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Resumo 

Num sector em que a competitividade é crescente e a exigência dos seus gestores aumenta dia 
após dia, a eliminação de desperdício e a prestação de um serviço de elevada qualidade 
constituem os elementos vitais para a sustentabilidade de qualquer unidade hospitalar. 

O baixo nível de serviço provocado pelas inúmeras rupturas, tempos de espera elevados, 
stocks excessivos, layouts pouco funcionais e tarefas sem valor acrescentado criam a 
necessidade de recorrer a uma filosofia orientada à eliminação do desperdício: a filosofia 
Lean/Kaizen. Através do estudo das metodologias TFM (Total Flow Management) e TSM 
(Total Service Management) demonstra-se a importância de sincronizar todos os processos 
desde a encomenda de um artigo até ao seu abastecimento nos serviços de cuidados 
hospitalares. Esta sincronização, que tem origem nos consumos de cada serviço, repercute-se 
por toda a cadeia de abastecimento até chegar ao fornecedor. O sistema utilizado, tipicamente 
pull-based, isto é, comandado pelo utente e pelas suas necessidades, utiliza um operador 
logístico para efectuar a ligação entre o armazém e os serviços hospitalares, concentrando em 
si todo o desperdício. No âmbito da logística externa é elaborada uma análise sobre as 
principais variáveis envolvidas: a criação de rotas e a frequência de entrega. Por fim, o estudo 
da simplificação dos processos administrativos é também abordado uma vez que servem de 
suporte a ambas as logísticas: interna e externa. 

À margem deste tema, é também desenvolvida uma ferramenta de eliminação de desperdício 
aplicada ao desenvolvimento de produto denominada de TDS (Total Development System). 

As reduções de stock e níveis de ruptura aliadas a um melhor acompanhamento por parte do 
armazém às unidades de cuidados hospitalares, permitem comprovar a eficácia da filosofia 
Lean/Kaizen mesmo quando aplicada em ambientes hospitalares. A aplicação desta filosofia 
permite também a criação de uma cultura de melhoria contínua aumentando ainda o grau de 
alinhamento organizacional. 
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Abstract 

 
In an industry where competition is increasing and the demand of their managers increases 
day after day, waste elimination and provision of a high quality service is vital to the 
sustainability of any hospital. 
The low level of service caused by many disruptions, high level of waiting time, excessive 
stocks, incorrect layouts and tasks that do not add value create the need for a philosophy 
oriented towards waste elimination: the Kaizen/Lean philosophy. Through the study of TFM 
(Total Flow Management) and TSM (Total Service Management) methodologies, it is 
demonstrated the importance of synchronizing all the processes when ordering a item until its 
supply to the hospital services. 

This synchronization, which is based on service-specific consumption, is reflected throughout 
the supply chain down to the supplier. The system typically pull-based, which is controlled by 
the user and their needs, uses a logistic operator to make the connection between the 
warehouse and hospital services, concentrating all the waste in itself. Under the external 
logistics it is made an analysis on the main variables involved: the creation of routes and 
frequency of delivery. Finally, the study of the simplification of administrative procedures is 
also addressed given that it supports both internal and external logistics. Alongside this 
theme, it is also developed a tool of waste reduction applied to the development of products 
called TDS (Total Development System). 
The reduction of stock levels and disruption associated with better monitoring by the storage 
units of the hospital, prove the effectiveness of the philosophy Lean / Kaizen even when 
applied to hospital environments. Applying this philosophy also allows the creation of a 
culture of continuous improvement by increasing the degree of organizational alignment. 
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1 Introdução 

Historicamente as pessoas tendem a olhar para os problemas e desafios na saúde numa 
perspectiva clínica, desprezando a racionalização dos recursos e a optimização da cadeia 
hospitalar. Desse modo, e no âmbito do projecto de dissertação do Mestrado Integrado em 
Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi 
proposto um trabalho na área da Logística Hospitalar, na Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos e com especial ênfase no Hospital Pedro Hispano, como forma de aplicar os 
princípios Lean/Kaizen na sincronização entre o armazém e os serviços de cuidados 
hospitalares. No âmbito desta dissertação são englobados temas tão diversos como políticas 
de centros de custo dos serviços hospitalares, práticas utilizadas a nível de eliminação de 
desperdício (Lean Healthcare), criação de fluxo na logística interna (incluindo não só o 
aprovisionamento mas também a farmácia), criação de fluxo na logística externa e 
optimização dos processos administrativos.  

A dissertação inicia-se com uma breve exposição da filosofia Kaizen que se encontra 
subjacente ao projecto. As metodologias TFM (Total Flow Management) e TSM (Total 
Service Management) são abordadas com maior relevo visto serem os pilares que sustentam 
todo o trabalho. Segue-se a apresentação do projecto em si, descrevendo os principais 
problemas e objectivos a atingir, assim como o seu enquadramento no panorama da logística 
hospitalar. Posteriormente expõe-se um conjunto de três capítulos que representam as 
soluções adoptadas para atingir os resultados desejados: criação de fluxo na logística interna, 
na logística externa e optimização dos processos administrativos. O primeiro dos capítulos 
inclui dois sub-ciclos logísticos: o abastecimento dos fornecedores ao armazém, e deste 
último aos serviços de cuidados hospitalares. A utilização do sistema Kanban, como forma de 
reduzir as rupturas no primeiro ciclo, e o abastecimento aos serviços através de um operador 
logístico, como forma de agilizar o segundo, constituem a base para a criação de fluxo na 
logística interna. Ainda relacionada com a logística interna está a reorganização do armazém 
que constitui a actividade de suporte aos dois ciclos anteriormente referidos. A logística 
externa é composta pelos mesmos sub-ciclos logísticos já abordados com a diferença de que o 
abastecimento deixa de ser do fornecedor ao armazém do hospital, mas sim deste último aos 
centros de saúde da área metropolitana de Matosinhos. Uma vez que é o Hospital a efectuar o 
abastecimento, o estudo dos custos de transporte é também tido em consideração. Por fim, a 
análise dos processos administrativos é igualmente importante visto ser uma área de suporte 
que se torna perigosamente burocrática. Desse modo, foram efectuadas alterações para 
simplificar alguns processos, facilitando o trabalho de todos os que estão em contacto directo 
com o processo das encomendas. 

A dissertação é concluída com uma secção de outras actividades realizadas, enfatizando o 
desenvolvimento de uma ferramenta de desenvolvimento de produto, o TDS (Total 
Development System). Finalmente a secção de trabalhos futuros e a conclusão permitem dar 
uma visão global sobre o projecto, associando todos os conceitos abordados ao longo desta 
dissertação. 
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2 Apresentação 

Este capítulo introdutório pretende esclarecer sobre o que é o Kaizen Institute no que diz 
respeito às principais áreas em que opera e às metodologias utilizadas. Será introduzido o 
modelo de gestão da empresa, o KMS (Kaizen Management System) e serão também 
abordados conceitos chave como o modelo dos Muda, a gestão visual, normalização e os 5S. 
Por fim será enquadrado o projecto não só no âmbito da Unidade Local de Saúde Matosinhos 
mas também no âmbito do Lean Healthcare. A introdução destes conceitos é fulcral não só 
para compreender a filosofia que suporta toda a implementação mas também para ter uma 
correcta percepção das várias componentes do projecto e a forma como interagem entre si. 

2.1 Kaizen Institute 

O Kaizen Institute (KI) é uma consultora de origem Japonesa que foi criada em 1986 pelo Sr. 
Masaaki Imai. Após trabalhar cerca de duas décadas no grupo Toyota, criou a sua própria 
empresa responsável por organizar viagens de industriais japoneses a fábricas norte-
americanas. A velocidade com que os Japoneses absorveram o conhecimento foi tão elevada que 
o sentido das visitas rapidamente se inverteu passando estas a ser feitas pelos industriais 
Americanos e Europeus às fábricas Japonesas. Esta inversão levou-o a escrever um livro, Kaizen a 
chave do sucesso competitivo do Japão, livro esse que tornou o conceito Kaizen conhecido no 
ocidente. De forma paralela e com o objectivo de expor esta nova filosofia de melhoria contínua 
ao mundo, foi então criado o KI, tendo os seus princípios sido aceites pela generalidade das 
empresas japonesas. 

Após o sucesso inicial, o alargamento para outras zonas do Globo surgiu como o passo mais 
lógico na política de expansão da empresa. Foi desse modo que surgiu, em 1999, o KIP 
(Kaizen Institute Portugal), um dos vários escritórios internacionais distribuídos por todo 
Mundo. O KIP, tal como a casa mãe, é uma empresa especialista no desenho e implementação 
de sistemas de melhoria contínua apoiando a mudança através do desenvolvimento das 
pessoas e melhoria dos processos.  

2.2 Sectores de Actividade 

As áreas de operação da empresa são bastante abrangentes, incluindo sectores tão distintos 
como os Serviços, Indústria de Retalho, Industria de Processo ou a própria Produção. O KIP 
presta um serviço em qualquer tipo de empresa onde existam operações, seja ela de serviços 
ou mais ligada à indústria. 

2.3 Kaizen Management System 

Kaizen é uma palavra de origem Japonesa que é constituída por dois vocábulos: Kai cujo 
significado é mudar, e Zen que significa bom (para melhor). Da junção destes dois vocábulos 
surge a palavra Kaizen cujo significado é então mudar para melhor, ou por outras palavras, 
melhorar continuamente envolvendo todas as áreas, todas as pessoas da empresa e todos os 
dias.  

O KIP utiliza um modelo de gestão através do qual apresenta soluções que permitem resolver 
problemas e atingir a excelência operacional. Esse modelo, no qual assenta toda a actividade 
da empresa, pode ser comparado a uma casa tal como se pode observar na ilustração 1.  
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No telhado encontram-se os objectivos desejados não só em função dos clientes mas também 
dos fornecedores: Qualidade (Quality), Custo (Cost) e Serviço (Delivery). Para atingir estes 
objectivos as empresas têm de melhorar internamente no sentido de atingir: 

1. Fluxo no Processo; 
2. Eficácia no Processo; 
3. Eficácia dos Colaboradores; 
4. Uma Estrutura de Suporte Eficaz; 
5. Zero Defeitos. 

 

O telhado é suportado por quatro pilares que constituem as ferramentas/sistemas de melhoria 
para implementação da filosofia Kaizen: TFM (Total Flow Management), TSM (Total Service 
Management), TPM (Total Productive Maintenance) e TQC (Total Quality Control). 
Transversal a todos esses pilares encontra-se o TCM (Total Change Management) que 
constitui a condição sine qua non para combater a resistência à mudança criando uma cultura 
de pro-actividade e aceitação da própria mudança. Esses pilares de natureza técnica e 
organizativa, estão dependentes da existência de uma base sólida que suporte toda a casa e 
que é criada através do combate aos Muda, do uso dos princípios Kaizen e de outras 
ferramentas como os 5S, Gestão Visual e a Normalização, conceitos esses que serão 
abordados de seguida. 

 

2.3.1 Princípios  Kaizen  

Existe um conjunto de 3 princípios que estão enraizados na cultura Kaizen e que são 
transversais a qualquer tipo de projecto (Imai, 1986). Estes são:  

1. Processos e Resultados - Processos consistentes conduzem a resultados desejados. O 
KIP é uma empresa essencialmente orientada ao processo sem que com isso ignore os 
resultados; 

2. Sistema Globais – Deve-se ver o sistema como um todo, integrando todos os 
processos de forma congruente mas sem perder a noção de globalidade; 

Ilustração 1 - Kaizen Management System (Manual KMS, 2009) 
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3. Não culpar/Não julgar – Uma vez detectada uma falha, deve-se procurar a sua causa e 
não julgar o autor desta. Os problemas devem ser vistos como uma oportunidade de 
melhoria e não de acusação. 
 

2.3.2 Muda  

Muda, palavra Japonesa cujo significado é Desperdício, é normalmente descoberto no Gemba, 
outra palavra de origem Japonesa cujo significado é terreno ou local de trabalho. Existem sete 
tipos de Muda que afectam o bom funcionamento de uma empresa e que estão directamente 
relacionados com as pessoas e com o fluxo de materiais/informação: 

1. Excesso de Produção – Produzir mais do que o cliente precisa; 
2. Sobre – Processamento – Efectuar operações a mais que o necessário, consumindo 

recursos em excesso; 
3. Produção de Defeitos – Produção de artigos defeituosos, isto é, que não estão                                                                                    

em conformidade com os requisitos do cliente; 
4. Espera de Pessoas – Pessoas à espera de execuar a sua tarefa; 
5. Espera de Materiais – Material parado (Stock); 
6. Movimentação de Pessoas – Movimentos desnecessários de pessoas; 
7. Movimentação de Materiais – Transporte de materiais sem necessidade e com 

possibilidade de deteriorização dos mesmos. 
 

 

Tal como se pode observar na 
ilustração 2, o objectivo do 
combate aos Muda é eliminar 
desperdício aumentando a 
percentagem de valor 
acrescentado. Este príncipio 
apresenta-se como oposto ao que 
se fomenta na maioria das 
empresas. De facto a tentativa de 
incluir novas actividades que 
eliminem desperdício só contribui 
para o aumento deste  último. 
Dessa forma a eficácia diminui, 

perdendo-se a capacidade de focar 
na eliminação do desperdício 
existente. 

Importa ainda realçar que efectuar Kaizen não envolve investimentos avultados mas sim 
metodologias que recorrem ao senso comum, baixo custo e acima de tudo que quebram os 
paradigmas existentes no seio das empresas. 

 

Ilustração 2 - Eliminação de desperdício (Manual KMS, 2009) 
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2.3.3 5S 

A metodologia 5S’s tem como objectivo a 
organização básica do posto de trabalho 
promovendo a sua melhoria através de 5 passos – 
chave tal como se pode observar na ilustração 3: 
Seiri (Triagem), Seiton (Arrumação), Seiso 
(Limpar), Seiketsu (Normalizar) e Shitsuke 
(Disciplinar). 

Através desta metodologia, cada produto deve 
estar limpo e arrumado num local devidamente 
identificado e normalizado. Dessa forma, 

reúnem-se as condições para que possa ser criada 
uma cultura de elevada disciplina permitindo 
manter as coisas devidamente arrumadas. 

 

 

2.3.4 Gestão Visual 

Cerca de 83% da informação recolhida pelo 
Ser Humano é captada visualmente (Manual 
KMS, 2009). Esse facto por si só explica a 
importância da gestão visual como método de 
exposição de informação para toda a 
organização. 

A gestão visual tal como pode ser observado 
na ilustração 4 é útil na identificação de 
problemas, desvios e visualização das 
normas, permitindo contrabalançar com 
medidas correctivas. 

 

Existe também a vantagem de se aumentar a 
responsabilidade dos membros da organização, o seu comprometimento com os objectivos e 
ainda a sua motivação para desenvolver um bom trabalho. 

