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Resumo  

A percepção que se começa a ter hoje sobre a necessidade de melhorar o estado dos nossos 

hospitais ganha cada vez mais força à medida que os custos aumentam e o risco de perder 

utentes para a concorrência também. É este o mote que dá origem a este projecto de estágio 

intitulado “Kaizen nas Unidades Hospitalares – Criar valor Eliminando Desperdício”, no 

âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O projecto resulta de uma parceria entre 

o Kaizen Institute e o Centro Hospitalar do Porto e visa o estudo da aplicabilidade das 

ferramentas associadas às filosofias Lean/Kaizen nas unidades hospitalares. 

A implementação destas metodologias tem assumido cada vez mais importância na área dos 

serviços na medida em que os resultados que têm sido alcançados ao longo dos últimos 70 

anos na indústria começam a suscitar interesse sobre o porquê de ainda não haver uma aposta 

firme nesta área. 

Para demonstrar que realmente estas ferramentas podem ser aplicadas em diversas áreas 

dentro de um hospital, o presente trabalho encontra-se estruturado em três projectos: 

 O primeiro relaciona-se com a melhoria da logística interna e externa no que respeita 

ao abastecimento de material de consumo clínico ao Hospital Maria Pia; 

 O segundo projecto visa a melhoria nas operações e organização do armazém de 

material de consumo clínico; 

 O terceiro relaciona-se com a melhoria do atendimento ao utente na consulta externa 

através de melhorias das actividades de suporte. 

Estes são três problemas escolhidos de acordo com as necessidades deste centro hospitalar, 

mas que servem de exemplo sobre a boa aplicabilidade destas ferramentas. De facto, ao longo 

do trabalho foi possível verificar que desde que existam operações, desperdício e vontade de 

satisfazer o cliente final, estas ferramentas são tão aplicáveis num hospital como na indústria 

automóvel de onde são originárias. Assim, este trabalho serve como um pequeno exemplo de 

melhoria para aqueles que querem assumir a mudança e aceitar o risco. 
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Kaizen in Hospital Units – Add Value by Eliminating Waste 

Nowadays, as operational costs are increasing and the risk of losing patients for competitors 

becomes higher, the consciousness about the need of improving hospital service through 

improvements in daily operations gains more relevance. This is the starting point for an 

internership project named “Kaizen in Hospital Units – Add Value by Eliminating Waste”, 

related to the conclusion of the degree in Industrial Engineering and Management from the 

Faculty of Engineering of University of Porto. This project begins with a partnership between  

Kaizen Institute and Centro Hospitalar do Porto, and is focused on the study of the 

applicability of Lean/Kaizen tools in the hospital units. 

The implementation of these methodologies has become more relevant in the service industry 

as the great results achieved during the last 70 years in the manufacturing industry start to 

attract the interest about a strong bet that still doesn’t exist in this area. 

To show that these tools can be applied in a hospital in different sections, this project is 

structured in three sub-projects: 

 The first is related with improvements in internal and external logistics of material of 

clinical consumption; 

 The second is concerned with the increase of operations performance and 

organizational levels of a hospital warehouse; 

 The third one is about improving the service level in outpatients appointments by 

simplifying and improving all the support activities. 

These three problems were chosen according to the real needs of this hospital centre, but can 

be seen as good examples of these tools’ applicability. In fact, as work went on, it was 

possible to verify that if there are operations, waste and the objective of satisfying the final 

costumer, these tools can be so well applied in a hospital as they are in the automotive 

industry. 
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Glossário 

 

Desperdício: tudo aquilo que não acrescenta valor. 

FEFO: first expired first out. 

FIFO: first in first out. 

Gemba: o local onde se acrescenta valor – terreno. 

Kanban: palavra de origem japonesa que significa cartão e que nos dias de hoje está 

associada ao ponto em que se transmite um ordem de produção ou encomenda. 

Kaizen: palavra de origem japonesa constituída pelos vocábulos KAI (mudança) e ZEN 

(bom) que juntos significam melhoria contínua. 

Material de Consumo Clínico: material utilizado nos cuidados do utente/doente que não 

sejam produtos farmacêuticos (exemplo: agulhas, seringas, pensos, sistemas de respiração, 

luvas, ligaduras, …). 

Mizusumashi: operador logístico encarregue de efectuar uma rota num determinado período 

de tempo de modo a abastecer os materiais necessários. 

Muda: palavra de origem japonesa que significa desperdício. 

Picking: processo de recolha de um determinado material/produto destinado a uma dada 

operação. 

Serviço Clínico: área/secção de tratamento do utente. Onde decorrem as actividades médicas 

e de enfermagem (exemplo: urgência, bloco operatório, consulta externa, pediatria, ortopedia, 

cirurgia, …). 

Supermercado: volumes controlados de materiais, que servem como pontos de geração de 

informações sobre o que encomendar. Permitem o nivelamento dos stocks de acordo com uma 

determinada procura e tempo, tornam a operação de picking mais simples e rápida, e garantem 

o FIFO. 

Valor Acrescentado: tudo aquilo pelo qual o cliente está disposto a pagar. 

Value Stream Mapping: técnica de mapeamento de processos/fluxos de modo a permitir 

identificar o desperdício e oportunidades de melhoria. 
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1 Introdução  

«A few months back, many of us read that executives at Virginia Mason Medical Center sent 

a bunch of executives to Toyota's plant in Japan to study their Kaizen model of continuous 

improvement. 

Initially, I heard that some physicians revolted at the idea of learning from a car manufacturer. 

"What can we learn here? We deal with people, they deal with cars." However, after spending 

two weeks there, the same physician recanted, saying, "Toyota treats their cars better than we 

treat our patients."» (Washington Post Article, 21/03/2006) 

No âmbito do projecto de estágio a realizar no 2º semestre do 5º ano do Mestrado Integrado 

em Engenharia Industrial e Gestão, o presente trabalho visa o estudo da aplicabilidade e 

implementação das ferramentas associadas à filosofia Kaizen/Lean em unidades hospitalares. 

A principal questão de toda a pesquisa é “Como se aplicam os princípios Kaizen/Lean nos 

serviços de saúde?”. Esta é uma questão embrionária uma vez que a introdução destes 

conceitos na saúde é ainda muito recente. O projecto resulta de uma parceria do Centro 

Hospitalar do Porto (CHP) e do Kaizen Institute (KI). 

1.1 A Saúde em Portugal 

De modo a contextualizar as necessidades de implementação de um modelo de melhoria 

contínua no sector da saúde em Portugal, começa-se por fazer uma breve descrição da 

evolução do panorama nacional da saúde. 

 

Sistema de Saúde Português - Caracterização 

Até ao 25 de Abril de 1974 o sistema de saúde português era essencialmente caracterizado 

pelos seguintes pontos (OPSS, 2001): 

 Os serviços de saúde pública estavam originalmente vocacionados para a saúde de 

prevenção (vacinas, saúde ambiental, …); 

 Uma grande percentagem das unidades hospitalares era gerida pelas misericórdias que 

até então desempenhavam um papel preponderante; 

 Os hospitais públicos gerais e especializados estavam concentrados nos grandes 

centros urbanos; 

 Os centros privados permitiam acesso apenas a estratos sociais muito elevados. 

Foi então a partir da década de 70 que se iniciaram as grandes reformas no sector da saúde: 

foi criado o Ministério da Saúde (1971), criaram-se duas estruturas funcionais para a base da 

prestação de cuidados (centros de saúde e hospitais – 1971), e já em 1979 criou-se o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) com vista à oferta de um serviço gratuito e abrangente, e que ao 

longo do tempo viria a revolucionar os indicadores de saúde em Portugal (diminuição da taxa 

de mortalidade, aumento da esperança média de vida, cobertura nacional pelo sistema de 

saúde, …). Contudo, em relação à média da União Europeia, os investimentos efectuados pelo 

sector público eram reduzidos, sendo que os do sector privado eram os mais elevados da lista 

(OCDE, 2001). 

