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Quais as contribuições da programação matemática para 

problemas de saúde? 

Equilibrar uma melhor qualidade de atendimento com recursos limitados ao menor custo 

considerando a crescente demanda por procedimentos e intervenções médicas é um desafio da 

saúde a nível global. Neste contexto, a busca pelo aumento da eficiência na utilização de recursos, 

a partir do desenvolvimento de métodos avançados para planejar e programar seus processos torna-

se um tema central na gestão hospitalar moderna¹. 

Ampliando este problema para Saúde em espectro mais amplo, diversas revisões 

sistemáticas da literatura foram conduzidas na última década no intuito de mapear problemas 

relacionados à área da saúde e que tipo de abordagem é comumente utilizada², que decisões são 

tomadas nas diversas áreas gerenciais e em qual alçada decisória elas estão³ e que tipo de modelos 

e ferramentas são comumente utilizados para apoiar a tomada de decisão4. 

Ainda que com propostas diferentes, as três pesquisas citadas encontraram na programação 

matemática (ou otimização) alternativas para discutir formas eficientes de planejamento e 

programação de atividades. Esta eficiência tipicamente é traduzida matematicamente para uma 

função objetivo que carrega consigo um conjunto de decisões a serem tomadas. Estas decisões (ou 

variáveis de decisão) são posteriormente delimitadas por um conjunto de restrições que podem 

envolver diferentes naturezas (financeiras, espaço físico, critérios assistenciais, entre outras). 

Alguns exemplos de problemas resolvidos por programação matemática com os quais a 

equipe do LEGOS já se deparou são: 

● Quantos profissionais eu deveria disponibilizar e em quais postos de trabalho alocá-los  para 

atender a todos os pacientes de uma unidade de saúde em até 1 hora? 

● Quando e quantos recursos como sala de cirurgia, aparelhos de diagnóstico por imagem, 

entre outros devem estar disponíveis para que um médico residente possa realizar o número mínimo 

de cirurgias especificados pela legislação vigente para obtenção do título de especialista? 

● Quantos carros são necessários para transportar todos os pacientes do município do Rio de 

Janeiro de suas casas até as unidades de tratamento (e vice-versa) de modo que eles não esperem 

mais de 1 hora? 

As respostas a essas perguntas reforçam o potencial da programação matemática em 

solucionar problemas de saúde a abre portas para novas indagações. 
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Nota técnica divulgada em 13 de abril de 2020. 
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