 

2.3.5   Normalização 

Uma norma é o modo mais eficiente rápido e seguro para efectuar uma tarefa conhecido até à 
data (Manual KMS, 2009) 

Existem normas de vários tipos: desde normas de controlo da qualidade, controlo do processo 
a normas de trabalho ou de manutenção. O seu objectivo é comum, contribuir para uma 
melhor monitorização e eficácia dos processos. 

Ilustração 3 - 5S (Manual KMS, 2009) 

Ilustração 4 - Exemplos de Gestão Visual (Manual 

KMS, 2009) 



 

 

Dois conceitos que estão
relacionados com a criação de normas são
círculos SDCA (Standardize
Act) e o PDCA (Plan, Do, Check e Act
se observa na ilustração 5. 

 

O primeiro está relacionado com a redução da 
variabilidade dos processos enquanto o 
segundo está mais ligado
processos. Cada vez que ocorre uma melhoria, 
esta deve ser normalizada garantindo que é
difundida e que o conhecimento é preservado. Concluído com sucesso esse passo deve
então avançar para uma nova melhoria.

Uma vez abordados os princípios e fundamentos, importa desenvolver um pouco mais os 
pilares que suportam o projecto. 
KMS: o TFM (Total Flow Management)
Productive Maintenance) e o TQC

TFM - é um conceito que visa aumentar o fluxo e eficácia dos processos ao longo de toda a 
cadeia de abastecimento. Recorre para esse efeito à
nas operações de valor acrescentado.

O TFM é então iniciado com o 
qual se analisa a situação inicial, procedendo ao seu mapeamento e idealizando uma solução 
futura designada por Visão 
tomar) com o intuito de se a
deve ser feito por famílias de produtos uma vez que o itinerário difere de família para família.

 

Tal como já foi referido, o
principal do TFM é a criação
fluxo. O seu modelo apresenta
então dividido em três etapas: Fluxo 
na Produção, Fluxo na Logística 
Interna e Fluxo na Logística Externa. 
Em termos de logística interna e 
externa são abordados todos os 
pontos evidenciados na ilustração 6
A nível de fluxo na produção apenas 
são aplicáveis os pontos 1 e 3.

 

 

Além das etapas já referidas é também necessário o alcance da estabilidade básica. Esta deve 
ser analisada tendo em conta os 4M’s:

1. Man Power – Competências necessárias
2. Material – Poucas r
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ceitos que estão directamente 
s com a criação de normas são os 

Standardize, Do, Check e 
Plan, Do, Check e Act) como 

 

O primeiro está relacionado com a redução da 
variabilidade dos processos enquanto o 

mais ligado à melhoria dos 
processos. Cada vez que ocorre uma melhoria, 
esta deve ser normalizada garantindo que é 
difundida e que o conhecimento é preservado. Concluído com sucesso esse passo deve
então avançar para uma nova melhoria. 

Uma vez abordados os princípios e fundamentos, importa desenvolver um pouco mais os 
pilares que suportam o projecto. Tal como referido anteriormente, existem quatro pilares no 

(Total Flow Management), o TSM (Total Service Management)
e o TQC (Total Quality Management). 

um conceito que visa aumentar o fluxo e eficácia dos processos ao longo de toda a 
Recorre para esse efeito à eliminação de desperdício e focalização 

nas operações de valor acrescentado. 

é então iniciado com o VSD (Value Stream Design). Esta é uma ferramenta através da 
qual se analisa a situação inicial, procedendo ao seu mapeamento e idealizando uma solução 
futura designada por Visão Kaizen. Posteriormente define-se o itinerário a seguir (acções a 
tomar) com o intuito de se atingir essa mesma Visão. Note-se que este tipo de mapeamento 
deve ser feito por famílias de produtos uma vez que o itinerário difere de família para família.

referido, o objectivo 
é a criação de 

fluxo. O seu modelo apresenta-se 
dividido em três etapas: Fluxo 

na Produção, Fluxo na Logística 
Interna e Fluxo na Logística Externa. 
Em termos de logística interna e 
externa são abordados todos os 

ilustração 6. 
A nível de fluxo na produção apenas 

pontos 1 e 3. 

Além das etapas já referidas é também necessário o alcance da estabilidade básica. Esta deve 
ser analisada tendo em conta os 4M’s: 

Competências necessárias, pontualidade, assiduidade
Poucas rupturas; 

Ilustração 5 - Ciclos de normalização (Manual KMS, 2009)

Ilustração 6 - Modelo do TFM (Manual TFM, 2008)
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(Total Service Management), o TPM (Total 

um conceito que visa aumentar o fluxo e eficácia dos processos ao longo de toda a 
eliminação de desperdício e focalização 

. Esta é uma ferramenta através da 
qual se analisa a situação inicial, procedendo ao seu mapeamento e idealizando uma solução 

se o itinerário a seguir (acções a 
se que este tipo de mapeamento 

deve ser feito por famílias de produtos uma vez que o itinerário difere de família para família. 

Além das etapas já referidas é também necessário o alcance da estabilidade básica. Esta deve 

, pontualidade, assiduidade; 
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Modelo do TFM (Manual TFM, 2008) 
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3. Machine – Poucas avarias ou paragens não planeadas; 
4. Method – Processos normalizados. 

TSM - é uma metodologia de eliminação de desperdício nas áreas de suporte à produção e 
serviços cujo objectivo final é um processo livre de desperdício.  

O TSM é então formado por seis níveis no que diz respeito a uma gestão administrativa eficaz 
e alcance da excelência (ver ilustração 7). Cada nível que se atinge é um passo dado no 
alcance da autonomia e do empreendedorismo. 

O primeiro nível diz respeito à 
organização do espaço de trabalho 
utilizando para isso metodologias como 
os 5S’s ou a identificação dos Muda. O 
segundo nível procura uma melhoria das 
tarefas através da criação de normas. O 
terceiro actua na melhoria dos processos 
com o objectivo de criar fluxo 
minimizando dessa forma a informação 
parada. Estes três primeiros níveis 
constituem a base do TSM e são os únicos 
abordados no âmbito deste projecto. 

Os restantes níveis procuram criar uma 
maior autonomia através do trabalho por 
objectivos, pela formação de equipas flexíveis e pelo alcance de processos livres de 
desperdício constituindo este o sexto e último nível do TSM. 

TPM – é uma metodologia de manutenção para melhorar a eficiência de equipamentos e 
instalações. O objectivo é maximizar a eficiência das máquinas e de aumentar o envolvimento 
e participação dos funcionários na manutenção do equipamento. 

TQC - é uma metodologia para melhorar a qualidade recorrendo-se a técnicas do TPS (Toyota 
Production System).  

Ilustração 7 - Modelo do TSM (Manual TSM, 2009) 
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2.4 Apresentação do projecto/Unidade Local de Saúde  Matosinhos (ULSM) 

“A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, criada em 9 de Junho de 1999, é uma entidade 
pública empresarial, sendo dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 
Integra o Hospital Pedro Hispano, o Centro de Diagnóstico Pneumológico, a Unidade de 
Saúde Pública, a Unidade de Convalescença e os Centros de Saúde de Matosinhos, Senhora 
da Hora, São Mamede de Infesta e Leça da Palmeira, bem como as três extensões deste 
último: Perafita, Santa Cruz do Bispo e Lavra. Desde o início de Julho integra também o 
centro de saúde das Portas do Sol. A ULSM está integrada no Serviço Nacional de Saúde e 
tem por objecto a prestação de cuidados de saúde, podendo, também, desenvolver actividades 
de investigação, formação e ensino”. (ULSM, 2009) 

A sede da ULSM está localizada no Hospital Pedro Hispano, onde se encontram os serviços 
transversais ao funcionamento da instituição como a Biblioteca, os Órgãos de Apoio Técnico 
e os Serviços de Apoio. 

Este projecto diferencia-se dos seus pares pelo facto de envolver componentes nunca antes 
exploradas. A inserção da Logística Externa (Abastecimento aos Centros de Saúde) e do 
abastecimento da Farmácia aos serviços faz com que este projecto seja inovador e de maior 
abrangência. O seu principal objectivo é então criar valor eliminando desperdício utilizando 
para tal as metodologias TFM (Total Flow Management) e TSM (Total Service Management).  

A necessidade deste projecto surgiu com a identificação de vários problemas ao nível do 
Gemba: a quantidade excessiva de stock, elevados tempos de espera, Lead Time elevado e 
tarefas sem valor acrescentado. Adicionalmente, estes problemas encontram-se associados a 
um número invulgar de rupturas de material tanto a nível da farmácia (material de consumo 
farmacêutico) como do aprovisionamento (material de consumo clínico). Processos de 
requisição de material excessivamente burocráticos e o mau aproveitamento dos espaços 
constituem outros dos problemas identificados.  

Os principais objectivos deste projecto são então a redução de stocks e níveis de ruptura, 
rentabilização da utilização dos espaços, optimização do fluxo de informação, libertação dos 
colaboradores para o desempenho de tarefas de valor acrescentado e aumento da 
produtividade. Estes objectivos são atingidos através de uma solução que pode ser vista de 
forma análoga ao TFM: Criação de Fluxo no Armazém, Fluxo na Logística Interna e Fluxo na 
Logística Externa. A primeira temática é de extrema importância uma vez que serve de 
suporte não só à Logística Interna como também à Externa. A logística interna permite 
sincronizar e normalizar o abastecimento do armazém aos serviços de cuidados hospitalares 
garantindo um melhor nível de serviço com menor taxa de rupturas. A logística externa trata 
do abastecimento do Hospital Pedro Hispano aos centros de saúde da área Metropolitana de 
Matosinhos e pretende optimizar não só a frequência de abastecimento mas também o custo 
de transporte. 

Faz ainda parte do projecto a melhoria dos processos administrativos sejam eles processos de 
encomenda, normas de arquivo ou fluxos de informação no interior do armazém. Como forma 
de resolução deste tipo de problemas utiliza-se a metodologia do TSM chegando até ao 
terceiro nível, o da criação de fluxo, optimizando dessa forma o fluxo de informação. 

De um total de 31 serviços que existem no Hospital Pedro Hispano, foi definido que 60% 
seriam reformulados pelo KIP. Quanto aos restantes, ficam sob a responsabilidade do hospital 
podendo os seus responsáveis iniciar trabalho assim que tenha sido transmitido o know-how 
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necessário. Os serviços escolhidos para o KIP foram então agrupados em quatro rotas tal 
como se observa na ilustração 8: Rota vermelha, verde azul e amarela. O agrupamento dos 
serviços foi feito com o cuidado de juntar, por rota, serviços do mesmo piso minimizando 
dessa forma o tempo de deslocação do operador logístico. Apesar de existirem rotas 
aparentemente maiores, tal facto é apenas uma ilusão. A título de exemplo, a rota verde que 
tem o dobro dos serviços da rota vermelha, apresenta o mesmo volume de trabalho uma vez 
que todos seus os serviços são de menor dimensão. 

 

 

Ilustração 8 – Serviços por rota 

  

Apesar dos serviços atribuídos ao KIP não perfazerem o objectivo dos 60%, o facto de se 
incluir o bloco central, serviço de grande dimensão, faz com que a distribuição permaneça 
justa e razoável.  

Após esta introdução sumária acerca dos principais problemas identificados e objectivos 
propostos, será abordado em maior detalhe cada um dos passos no sentido de perceber como 
atingir um modelo Lean para a gestão da cadeia de abastecimento. Antes de se entrar no 
âmbito principal desta dissertação, e para que se perceba o estado em que se encontra a 
logística hospitalar, serão introduzidos alguns exemplos do que de melhor se vai fazendo a 
nível de Lean Healthcare. 
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2.5 Lean Healthcare 

A aplicação dos conceitos Lean ao sector hospitalar encontra-se ainda em estado embrionário 
no panorama nacional. No entanto, se se pensar a uma escala mais global, é um conceito 
adoptado com alguma frequência e com sucesso comprovado. Landry e Philippe (2002) 
estudaram um hospital no Quebeque, Canadá, no que diz respeito ao sistema de abastecimento 
aos serviços hospitalares. Para um único serviço, existiam seis locais de stock: duas salas 
centrais de stock e ainda quatro salas de enfermagem onde também eram armazenados artigos. 
O operador responsável pela reposição abastecia as seis salas em cada ciclo. Se numa fase 
inicial havia uma separação entre o ir buscar material e o cuidar do doente, rapidamente as 
duas actividades se cruzaram. Passou a ser natural interromper o tratamento para ir buscar 
material facto que não abona em favor da qualidade do serviço. Foi então proposto um novo 
modelo em que existe apenas um local central de stock e quatro carros de pequena dimensão 
que contem o material essencial para cuidar do doente. Dessa forma, além de se ter os artigos 
necessários mais perto do local onde são úteis, agiliza-se também o processo de picking sendo 
mais fácil o seu transporte. Os resultados foram imediatos e permitiram libertar cerca de 60% 
do tempo dos enfermeiros que era dedicado aos problemas logísticos. 

Bahensky e Bolton (2005) elaboraram um estudo sobre o University of Iowa Hospital and 
Clinics (UIHC) nos E.U.A no qual uma equipa de 15 pessoas do UIHC e da TBM Consulting 
Group, trabalhou durante cinco dias intensivos na identificação e eliminação de actividades 
sem valor acrescentado. O objectivo definido foi de reduzir o tempo de chamada dos utentes 
de radiologia que tinham por vezes de ser transferidos para outras unidades. Foi efectuado o 
mapeamento de todo o processo dividindo as actividades que acrescentam valor das restantes. 
A eliminação das actividades sem valor acrescentado e o estabelecimento de um novo modelo 
de fluxo através da alteração de algumas tarefas permitiu atender mais utentes por dia 
reduzindo o tempo de espera. Por exemplo, doentes que necessitam de contraste, passaram a 
ingeri-lo assim que chegam ao Hospital, começando de imediato a sua preparação. Outro 
processo melhorado foi o envio, por fax, da ficha do doente para a área de preparação assim 
que este chega permitindo acelerar o processo de preparação do exame. 

Os resultados excederam os objectivos iniciais tendo as medidas adoptadas resultado num 
aumento das receitas no valor de 750.000 dólares num ano e aumento do número de utentes 
na ordem dos 31% por mês. Estes dois casos constituem bons exemplos de como a filosofia 
Kaizen produz bons efeitos no sector da saúde, reduzindo os custos e melhorando o nível de 
serviço. 
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3.  Fluxo no armazém/Logística Interna 

Para os utentes, a face visível de um Hospital são os cuidados médicos que lhe são prestados. 
No entanto, e para que esses cuidados sejam de boa qualidade, existe um mecanismo 
“invisível”, directamente relacionado com o nível de serviço prestado, que não pode ser 
ignorado: o abastecimento de material ao armazém e aos serviços de cuidados hospitalares. 
Sem o bom funcionamento destes, a qualidade dos cuidados médicos fica seriamente 
comprometida. Será então analisado todo o processo desde que um artigo é encomendado até 
que fica disponível a ser consumido no serviço. Após analisado o estado inicial será proposta 
uma solução que vise a redução dos stocks não só no armazém mas também nos serviços de 
cuidados hospitalares melhorando a sincronização entre ambas as áreas. Por fim, será feito o 
balanço das alterações efectuadas, analisando dados como o número de rupturas, pedidos 
electrónicos ou evolução do stock em armazém. 