A partir do ano 2000, devido às grandes dificuldades de funcionamento e ao elevado défice no 

sector da saúde, introduziu-se um novo paradigma no que respeita à gestão do SNS. A nova 

reforma rompe com a tradicional administração da saúde onde o estado desempenha o papel 

de prestador, para dar lugar à empresarialização dos hospitais onde o estado funciona como 
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“gestor de mercado”. A preocupação com a contenção dos gastos e a eficiência dos serviços 

tem sido a questão central dos últimos anos. Esta maior exigência na gestão tem conduzido à 

aplicação de mecanismos típicos da gestão privada, através da transformação dos hospitais do 

SNS em Entidades Públicas Empresariais (EPE), e da criação de novos Centros Hospitalares 

(Correia de Campos, 2007). 

Actualmente o SNS pode ser caracterizado do seguinte modo: 

 Escassez de recursos médicos e materiais; 

 Desmotivação e falta de incentivos; 

 Extensas listas de espera para consultas e cirurgias; 

 Medíocre qualidade do atendimento em termos de conforto, informação e 

pontualidade, mas bons níveis de qualidade do atendimento técnico; 

 Crescimento das despesas em saúde. 

A evolução crescente dos gastos em saúde está relacionada com os seguintes factores: 

 Envelhecimento da população: cerca de 20% da população portuguesa tem acima de 

65 anos, e, segundo Correia de Campos, são estes quem mais procura os cuidados de 

saúde. À medida que a percentagem de população envelhecida aumenta, cresce a 

procura e consequentemente as despesas com a saúde; 

 Tecnologia: o investimento em novas tecnologias tem sido crescente e a mão-de-obra 

a ela associada está cada vez mais cara. Contudo, o aumento dos gastos em tecnologia 

não tem sido acompanhado por um aumento da produtividade; 

 Consumo per capita de cuidados de saúde: devido aos novos hábitos da população a 

procura de cuidados de saúde tem sido cada vez maior. Este facto traduz-se 

essencialmente num recurso excessivo às urgências e num aumento das listas de 

espera. 

De facto, pode constatar-se uma evidente necessidade de revolucionar o sistema de saúde 

partindo do princípio que o funcionamento deste não deve estar centrado em questões 

políticas, mas sim focado no utilizador e nas suas exigências (Eficiência e equidade). 

1.2 A Filosofia Kaizen 

Analisando o contexto competitivo entre as empresas verifica-se que a competitividade está 

cada vez mais cerrada e o factor da globalização tem deixado bem claro que o mundo está em 

constante mutação. Hoje em dia não é suficiente estar na linha da frente no que respeita a 

actualizações tecnológicas e ao conceito de novidade. Cada vez mais se valorizam os produtos 

livres de defeito, entregas rápidas e níveis de serviço de acordo com a exigência dos 

consumidores. Muitos destes factores estão directamente relacionados com a função 

produção, o que leva as empresas a evoluir no sentido da excelência das práticas produtivas. 

Actualmente já são muitas as empresas líderes mundiais que apresentam grandes 

preocupações com a eficiência dos custos (exemplo: IKEA, Ryanair). Contudo, este não é um 

assunto de hoje: na década de 50, Ohno começou a realizar viagens à Ford nos EUA para 

estudar a implementação da produção em massa na Toyota (Japão), durante as quais verificou 

que era praticamente impossível a sua aplicabilidade. Daí surgiu a necessidade de desenvolver 

um sistema de produção que se adequasse à realidade da Toyota, mas que permitisse alcançar 

resultados de produção atingidos até então apenas pela Ford. Assim nasceu o Toyota 

Production System (TPS) (também conhecido por sistema de produção sem desperdício – 

Lean Production), de onde são originárias as ferramentas Kaizen. 
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Kaizen é então uma filosofia oriunda do Japão, cuja palavra significa melhoria contínua (Kai 

= mudar ; Zen = bom) (Imai, 1986). Esta filosofia assenta na eliminação do desperdício com 

base em soluções de baixo custo e de criatividade, envolvendo todos os colaboradores desde a 

gestão de topo até aos operários da base. Falar em Kaizen não pode ser dissociado de falar em 

Lean. As duas filosofias andam lado a lado, complementando-se uma à outra. Uma 

organização que adopte estas filosofias tem como objectivo máximo a Criação de Valor e 

Eliminação de Desperdício. 

A criação de valor segundo estas filosofias traduz-se em: 

 Aumento da produtividade; 

 Redução de stocks; 

 Simplificação de processos; 

 Qualidade dos produtos; 

 Criação de fluxo. 

A eliminação do desperdício é um modo muito eficaz para aumentar a produtividade em 

qualquer negócio. Para tal, é importante saber o que é considerado desperdício e onde é que 

ele existe. De acordo com o Modelo dos 7 Muda (figura 1) no qual assenta a filosofia de 

melhoria contínua, é possível agrupar todos os 

desperdícios em sete categorias (Ohno, 1988): 

 Transporte: toda a movimentação de 

produtos/materiais durante a qual existe a 

possibilidade de estragos, perdas e atrasos, e que 

ao não transformar o produto não acrescenta valor; 

 Stocks: todas as matérias-primas, produtos em 

curso de fabrico e produtos acabados que não estão 

a ser transformados; 

 Excesso de Produção: produzir acima das 

necessidades do cliente; 

 Movimentação: todos os movimentos 

desnecessários de pessoas e equipamentos; 

 Espera: tempos mortos durante a produção; filas 

de espera; 

 Sobprocessamento: utilização de recursos 

superiores aos necessários numa dada operação; 

operações que não acrescentam valor; 

reprocessamento; 

 Defeitos: defeitos nos produtos que não lhe 

conferem a qualidade que o cliente exige; erros.  

Após a verificação dos resultados que a Toyota alcançou com a implementação da cultura 

Kaizen/Lean, as empresas a nível mundial começaram a consciencializar-se dos possíveis 

benefícios que poderiam conseguir e iniciou-se assim a difusão desta cultura. As empresas 

que têm assim seguido este novo paradigma industrial têm atingido resultados como 1/10 da 

taxa de rejeição de produtos, melhoria na ordem dos 50% na produtividade da mão-de-obra, 

redução dos stocks para metade e diminuição em 50% do tempo de desenvolvimento de um 

novo produto (Allway, 2002) 

 

Stocks

Movimentação

Transporte

Espera

Erros
Sob

processamento

Excesso de 
produção

Livre de Desperdício

Figura 1 – Modelo dos 7 Muda 



Kaizen nas Unidades Hospitalares 

4 Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão 07/08 

DOENTE

1.3 Kaizen/Lean na Saúde 

A aplicação dos conceitos ou metodologias associadas à filosofia Kaizen/Lean na área dos 

serviços é bastante mais recente quando comparada com os 70 anos em que já são aplicadas 

na indústria de processos e montagem. É cada vez mais evidente que este é um modelo de 

negócio que pode ser aplicado em qualquer sector desde que existam operações e que haja o 

objectivo de satisfazer o cliente com alta qualidade, baixos custos e prazos de entrega/resposta 

adequados. Empresas nas áreas dos correios, construção civil e aviação são exemplos da 

aplicação destas ferramentas nos serviços. 

No que respeita à área da saúde, os hospitais norte-americanos e britânicos foram os primeiros 

a iniciar projectos Lean quando, em 2002, decidiram que era necessário reduzir as listas de 

espera para cirurgias e diminuir o número de visitas dos doentes às consultas externas. 

“It is time to re-engineer a healthcare system drawing on quality-control techniques common 

in other industries” (Wall Street Journal, 30/05/2002) 

Os hospitais de hoje enfrentam problemas como a escassez de recursos médicos qualificados, 

o aumento dos custos operacionais, a limitação dos espaços físicos e processos muito 

complicados e demorados que aliados à crescente procura se traduzem num serviço deficiente. 

Todos estes aspectos, embora com outras denominações, são o mesmo tipo de problemas 

possíveis de se encontrar na indústria. Quer seja para fabricar um carro ou cuidar de um 

paciente, o objectivo é eliminar desperdício – desde o trabalho mais burocrático, passando 

pelos stocks, até ao tempo nas salas de espera. 

Um hospital que pensa Lean começa por colocar o doente no centro das operações (Lewis, 

2001). Do ponto de vista do utente, os principais aspectos que este pretende alcançar quando 

procura cuidados de saúde são os seguintes (Womack, 2005): 

 Resolver o seu problema de saúde através de um tratamento de excelência e sem erros 

de diagnóstico; 

 Minimizar o custo total, em particular evitar perdas de tempo; 

 Receber o seu tratamento/diagnóstico quando ele quer, sem esperar longas horas em 

consultórios; 

 Receber o seu tratamento/diagnóstico onde ele quer, idealmente perto de casa ou do 

local de trabalho. 

