenvolveu-se uma proposta de melhoria do fluxo a partir da 

transferência de etapas de atendimento para um pré atendimento. Automatizando e 

integrando os sistemas, o projeto terá um totem de atendimento e agendamento 

online, sendo assim, quando o paciente agendar o seu exame, através do site da 

empresa ou telefone, ele também terá a opção de encaminhar os documentos 

obrigatórios para abertura de sua ficha cadastral. Assim, um membro da equipe de 

backoffice1 terá acesso a todas as informações para efetuar o cadastro. Como retorno, 

o cliente receberá um código de barras ou número de protocolo que será usado na 

chegada à clínica. Neste caso, o único procedimento a ser feito é a entrega do pedido 

médico e identificação com documento em um balcão de atendimento que será 

instalado para este procedimento. Assim, cliente só precisará esperar para ser 

chamado para à realização do exame. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

                                                           
1 Departamento da empresa dedicado à realização dos serviços operacionais de cada cliente. 



 

A partir do estudo do fluxo de atendimento atual construiu-se o ACD representado 

pela figura 1 que será utilizado para facilitar a implementação do sistema no software 

Simul8. O resultado da simulação possibilitará a análise de etapas gargalo e uma 

proposta de melhoria, representada pela figura 2. Assim, a simulação elaborada a 

partir deste segundo ACD, comprovará uma redução no tempo de atendimento gasto 

no processo. 

Figura 1 - ACD atual 

 

Figura 2 - ACD proposta de melhoria 
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