3.1 Situação Inicial 

O armazém do Hospital Pedro Hispano está dividido em duas grandes áreas: o 
aprovisionamento e a farmácia. O primeiro inclui o material de consumo clínico (ex. agulhas, 
seringas ou pensos), material de consumo administrativo (ex. toners, papel ou envelopes), 
material de consumo hoteleiro (ex. esponjas, guardanapos ou copos) e material de bloco (ex. 
suturas adesivas, mascaras cirúrgicas com viseira ou drenos). A farmácia inclui todo o 
material de origem farmacêutica (ex. medicamentos, soros ou antibióticos). A sua grande 
particularidade é a existência de dois tipos de saída para os serviços: unidose (dose unitária) 
ou multidose (distribuição clássica). As saídas por unidose ocorrem quando os medicamentos 
vão prescritos a um utente em específico. Para este tipo de saída é utilizado o stock normal da 
farmácia mas convertido às suas necessidades, isto é, se o utente necessita de dois 
comprimidos na mesma toma1, fracciona-se o blister dois a dois para que lhe possa ser 
administrada a toma correctamente. No entanto a toma pode ser de outro valor o que implica a 
existência de vários tipos de conversão (ex. um-a-um ou meio-a-meio). No caso de a saída ser 
por multidose, os artigos são enviados para o serviço e partilhados pelos utentes que 
necessitarem da medicação. 

No Hospital Pedro Hispano, cada serviço constitui um centro de custo independente. A 
implicação desse conceito pode ser observada no tipo de abastecimento da farmácia aos 
serviços. Sempre que um artigo sai por multidose o seu custo é alocado ao serviço em 
questão, no caso de sair por unidose o custo é imputado ao doente. Dependendo do tipo de 
saída, o Hospital recebe quantias distintas, sendo maiores no caso de o custo ser imputado ao 
doente. Esta situação exige algum cuidado na definição de artigos a ter em stock nos serviços 
com o intuito de obter um melhor controlo dos custos. Dessa forma, os medicamentos que 
saem por multidose, artigos cujo custo é geralmente elevado, não foram contemplados no 
método de abastecimento aos serviços. O seu método de abastecimento permaneceu por 
unidose permitindo que o elevado custo dos medicamentos seja imputado ao doente e não ao 
serviço.  

As políticas de centros de custo sempre foram um assunto delicado no âmbito da gestão 
hospitalar. Segundo Falk (2001), o objectivo da contabilidade dos custos nos hospitais é 
maximiza-los, permitindo dessa forma aumentar as receitas, sendo estas baseadas nos custos 
apresentados pelos serviços hospitalares. Quanto mais recursos o utente consome, mais o 

                                                 
1 Ex: o utente tem de ingerir um comprimido às 16h e outro às 20h. Esse acto é considerado uma toma. 
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serviço é reembolsado, pelo que chegavam-se a incluir novas tecnologias nas unidades 
hospitalares ao abrigo dessa politica de custos. Como consequência desse aumento 
começaram a ser incluídos factores como a gravidade da doença ou o tempo de permanência 
no hospital como forma de avaliar a politica de reembolso dos custos. Por sua vez, Ching 
(2001), defende também a existência de informação acerca dos custos hospitalares mas com a 
condição de permitir compreender o comportamento desses custos, a rentabilidade dos 
serviços hospitalares e a elaboração de estratégias que visem a contenção desses mesmos 
custos. Nesse sentido, as auditorias hospitalares surgem como vitais na manutenção da 
transparência das políticas de centros de custo hospitalares. Estas podem ainda ser divididas, 
no âmbito hospitalar, em três classificações: centros de custo final, intermédio ou de 
actividades gerais (Scarazatti, 2006). A primeira classificação está relacionada com o 
desenvolvimento de actividades relacionadas com a missão de um hospital, isto é, a prestação 
de cuidados hospitalares sendo as enfermarias um bom exemplo. Os centros intermédios 
correspondem a actividades complementares tais como os laboratórios ou a fisioterapia. 
Finalmente os centros de actividades gerais correspondem a actividades que nem sempre 
estão relacionadas com o sector da saúde. Um bom exemplo são as unidades de suporte tais 
como os serviços financeiros ou a informática. 

Ainda a nível da Farmácia existem dois serviços que são prestados na área do armazém: a 
Consulta Interna e a Consulta Externa. A Consulta Interna é o serviço onde se dirigem os 
funcionários dos diversos serviços com o intuito de requisitar material farmacêutico para as 
suas unidades. A Consulta Externa é o serviço ao qual se dirigem os utentes que necessitam 
de medicamentos prescritos pelo médico. 

Após compreendidas as diferentes áreas e serviços que coabitam no armazém, importa realçar 
o estado de desorganização em que este se encontrava, 
impondo condições de trabalho pouco cómodas aos seus 
funcionários. Stocks excessivos, material de consumo 
clínico misturado com material farmacêutico, 
corredores obstruídos ou inexistência de normalização 
são alguns dos problemas identificados e visíveis na 
ilustração 9. Dessa forma, o fluxo de pessoas e de 
informação dentro do armazém era pouco eficaz 
levando não só a maiores deslocações por parte dos 
funcionários como também a um maior esforço na 
manutenção da “desordem”.     

Tal como se observa na ilustração 10 os artigos eram 
empilhados sem norma, criando dificuldades a nível do picking 
e arrumação: para o picking era necessário o uso de um 
escadote tal a altura a que se encontravam as caixas. Ao nível 
da arrumação, as paletes tinham de ser desmontadas para 
entrarem no armazém voltando a ser montadas no seu destino 
final.  

O abastecimento do material de consumo clínico e farmacêutico 
aos serviços está então dividido em dois grandes ciclos: o 
primeiro em que o fornecedor abastece o armazém, e o segundo 
em que se procede ao abastecimento do armazém aos serviços 
hospitalares.  

Ilustração 9 - Estado inicial do armazém 

Ilustração 10 - Falta de 

normalização no armazém 



 

 

 

3.1.1  Primeiro Ciclo Logístico

Tal como referido anteriormente, 
ao armazém vindos directamente do fornecedor/transportador
iniciado assim que existe necessidade de encomendar um determinado artigo.
da necessidade de encomenda surge
quantidades a encomendar pré
material em armazém, o stock
Nesse momento, é despoletada uma encomenda no valor
fica completo quando o fornecedor entrega os artigos requisitados no armazém. 

 

Ilustração 

 

O primeiro ciclo é então caracterizado pela 
entre stock virtual e real, Efeito 
fornecedores e falta de sincronização entre o 

 Desfasamento entre 
disponível em armazém num dado momento. O 
disponível através sistema informático. Sempre que haja consumo de um material 
saída no sistema, inicia-se 
apesar de este existir informaticamente.

 Efeito Forrester – Este efeito 
longo da cadeia de valor, na qual as quantidades pedidas vão aumentando à medida que se avança 
na cadeia (Forrester, 1961). 
repercute pela cadeia de abastec
material. No entanto, em vez de pedir ao armazém apenas o material necessário para cobrir 
esse consumo vai pedir um valor 
armazém pelas mesmas razões
modo, o stock que fica em armazém, 
necessidades ditadas pelo consumo.

 Dimensionamento das encomendas 
quantidades a encomendar 
normalmente dimensionado

 Escolha dos fornecedores 
pedidos de encomenda eram feitos ao
seu tempo de resposta2 ou qualidade do serviço não tivessem sido os melhores.
                                                
2 Tempo desde que a nota de encomenda é enviada ao fornecedor até o Hospital recepciona o produto
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Primeiro Ciclo Logístico  

Tal como referido anteriormente, o primeiro ciclo logístico é aquele em que
directamente do fornecedor/transportador (ver ilustração 11)

iniciado assim que existe necessidade de encomendar um determinado artigo.
necessidade de encomenda surge devido à existência de pontos 

quantidades a encomendar pré-definidas no sistema informático. À medida que se 
stock virtual vai baixando até atingir o valor do ponto de encomenda

Nesse momento, é despoletada uma encomenda no valor da quantidade a encomendar.
fica completo quando o fornecedor entrega os artigos requisitados no armazém. 

Ilustração 11 - Processo de encomenda aos fornecedores 

O primeiro ciclo é então caracterizado pela existência dos seguintes problemas
Efeito Forrester, Dimensionamento das encomendas,

e falta de sincronização entre o stock e a unidose. 

Desfasamento entre stock virtual e real – O stock real é aque
num dado momento. O stock virtual é aquele

sistema informático. Sempre que haja consumo de um material 
 o desfasamento. A situação limite é não ter material em armazém 

apesar de este existir informaticamente. 

Este efeito é caracterizado pela distorção da percepção da procura ao 
longo da cadeia de valor, na qual as quantidades pedidas vão aumentando à medida que se avança 
na cadeia (Forrester, 1961). Na prática o que acontece é que o consumo de material não se 
repercute pela cadeia de abastecimento. Um serviço tem um determinado consumo de 
material. No entanto, em vez de pedir ao armazém apenas o material necessário para cobrir 

vai pedir um valor excessivo para não correr o risco de entrar em ruptura
armazém pelas mesmas razões vai fazer uma encomenda ainda maior ao fornecedor

que fica em armazém, é claramente sobredimensionado e desadequado às 
ditadas pelo consumo. 

Dimensionamento das encomendas – O valor dos pontos 
des a encomendar era determinado de forma empírica. 

normalmente dimensionado para o espaço disponível e nunca para o consumo

Escolha dos fornecedores – Não existia rigor na escolha dos fornecedores. Os 
pedidos de encomenda eram feitos ao fornecedor da última nota de encomenda mesmo que o 

ou qualidade do serviço não tivessem sido os melhores.
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em que os artigos chegam 
(ver ilustração 11). O ciclo é 

iniciado assim que existe necessidade de encomendar um determinado artigo. A sinalização 
ontos de encomenda e 

. À medida que se dá saída do 
vai baixando até atingir o valor do ponto de encomenda. 

da quantidade a encomendar. O ciclo 
fica completo quando o fornecedor entrega os artigos requisitados no armazém.  

 

 

existência dos seguintes problemas: Desfasamento 
Dimensionamento das encomendas, escolha dos 

eal é aquele que se encontra 
virtual é aquele que se encontra 

sistema informático. Sempre que haja consumo de um material e não se dê 
limite é não ter material em armazém 

a distorção da percepção da procura ao 
longo da cadeia de valor, na qual as quantidades pedidas vão aumentando à medida que se avança 

Na prática o que acontece é que o consumo de material não se 
Um serviço tem um determinado consumo de 

material. No entanto, em vez de pedir ao armazém apenas o material necessário para cobrir 
para não correr o risco de entrar em ruptura. O 

vai fazer uma encomenda ainda maior ao fornecedor. Desse 
é claramente sobredimensionado e desadequado às 

 de encomenda e das 
 O seu cálculo era 

para o consumo 

existia rigor na escolha dos fornecedores. Os 
fornecedor da última nota de encomenda mesmo que o 

ou qualidade do serviço não tivessem sido os melhores. 

Tempo desde que a nota de encomenda é enviada ao fornecedor até o Hospital recepciona o produto 
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 Falta de sincronização entre o stock e a unidose - A unidose é abastecida 
directamente do stock existente na farmácia. O problema é este ser convertido apenas na hora, 
isto é, só se convertem medicamentos quando as gavetas da unidose estão vazias.  

 

Os problemas observados a nível do primeiro ciclo conduzem a uma diminuição do nível de 
serviço que pode ser observada pelos seguintes parâmetros: 

Stocks Excessivos – Os stocks excessivos devem ser atribuídos à forma empírica 
como o cálculo das necessidades é realizado, baseado apenas na experiência dos profissionais 
dos serviços. Adicionando o efeito Forrester a este cálculo já empírico, gera-se um problema 
de stocks excessivos.  

 Níveis de ruptura elevados – A existência de rupturas no armazém é frequente e 
ocorre devido a falhas de abastecimento no primeiro ciclo. O facto de haver desfasamento 
entre stock virtual e real faz com que muitas vezes um artigo seja encomendado quando já se 
encontra em ruptura. A outra causa das rupturas é o critério de escolha do fornecedor: a sua 
escolha não está directamente relacionada com a fiabilidade mas sim com critérios como a 
antiguidade ou descontos de quantidade.  

 Prazo de validade expirados – Com a falta de organização no armazém é natural que 
existam materiais em armazém cujo prazo de validade expira mesmo antes de ser consumido. 
Este problema ocorre pelo facto de as quantidades encomendadas serem excessivas fazendo 
com que os artigos fiquem parados durante muito tempo. Por vezes os materiais deixam 
mesmo de ser consumidos pelos serviços ficando inutilizados no armazém. 

 Tempos de espera elevados – Devido à conversão de medicamentos para a unidose 
não estar sincronizada com o consumo, é comum os auxiliares terem de esperar que essa 
conversão seja feita, atrasando a entrega das malas se necessário. 

 

3.2.2 Segundo Ciclo Logístico 

Finalizado o primeiro ciclo logístico, os artigos permanecem em stock até se iniciar o segundo 
ciclo, isto é, o abastecimento aos serviços hospitalares (ver ilustração 12). 

Todos os serviços possuem um acordo semanal3 que contém os artigos e respectivas 
quantidades que serão necessárias para satisfazer o consumo previsto. O acordo é fixo e sofre 
poucas alterações ao longo do tempo devido aos processos burocráticos associados. Desse 
modo, sempre que seja necessário no serviço um artigo que ainda não esteja contemplado no 
acordo é necessária a emissão de um pedido extra para o armazém. No caso de haver alguma 
ruptura num serviço pode ainda ser feito um pedido urgente como forma de colmatar a 
ausência desse artigo. 

Em relação aos artigos contemplados no acordo, o seu abastecimento é feito por um auxiliar 
do armazém. O processo inicia-se com a deslocação aos serviços para efectuar a contagem 
dos artigos em stock anotando as quantidades observadas. Regressando ao armazém, fornece a 
lista das contagens a um funcionário que a insere no computador efectuando a diferença entre 
as quantidades presentes no acordo e no stock existente à data. É então impressa uma lista 

                                                 
3 Lista com os artigos e quantidades a enviar para o serviço 



 

 

com os artigos e quantidades a abastecer procedendo
operação é efectuada para
entregue nos serviços. Na maior parte dos serviços o material é levado 
quer pelo auxiliar quer pelos e
residual existe também o caso 
carro cheio e trazer um outro que teoricamente estará vazio, 
artigos de pequena dimensão.