Todas actividades que fazem parte da rotina hospitalar devem ser conduzidas e integradas no 

sentido de alcançar a satisfação máxima do doente. Essas actividades podem ser agrupadas 

em quatro categorias (figura 2): 

 Processos Clínicos: todas as operações que dizem 

respeito à actividade médica (consultas, operações, 

internamentos, …); 

 Processos Administrativos: todas as actividades de 

back-office e de atendimento ao utente (marcação de 

consultas e exames, escalonamento do internamento, 

recepção, …); 

 Logística de Materiais: todas as operações que 

fazem a gestão de todo o tipo de material usado, e que 

permitem que este esteja no local certo, à hora certa 

(material de consumo clínico, hoteleiro, 

administrativo e farmacêutico); 

Figura 2 – Actividades hospitalares 
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 Processos de Gestão: todos os processos que gerem as outras actividades (gestão de 

consultas, gestão de recursos humanos, …). 

Tendo em conta os “6 Elementos da Qualidade” definidos pelo Institute of Medicine (2001, 

EUA), as ferramentas e princípios inerentes à filosofia Kaizen concentram-se na melhoria dos 

três pontos em destaque: 

1. Segurança do utente; 

2. Efectividade; 

 

3. Centralização no utente: os cuidados são prestados tendo em conta as necessidades, 

preferências e valores do doente; 

4. “A tempo e horas”: todos os cuidados são prestados no momento certo, e as 

actividades de suporte estão estruturadas de modo a dar respostas rápidas; 

5. Eficiência: os desperdícios são os menores possíveis na articulação de todas as 

actividades, e a gestão de materiais é feita de modo a minimizar os stocks; 

 

6. Equidade. 

 

O primeiro passo na aplicação destas metodologias consiste na definição de valor 

acrescentado para que posteriormente se possa definir o que é considerado desperdício. 

Assim, nas unidades hospitalares, valor acrescentado é “Prestar cuidados de saúde de 

qualidade no momento certo e com fácil acesso aos materiais de suporte” – “Right Care, 

Right Patient, Right Everytime” (Grupo de trabalho CHP, 2008). 

 

Aplicando o modelo dos 7 Muda aos serviços de saúde é possível exemplificar os seguintes 

desperdícios e estabelecer uma comparação com a indústria: 

 Transporte de materiais / informação 

Saúde  Indústria 

 Transporte de doentes para testes e tratamentos 

 Transporte de materiais para abastecimento dos 

serviços 

 Transporte dos processos clínicos do arquivo para 

a consulta 

  Transporte de produtos em curso de fabrico 

 Transporte de matérias-primas 

 Transporte de ordens de produção 

 Materiais / informação parados 

Saúde  Indústria 

 Pedidos de consulta à espera de marcação 

 Consultórios sem utilização 

 Stocks de material de consumo clínico 

  Stocks de produtos acabados 

 Stocks de produtos em curso de fabrico 

 Equipamentos inutilizados 

 Informação a mais  Excesso de produção 

Saúde  Indústria 

 Duplicação da informação clínica em papel e 

suporte informático 

  Produzir para previsões de vendas (push-flow) 
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 Movimentação 

Saúde  Indústria 

 Deslocações desnecessárias à procura de 

consultório 

 Deslocações para procurar material em falta ou 

fora do local correcto 

  Deslocações para procurar uma ferramenta 

 Deslocações por mau lay-out da planta fabril 

 Espera 

Saúde  Indústria 

 Doentes à espera de serem atendidos 

 Médicos à espera dos doentes 

  Operários à espera do fim do ciclo da máquina 

 Processos complicados  Sobprocessamento 

Saúde  Indústria 

 Processo de remarcação de uma consulta 

 Processo de referenciação 

  Operações de acabamento 

 Operações de inspecção 

 Erros  Defeitos 

Saúde  Indústria 

 Chamar o doente para uma consulta errada 

 Troca de processos clínicos 

 Utilização do material errado 

  Utilização da matéria-prima errada 

 Erros de dimensionamento 

 

Uma apurada consciência sobre os vários tipos de desperdício nas várias áreas de actuação 

permite que mais rapidamente se simplifiquem todos os processos e que todas as actividades 

possam funcionar de modo organizado e coordenado. 

Os principais objectivos que se pretendem alcançar com a implementação de uma cultura 

Lean são os seguintes: 

 Simplificação e consistência dos processos; 

 Diminuição de tempos de espera (pessoas e materiais); 

 Redução de erros e custos; 

 Optimização dos recursos; 

 Eliminação de muda. 

Relativamente ao que tem sido feito a nível mundial é possível destacar alguns exemplos de 

sucesso da aplicação destas ferramentas em unidades hospitalares: 

 Virginia Mason Production System – VMPS: segundo o relatório do Institute for 

Healthcare Improvement - IHI (2006), este centro hospitalar ambicionava o 

aperfeiçoamento das suas operações através da criação de valor, sem recorrer à 

utilização de grandes investimentos em pessoas, equipamentos, espaço e stocks. 

Durante dois anos foram realizados 175 workshops com vista ao aumento da eficiência 

dos processos, sem descurar da qualidade dos serviços prestados; 

 Park Nicollet Health Improvement System: este centro hospitalar nos Estados 

Unidos foi um dos pioneiros na aplicação destes conceitos quando decidiu melhorar as 

suas operações. A implementação de todo o processo baseou-se em ferramentas como 
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os 5S, RPIW’s (Rapid Process Improvement Workshop) e 3P’s (Production 

Preparation Process) (Wessner, 2005). Ao longo do tempo têm atingido resultados 

como a redução de stocks, redução de distâncias percorridas pelos médicos, 

enfermeiros e utentes, simplificação de processos e abandono da necessidade de 

contratar mais recursos; 

 Flinders Medical Center: este hospital universitário localizado na Austrália sofria de 

um grande congestionamento nas urgências quando em 2003 iniciou um projecto Lean 

com o objectivo de reduzir o impacto deste problema. O projecto incidiu 

principalmente na simplificação do processo de triagem dos doentes e conseguiu 

resultados como diminuição do tempo de espera na urgência, a redução do número de 

cirurgias canceladas devido à indisponibilidade de camas e diminuição do tempo de 

tratamento de doentes que não precisam de internamento. 

 Hospital Santo António: em Portugal, o Hospital Santo António tem sido líder na 

aplicação desta cultura no sentido de alcançar a excelência na qualidade dos serviços 

prestados. O Hospital Logistics System (HLS) é o modelo organizacional de melhoria 

contínua em constante desenvolvimento que tem permitido a este hospital ser 

destacado nacionalmente pelas boas práticas operacionais. 

No que respeita às ferramentas propriamente ditas que estão a ser implementadas, não existe 

actualmente literatura relevante publicada por questões de concorrência. 

1.4 Organização dos conteúdos 

O presente projecto de estágio visa então a aplicabilidade das ferramentas associadas a estas 

filosofias num ambiente hospitalar, sendo que as áreas de actuação foram escolhidas de 

acordo com as necessidades do Centro Hospitalar do Porto. O objectivo primordial é a 

satisfação do utente, porém o trabalho desenvolvido não incide directamente sobre o acto 

médico mas sim na melhoria das actividades de suporte que condicionam os níveis de serviço. 

Tendo presente a figura 2, as duas grandes áreas de actuação foram a logística de materiais e 

os processos administrativos. Assim, o projecto consiste no estudo e consequente resolução de 

três problemas distintos: 

 Logística interna/externa no Hospital Maria Pia; 

 Remodelação do Armazém de Consumo Clínico (AMCC); 

 Melhoria do atendimento ao doente na Consulta Externa. 

A dissertação encontra-se assim estruturada em três grandes capítulos, sendo que cada um 

apresenta uma descrição da situação inicial, posterior apresentação da solução proposta e por 

fim as melhorias obtidas. 