 

 

O processo anteriormente referido é válido para todo o material de consumo clínico e para os 
artigos farmacêuticos que saem por multidose. Em caso de saída por unidose, o sistema de 
contagem não existe, sendo substituído por um 
necessidades de cada doente
das malas da dose unitária (
existe uma gaveta por doen
artigos em envelopes. Como da parte da tarde apenas é necessário leva
medicação prescrita pelos médicos, não se justifica levar as malas para os serviços, usando em 
seu lugar envelopes. O sistema de mala dupla existe para que quando a mala que se encontra 
nos serviços for recolhida ao armazém, exista uma cheia pronta a substitui

Ilustração 

 

O segundo ciclo é então caracterizado pela existência dos seguintes problemas:
processos, excesso de desloc
armazém aos serviços e mau dimensionamento do 
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com os artigos e quantidades a abastecer procedendo-se ao picking
efectuada para um carro que fica parado até ao dia seguinte 

Na maior parte dos serviços o material é levado num carro e
pelos enfermeiros, regressando ao armazém em vazio

xiste também o caso do sistema de duplo carro. Este sistema consiste em levar
um outro que teoricamente estará vazio, mas que apenas contem

artigos de pequena dimensão.  

Ilustração 12 - Segundo ciclo logístico 

O processo anteriormente referido é válido para todo o material de consumo clínico e para os 
artigos farmacêuticos que saem por multidose. Em caso de saída por unidose, o sistema de 
contagem não existe, sendo substituído por um sistema de pedidos bidiários de acordo com as 
necessidades de cada doente (ver ilustração 13). O pedido da manhã é atendido com a entrega 
das malas da dose unitária (existem duas malas por cada serviço e em cada conjunto de malas 
existe uma gaveta por doente) nos serviços e o pedido da tarde é atendido com a entrega dos 

Como da parte da tarde apenas é necessário leva
medicação prescrita pelos médicos, não se justifica levar as malas para os serviços, usando em 

ar envelopes. O sistema de mala dupla existe para que quando a mala que se encontra 
nos serviços for recolhida ao armazém, exista uma cheia pronta a substitui

Ilustração 13 - Ciclo de entrega das malas da unidose 

é então caracterizado pela existência dos seguintes problemas:
processos, excesso de deslocações, fiabilidade da contagem, baixo acompanhamento do 

mau dimensionamento do stock nos serviços. 

nas Unidades Hospitalares 
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picking desse material. Essa 
até ao dia seguinte sendo finalmente 

num carro e arrumado, 
regressando ao armazém em vazio. De uma forma 

istema de duplo carro. Este sistema consiste em levar um 
mas que apenas contempla 

 

O processo anteriormente referido é válido para todo o material de consumo clínico e para os 
artigos farmacêuticos que saem por multidose. Em caso de saída por unidose, o sistema de 

sistema de pedidos bidiários de acordo com as 
. O pedido da manhã é atendido com a entrega 

malas por cada serviço e em cada conjunto de malas 
) nos serviços e o pedido da tarde é atendido com a entrega dos 

Como da parte da tarde apenas é necessário levar as alterações da 
medicação prescrita pelos médicos, não se justifica levar as malas para os serviços, usando em 

ar envelopes. O sistema de mala dupla existe para que quando a mala que se encontra 
nos serviços for recolhida ao armazém, exista uma cheia pronta a substitui-la. 

 

é então caracterizado pela existência dos seguintes problemas: Repetição de 
ações, fiabilidade da contagem, baixo acompanhamento do 
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 Repetição de processos - O abastecimento/contagem é efectuado de forma separada 
para a farmácia e serviços clínicos podendo ocorrer a situação em que há dois auxiliares a 
saírem do armazém em simultâneo para abastecer/contar o mesmo serviço. 

 Excesso de deslocações - Os auxiliares fazem pelo menos dois percursos “em vazio” a 
cada serviço sem que com isso se acrescente valor para o utente: um quando vão contar o 
material, e outro quando regressam da entrega do material com o carro vazio.  

 Fiabilidade da contagem - A contagem de materiais de pequenas dimensões como 
seringas ou agulhas é sempre feita de forma aproximada pelos auxiliares. Além disso, a 
existência de stocks paralelos dentro dos serviços faz com que nunca se saiba de forma exacta 
onde se encontram todos os artigos. Desse modo a contagem vai incidir apenas sobre o stock 
que é conhecido, implicando uma maior reposição do que aquela que é realmente necessária. 

 Baixo acompanhamento do armazém aos serviços - uma vez que o abastecimento é 
semanal, não é possível acompanhar com rigor os consumos dos serviços. Além disso existe 
disparidade entre a necessidade calculada aquando da contagem aquando da entrega do carro 
no serviço. Uma vez que entre a contagem do material necessário e a sua reposição decorre 
cerca de um dia, o stock definido nunca vai ser atingido 

 Dimensionamento do stock nos serviços – os stocks nos serviços são exagerados 
devido ao carácter empírico como são dimensionados pelos enfermeiros. Tal facto não é de 
estranhar uma vez que o seu trabalho deveria ser apenas cuidar dos utentes sem ter 
preocupações a nível de dimensionamento de stocks. 

 

Os problemas observados tanto ao nível do segundo ciclo conduzem a uma diminuição do 
nível de serviço que pode ser observada pelos seguintes parâmetros: 

 Stocks Excessivos – Existem dois factores que motivam a existência de stock 
excessivo: o primeiro é a forma empírica com o cálculo das necessidades é realizado, baseado 
apenas na experiência dos enfermeiros. O outro é o Paradigma de que um Hospital necessita 
de mais stock que uma empresa normal de forma a evitar rupturas que possam prejudicar os 
utentes contribuindo para parte do sobredimensionamento observado. 

 Níveis de ruptura elevados – As rupturas no serviço são frequentes devido a falhas 
de abastecimento no segundo ciclo. A causa desta falha é originada pelo tempo de resposta a 
um pico de consumo (um pico de consumo demora uma semana a ser identificado no 
armazém). Este facto, que apenas ocorre pelo baixo acompanhamento dado pelo armazém, 
implica a existência de inúmeros pedidos urgentes para colmatar a falta de material nos 
serviços.  

 Prazo de validade expirados – Com a falta de organização nomeadamente a nível do 
picking e arrumação do material, é natural existirem produtos que vão ficando “perdidos” nos 
serviços ou que devido aos elevados níveis de stock não venham a ser consumidos em tempo 
útil, isto é, durante o seu prazo de validade. 

 Elevado número de actividades sem valor acrescentado – O facto de existirem 
deslocações em vazio por parte dos auxiliares aos serviços, o acto da contagem que efectuam 
e mesmo a repetição de processos entre as equipas da farmácia e aprovisionamento faz com 
que a percentagem de valor acrescentado em todo o processo seja baixa. 
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3.2 Solução Proposta 

A solução encontrada para resolver os problemas identificados está divida em três etapas. A 
primeira consiste na reorganização do armazém. As alterações foram realizadas não só a nível 
do layout mas também a nível do agrupamento dos artigos e normalização dos espaços, 
criando as condições necessárias para uma maior eficiência e fluxo no armazém. O segundo 
passo foi dado com a implementação do sistema Kanban permitindo dessa forma baixar os 
níveis de stock e de ruptura no armazém. Por fim, procedeu-se ao dimensionamento dos 
stocks nos serviços como forma de prestar um serviço livre de rupturas e com menor 
desperdício. O agente criador de fluxo entre o armazém e os serviços é um operador logístico 
que faz o abastecimento duas vezes ao dia. A integração destas três etapas permitiu um 
abastecimento com maior fiabilidade e com menor desperdício.  

 

3.2.1 Reorganização do armazém por tipo de artigos 

O primeiro passo dado na reorganização do armazém consistiu em delimitar de forma clara e 
inequívoca as áreas da farmácia e do aprovisionamento. Desse modo todo o material clínico 
que se encontrava na farmácia foi transferido para a área do aprovisionamento. Esta alteração 
trouxe não só uma maior organização visual como também permitiu melhorar o fluxo no 
interior do armazém, diminuindo as deslocações dos funcionários.   

Dentro do aprovisionamento agrupou-se o material por tipo de saída: o material 
administrativo e hoteleiro, até então disperso por todo o armazém, foi colocado numa só área. 
Simultaneamente reuniu-se todo o material de bloco colocando-o numa zona reservada do 
armazém devido ao seu elevado valor financeiro. Por fim agrupou-se também o material de 
consumo clínico entre uma zona de paletes para os artigos de maior rotação e volume, e uma 
zona de estantes para o restante material. 

Ao nível da farmácia manteve-se a ordem até então em vigor: artigos divididos por tipo de 
consumo (ex. antibióticos injectáveis, antibióticos orais). A divisão por palete e por estantes 
foi também tida em conta. 

Um ponto importante nesta configuração foi o cuidado em colocar os artigos de palete que 
apenas necessitam de uma posição ao nível do chão. Para armazenamento dos duplicados 
(artigos com mais que uma posição) foram utilizados os racks facilitando desse modo tanto a 
arrumação como o próprio picking. 

Uma outra alteração promovida nesta reorganização do armazém foi a mudança de local da 
unidose. Tal alteração é visível na ilustração 14 assim como a saída dos artigos do 
aprovisionamento da área destinada à farmácia já anteriormente referida. 

 



 

 

Ilustração 

          

Uma vez ganho esse espaço, todos os armários da Farmácia puderam deslocar
da nova recepção permitindo a libertação da ár
instalação da unidose. 

Além da mudança física, também o 
melhorar o fluxo no seu interio
(ver ilustração 15). Os corredores ficaram mais largos permitindo a recolha das malas com os 
carros de transporte no interior da 

 

    

O último passo dentro da reorganização 
promovesse um melhor flu
designada por Zona Dourada
dos artigos dentro deste novo 

• Colocação dos artigos de maior rotação p
• Colocação dos artigos de maior rotação nas prateleiras 
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Ilustração 14 - Nova disposição da área da farmácia 

 

ganho esse espaço, todos os armários da Farmácia puderam deslocar
permitindo a libertação da área próxima dos frigoríficos, 

Além da mudança física, também o layout da Unidose sofreu alterações.
melhorar o fluxo no seu interior foi alterada a disposição triangular para um 

. Os corredores ficaram mais largos permitindo a recolha das malas com os 
carros de transporte no interior da própria unidose. 

 

Ilustração 15 - Unidose: Antes e Depois 

   

O último passo dentro da reorganização do armazém foi a criação de um 
fluxo e que contivesse uma zona para os artigos de maior rotação

designada por Zona Dourada (ver ilustração 16). Os critérios relevantes para a organização 
dos artigos dentro deste novo layout foram: 

os artigos de maior rotação perto da entrada da zona dourada;
os artigos de maior rotação nas prateleiras centrais
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ganho esse espaço, todos os armários da Farmácia puderam deslocar-se na direcção 
dos frigoríficos, utilizada para 

da Unidose sofreu alterações. Como forma de 
triangular para um layout em “U” 

. Os corredores ficaram mais largos permitindo a recolha das malas com os 

do armazém foi a criação de um layout que 
os artigos de maior rotação 

Os critérios relevantes para a organização 

erto da entrada da zona dourada; 
centrais de cada estante; 
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• Agrupar por famílias e organizar ordem por ordem crescente de tamanho (da 
esquerda para a direita). 

                                  

        Ilustração 16 - Novo Layout do aprovisionamento 

                              

Este novo layout (com mais área livre) só foi possível construir devido às estantes que foram 
retiradas do armazém. Além de se ter reduzido de 78 para 71 estantes, 10 das últimas tem 
profundiade de 40cm em vez dos normais 80cm. Esta redução provém do ajuste dos pontos e 
quantidades a encomendar assim como a implementação do sistema Kanban.4    

Como critério de decisão sobre quais seriam os artigos de Zona Dourada, foi feita uma análise 
ABC. Segundo este análise, baseada no Diagrama de Pareto, 20% dos artigos são 
responsáveis por 80% dos consumos. Esses artigos são considerados como as referências “A”. 
Os artigos que correspondem a uma pequena percentagem do valor de consumo são os “C”. 
Os restantes tem a designação de “B”. Desse modo listaram-se os artigos por consumo e 
atribui-se como sendo de zona dourada aqueles cujo consumo se encontrava no primeiro 
quinto da tabela. 

Além da zona dourada foi também criada uma zona para artigos cujo saída é para serviços 
específicos (ex. para a unidade de cuidados intensivos) e uma zona geral que engloba todos os 
outros artigos. 

De forma paralela a todas estas reorganizações, existiu a preocupação de normalizar todos os 
espaços contribuindo para uma melhor gestão visual. A criação de normas foi também uma 
constante no sentido de reduzir a variabilidade das tarefas e prestar apoio na execução das 
mesmas. A título de exemplo demonstram-se na ilustração 17 algumas das normalizações 
efectuadas. 

 

                                                 
4 Ver 3.2.2. Implementação do Sistema Kanban no Armazém 



 

 

                 

Ilustração 

 

A primeira imagem da ilustração 17
aprovisionamento. Tendo em conta
no local assinalado, a sua falt
se consegue detectar falhas 
ao mapa da zona das paletes n
respectiva, é possível aceder de forma rápida e intuitiva a qualquer artigo
conhecer. A grande vantagem deste tipo de normalizações
processo em relação a um
novo no serviço ande sistemáticamente a questionar os colegas acerca da localização dos 
produtos. Esta situação ocorre particularmente na farmácia onde os nomes são complexos e 
muito variados. Com a criação destas normas torna
novos funcionários, reduzindo
familiarizado com o serviço.

 

3.2.2 Implementação do 

Após se terem criado as condições básicas para o bom funcionamento do armazém 
a etapa seguinte: reduzir as rupturas e níveis de 
adoptado o sistema Kanban

O Kanban é um cartão que apresenta a informação 
Essa informação consiste no código e desig
também na quantidade a encomendar e ponto de encomenda.
melhora o processo de encomenda. Resolve 
físico e o informático como tam
em armazém, isto é, se o artigo se encontra abaixo ou acima do ponto de encomenda. 
forma indirecta contribui para que se baixem as quantidades a encomendar e 
consequentemente o stock médio 

O funcionamento deste sistema é bastante simples
local do produto de forma a garantir que quando o cartão é atingido ainda 
quantidade de stock igual ao ponto de encomenda. Uma vez atingido esse ponto o 
colocado numa caixa de artigos a encomendar. 
cartões para que sejam encomendados. 
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Ilustração 17 - Normalizações/Gestão Visual no aprovisionamento

ilustração 17 corresponde à delimitação do carro do cartão 
em conta que o carro tem um local fixo, caso 

a sua falta é imediatamente detectada. Este é um bom exemplo de co
se consegue detectar falhas de uma forma rápida e simples. A segunda imagem
ao mapa da zona das paletes na farmácia. Através deste, e com a lista de localizações 

aceder de forma rápida e intuitiva a qualquer artigo
. A grande vantagem deste tipo de normalizações, é diminuir a dependê

processo em relação a um determinado número de pessoas. É comum que um funcionário 
iço ande sistemáticamente a questionar os colegas acerca da localização dos 

produtos. Esta situação ocorre particularmente na farmácia onde os nomes são complexos e 
muito variados. Com a criação destas normas torna-se mais fácil a adaptação e integração de

reduzindo-se simultaneamente o trabalho extra de quem já se encontra 
familiarizado com o serviço. 

Implementação do sistema Kanban no armazém 

criado as condições básicas para o bom funcionamento do armazém 
reduzir as rupturas e níveis de stock em armazém
Kanban.  

cartão que apresenta a informação essencial sobre o artigo correspondente
Essa informação consiste no código e designação do artigo, na sua localização em armazém e 

a quantidade a encomendar e ponto de encomenda. O sistema em si é eficaz pois 
melhora o processo de encomenda. Resolve não só o problema das disparidades entre o 

como também constitui um sinal visual sobre o estado de cada artigo 
em armazém, isto é, se o artigo se encontra abaixo ou acima do ponto de encomenda. 
forma indirecta contribui para que se baixem as quantidades a encomendar e 

médio em armazém. 

O funcionamento deste sistema é bastante simples (ver ilustração 18). O 
de forma a garantir que quando o cartão é atingido ainda 

igual ao ponto de encomenda. Uma vez atingido esse ponto o 
colocado numa caixa de artigos a encomendar. Ocorre entretanto um ciclo de recolha 

para que sejam encomendados. Após a encomenda são colocados numa caixa de 
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Normalizações/Gestão Visual no aprovisionamento 

corresponde à delimitação do carro do cartão no 
caso este não se encontre 

Este é um bom exemplo de como 
A segunda imagem corresponde 

a farmácia. Através deste, e com a lista de localizações 
aceder de forma rápida e intuitiva a qualquer artigo sem necessitar de o 

diminuir a dependência de um 
omum que um funcionário 

iço ande sistemáticamente a questionar os colegas acerca da localização dos 
produtos. Esta situação ocorre particularmente na farmácia onde os nomes são complexos e 

se mais fácil a adaptação e integração de 
o trabalho extra de quem já se encontra 

criado as condições básicas para o bom funcionamento do armazém iniciou-se 
em armazém. Nesse sentido foi 

sobre o artigo correspondente. 
a sua localização em armazém e 

O sistema em si é eficaz pois 
o problema das disparidades entre o stock 

constitui um sinal visual sobre o estado de cada artigo 
em armazém, isto é, se o artigo se encontra abaixo ou acima do ponto de encomenda. De uma 
forma indirecta contribui para que se baixem as quantidades a encomendar e 

. O cartão é colocado no 
de forma a garantir que quando o cartão é atingido ainda existe uma 

igual ao ponto de encomenda. Uma vez atingido esse ponto o Kanban é 
um ciclo de recolha desses 

são colocados numa caixa de 
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artigos encomendados. Assim que o produto chega e é arrumado, o cartão volta a ser colocado 
no local, isto é, no ponto de encomenda do artigo correspondente. 

 

 

Ilustração 18 - Algumas etapas do processo de encomenda por Kanban 

   

Inerente a este sistema está a redução dos níveis de stock. Uma vez que os pontos e 
quantidades de encomenda são revistos e inseridos como um dado do Kanban, a quantidade a 
encomendar baixa consideravelmente fruto do novo método de cálculo, aumentando a 
frequência de abastecimento por parte dos fornecedores. 

O método de aprovisionamento utilizado pelo armazém era, em alguns casos, o da revisão 
periódica. Perante este método, os níveis de stock eram repostos em intervalos fixos de tempo 
com a vantagem de existirem economias de escala em compras ao mesmo fornecedor. No 
entanto o período de risco e o grau de controlo era bastante inferior (Guedes, 2006). Noutras 
situações o abastecimento era contínuo sendo o ponto de encomenda calculado pela fórmula: 

 

Pe = Procura média diária × Prazo médio de entrega + Stock Segurança       (1) 

Com, 

          Stock Segurança= σserviço×σprocura                                                                      

 

A quantidade a encomendar era calculada pela fórmula: 

 

doriaCustomercaCustoPosse

ckDuraçãoSto
Qe

×
×= 2  

     (2) 

 

Contrariamente ao que era feito até então, o método de aprovisionamento utilizado passou a 
ser apenas o contínuo. Este método utiliza um nível mínimo de stock (o ponto de encomenda) 
e efectua pedidos de quantidades fixas permitindo dessa forma uma gestão mais eficaz 
(Guedes, 2006). Simultaneamente a forma como o ponto de encomenda é calculado foi 
também reestruturada: 
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.2,0inf)(. rioAjustConsumoDiáLTfornLTLTfornrioAjustConsumoDiáPe ××++×= σ  (3) 

 

As variáveis a considerar neste cálculo são o consumo diário ajustado, LTforn (Lead Time do 
fornecedor) e o LTinf (Lead Time de informação). Para estimar a primeira variável 
analisaram-se os consumos semanais durante um ano rolante5. O cálculo do consumo ajustado 
é feito recorrendo ao conceito do máximo ajustado, isto é, determinando qual o consumo 
máximo do ano retirados os outliers tal como assinalado a vermelho no gráfico 1. 

 

 

            Gráfico 1 - Exclusão dos outliers no cálculo do consumo máximo ajustado 

 

Desse modo o consumo semanal ajustado seria de 300 contentores uma vez que os picos da 
semana 12 e 29 são considerados anormais. Tendo em conta que o hospital está aberto sete 
dias por semana e que em todos eles existe consumo, a passagem de consumo semanal 
ajustado a diário ajustado faz-se dividindo por sete. 

As outras duas variáveis estão relacionadas com o Lead Time. O LT do fornecedor é o tempo 
que decorre desde que um artigo é encomendado até que é recepcionado pelo armazém. Foi 
utilizada a base de dados do Hospital para efeitos desse cálculo. O LT de informação é o 
tempo que decorre desde que existe a necessidade de encomendar um artigo e o momento em 
que este é realmente encomendado. Idealmente um artigo que atinge o ponto de encomenda 
deveria ser instantaneamente encomendado. No entanto existem apenas dois ciclos de recolha 
de Kanbans. Esta frequência implica a existência de dois momentos do dia em que é possível 
fazer encomendas perfazendo uma espera máxima de meio-dia. Por outro lado, quando os 
artigos são recepcionados, nem sempre são arrumados imediatamente, o que significa que não 
estão disponíveis para consumo. O tempo máximo de espera para arrumação é também de 
meio-dia pelo que se atinge um total de vinte e quatro horas devido ao Lead Time de 
informação. Retomando a equação de cálculo do ponto de encomenda, a primeira parcela da 
equação (3) garante que o ponto de encomenda cobre os dias de consumo necessários desde 
                                                 
5 Entre 1 Outubro 2007 e 1 de Outubro de 2008 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Contentor 60ml Colheita Expectoração

Consumos Semanais



Kaizen nas Unidades Hospitalares 
 

23 
 

que um artigo atinge o ponto de encomenda até que é arrumado no seu lugar. A segunda 
parcela existe para absorver a variabilidade do prazo de entrega do fornecedor.  

Com este critério de cálculo, aliado ao sistema de dupla caixa que será explicado no capítulo 
seguinte, diminui-se drasticamente a probabilidade de ruptura resolvendo-se também o 
paradigma de que nos hospitais, devido ao carácter delicado de lidar com a saúde dos utentes, 
o stock deve ser maior. 

O valor da quantidade a encomendar é, idealmente, igual ao ponto de encomenda. Existem no 
entanto algumas excepções nomeadamente quando existem restrições impostas pelos 
fornecedores. Casos em que as quantidades encomendadas (em euros) são muito baixas criam 
dificuldades aos fornecedores que podem cobrar portes de entrega, retirar descontos de 
quantidade ou mesmo recusar-se a efectuar as entregas. Nesses casos, e porque não está no 
âmbito deste projecto a negociação directa com os fornecedores, só existem dois caminhos 
possíveis: ou o hospital está em fase de concurso e procura fornecedores que proponham 
melhores condições ou então ajusta-se a quantidade a encomendar para valores mínimos que 
não exijam portes de encomenda. 

O sistema Kanban foi implementado por fases no armazém. No aprovisionamento iniciou-se 
com os artigos de palete sendo adoptado posteriormente na zona dourada (factor que permitiu 
baixar os stocks e por consequência eliminar as estantes necessárias para a sua criação). Na 
farmácia a colocação dos Kanbans foi também iniciada pela zona das paletes prosseguindo 
para os grupos mais específicos como pensos ou desinfectantes. Por fim, foi também aplicado 
à sua zona dourada. Nesta última fase existe a particularidade de se terem criado dois pontos 
de stock: o stock da farmácia e o stock de medicamentos convertidos. Com esta solução evita-
se o tempo de espera cada vez que as gavetas da unidose ficam vazias sem que com isso se 
aumente a quantidade em stock (a única diferença reside no stock estar convertido ou não, as 
quantidades globais permanecem as mesmas). Foi feito um estudo (através da percentagem de 
consumo de cada tipo de saída) sobre o tipo de saída dos medicamentos determinando-se a 
percentagem que saia por multidose e por unidose. Desse modo, decidiu-se converter a 
percentagem de stock correspondente às saídas por unidose, por exemplo, se um artigo sai 
10% por unidose, vai-se converter essa percentagem da quantidade encomendada. Tal como 
se pode ver no Anexo B, para cada tipo de 
produto utilizaram-se diferentes tipos de 
apresentações e quantidades. A título de 
exemplo, para o complexo B converteram-se 90, 
um a um, ficando o restante em stock normal 
pronto a ser consumido por multidose. O Kanban 
é então colocado no stock de produto não 
convertido uma vez que esse representa o 
verdadeiro stock da farmácia.  

Tal como ocorreu na etapa anterior (ver 3.2.1) a 
preocupação com a gestão visual e normalização 
é uma preocupação frequente. A título de 
exemplo pode-se referir a norma que foi criada 
para utilização do Kanban nos armários da 
farmácia (ver ilustração 19). Uma vez que o 
cartão deve “disparar” no ponto de encomenda a 
forma como se efectua o picking dos artigos pode 

Ilustração 19 - Norma de utilização do Kanban 

nos armários da Farmácia 
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influenciar esse disparo.  

Recorrendo ainda à ilustração 19 para ilustrar esta situação, a regra de picking indica que se 
devem retirar os artigos por coluna da esquerda para a direita. No entanto se fosse feito no 
sentido inverso o Kanban iria disparar tarde demais e a quantidade que iria restar não seria 
suficiente para assegurar o tempo de resposta do fornecedor.                                                                                                               

                   

3.2.3 Supermercados 

Com a reorganização do armazém, e implementação do sistema Kanban, a criação de fluxo no 
armazém foi alcançada. Desse modo, foram criadas as condições para se atacar o nível 
seguinte: o abastecimento aos serviços.  

Tal como já referido anteriormente, o KIP ficou responsável pela 
reorganização de 16 serviços do Hospital que se dividem em 
quatro rotas: vermelha, verde, azul e amarela. A primeira rota a 
ser montada, denominada de rota piloto, foi a vermelha sendo 
constituída por três serviços de cuidados hospitalares: as 
medicinas D, E e F.  

Como forma de resolver o elevado número de rupturas e permitir 
um melhor acompanhamento dos consumos dos serviços optou-se 
pela montagem de um supermercado que englobasse material 
clínico e farmacêutico em cada um dos serviços. Este passo 
permitiu também eliminar actividades sem valor acrescentado 
como a contagem do material ou as deslocações “em vazio” aos 
serviços. Para exemplificar a montagem de um supermercado, 
utiliza-se a Medicina D como referência. O aspecto de um supermercado pode ser observado 
através da ilustração 20. 

Um supermercado é uma área de armazenamento que permite uma logística interna eficaz e 
que se rege pelos seguintes princípios (Coimbra, 2009): 

 Todos os artigos tem uma localização fixa - O tempo que se perde a identificar o 
local de um artigo é dessa forma minimizado facilitando o trabalho de quem faz o picking e de 
quem arruma os artigos 

 Picking rápido e ergonómico – Uma vez que as estantes de um supermercado não 
tem mais que dois metros de altura e as prateleiras são pouco profundas, a operação de 
picking torna-se mais cómoda e rápida. Também as caixas são leves e de pequena dimensão 
facilitando o seu transporte. 

 Existência de gestão visual – Todos os artigos se encontram identificados tanto pelo 
nome como pela respectiva posição. O seu espaço no supermercado é também delimitado por 
fita para que se mantenha a ordem e organização. 

 Aplicação do princípio FIFO – O FIFO (first in first out) é um princípio que permite 
que o primeiro artigo a ser levado ao supermercado seja o primeiro a ser consumido. Para 
isso, é necessário que se cumpram as regras de picking e arrumação. Consumir sempre de uma 
só caixa, seja da frente para trás ou da direita para a esquerda, e arrumar os artigos pela ordem 

Ilustração 20 - Supermercado 

da MED D 



 

 

inversa de consumo constituem os princíp
problemas de vencimento dos prazos de validade.

A eficiência de um supermercado só é v
serviços. Existem alguns 
número de referências, o histórico dos consumos, a frequência de abastecimento e a 
capacidade das caixas de armazenagem.
forma de exemplificar o método de criação e dimensionamento de um supermercado.

A sua criação pode ser então ser 
equipamento, preparação e impl

O planeamento é iniciado com uma visita inicial ao serviço. 
o sistema do supermercado mas e
supermercado e retiram-se as 
necessidades do serviço no que diz respeito a artigos a incluir no supermercado. Esse estudo é 
elaborado através do cruzamento
Desse modo, serão incluídos a
consumos superiores a 10 semanas por ano. De forma excepcional incluem
artigos que apesar de apresentarem consumos baixos sejam indispensáveis a um determinado 
serviço. As quantidades a incluir de cada artigo são calculadas através do método do máximo 
ajustado (ver 3.2.2). Após este estudo, é 
com os artigos a incluir no supermercado. 
referências a incluir quer a nível
se as caixas onde os artigos
Há ainda a possibilidade de se 
opção é utilizada em três situações: 
quantidade da caixa de fornecedor
aberta, ou quando o espaço que ocuparia um artigo numa caixa normal
própria caixa de fornecedor
que são utilizadas. 

 

Ilustração 21 - Caixas utilizadas na montagem dos supermercados da rota vermelha

    

A escolha do tipo de caixa depende não só da quantidade a incluir como também da 
do artigo. As caixas V40 e V50 são utilizadas em artigos finos e compridos como sondas e 
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inversa de consumo constituem os princípios básicos para aplicar o FIFO que reduz os 
problemas de vencimento dos prazos de validade. 