No final, encontra-se o capítulo da quarto onde se conclui sobre as principais vantagens da 

aplicação da filosofia Kaizen/Lean nas unidades hospitalares. 
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2 Logística Interna/Externa no Hospital Maria Pia 

Fundado em 1882, o Hospital de Crianças Maria Pia (HMP) é uma unidade hospitalar 

especializada em cuidados pediátricos que acolhe em média 5200 crianças por ano. Desde 

Outubro de 2007 que este hospital faz parte do Centro Hospitalar do Porto juntamente com o 

Hospital Geral de Santo António (HGSA) e a Maternidade Júlio Dinis. Estando agora sob 

uma nova gestão, novos desafios se apresentam no sentido de alcançar a excelência 

operacional e a máxima satisfação do utente. 

2.1 Apresentação do Problema 

Qualquer unidade hospitalar, seja ela um centro de saúde, um hospital central ou uma clínica 

privada, é um centro de desperdício. O mais evidente será provavelmente a espera de pessoas 

(utentes), no entanto existe uma série de operações, quer na retaguarda, quer nas actividades 

mais perceptíveis pelo utente, que concentram inúmeras tarefas desnecessárias e que 

consequentemente se reflectem num atendimento ao utente fora dos padrões desejados. 

Exemplo desse tipo de operações é a logística de todos os materiais/produtos que fazem parte 

do dia-a-dia de um hospital: produtos farmacêuticos, materiais de consumo hoteleiro, 

materiais de consumo clínico e materiais de consumo administrativo. O presente projecto está 

directamente relacionado com a logística dos materiais de consumo clínico. Os problemas 

apresentados são exemplo da realidade de qualquer hospital, de modo que as soluções 

propostas podem servir de referência para processos de melhoria dos mesmos na área dos 

fluxos de materiais. 

 

Situação Inicial 

Processo de Abastecimento 

O processo que envolve o abastecimento do material de consumo clínico (figura 3) é 

composto por dois momentos distintos: o primeiro (representado pelas setas vermelhas) que 

diz respeito ao abastecimento interno dos serviços clínicos; o segundo (representado pelas 

setas azuis) que está relacionado com o abastecimento do armazém. 

É no primeiro ciclo que se verificam os maiores pontos fracos: todo o processo é bastante 

complicado, manual e burocrático, estando completamente dependente da experiência e 

intuição de todos aqueles que fazem parte do mesmo. 

Figura 3 – Processo de abastecimento de material de consumo clínico 
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Cada serviço é responsável pela gestão do seu stock: definição do material necessário, do 

local e modo de armazenagem, determinação dos pontos de encomenda e das quantidades a 

encomendar, gestão de prazos de validade e níveis de ruptura. 

A operação de contagem consiste em verificar as quantidades ainda existentes e determinar 

quais as necessidades de encomenda. Este procedimento é caracterizado pela existência dos 

seguintes problemas: 

 Processo de contagem deficiente: frequentemente, o responsável pela contagem 

limita-se a ditar um número com base numa observação superficial; 

 Variabilidade das quantidades: não existe uma norma que determine o ponto de 

encomenda e a respectiva quantidade a encomendar. Dependendo da pessoa que 

executa a contagem, a quantidade pode variar; 

 Inexistência de períodos de contagem: a contagem é realizada num período temporal 

aleatório. Não existe uma frequência definida, sendo que na maioria dos casos é 

executada quando existe tempo para tal. 

Os problemas acima descritos conduzem a três situações que condicionam o bom 

funcionamento de um serviço hospitalar: 

 Stocks excessivos: verifica-se que o nível de stock existente nos diversos serviços é 

elevado. Uma vez que não existe uma formação dos intervenientes ao nível da gestão 

de stocks, esta é realizada de um modo muito empírico. Esta situação resulta ainda na 

necessidade de haver muito espaço disponível para arrumação dos materiais; 

 Níveis de ruptura: apesar dos stocks serem excessivos, constata-se a existência de 

níveis de ruptura não aceitáveis. Tal facto acontece porque, ao não existirem períodos 

de contagem normalizados, só se verifica a falta de um material aquando da 

necessidade da sua utilização; 

 Prazos de validade: como se encomenda acima das reais necessidades, é usual 

verificar-se a passagem dos limites dos prazos de validade. Além disso, não existe 

nenhum procedimento que garanta o FEFO (First Expired First Out) ou mesmo o 

FIFO (First In First Out). 

A requisição é obrigatória e implica o preenchimento manual de um formulário (5 minutos 

por requisição). Esta é uma informação transportada desde cada um dos serviços até ao 

armazém central, não existindo frequências de pedido definidas. Do mesmo modo, a entrega 

dos materiais também não tem periodicidade definida. 

Para além dos problemas referidos anteriormente, é ainda necessário ter em conta os seguintes 

pontos: 

 Número de deslocações: cada requisição despoleta um mínimo de duas deslocações 

(serviço  armazém  serviço), o que significa que, se durante uma semana 

existirem 50 requisições, é necessário efectuar pelo menos 100 deslocações. A 

existência de rotas e períodos normalizados evitaria tal situação; 

 Erros nos pedidos: uma vez que todo o processo é manual, existe uma grande 

margem de erro no preenchimento dos formulários. A acrescentar, a denominação dos 

vários produtos não é uniforme em todos os serviços, o que implica que os 

funcionários no armazém tenham que conhecer todas as designações. 
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O segundo ciclo não é tão crítico como o primeiro, no entanto distinguem-se aqui dois 

problemas essenciais: 

 Pedidos ao exterior: a necessidade de compra de um produto é realizada pelo 

armazém directamente ao fornecedor. O contacto é feito por telefone ou email, embora 

seja obrigatório preencher uma requisição externa que serve única e exclusivamente 

para arquivo. 

 Efeito Forrester: à semelhança da gestão de 

stocks nos serviços, também no armazém 

esta é realizada empiricamente. A sucessão 

de encomendas consumo  serviço  

armazém  fornecedor culmina no Efeito 

Forrester que é definido como sendo 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 cadeia (Forrester, 1961). Quer-se 

com isto dizer que as quantidades pedidas 

pelos serviços ou as encomendadas aos 

fornecedores são superiores à procura real 

determinada pelo consumo dos doentes 

(figura 4).  

Organização dos Stocks nos Serviços  

A organização dos materiais em cada serviço é dos principais problemas causadores de uma 

prestação de um serviço deficiente. Devido aos elevados níveis de stock verifica-se uma 

elevada dispersão do material dentro de um mesmo serviço, sendo mesmo necessário em 

alguns casos ocupar espaço do serviço vizinho. 

Para além desta dispersão, existe ainda uma mistura dos vários tipos de material e a ausência 

de identificação dos mesmos. Estes factores contribuem para uma dificuldade acrescida 

aquando da procura de um produto, provocando muito desperdício no tempo dispendido e nos 

movimentos necessários. Em caso de emergência (realidade dos hospitais), o tempo é um 

factor determinante e a desorganização do material pode conduzir a problemas gravíssimos. 

A operação de contagem está também intimamente ligada a este tema, e portanto os 

problemas referidos anteriormente resultam também de uma ineficiente organização dos 

produtos. A figura abaixo apresentada (figura 5) apresenta alguns exemplos da organização 

dos materiais nos serviços. 

Figura 4 – Efeito Forrester 

Figura 5 – Arrumação inicial do stock de material de consumo clínico num dado serviço 
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Organização dos Stocks no Armazém  

À excepção dos produtos farmacêuticos, o Hospital Maria Pia armazena todos os seus 

materiais vindos dos fornecedores num mesmo local. Os materiais são guardados em estantes, 

ou mesmo no chão, e tal como acontece nos serviços existe uma mistura dos vários tipos de 

produtos (seringas misturadas com detergentes de limpeza ou adesivos misturados com papas 

de bebé). Ao nível do armazém não se coloca tanto a questão da importância do tempo na 

operação de procura do material, no entanto a questão da produtividade e das condições de 

armazenagem e higiene são fulcrais para a qualidade do serviço. A figura seguinte demonstra 

a situação inicial deste espaço (figura 6). 

Não obstante todos os problemas já descritos, existe um factor determinante na prestação de 

cuidados que é extremamente influenciado por todo o processo: o tempo e concentração 

disponíveis por parte dos enfermeiros para as acções de valor acrescentado. Na verdade, os 

enfermeiros são os principais responsáveis pela gestão de todas estas tarefas, o que implica 

que não estejam totalmente disponíveis para as actividades relacionadas directamente com os 

doentes. 