A eficiência de um supermercado só é válida se este estiver adaptado
serviços. Existem alguns pontos-chave no seu dimensionamento que importa realçar
número de referências, o histórico dos consumos, a frequência de abastecimento e a 
capacidade das caixas de armazenagem. Todos estes pontos serão abordados 
forma de exemplificar o método de criação e dimensionamento de um supermercado.

então ser dividida em quatro fases distintas: planeamento, aquisição de 
equipamento, preparação e implementação. 

O planeamento é iniciado com uma visita inicial ao serviço. O principal objectivo é introduzir 
o sistema do supermercado mas estudam-se também os espaços disponíveis para instalar o 

se as suas dimensões. O passo seguinte consiste em calcular as 
necessidades do serviço no que diz respeito a artigos a incluir no supermercado. Esse estudo é 

através do cruzamento dos consumos semanais do serviço com o acordo 
Desse modo, serão incluídos apenas os artigos que façam parte do acordo e apresentem 
consumos superiores a 10 semanas por ano. De forma excepcional incluem

apesar de apresentarem consumos baixos sejam indispensáveis a um determinado 
a incluir de cada artigo são calculadas através do método do máximo 

ajustado (ver 3.2.2). Após este estudo, é entregue ao Enfermeiro-chefe
com os artigos a incluir no supermercado. A lista será então corrigida quer a nível de 

quer a nível das próprias quantidades. Uma vez validada
os artigos serão transportados existindo para esse efeito 

Há ainda a possibilidade de se transportar os artigos em caixa de fornecedo
utilizada em três situações: no caso de a quantidade necessária ser próxima da 

quantidade da caixa de fornecedor, por motivos de higiene em que a caixa não possa ser 
aberta, ou quando o espaço que ocuparia um artigo numa caixa normal
própria caixa de fornecedor. Na ilustração 21 podem-se observar os diferentes tipos de 

Caixas utilizadas na montagem dos supermercados da rota vermelha

 

A escolha do tipo de caixa depende não só da quantidade a incluir como também da 
do artigo. As caixas V40 e V50 são utilizadas em artigos finos e compridos como sondas e 
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O principal objectivo é introduzir 
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O passo seguinte consiste em calcular as 
necessidades do serviço no que diz respeito a artigos a incluir no supermercado. Esse estudo é 
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Caixas utilizadas na montagem dos supermercados da rota vermelha 

A escolha do tipo de caixa depende não só da quantidade a incluir como também da dimensão 
do artigo. As caixas V40 e V50 são utilizadas em artigos finos e compridos como sondas e 



 

 

algálias. As EM e EL são utilizadas 
colostomia. As caixas A, B, C e D são utilizadas para os restantes artigos 
forma menos específica. Cada caixa tem duas etiquetas distintas: uma, colocada na frente da 
caixa, contendo informação relevante para a arrumação 
no serviço, nome do artigo e cor do serviço. Na parte de trás da caixa existe uma etiqueta que 
contém informação para quem efectua o 
caixa são os campos tidos em consideração.

Paralelamente ao tipo de caixa em que o artigo é acondicionado, é importante dimensionar o 
número de caixas necessárias
referência é calculado do seguinte modo:

         Número de Caixas = Número de Caixas (2 ciclos) +1                                                   

Este sistema, mais conhecido como sistema 
explicado através da ilustração 22
para aguentar dois ciclos de abastecimento.

   

Neste sistema, é normal existirem duas caixas para cada artigo
caixas de fornecedor, essa quantidade pode aumentar. Imaginemos que a necessidade diária é 
de 35 seringas. Se a caixa de fornecedor contém apenas 20, será necessário colocar 3 caixas: 
duas relativas a satisfazer a número de caixas para dois ciclos mais a c
a inexistência de rupturas. 
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algálias. As EM e EL são utilizadas para os materiais estreitos como 
. As caixas A, B, C e D são utilizadas para os restantes artigos 

Cada caixa tem duas etiquetas distintas: uma, colocada na frente da 
caixa, contendo informação relevante para a arrumação no supermercado 
no serviço, nome do artigo e cor do serviço. Na parte de trás da caixa existe uma etiqueta que 
contém informação para quem efectua o picking. Nome do artigo, quantidade e autonomia da 
caixa são os campos tidos em consideração. 

aralelamente ao tipo de caixa em que o artigo é acondicionado, é importante dimensionar o 
necessárias. O número de caixas a colocar no supermercado para uma dada 

ia é calculado do seguinte modo: 

     

Número de Caixas = Número de Caixas (2 ciclos) +1                                                   

Este sistema, mais conhecido como sistema de dupla caixa, ou caixa cheia caixa vazia, é
ilustração 22 mostrando o porquê de cada caixa ter quantidade suficiente 

para aguentar dois ciclos de abastecimento. 

 Ilustração 22 - Sistema de dupla caixa 

 

é normal existirem duas caixas para cada artigo. No entanto, quando se refere a 
caixas de fornecedor, essa quantidade pode aumentar. Imaginemos que a necessidade diária é 
de 35 seringas. Se a caixa de fornecedor contém apenas 20, será necessário colocar 3 caixas: 
duas relativas a satisfazer a número de caixas para dois ciclos mais a caixa extra para garantir 
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como luvas ou sacos de 
. As caixas A, B, C e D são utilizadas para os restantes artigos que apresentam uma 

Cada caixa tem duas etiquetas distintas: uma, colocada na frente da 
ermercado tal como a posição 

no serviço, nome do artigo e cor do serviço. Na parte de trás da caixa existe uma etiqueta que 
. Nome do artigo, quantidade e autonomia da 

aralelamente ao tipo de caixa em que o artigo é acondicionado, é importante dimensionar o 
número de caixas a colocar no supermercado para uma dada 

Número de Caixas = Número de Caixas (2 ciclos) +1                                                   (4) 
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Após definidas as caixas onde irão ser transportados os artigos e calculado o número 
necessário para cada um deles, é possível calcular o espaço necessário no serviço. Esse 
cálculo é feito em número de estantes, admitindo que cada estante é montada com oito 
prateleiras de 200cm x 40cm. Se o espaço necessário ultrapassar o espaço disponível 
previamente calculado, há duas formas de resolver o problema: uma é aumentar ao número de 
prateleiras para incluir mais referências com o mesmo número de estantes. Tal solução é 
plausível uma vez que as estantes têm prateleiras de encaixe, permitindo desse modo um 
melhor aproveitamento do espaço vertical. A outra solução é colocar stock em dois pontos 
separados. No entanto esta é apenas uma solução de recurso e que deve ser evitada pois cria 
dispersão quer no picking quer na recolha das caixas vazias. 

A segunda fase é a de aquisição de equipamento. É necessária a aquisição de caixas e 
armários além de eventuais obras para melhorar a área do supermercado. 

A fase de preparação consiste na recepção do equipamento e na preparação das etiquetas 
provisórias. Estas etiquetas existem apenas para identificar os artigos até estes terem uma 
posição definitiva no supermercado. 

A fase final é a de implementação cuja primeira actividade é o picking inicial. Este consiste 
em encher todas as caixas que inicialmente se encontram vazias para que o supermercado 
possa arrancar. As caixas cheias são transportadas para os serviços assim como as estantes 
que são lá montadas. A organização dos artigos é feita de acordo com a ordem definida pelo 
Enfermeiro-chefe. Após retiradas as posições, as etiquetas definitivas ficam prontas a ser 
geradas e o supermercado pronto a ser normalizado. A implementação é finalizada com uma 
breve acção de formação aos Enfermeiros e auxiliares (que são os responsáveis pelo picking) 
acerca das regras de uso do supermercado. 

Falta apenas referir como é efectuada a ligação entre o 
supermercado e o armazém do hospital. Para que exista um certo 
sentido de responsabilidade e uma maior rotina nas tarefas, cada 
rota tem uma pessoa responsável e um carro associado. Este 
conjunto, pessoa+carro, constitui o operador logístico 
responsável pela movimentação de produtos e informação entre o 
armazém e os serviços clínicos mais conhecido no “Universo 
Kaizen” por Mizusumashi (ver ilustração 23). 

Irão existir quatro Mizusumashi, cada um correspondendo a uma 
rota. É neste momento que se percebe a utilidade de agrupar na 
mesma rota serviços do mesmo piso. Uma vez que o uso do 
elevador constitui uma actividade de espera, ao agrupar por pisos, minimiza-se esse 
desperdício, utilizando o elevador apenas duas vezes: uma na ida e outra na volta. O operador 
logístico vai então efectuar um percurso de ida e volta sem nunca fazer viagens “em vazio”, 
isto é, traz sempre algum tipo de informação: ou caixas vazias, informação de que é 
necessário abastecer, ou caixas cheias, material para abastecer o supermercado. O 
Mizusumashi desloca-se então ao serviço com as caixas cheias que tinham sido requisitadas 
no ciclo anterior e coloca-as no supermercado. Simultaneamente recolhe as caixas vazias, que 
são agrupadas numa estante própria, e transporta-as até a armazém para serem abastecidas. O 
sinal de abastecimento é dado pelas caixas vazias, no caso de o produto estar acondicionado 
em caixas, ou caso esteja na caixa de fornecedor, é dado por um cartão que se encontra 

Ilustração 23 - Mizusumashi da 

rota vermelha 
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anexado ao produto e que é colocado na estante das caixas vazias assim que a respectiva caixa 
acabar. O Mizusumashi além das vantagens que apresenta como concentrador de desperdício, 
vai ser levado apenas por uma pessoa, seja ela da farmácia ou do aprovisionamento. Tal facto 
implica que se evite o desperdício de ter duas pessoas a levar material para o mesmo local em 
períodos temporais simultâneos. 

A frequência com que o Mizusumashi se desloca aos serviços é bidiária. Para esse cálculo 
simulou-se o tempo de abastecimento para a rota piloto verificando se era compatível um 
abastecimento duas vezes ao dia (ver Anexo A). Nesse cálculo considerou-se que em cada 
ciclo se recolhia uma caixa de cada artigo e se trazia uma caixa cheia do mesmo artigo, 
constituindo esta a situação que corresponde ao consumo médio. No entanto, e tal como se 
verá de seguida, esse cenário é demasiado conservador devido a cada caixa ter quantidade 
suficiente para dois ciclos e devido à autonomia das caixas ser em muitos casos superior a um 
dia de consumo. Tendo em conta que o dimensionamento das rotas foi nivelado por tamanho 
dos serviços, foi possível extrapolar esse cálculo para as outras rotas. De qualquer forma, uma 
vez que os ciclos dos diferentes Mizusumashi são independentes, no caso de existir alguma 
rota mais demorada será possível ajustar a frequência de entrega. Note-se ainda que com a 
implementação do abastecimento bidiário, o armazém passou a estar aberto 7 dias por semana 
(apenas internamente) como forma de responder às necessidades dos serviços. 

Importa ainda realçar o problema do volume de caixas por rota. Se todas as caixas estiverem 
dimensionadas apenas um ciclo de consumo, todas elas teriam de ser reabastecidas no mesmo 
ciclo e um carro não chegaria para as transportar. Para evitar esse problema, fez-se um ajuste 
da necessidade diária à quantidade máxima da caixa em que é transportado o artigo. A título 
de exemplo, se numa caixa A cabem 30 seringas irrecuperáveis e a necessidade por ciclo é de 
15, a quantidade é ajustada para as 30 seringas visto ser um artigo barato. Desse modo 
estamos a introduzir um conceito novo: a autonomia da caixa. O facto de ter caixas com 
autonomias superiores a um ciclo permite que a necessidade de enchimento das caixas não 
seja igual para todas. Usando o caso das seringas, uma autonomia de dois dias significa que a 
partir do momento em que a primeira caixa fica vazia, a segunda caixa aguenta dois dias até 
entrar em ruptura. Tal facto permite que não necessitemos de a abastecer mal fique vazia, 
contribuindo para o nivelamento de transporte e abastecimento ao supermercado. Para ajudar 
nesta tarefa, foi criada uma estante de nivelamento que se encontra dividida em cinco dias de 
autonomia. Assim a caixa que tem dois dias de autonomia será colocada na prateleira 
correspondente, dando a instrução visual ao auxiliar que faz o picking da necessidade 
imediata ou não de abastecimento dessa mesma caixa. 

A dinâmica criada pela montagem dos supermercados nos serviços e a inserção de um 
operador logístico constitui o culminar de toda a reformulação da logística interna. A criação 
de um local de stock constituído apenas por artigos de consumo frequente e abastecido por um 
operador que concentra todo o desperdício, permite uma sincronização entre o armazém e os 
serviços reduzindo o número de rupturas e aumentando o nível de serviço. 

 

3.3 Resultados 

Os resultados são uma forma inequívoca de demonstrar se um projecto atingiu ou não os 
objectivos pretendidos. No entanto, há uma componente que nem sempre é englobada na 
análise do sucesso dos projectos: a satisfação do capital humano. Com o intuito de resolver 
essa lacuna, o KIP utiliza um método de auditoria, com particular incidência nos 5S, como 
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forma de avaliar a satisfação dos funcionários a nível de organização e condições de trabalho. 
Os gráficos resultantes dessas auditorias serão apresentados no final de cada uma das duas 
áreas envolvidas na logística interna: aprovisionamento e farmácia. Os formulários que 
originam os gráficos encontram-se no Anexo C. 

3.3.1 Aprovisionamento 

Os resultados da primeira mudança do layout foram satisfatórios pelo facto de permitirem 
agrupar os produtos por famílias contribuindo para uma melhor organização do armazém. 
Contudo, o comprimento dos corredores praticamente duplicou exigindo um esforço de 
deslocações semelhante ao modelo anterior, com a vantagem de as operações de picking 
serem mais ergonómicas. No entanto, com a implementação da segunda mudança os 
corredores tornaram-se mais curtos eliminando essa fraqueza da solução prévia. Além disso, 
com a elaboração da zona dourada, criou-se uma área ampla, permitindo um melhor fluxo e 
maior facilidade para efectuar o picking. 

Como forma de comprovar as melhorias no armazém e nos serviços, calcularam-se alguns 
indicadores considerados como relevantes: o número de rupturas no armazém, o número de 
pedidos electrónicos feitos pelos serviços (correspondem a rupturas nos serviços ou a artigos 
que não estejam no supermercado) e a evolução do stock em armazém.  

Para análise das melhorias a nível do armazém estuda-se de seguida, a título de exemplo, um 
artigo do aprovisionamento, a bata descartável não estéril (no anexo E podem-se observar 
outros exemplos).  

 

  

Gráfico 2 - Evolução do stock da bata descartável não estéril 

 

Tal como se observa no gráfico 2, no período anterior ao Kanban, as oscilações entre o valor 
máximo e o mínimo são consideráveis. De facto, o stock oscila entre o estado de ruptura 
(assinalado a vermelho) e valores muito elevados de aproximadamente 700 unidades. Com a 
inserção do sistema Kanban, o nivelamento esperado surtiu efeito. O stock máximo é 
consideravelmente mais baixo e as rupturas são inexistentes (atinge valores muito próximos 
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do zero mas sem nunca o atingir). Tal como se observa pela tabela 1 a média e o desvio 
padrão baixam consideravelmente. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão da bata descartável não estéril 

 

 

Desta forma, e pensando em termos de stock médio, o seu valor após o Kanban é 
consideravelmente mais baixo permitindo ganhar espaço em armazém e reduzir o capital que 
é investido em stock. É também possível observar pela análise do gráfico 2 que a frequência 
de entrega dos fornecedores é substancialmente maior demonstrando a importância destes no 
processo de nivelamento. Após a normalização do funcionamento do armazém, importa 
evidenciar que tais melhorias tiveram continuação nos serviços. Para tal, analisa-se a evolução 
do valor do stock nos serviços já montados à data de conclusão da dissertação. 

Tal como se observa no gráfico 3, as reduções de stock são uma evidência, analisando para 
esse efeito os serviços medicina d, medicina f, cirurgia b e cirurgia c. 

 

 

Gráfico 3 - Variações do valor do stock em Euros (aprovisionamento) 

 

À parte da medicina d, todos os outros serviços sofreram reduções no valor do seu stock, com 
a maior variação a pertencer à cirurgia b. Em termos médios, a redução de stock alcançada foi 
de 13%, o que em material clínico é significativo (são artigos de baixo valor). O facto de as 
medicinas não sofrerem grandes alterações tem a ver com a desactualização dos stocks. O 
Hospital tem sofrido um aumento de gastos de material e a revisão dos acordos nestes 
serviços não acompanhou esse aumento. Desse modo existiam muitas rupturas que distorcem 
os dados. 

Por fim analisam-se os pedidos electrónicos efectuados pelos serviços ao armazém. 
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Gráfico 4 - Número de pedidos electrónicos por mês 

 

Tal como se observa pelo gráfico 4 o número de pedidos electrónicos após a montagem dos 
supermercados decresce substancialmente, passando de valores próximos de uma centena de 
pedidos mensais para cerca de uma dezena. Esta diminuição evidencia o menor esforço que os 
enfermeiros passam a ter com questões logísticas permitindo que se foquem única e 
exclusivamente no tratamento dos utentes. 

Após analisados os dados correspondentes às melhorias na eficiência no Hospital, importa 
ainda realçar as auditorias 5S anteriormente abordadas. 

 

 

Gráfico 5 - Auditoria 5S no aprovisionamento 

 

Tal como é visível no gráfico 5, os efeitos das acções 5S produziram bons resultados. Todos 
os pontos foram melhorados com especial ênfase na normalização que atinge valores muito 
próximos do objectivo traçado de 90%. No lado oposto surge a disciplina como o ponto que 
menos melhorou. No cômputo geral a satisfação dos funcionários aumentou e esse 
reconhecimento é demonstrado através das melhorias observadas no gráfico 5. 

3.3.2 Farmácia 

O primeiro resultado decorrente da optimização do espaço da farmácia foi a alteração do local 
da unidose. Como já foi visto anteriormente, o facto de se ter liberto espaço na farmácia 
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através da saída do material de consumo clínico permitiu que a dose unitária se instalasse num 
local mais adequado. Está mais próxima do stock minimizando as deslocações, e está também 
mais próximo dos farmacêuticos permitindo uma melhor comunicação entre a equipa. O 
layout foi também optimizado permitindo um melhor fluxo no seu interior apesar de os 
metros lineares a percorrer terem aumentado um pouco. 

Em relação à evolução do stock na farmácia e ao número de pedidos extra a evolução é muito 
semelhante à do aprovisionamento. O número de pedidos baixou forma significativa tal como 
se pode observar no gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 – Número de pedidos electrónicos por mês (farmácia) 

 

Apesar de o número de pedidos extra na farmácia ser bastante inferior ao do 
aprovisionamento, a redução é igualmente evidente. Em relação ao nível médio de stock de 
artigos farmacêuticos em armazém, o seu valor é também substancialmente mais baixo. 
Contudo, o seu suporte gráfico é apresentado no Anexo F para não sobrecarregar em demasia 
esta secção. No que diz respeito ao valor de stock nos serviços, o gráfico 7 evidencia que 
também houve uma diminuição substancial. 

 

Gráfico 7 - Variações do valor do stock em Euros (Farmácia) 

 

Neste caso, a medicina f foi o serviço que sentiu menos o efeito do novo sistema de 
abastecimento. No entanto, observando os serviços de uma forma global foi possível diminuir 
em cerca de 26% o valor do stock. 
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Os ganhos na farmácia, em relação ao aprovisionamento, são bastante superiores visto que os 
materiais em questão são de maior valor. Esse facto justifica que o valor retido em stock tanto 
no armazém como nos serviços diminua mais nos artigos farmacêuticos. 

Após analisados os dados correspondentes às melhorias na eficiência no Hospital, importa 
ainda realçar as auditorias 5S anteriormente abordadas. 

 

Gráfico 8 - Auditoria 5S na farmácia 

 

As conclusões acerca da auditoria 5S na farmácia (ver gráfico 8) são semelhantes às do 
aprovisionamento evidenciando a melhoria das condições de trabalho. Contudo, a amplitude 
dessa melhoria é bastante superior. A justificação encontrada para essa diferença está 
relacionada com a equipa de trabalho. Enquanto na farmácia sempre existiu uma equipa 
estável, no aprovisionamento, surgiram vários contratempos com funcionários a serem 
dispensados por baixa médica. Esse facto fez com que se exigisse sempre mais aos presentes, 
distorcendo a sua noção de melhoria em relação ao passado. 

Por fim analisa-se a evolução do valor do stock no armazém (aprovisionamento e farmácia).  

 

Gráfico 9 – Valor do stock do armazém antes e depois do sistema Kanban 

 

Com a implementação do sistema Kanban observa-se uma diminuição substancial do valor 
em stock tal como é visível no gráfico 9. A farmácia, tal como já referido anteriormente, a 
farmácia contribui mais que o aprovisionamento para essa diminuição devido ao elevado 
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valor dos seus artigos. Em contrapartida, os artigos do aprovisionamento são muito baratos o 
que dificulta a obtenção de melhorias significativas a nível de valor em stock. Este gráfico foi 
elaborado recorrendo ao valor de stock no último dia de cada um dos três meses anteriores e 
posteriores à introdução do sistema Kanban. Dessa forma, o erro em que se incorre pode ser 
significativo mas é a única forma viável de calcular o stock em armazém devido à morosidade 
de se retirarem listagens de artigos para todos os dias do semestre. A diminuição conjunta do 
valor em stock atinge valores próximos dos 10%. 

De um modo global, os stocks no armazém e nos serviços foram reduzidos, o número de 
rupturas passou a ser mais baixo e o número de pedidos extra por parte dos serviços também 
baixou consideravelmente. A nível humano, a satisfação dos funcionários aumentou, resultado 
devido não só à melhor organização do armazém mas também à simplificação das suas tarefas 
que passaram a ser a ter menor desperdício. Estas mudanças contribuíram então para uma 
melhoria das condições de trabalho, facto que está directamente relacionado com a motivação 
dos funcionários, como também para uma melhor saúde financeira do hospital. O facto de se 
encomendar menores quantidades faz com que os pagamentos sejam menores o que contribui 
para que a necessidade de fundo de maneio não seja tão grande. 
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4. Logística Externa 

Como sede da ULSM, o Hospital Pedro Hispano é responsável por abastecer os centros de 
saúde das freguesias da cidade de Matosinhos.  

Este abastecimento, que constitui a logística externa do Hospital Pedro Hispano, utiliza a 
mesma metodologia de abastecimento do armazém aos serviços, isto é, um sistema de dupla 
caixa em que existe um operador logístico a intermediar. Pelo facto de estarmos a falar em 
logística externa o operador logístico deixa de se chamar Mizusumashi e passa a designar-se 
por Milk-run6. Este operador procura ter as rotas normalizadas e aumentar a frequência de 
transporte reduzindo simultaneamente os custos. Será então apresentado o estado inicial do 
abastecimento externo e apresentada a solução desenhada para os centros de saúde. 

 

4.1 Situação Inicial 

Os centros de saúde são abastecidos uma vez em cada quinze dias. O transporte dos artigos é 
feito através de uma carrinha, guiada por um motorista também pertencente ao Hospital, 
sendo elaborado no inicio do ano um mapa com os dias de abastecimento a cada centro de 
saúde. O processo de abastecimento inicia com a deslocação de um auxiliar ao centro de 
saúde para efectuar a contagem. Assim que regressa ao armazém entrega uma lista a um 
funcionário que a insere no computador e imprime uma nova com a diferença entre o acordo e 
o valor da contagem. Assim que recebe essa lista efectua o picking para o respectivo centro de 
saúde. No entanto, desde que o picking é feito e o material é entregue, decorrem cerca de 3 
dias. Tal facto pressupõe que quando o material é reposto o stock já não seja o máximo pois 
existiram 3 dias de consumo. O processo da logística externa é portanto análogo ao da 
logística interna. Desse modo, todos os problemas detectados no segundo ciclo da logística 
interna podem ser extrapolados para este processo de abastecimento dos centros de saúde. 

 

4.2 Solução Proposta 

Uma vez que os centros de saúde se encontram todos bastante próximos do Hospital Pedro 
Hispano (a distância máxima são 12km), a optimização das rotas tendo em conta os custos de 
transporte foi feita sem recorrer a algoritmos complexos de optimização, juntando os centros 
de saúde em dois grupos de acordo com a sua distância e tentando nivela-los em termos de 
dimensão: um grupo composto pelos centros de S. Mamede, Portas do Sol e Sra. da Hora, 
Matosinhos e Unidade Convalescença, e um outro formado por Perafita, Santa Cruz do Bispo, 
Lavra e Leça da Palmeira. Dentro do primeiro grupo estudaram-se três percursos diferentes 
tendo sido escolhido aquele que exige menos tempo de transporte. Em relação ao segundo 
grupo analisaram-se apenas duas alternativas. Como forma de não monopolizar o tempo do 
motorista do Hospital que também tem outros serviços a realizar, foi decidido abastecer os 
centros de saúde três vezes por semana: segundas, quartas e sextas. De manhã realizam-se as 
entregas de um dos grupos e de tarde a do grupo restante. Os restantes dias, terças e quintas, 
eram utilizados para efectuar o picking das caixas vazias que regressam dos centros tendo o 
armazém uma pessoa disponível a tempo inteiro para esse efeito. O processo de 
dimensionamento iniciou-se com a verificação do número de referências que cada centro de 
saúde necessita, calculando-se o tempo necessário para efectuar um ciclo de entrega de caixas 

                                                 
6 O nome Milk-run vem dos distribuidores de leite nos E.U.A. 
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cheias e recolha das caixas vazias. No Anexo D encontram-se as matrizes de distância e 
tempo de deslocação aos centros de saúde assim como o cálculo do tempo que demora a fazer 
o percurso de cada um dos grupos. Pela junção do tempo necessário para efectuar o 
abastecimento com o tempo necessário para transporte concluiu-se que era possível efectuar 
um grupo de manhã e um outro à tarde. Dessa forma consegue-se aumentar a frequência de 
entrega e melhorar o processo de abastecimento aos centros de saúde. Em simultâneo, e 
porque as cargas a transportar são agora muito menores e se elimina a viagem para efectuar 
contagens, a taxa de ocupação do motorista é semelhante à do modelo anterior. 

 

4.3 Resultados 

Uma vez que esta componente do projecto ainda se encontra em estado fase de 
implementação, não existem ainda resultados. No entanto, é de esperar que sejam idênticos ao 
da logística interna tanto a nível da redução de stocks como da diminuição do número de 
rupturas e aumento da sincronização entre o armazém e os centros de saúde. A nível do 
armazém é muito importante esta integração pois permite nivelar todas as saídas. Numa fase 
em que apenas a logística interna já tinha sido reestruturada, as saídas para os centros de 
saúde representavam picos de consumo que colocavam por vezes o armazém em dificuldades 
no que diz respeito a rupturas. Com a integração da logística externa no novo método de 
abastecimento esses picos deixam de existir. Desse modo as saídas ficam todas niveladas o 
que contribui para um melhor funcionamento do armazém.  



 

 

5.  Processos Administrativos

Para que o armazém funcione de forma organizada e eficaz, é necessário que as áreas de 
suporte estejam igualmente organizadas. Desse modo, a simpli
administrativos faz também parte dos objectivos deste projecto.
conta que um dos objectivos é baixar o 
entrega, o volume de trabalho administrativo aumenta o que contribui para a necessidade de 
simplificar processos. Para esse efeito irá 
desde que se detecta a necessidade até que é realizado.

 

5.1 Situação Inicial 

Para apresentar a situação inicial fez
observar na ilustração 24. 

Ilustração 

 

Esta solução apresenta alguns problemas
dos funcionários do aprovisionamento à área administrativa
encomenda. A probabilidade de erro é também maior uma vez que podem existir alguns 
Kanbans que não são entregues por 

 

5.2 Solução Proposta  

A solução proposta consiste em incluir um sistema de leitura óptica que permite a transmissão 
imediata da necessidade de encomenda ao funcionário responsável. 
de encomenda o Lead Time
solução prévia em que eram efectuadas encomendas apenas duas vezes ao dia para minimizar 
deslocações, a nova solução permite que a
funcionário que o faz po
responsáveis pelas encomendas que é necessário 
mapeamento, eliminam-se as actividades do responsável do armazém assim como a do 
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Para que o armazém funcione de forma organizada e eficaz, é necessário que as áreas de 
suporte estejam igualmente organizadas. Desse modo, a simplificação dos processos 
administrativos faz também parte dos objectivos deste projecto. Ainda para mais, 

um dos objectivos é baixar o stock, facto que pressupõe um
trabalho administrativo aumenta o que contribui para a necessidade de 
Para esse efeito irá ser mapeado o processo do pedido de encomenda, 

desde que se detecta a necessidade até que é realizado. 

a situação inicial fez-se um mapeamento do processo tal como se pode 

Ilustração 24 – Mapeamento do processo de encomenda 

Esta solução apresenta alguns problemas, nomeadamente o número excessivo de 
do aprovisionamento à área administrativa para transmitir a necessidade de 

. A probabilidade de erro é também maior uma vez que podem existir alguns 
que não são entregues por lapso e tem a limitação de não perm

 

A solução proposta consiste em incluir um sistema de leitura óptica que permite a transmissão 
imediata da necessidade de encomenda ao funcionário responsável. Com 

Lead Time de informação é praticamente reduzido a zero. 
solução prévia em que eram efectuadas encomendas apenas duas vezes ao dia para minimizar 
deslocações, a nova solução permite que assim que o Kanban seja 

faz possa imediatamente passar o leitor óptico dando o aviso aos 
responsáveis pelas encomendas que é necessário efectuar uma nova 
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Para que o armazém funcione de forma organizada e eficaz, é necessário que as áreas de 
ficação dos processos 
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trabalho administrativo aumenta o que contribui para a necessidade de 
ser mapeado o processo do pedido de encomenda, 

se um mapeamento do processo tal como se pode 

 

 

nomeadamente o número excessivo de deslocações 
para transmitir a necessidade de 

. A probabilidade de erro é também maior uma vez que podem existir alguns 
lapso e tem a limitação de não permitir a criação de fluxo. 