Os dados recolhidos durante a análise da situação inicial estão presentes no Anexo A1. 

2.2 Solução Proposta 

O Hospital Santo António possui actualmente um sistema logístico para os materiais de 

consumo farmacêutico e clínico – Hospital Logistics System (HLS) - que está em contínuo 

desenvolvimento em parceria com o Kaizen Institute. Deste modo, a solução a apresentar 

consiste em incluir o Hospital Maria Pia no referido modelo.  

 

Sistema HLS – consumo clínico 

O modelo HLS para o material de consumo clínico consiste num sistema de abastecimento 

eficiente aos serviços que resulta de uma simples gestão de stocks conseguida através da 

criação de supermercados, em conjunto com a definição de rotas equilibradas. Todo o sistema 

é suportado pelo conceito do sistema Kanban. 

Kanban (Ohno, 1988): palavra japonesa que significa literalmente “cartão” e cuja origem 

está associada ao Toyota Production System. É um método utilizado em sistemas de produção 

repetitiva, onde os produtos são standardizados e a procura é aceitavelmente estável. 

Pressupõe que o sistema de produção esteja organizado em fluxo, onde o ritmo de produção é 

determinado pelo ritmo de circulação dos Kanban’s, que por sua vez é determinado pelo ritmo 

de consumo dos produtos. No fundo, o Kanban funciona como nota de encomenda entre 

Figura 6 – Arrumação do stock no armazém 
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postos sucessivos de trabalho, e como guia de remessa quando acompanha os produtos 

resultantes dessa encomenda. 

Estabelecendo um paralelismo com a realidade hospitalar onde não existe produção efectiva, 

o Kanban serve para dar uma ordem de picking no armazém, à medida que os produtos são 

consumidos nos diversos serviços. Entende-se que este sistema é aplicável num hospital, uma 

vez que a gama de produtos embora vasta é limitada, e porque o consumo dos mesmos 

apresenta um comportamento similar em períodos homólogos semanais. 

No presente caso, o sistema Kanban é personalizado pelo próprio cartão para os produtos que 

obrigatoriamente têm que ser armazenados em caixa de fornecedor, e pelo sistema de duas 

caixas (caixa cheia  caixa vazia) para os restantes produtos. 

Idealmente dever-se-ia trabalhar em fluxo contínuo. Contudo, devido à dificuldade da 

eliminação total dos stocks pelas condições de trabalho, os stocks devem ser transformados 

em supermercados. 

Supermercados (Ohno, 1988): volumes controlados de materiais, que servem como pontos 

de geração de informações sobre o que encomendar. Permitem o nivelamento dos stocks de 

acordo com uma determinada procura e tempo, tornam a operação de picking mais simples e 

rápida, e garantem o FIFO. 

O dimensionamento dos supermercados deve ter em conta os seguintes pontos: 

 Número de referências; 

 Histórico dos consumos; 

 Frequência de abastecimento; 

 Dimensão e capacidade dos contentores de armazenagem. 

Assim, para o presente caso prático, o supermercado de um serviço é dimensionado de acordo 

com os seguintes passos: 

1. Cálculo do consumo diário: é feito um estudo prévio do consumo do último ano e 

para cada referência verifica-se qual o ponto máximo (retirando picos de excepção). 

Há que referir que se optou pelo consumo máximo e não pelo médio uma vez que, 

sendo esta organização um hospital, a falta de material pode ditar problemas muito 

graves. Deste modo, a diferença entre a escolha de um ponto médio para um máximo 

funciona como uma margem de segurança. Neste ponto estuda-se o consumo diário 

uma vez que a frequência de abastecimento escolhida é de duas vezes ao dia. 

2. Escolha do contentor de armazenamento: para os produtos que não necessitam de 

permanecer em caixa de fornecedor, e uma vez determinada a necessidade diária, 

escolhe-se o contentor capaz de suportar essa quantidade de material. Se o contentor 

escolhido permitir armazenar uma maior quantidade, para os produtos baratos é 

tomada a decisão de aumentar ligeiramente o stock. 

3. Cálculo do número de caixas: o número de caixas a colocar no supermercado para 

uma dada referência é calculado do seguinte modo: 

𝑵º 𝒄𝒂𝒊𝒙𝒂𝒔 = 𝑵º 𝒄𝒂𝒊𝒙𝒂𝒔  𝟐 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 +  𝟏 

À partida, uma caixa deve aguentar dois ciclos de abastecimento uma vez que o contentor 

escolhido tem em consideração essa quantidade. Contudo, no que se refere às caixas de 

fornecedor nem sempre este facto acontece. Por exemplo, se a necessidade diária for de 40 

unidades e cada caixa de fornecedor só tiver 25, obrigatoriamente é necessário colocar duas 
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caixas. Depois de ser conhecido o número de caixas que suportam dois ciclos de 

abastecimento, há ainda que acrescentar uma caixa que vai permitir o sistema de zero 

rupturas. O esquema abaixo explica como decorre o procedimento (figura 7). 

4. Dimensionamento das estantes: após serem conhecidas todas as caixas e respectivas 

quantidades, através das dimensões de cada contentor calcula-se o número de estantes 

necessário e respectivas dimensões (Anexo A3). 

5. Montagem do supermercado: a colocação dos produtos nos supermercados é 

definida de acordo com a rotatividade dos mesmos em cada serviço. Inicialmente 

dividem-se os vários produtos por famílias, sendo que os mais utilizados devem ficar 

nos locais de maior acessibilidade. Uma vez feita a colocação inicial, é atribuída a 

cada produto uma posição que posteriormente serve para elaborar um mapa do 

supermercado, permitindo assim que qualquer pessoa possa fácil e rapidamente 

encontrar o produto desejado. 

De modo a facilitar a percepção de que produtos necessitam de ser reabastecidos, coloca-se no 

supermercado a chamada “estante das caixas vazias”. Quando se alcança a última unidade de 

um produto, retira-se a respectiva caixa/kanban do supermercado e coloca-se na referida 

estante. A pessoa responsável pelo abastecimento sabe assim quais os produtos a abastecer 

sem necessitar de examinar todo o supermercado. 

Os serviços escolhidos para implementação do sistema HLS foram aqueles que apresentavam 

consumos significativos relativamente ao último ano (Pediatria, Cirurgia, Bloco Operatório, 

UCI, Nefrologia, Consultas Externas e Urgência). 

De modo a minimizar o número de deslocações durante o abastecimento e uma vez que existe 

agora uma frequência de entrega definida, aplicou-se também o conceito do Mizusumashi. 

- Consumo da primeira caixa (A). 

1

2

- Na passagem N do mizusumashi a 
primeira caixa (A) ainda tem uma unidade, 
pelo que esta não é recolhida.

3
- Imediatamente após a passagem é 
consumida a ultima unidade; a primeira 
caixa é colocada na estante das caixas 
vazias.

4
- Na passagem N+1 o mizusumashi recolhe 
a caixa vazia (A)

5
- Na passagem N+2 o operador coloca a 
caixa completa (A) no supermercado

A B

A B

A

B

B

A

B A

Figura 7 – Esquema de abastecimento que garante zero rupturas 
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Mizusumashi: responsável por executar uma determinada rota, num espaço de tempo 

definido e limitado, de modo a abastecer uma série de postos de trabalho por uma ordem 

conhecida. 

No sistema HLS, o Mizusumashi é o operador logístico responsável pela recolha das caixas 

vazias e reposição das cheias. O transporte é realizado num carrinho de dimensões definidas 

tendo em conta o volume médio de material transportado e o espaço disponível para 

movimentação (figura 8). 

 

Uma vez que o Hospital Maria Pia não é muito grande, verificou-se ser necessário apenas um 

Mizusumashi. A rota do mesmo foi determinada considerando a minimização das distâncias 

percorridas e dos tempos entre serviços (figura 9). 

 

Rota Externa 

Conforme referido anteriormente, o Hospital Maria Pia era internamente abastecido pelo seu 

armazém central. No entanto, uma vez que os seus fornecedores hoje são os mesmos do 

Hospital Santo António, e também porque o próprio armazém apresentava várias 

ineficiências, optou-se pela centralização total do armazém no HGSA. 