A solução proposta consiste em incluir um sistema de leitura óptica que permite a transmissão 
Com este novo processo 

reduzido a zero. Contrariamente à 
solução prévia em que eram efectuadas encomendas apenas duas vezes ao dia para minimizar 

 retirado do artigo, o 
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nova nota. Olhando para o 
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responsável pela encomenda (com excepção da encomenda em si). As deslocações são assim 
reduzidas e a fiabilidade é substancialmente maior.  

5.3 Resultados 

Neste campo, não existem dados quantitativos como forma de comprovar as melhorias 
efectuadas. A única forma de avaliar os resultados é através da evidência de que os processos 
estão mais ágeis e através da satisfação das pessoas. Desse modo apresenta-se de seguida o 
resultado da auditoria realizada, evidenciando a melhoria apresentada. 

 

Gráfico 10 – Auditoria 5S na área administrativa 

 

Como se pode comprovar pelo gráfico, as melhorias ocorrem em todas os pontos pressupondo 
um aumento de satisfação por parte dos funcionários. Apesar de os resultados serem 
satisfatórios, está já em estudo a possibilidade de ser o funcionário a efectuar a encomenda 
directamente ao fornecedor. Em vez de despoletar a necessidade de encomenda para o 
responsável das compras, o auxiliar do armazém, ao passar o leitor iria criar automaticamente 
o pedido ao fornecedor permitindo uma maior integração de toda a cadeia logística. Contudo, 
a temática da responsabilização é delicada estando a ser analisada a viabilidade desta ideia. 
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6 Outros Trabalhos

 

Para que uma empresa seja sustentável a longo prazo, a inovação deve ser parte 
seu processo de desenvolvimento.
reúnem mensalmente e cujo objectivo
mesmo desenvolver soluções inovadoras.

Paralelamente a esta dissert
desenvolvimento de produto.
modelo de gestão do KIP: a ausência de um pilar no 
lançamento de novos produtos, permitindo eliminar desperdício e com isso 
tempo de lançamento. 

Desse modo foi desenvolvido um novo pilar
Development System) que actua sobre a forma como as empresas se organizam em tor
desenvolvimento de novos produtos
projectos, equipamentos ou instalações.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu modelo baseia-se em três 
conhecimento e aprendizagem, o desenvolvimento eficaz e a direcção e controlo.

A nível de direcção e controlo é importante frisar alguns pontos chave como 
DR (design review) e o visible planning.
devem elaborar como forma de avaliar se o produto está a ser desenvolvido de acordo com as 
especificações sendo normalmente fornecidos formulários que servem de guia.
é o local onde se juntam 
encontrados e soluções a adoptar.
e onde se analisam os riscos e problemas.
tal como o nome indica, torna o planeamento visivel. Os métodos de planeamento 
informáticos como o MS Project são abolidos utilizando
its. A vantagem é poder ser alterado por qualquer pessoa
mais visual. Este método de planeamento faz um cruzamento dos objectivos de
longo prazo com a decomposição do output esperado no mesmo período temporal.
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Para que uma empresa seja sustentável a longo prazo, a inovação deve ser parte 
seu processo de desenvolvimento. Nesse sentido, o KIP criou grupos de desenvolvimento que 

cujo objectivo passa por melhorar as metodologias
mesmo desenvolver soluções inovadoras. 

a esta dissertação, foi então desenvolvido um trabalho 
desenvolvimento de produto. Esta temática surgiu com o reconhecimento de uma fraqueza no 
modelo de gestão do KIP: a ausência de um pilar no KMS que fosse direccionado para o 

rodutos, permitindo eliminar desperdício e com isso 

Desse modo foi desenvolvido um novo pilar (ver ilustração 25), designado por 
que actua sobre a forma como as empresas se organizam em tor

desenvolvimento de novos produtos podendo também ser aplicado a áreas como a gestão de 
projectos, equipamentos ou instalações. 

se em três principios chave que estão interligados entre si: o 
onhecimento e aprendizagem, o desenvolvimento eficaz e a direcção e controlo.

A nível de direcção e controlo é importante frisar alguns pontos chave como 
visible planning. Os DR são uma análise critica

como forma de avaliar se o produto está a ser desenvolvido de acordo com as 
sendo normalmente fornecidos formulários que servem de guia.

 os especialistas das diversas áreas a discutir sobre os problemas 
encontrados e soluções a adoptar. É portanto o local onde se realiza o Visible Planning

se analisam os riscos e problemas. Finalmente o visible planning
al como o nome indica, torna o planeamento visivel. Os métodos de planeamento 

informáticos como o MS Project são abolidos utilizando-se em seu lugar um sistema de 
. A vantagem é poder ser alterado por qualquer pessoa, a qualquer momento sendo ainda

mais visual. Este método de planeamento faz um cruzamento dos objectivos de
a decomposição do output esperado no mesmo período temporal.
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visible planning é uma ferramenta que 
al como o nome indica, torna o planeamento visivel. Os métodos de planeamento 
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, a qualquer momento sendo ainda 

mais visual. Este método de planeamento faz um cruzamento dos objectivos de curto, médio e 
a decomposição do output esperado no mesmo período temporal. Desse 



 

 

modo analisam-se as incongruencias derivadas dos diferentes horizontes temporais 
o plaeneamento até este ser 
objectivos tem o nome de Barashi

No conhecimento e aprendizagem, um dos pontos fulcrais é o processo de aprendizagem.
existência de mentores e matrizes de competências permitem uma melho
quadros nas empresas. Importa também realçar o método de aprendizagem. Nas empresas 
tradicionais, quando se desenvolve um novo produto, muita da informação decorrente desse 
avanço é perdida. De acorto com o 
esteja documentado todo o trabalho desenvolvido para um novo produto
informação esteja pronta a utilizar no futuro evitando dessa forma a repetição de processos.

Para o desenvolvimento e organização 
eficaz utilizam-se uma série de 
ferramentas que permitem desenvolver o 
conhecimento preparando-
se incorporado no processo de 
aprendizagem. Das ferramentas 
utilizadas importa realçar as curvas de 
trade-off, as checklists e o 
concurrent engineering. As curvas de 
trade-off permitem jogar com
especificações de um produto. A título de 
exemplo imaginemos que
parafuso para o qual queremos analisar a 
fiabilidade a uma determinada torção. 

Para uma torção de 20N.m pretendemos então uma fiabilidade de 6 meses. Pela il
facilmente observamos que teremos de recorrer ao parafuso M12 ou então alterar as 
especificações do parafuso para atingir os resultados pretendidos. É ainda importante realçar 
que se devem testar os componentes até ao limite. Se o limite do gráfico for 30
pretender analisar um momento de 40N.m existe a necessidade de efectuar um novo ensaio. 
Se o ensaio tivesse sido feito até ao limite do componente esse teste seria evitado: ou estaria 
documentada a fiabilidade para 40N.m ou o componente não teria 
também conhecida:zero. 

As checklists são listas que permitem realizar as tarefas de forma normalizada evitando que 
algum passo seja esquecido. O 
se devem  desenvolver novas soluções sem rejeitar nenhuma delas à partida. 
regiões admissiveis, analisam
possibilidades. À medida que o processo vai avançando 
leque de soluções vai estreitando até se atingir a solução final.

A interacção entre estes princípios permite desenvolver soluções mais eficazes e de forma 
mais rápida. A utilização de plataformas de conhecimento comuns 
das diversas áreas funciona
produto permitindo acelerar o seu processo.
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No conhecimento e aprendizagem, um dos pontos fulcrais é o processo de aprendizagem.
ntores e matrizes de competências permitem uma melho
esas. Importa também realçar o método de aprendizagem. Nas empresas 
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esteja documentado todo o trabalho desenvolvido para um novo produto
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Para uma torção de 20N.m pretendemos então uma fiabilidade de 6 meses. Pela il
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especificações do parafuso para atingir os resultados pretendidos. É ainda importante realçar 
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À medida que o processo vai avançando tentam-se arranjar intercepções e
es vai estreitando até se atingir a solução final. 

A interacção entre estes princípios permite desenvolver soluções mais eficazes e de forma 
mais rápida. A utilização de plataformas de conhecimento comuns assim como a integração 
das diversas áreas funcionais são os pontos-chave de todo este sistema de desenvolvimento de 

duto permitindo acelerar o seu processo. 

Ilustração 26 - Curva de torção vs fiabilidade para 

diferentes parafusos
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7 Trabalhos futuros 

Existe um conjunto de actividades que poderiam ser realizadas no âmbito da reestruturação da 
logística interna do hospital e que permitiriam um melhor nível de serviço. Uma delas é o 
estudo dos stocks avançados. Apesar de a nova metodologia minimizar as rupturas nos 
serviços, continua a existir o problema de como abastecer os stocks avançados. Este tipo de 
stock existe sempre que seja necessário ter o material próximo do utente. Por exemplo, se um 
utente necessita de ser suturado, não vai esperar que se vá buscar o material à sala onde é 
armazenado para se efectuar a sutura. Desse modo, é usual colocarem-se materiais nas salas 
para que o atendimento ao utente seja de melhor qualidade. A questão que se coloca é sobre 
as quantidades de stocks avançados nem sempre serem as adequadas e os abastecimentos não 
serem efectuados de forma nivelada. Uma outra actividade é o abastecimento de medicação 
afecta ao serviço. Como os serviços têm interesse em adjudicar os custos da medicação ao 
doente, está em estudo a abertura da farmácia num horário mais alargado para que se possa 
enviar mais por unidose e menos por multidose. Projectos mais específicos como a 
diminuição do tempo de atendimento ao utente seriam também úteis e interessantes.  

Apesar de grande parte do projecto estar concluído, há ainda algumas tarefas que à data de 
conclusão desta dissertação se encontram a decorrer. Tal facto deriva de o prazo estabelecido 
para finalizar o projecto ser apenas no final do mês de Setembro. Desse modo, a sincronização 
dos centros de saúde com o Hospital Pedro Hispano não foi ainda concluída, encontrando-se 
actualmente em fase de arranque. 

Importa ainda realçar que existindo a necessidade de criar fluxo e eliminar desperdício, a 
utilidade dos conceitos Kaizen é sempre válida. Desse modo, a sua aplicabilidade possui um 
leque de possibilidades muito vasto, sendo possível efectuar melhorias noutras áreas do 
Hospital. 
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8 Conclusão 

Num período em que a maioria das empresas se encontra em contenção de custos devido à 
grave crise financeira que a economia atravessa, o beneficio da aplicação da filosofia Kaizen é 
mais evidente do que nunca. Para se manterem competitivas, as empresas só têm duas 
soluções: ou baixam os seus custos operacionais ou aumentam o preço dos seus serviços. 
Como os preços são normalmente definidos pelo mercado, e estamos a falar de serviços 
hospitalares de cariz não privado, a possibilidade de manutenção dos lucros resume-se à 
diminuição dos custos operacionais. É precisamente nessa área que a filosofia Kaizen actua, 
através da eliminação de desperdício e da criação de fluxo, conseguindo ganhos importantes 
não só a nível financeiro como também organizacional. De facto, uma das principais 
consequências da aplicação dos princípios Kaizen é a mudança de atitude que é incutida nos 
colaboradores sendo tão importante como a redução de stocks ou o aumento do nível de 
serviço. Visto que os colaboradores são os agentes da mudança e que sem eles nada seria 
possível, é vital que se transmita uma cultura de melhoria contínua através do 
comprometimento de toda a organização. A dificuldade maior dum projecto desta amplitude 
reside precisamente na mudança de atitude que é necessário incutir nas pessoas. Apesar de 
haver muito trabalho de cálculo e estudo dos processos hospitalares por detrás do projecto, a 
sua aplicabilidade é nula no caso de as pessoas não estarem alinhadas e não perceberem a 
utilidade das reformulações adoptadas. Para que a mudança seja aceite, é necessário perceber 
quais as vantagens de se mudar, e não é fácil explicar a funcionários com mais de 20 anos de 
casa que a partir de um dado momento irão trabalhar aos Sábados e Domingos e realizar a sua 
função de uma forma completamente diferente da que faziam até então. Fazer Kaizen é 
mesmo isso, é andar no gemba, acompanhar as pessoas, ajudar na implementação e dar a cara 
na altura da mudança, explicando as vantagens de tais alterações.  

A sincronização do armazém com os serviços hospitalares e com os centros de saúde permitiu 
um melhor serviço baseado num menor número de rupturas e menor nível de stock, não só em 
armazém como também nos serviços e centros de saúde. Por outro lado, garantiu-se que os 
Enfermeiros se concentram agora na sua actividade principal, isto é, na prestação de cuidados 
de saúde aos utentes. Landry e Philippe (2002) estimaram que o tempo dedicado por uma 
equipa de enfermagem a actividades logísticas é de cerca de 10% do seu tempo disponível. 
Actualmente, e com o novo modelo de abastecimento do Hospital Pedro Hispano, esse valor 
desce consideravelmente.  

O facto de se actuar não só na logística interna mas também na externa, permitiu nivelar os 
consumos contribuindo para que o armazém tivesse um funcionamento mais estável, isto é, 
com menor percentagem de rupturas. Outro ponto a favor do nivelamento é a inexistência de 
picos de trabalho tão frequentes o que contribui para o bem-estar dos funcionários que passam 
a ter o trabalho melhor distribuído. 

Apesar de bem sucedido, as vantagens deste projecto aos olhos dos funcionários nem sempre 
foram evidentes. No entanto, com o tempo e com a persistência de toda a equipa Kaizen, o 
comprometimento e motivação das pessoas atingiram níveis elevados, permitindo alcançar a 
excelência operacional. O projecto contribuiu ainda para o aumento do número de apoiantes 
desta filosofia, abrindo portas para mais iniciativas no âmbito da logística hospitalar, 
contrariando todas as vozes que ainda duvidam da aplicação dos conceitos Lean à área da 
saúde, contribuindo para uma melhor racionalização dos recursos e para uma diminuição dos 
custos hospitalares.  
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Anexo A – Cálculo da frequência de abastecimento 
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Anexo B – Conversão de artigos unidose 
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Anexo C – Formulário auditoria 5S 
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Anexo D – Dimensionamento da frequência de abasteci mento dos 
centros de saúde 
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Anexo E – Evolução do valor do stock  de artigos do aprovisionamento 
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Anexo F – Evolução do valor do stock  de artigos da farmácia 
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