Assim, é necessário definir uma rota externa de abastecimento que conduza os materiais 

desde o armazém no Hospital Santo António, directamente a cada um dos serviços no 

Hospital Maria Pia. Para o efeito, adquiriu-se uma carrinha preparada para o transporte dos 

carros HLS que de acordo com a frequência de entrega bi-diária percorre um percurso entre os 

dois hospitais, efectuando ainda uma paragem na Maternidade Júlio Dinis (ainda não 

integrada no sistema HLS, mas que necessita de igual modo de abastecimento). 

Idealmente, o mizusumashi destacado para este serviço deveria fazer o picking no armazém 

central, deslocar-se até ao HMP na carrinha e executar a rota definida, regressando com as 

caixas vazias ao HGSA. Contudo, uma vez que a carrinha não pode ficar parada no HMP à 

Consulta 
Externa

5’ 5’ 8’ 7’ 10’ 16’ 23’

Urgência Cirurgia Nefrologia Pediatria UCI Bloco
Operatório

1’ 4’ 4’ 1’ 30’’ 30’’

Figura 9 – Rota do mizusumashi no HMP 

Figura 8 – Carrinho HLS 
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espera que o material seja distribuído, criou-se para os carros HLS um sistema idêntico ao 

sistema das duas caixas (carro cheio  carro vazio) (figura 10). 

 

2.3 Resultados 

Com a reestruturação do sistema de abastecimento do material de consumo clínico no 

Hospital Maria Pia, foi possível alcançar os seguintes resultados/melhorias: 

 Simplificação do processo: actualmente o processo de abastecimento dos serviços é 

significativamente mais simples na medida em que ao normalizar toda a cadeia de 

abastecimento foi possível reduzir em larga escala o volume de desperdícios: com o 

sistema kanban o processo tornou-se mais visual, acessível a todos e eliminou-se 

totalmente o uso de papel; a implementação de uma rota normalizada reduziu a zero as 

distâncias percorridas que anteriormente os enfermeiros e auxiliares tinham que 

executar para pedir/receber material; a acrescentar ainda todas as melhorias descritas 

de seguida que contribuem para a simplificação do processo. 

 Organização e Arrumação: a utilização do conceito de supermercado permitiu uma 

maior organização e arrumação dos stocks em cada serviço (figura 11). Hoje o 

material encontra-se totalmente identificado, existe um local para cada produto, e o 

supermercado está organizado de modo a facilitar o picking. Com este sistema é 

imediato encontrar qualquer que seja o produto, permitindo assim em situações de 

emergência dar uma resposta mais rápida no tratamento do doente. A utilização de 

contentores normalizados para colocação dos produtos eliminou totalmente o uso de 

caixas de cartão que anteriormente dificultavam a arrumação e conferiam um aspecto 

sujo ao espaço. Falando de uma unidade hospitalar onde as questões de higiene são 

fulcrais, com esta solução foi ainda possível tornar os espaços de arrumação mais 

limpos. 

Manhã Tarde

Recolha caixas 
vazias

Distribuição caixas 
cheias

Troca de carrosTroca de carros

Figura 10 – Esquema de troca carro c/ caixas vazias  carro c/ caixas cheias 
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 Redução dos stocks: o sistema kanban aliado ao aumento da frequência de reposição 

para duas vezes ao dia permitiu uma redução de stocks em cerca de 60% na totalidade 

dos serviços, em valor (figura 12 a) ). Uma vez que se tomou a opção de adoptar uma 

rota externa em detrimento de manter o armazém no Hospital Maria Pia, conseguiu-se 

a eliminação total dos stocks em armazém, o que na totalidade do hospital permitiu 

uma redução de 70% (figura 12 b) ). É ainda de assinalar que os stocks iniciais eram 

stocks médios, enquanto que os actuais dizem respeito a um nível máximo 

(corresponde ao supermercado cheio), o que quer dizer que a redução real é superior a 

70%. 

 

 Rupturas e prazos de validade: o facto de o stock estar dimensionado para um dia de 

consumo e também devido às normas de utilização dos supermercados que garantem o 

FIFO, o problema dos prazos de validade deixou de existir. Desde que foi 

implementado o sistema não mais foram registados problemas desta espécie. 

Relativamente ao nível de rupturas, este passou de uma média por serviço de 26 para 

10 rupturas por mês. Esta não é no entanto a situação ideal, uma vez que o objectivo é 

atingir as zero rupturas. Tal situação deve-se a problemas no armazém central que 

serão explicados no capítulo 3. 

 

 Redução do espaço: uma vez que os stocks estão hoje num nível bastante inferior, foi 

possível concentrar todo o material (construção do supermercado) num mesmo local 
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Figura 12 – a) Redução de stocks nos serviços ; b) Redução de stocks total 

Figura 11 – Antes e Depois da arrumação dos materiais 
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dentro de um serviço (Anexo A2), permitindo uma redução de 70% do espaço 

anteriormente ocupado. Para além do espaço reduzido em cada um dos serviços, 

eliminou-se o espaço ocupado pelo armazém. 

 Tarefas sem valor acrescentado: para além das melhorias já referidas, existe um 

factor chave que do ponto de vista do atendimento ao utente é extremamente 

significativo: o papel da enfermagem. A introdução deste novo processo de 

abastecimento permitiu a total libertação dos enfermeiros das tarefas relacionadas com 

a logística dos materiais. Este facto confere-lhes a possibilidade de estarem mais 

concentrados nas suas actividades originais e de terem mais tempo disponível para a 

prestação de cuidados ao doente. 
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3 Remodelação do Armazém de Material de Consumo Clínico 

O Armazém de Material de Consumo Clínico (AMCC) é hoje em dia o armazém central do 

Centro Hospitalar do Porto, a partir do qual se abastecem todos os serviços dos três hospitais 

já referidos. Desde há cerca de três anos que este armzém se encontra em constante 

remodelação devido às políticas de melhoria contínua, pelo que a organização do armazém e 

os níveis de stocks já estavam num nível que distingue este centro hospitalar dos demais por 

todo o país. 

Contudo, desde a integração dos três hospitais no CHP e após a decisão de centralização do 

armazém de consumo clínico, que os consumos neste armazém aumentaram. Esta situação 

conduz então a nova etapa na contínua melhoria do AMCC. 

3.1 Situação Inicial 

Organização do AMCC 

O AMCC armazena actualmente cerca de 4000 referências e encontra-se organizado em 

quatro zonas de picking consoante a rotatividade do material (figura 13): 

 Dourada: a zona dourada corresponde ao armazenamento do material de maior 

consumo. Comporta 3% do número total de referências, correspondendo a 80% do 

consumo total (em quantidade); 

 Azul: a zona azul corresponde ao material do segundo nível de rotação, representando 

55% do número de referências e 10% do consumo; 

 Branca: a zona branca armazena o material de menor consumo, sendo que possui 

29% das referências e representa 4% do consumo; 

 Vermelha: a zona vermelha não está directamente relacionada com a rotatividade do 

material, mas sim com o custo 

dos produtos que armazena. Ou 

seja, nesta área estão guardados 

os produtos mais caros que por 

questões de segurança 

necessitam de estar mais 

protegidos. Esta zona representa 

13% das referências e 6% do 

consumo total. 

Para além de permitir uma maior organização dentro do armazém, este sistema de cores está 

ainda relacionado com as etiquetas das caixas/kanbans do supermercado em cada serviço. 

Assim, quando estas regressam ao armazém para abastecer, é facilmente perceptível onde se 

encontra o referido produto, facilitando a operação de picking. 

Relativamente ao tipo de operações que se executam no armazém este está organizado 

segundo três grupos: 

 Operação de picking 

 Operação de reposição 

 Gestão do armazém 

Figura 13 – Planta do armazém de consumo clínico 
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Os problemas associados a cada uma destas operações não diferem muito de indústria para 

indústria. De facto, quer seja um armazém de uma indústria automóvel, de uma superfície 

comercial ou de um hospital, o armazém é por si só desperdício. Mesmo havendo 

significativos progressos na área de optimização das cadeias de valor e do e-commerce, o elo 

de ligação que conecta os produtores aos consumidores finais dificilmente atingirá um nível 

que elimine por completo a utilização dos armazéns (Frazelle, 2002). Assim, o desafio está 

em melhorar as operações de um armazém de modo a minimizar o desperdício existente. 

 

Picking / Distribuição 

O picking, também conhecido por order picking (separação e preparação de pedidos), consiste 

na recolha em armazém de certos produtos (podendo ser diferentes em categoria e 

quantidades), face ao pedido de um cliente, de forma a satisfazer o mesmo (Rodrigues, 2007). 

Um estudo sobre a gestão de armazéns determinou 

que a operação de picking deve ser a actividade 

prioritária a desenvolver em operações de melhoria. 

Isto porque esta é a operação que mais custos acarreta 

(figura 14), uma vez que é aquela que implica maior 

volume de mão-de-obra e que dá origem a mais erros 

(Frazelle, 2002).  

O total da tarefa envolve os seguintes passos: 

 Movimentações de, para e entre pontos de 

picking; 

 Procura das localizações; 

 Alcance do material;  

 Recolha do material; 

 Registo da saída de material; 

 Divisão do material pelos vários pedidos; 

 Colocação nos contentores de expedição. 

A figura 15 apresenta uma distribuição típica do tempo dispendido em cada uma das etapas 

(Frazelle, 2002). 
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Figura 15 – Distribuição típica do tempo de picking pelas várias etapas 

Figura 14 – Custos operacionais de um armazém tipo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armaz%C3%A9m
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Quantidade
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No caso prático do AMCC, a operação de picking é uma das tarefas da responsabilidade do 

mizusumashi e consiste em recolher no armazém os produtos e respectivas quantidades que 

um determinado serviço necessita. O operador enche as caixas vazias que trouxe dos serviços, 

através de um leitor de código de barras regista a saída do produto, e vai colocando as caixas 

cheias no carro HLS. 

Estabelecendo uma comparação com a figura anterior, o tempo dispendido em 

movimentações e procura de localizações é menor uma vez que a organização actual por 

zonas de rotatividade assim o permite. Em 

contrapartida, o tempo da operação de recolha é 

bastante superior uma vez que a arrumação actual dos 

produtos impossibilita a produtividade desejada. Na 

sua maioria os produtos estão armazenados em caixa 

de fornecedor (caixa de cartão), o que implica que os 

operadores estejam constantemente a abrir caixas 

(figura 16). Esta operação é ainda afectada por 

problemas originários da operação de reposição 

descritos no ponto seguinte. 

Para além dos problemas associados à própria 

operação, existe ainda um problema de desnivelamento da carga de trabalho. Este facto está 

associado ao conjunto de serviços que cada mizusumashi tem sob sua responsabilidade, sendo 

que as distâncias percorridas, o número de contentores transportados e o tempo de picking não 

estão balanceados de modo que cada operador trabalhe a um mesmo ritmo. 

 

Reposição 

O processo de reposição pode ser dividido em dois sub-processos: reposição das estantes de 

picking e reposição do stock nas áreas de arrumação. 

Relativamente à reposição das estantes, esta é realizada à medida que os mizusumashi vão 

consumindo os diversos produtos e os respectivos locais ficam vazios. Não existe contudo 

nenhuma ordem de reposição normalizada pelo que esta tarefa está inteiramente dependente 

da sensibilidade e experiência do funcionário que a executa. Este facto dá origem às chamadas 

“rupturas fictícias” que representam cerca de 30% das rupturas totais. Como o próprio nome 

sugere estas não são rupturas reais, ou seja não são originárias de falta de material em 

armazém, mas sim de um atraso na reposição das estantes face ao período de picking. No que 

respeita às quantidades a repor não existe nenhuma indicação, pelo que se coloca a maior 

quantidade possível para um determinado espaço. O armazenamento do material é feito, regra 

geral, em caixa de cartão ou em cestos. 

Quanto à reposição do stock nas áreas de arrumação, esta é efectuada após entrega do material 

por parte do fornecedor. O material fica inicialmente (em palete) a aguardar na zona de 

recepção até que haja disponibilidade para despaletização e posterior colocação no respectivo 

local. É ainda de referir que as zonas de arrumação se encontram em altura, ou seja na última 

prateleira das estantes de picking, à excepção da zona dourada cuja área se encontra na 

retaguarda das referidas estantes. 

 

 

Figura 16 - Picking 
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Gestão de Armazém 

Desde os primeiros trabalhos de melhoria no AMCC, o sistema Kanban tem sido a base da 

gestão de stocks deste armazém. De acordo com os consumos é determinado um ponto de 

encomenda para cada produto, sendo que no stock da área de arrumação é colocado o kanban 

(cartão) no referido ponto com toda a informação necessária. O esquema abaixo representa o 

modo de uso deste sistema (figura 17). 

À medida que se repõe as estantes de picking, vai-se consumindo do stock de retaguarda até 

que se atinge o kanban. Nesse momento, retira-se o cartão e coloca-se na “caixa dos produtos 

a encomendar” para que o responsável de encomendas proceda ao pedido do material. Uma 

vez efectuado o pedido, coloca-se o cartão na “caixa de produtos encomendados” até que o 

fornecedor faz a referida entrega. A partir desse ponto, o kanban acompanha o respectivo 

produto até à sua colocação na área de arrumação, durante a qual o cartão é posto no ponto de 

encomenda. 

Até ao momento o ponto de encomenda é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑷𝑬 = 𝑪𝑴𝑫 ∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗  𝑳𝑻𝒇 +  𝟐 ∗ 𝟏, 𝟐 

                                                   𝑃𝐸 ∶ 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 

                                                         𝐶𝑀𝐷: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 

                                                         𝐿𝑇𝑓 : 𝐿𝑒𝑎𝑑 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 

A primeira parte da equação ( 𝐶𝑀𝐷 ∗ 1,25 ) diz respeito ao consumo, o qual foi determinado 

em termos médios através do consumo total anual pelo número de dias do ano. Sobre este é 

aplicada uma margem de segurança de 25%. 

A segunda parte ( (𝐿𝑇𝑓 +  2) ∗ 1,2) ) relaciona-se com o lead-time que é determinado através 

do estudo do tempo de entrega de cada fornecedor ao qual se somaram 2 dias que são 

relativos ao facto de poder existir um fim de semana durante o processo. É ainda acrescentada 

uma margem de 20% para diminuir o impacto de possíveis atrasos. 

A fase posterior à junção dos três hospitais é caracterizada por um aumento do consumo 

essencialmente nos produtos pediátricos e nos produtos de maior rotação (zona dourada), 
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Figura 17 – Modo de utilização do sistema Kanban 
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acompanhado por um aumento do nível de rupturas uma vez que para estes produtos o stock 

se revelou insuficiente. 

A alteração do nível de stock é um problema evidente e que após a sua resolução resultará 

num aumento de quantidade para muitos produtos. Com isto, aparece um outro problema que 

se prende com o espaço disponível em armazém. Efectivamente, o AMCC é já um espaço 

bastante congestionado pelo que é necessário estudar um novo modo de arrumação que 

permita armazenar maiores quantidades no mesmo espaço. 

3.2 Solução Proposta 

O sistema actual de funcionamento do armazém é já um processo bastante simples e eficiente 

quando comparado com a realidade dos demais hospitais. Assim, as soluções propostas não 

incidem directamente sobre a melhoria global do processo, mas sim em melhorias específicas 

em cada uma das operações. 

 

Nível de Stock 

O primeiro passo para determinar o nível stock consiste em efectuar um estudo sobre o 

consumo dos vários produtos. Durante este estudo verificou-se que a fórmula de cálculo do 

ponto de encomenda, no que diz respeito à parcela do consumo, não satisfazia totalmente os 

consumos. Conforme se pode verificar pela figura 18, a linha do consumo ajustado 

determinado por CMD * 1,25 não consegue abranger todos os pontos de consumo. 

De facto, determinar o consumo através da margem de 25% não é um método muito rigoroso 

na medida em que, ao admitir que os consumos do último ano seguem uma distribuição 

normal, esta margem pouco revela sobre os níveis de ruptura. Ao analisar as duas situações 

abaixo representadas (figura 19), verifica-se que em a) dificilmente existirão rupturas uma vez 

que o stock é bastante superior ao necessário, enquanto que em b) a mesma margem não se 

revela suficiente para garantir um nível de rupturas aceitável. 
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Figura 18 – Gráfico do consumo de um determinado produto 
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Sabendo que é impossível garantir um sistema de zero rupturas com 100% de fiabilidade 

(situação explicada pela possibilidade de catástrofe que conduz a uma afluência ao hospital 

muito acima do normal), tomou-se a decisão de admitir um nível de rupturas de 1%. Isto 

significa que em 3,65 dias por ano não vai ser possível satisfazer o consumo diário. 

Deste modo, foi adoptado um novo método de cálculo para a determinação da parcela do 

consumo: 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 = 𝑪𝑴𝑫 + 𝒙𝝈  , 𝒙 ∴ 𝑵í𝒗𝒆𝒍 𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 ≤ 𝟏% 

Ou seja, o consumo passar a ser calculado através da soma do consumo médio diário com x 

vezes o seu desvio padrão, de modo que o nível de rupturas é no máximo de 1%. Para o 

produto apresentado anteriormente, a figura abaixo (figura 20) apresenta a seguinte diferença 

entre os dois métodos: 

 

Por outro lado, relativamente à parcela do lead-time, verifica-se que não foi contemplado o 

tempo de informação. Quer isto dizer que, para além do tempo de entrega do fornecedor e da 

possibilidade de existir um fim de semana, é também necessário ter em conta o tempo que 

decorre desde que se atinge o kanban até que se efectua a encomenda (máximo de 1 dia), e o 

tempo que vai desde que se recebe a encomenda até que se coloca o produto nas áreas de 

arrumação (máximo de 1 dia). 

Deste modo, foi desenvolvido uma nova fórmula de cálculo que consiste no seguinte: 

𝑷𝑬 = (𝑪𝑴𝑫 + 𝒙𝝈) ∗  𝑳𝑻𝒇 + 𝑳𝑻𝒊 +  𝟐 ∗  𝟏, 𝟐 

                                                         𝐶𝑀𝐷: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑜 

                                                    𝜎: 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

Figura 20 – Comparação do CMA entre os dois métodos 

Figura 19 – a) Stock superior ; b) stock insuficiente 
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                                                         𝐿𝑇𝑓 : 𝐿𝑒𝑎𝑑 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟 

                                                         𝐿𝑇𝑖 : 𝐿𝑒𝑎𝑑 − 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 (2 𝑑𝑖𝑎𝑠) 

O PE determinado é ainda ajustado ao tamanho de lote do fornecedor. 

 

Picking Dinâmico 

Tendo em conta que quase a totalidade dos produtos em armazém no hospital são de 

reduzidas dimensões e baixo peso, foi realizada uma pesquisa sobre os vários modos de 

armazenamento em uso de modo a estudar qual o que mais se adaptaria ao presente caso. 

Segundo Frazelle, existem essencialmente três grandes grupos de sistemas de armazenagem: 

picker-to-stock (PTS), stock-to-picker (STP) e automated item picking (AIP). O primeiro 

implica que o operador logístico dirige-se aos vários pontos de picking; o segundo envolve o 

uso de um carrossel (sistema automático) que conduz o produto até a um ponto fixo de 

picking; já no terceiro os produtos são automaticamente colocados nos vários contentores. 

Cada um destes sistemas apresenta várias soluções de implementação. As vantagens e 

desvantagens de cada um podem ser consultadas em anexo (Anexo B). 

Para a realidade do AMCC, determinou-se que a solução mais exequível e com melhor 

relação custo-benefício seria a implementação de um sistema PTS na vertente de picking 

dinâmico
1
. 

O picking dinâmico é um sistema de armazenagem que começa a ser muito utilizado nos 

vários tipos de indústria uma vez que, através do modo como é montado, permite inúmeras 

vantagens relativamente aos tradicionais métodos. Este sistema baseia-se na utilização de 

plataformas ligeiramente inclinadas (figura 21) e 

constituídas por roletes que permitem que os produtos se 

movimentem por acção da gravidade. 

É um sistema que garante a perfeita rotação dos produtos 

(FIFO) uma vez que estes são colocados pelas traseiras 

das estantes e retirados pela zonal frontal. Quer isto 

também dizer que com este método evitam-se as 

interferências nas tarefas de reposição e de picking uma 

vez que cada uma tem a sua área de trabalho (figura 22). 

Por esta razão, a implementação do sistema implica a 

montagem da área de arrumação na retaguarda das estantes 

de picking. Apresenta ainda como vantagens o facto de 

exigir uma manutenção muito baixa e também o facto de 

implicar um investimento muito reduzido quando comparado com os sistemas STP e AIP. 

(Frazelle, 2002) 

 

 

 

                                                 

1
 A remodelação do armazém seria realizada em várias fases, sendo que esta primeira diz respeito à zona dourada 

por ser aquela que apresenta maior impacto. 

Figura 21 – Estantes dinâmicas 
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Aliado a este novo sistema, foi pensada a implementação de um sistema de duas caixas para 

armazenamento dos produtos e gestão dos stocks nas estantes de picking, à semelhança do que 

acontece nos supermercados de serviço. Tendo em vista esta mudança procedeu-se 

inicialmente a um estudo dos vários contentores em mercado de modo a escolher uma família 

de caixas apropriada para o tipo de material em questão, e que ao mesmo tempo permitisse 

fácil manuseamento e boa arrumação. 

A razão pela qual se optou por um sistema de duas caixas e não de caixa única está 

relacionada com um novo método de reposição. Este novo método consiste numa ordem 

directa de reposição que é personificada pelo envio de uma caixa vazia para a retaguarda. Ou 

seja, quando a primeira caixa fica vazia esta é enviada para trás dando indicação ao operador 

de que é necessário repor o stock. No entanto, como existe uma segunda caixa é possível 

continuar as operações de picking sem que estas sejam interrompidas pela falta de material 

(figura 23). Assim, na construção das estantes é necessário ter em conta a existência de 

prateleiras de retorno (com inclinação contrária).  

Decidiu-se e testou-se que cada contentor comportará o equivalente ao consumo médio diário, 

sendo que quando a capacidade do contentor é superior coloca-se até ao máximo. O resto do 

stock ficará portanto na área de arrumação (zona de retaguarda). Cada caixa será identificada 

com o produto que contém e respectiva quantidade a abastecer, e com a sua localização nas 

estantes. 

Tendo em conta o número de contentores a utilizar e o espaço disponível procedeu-se ao 

dimensionamento das estantes. 

 

a) b)

Figura 23 – Esquema da interacção picking - reposição 

Figura 22 – a) Picking convencional ; b) Picking dinâmico 
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Nivelamento das Rotas 

O equilíbrio das cargas de trabalho dos mizusumashi advém directamente de um 

balanceamento das rotas de distribuição. Para esse nivelamento é necessário ter em conta o 

número médio de caixas a transportar e as distâncias percorridas dentro do hospital. 

É feita uma primeira iteração com base no estudo da dispersão espacial dos serviços. Quer 

isto dizer que o primeiro passo consiste em elaborar um primeiro conjunto de rotas que tem 

por base um simples agrupamento de vários serviços que se encontram próximos uns dos 

outros. Posteriormente verifica-se qual a quantidade média de caixas de um conjunto de 

serviços que é transportada diariamente, registando desde já as diferenças entre os vários 

conjuntos. 

Tendo em conta essas diferenças e que os carros HLS estão dimensionados para uma média 

de 130 caixas, fazem-se ajustes até que cada carro tenha entre 120 e 140 caixas. É no entanto 

preciso ter em atenção que existem vários tamanhos de contentores e portanto há que ter um 

sentido crítico durante a análise número  tamanho das caixas. O resultado do 

balanceamento traduz-se no número de caixas movimentadas conforme indica a figura 24. 

Contudo, sendo este um estudo baseado num valor médio, espera-se que em determinados 

dias o volume de contentores a transportar seja superior à capacidade do carro. Nesta situação 

existem duas opções: ou se opta deliberadamente por deixar alguns contentores em armazém 

ou então é necessário efectuar mais que uma deslocação aos serviços. A introdução do 

conceito e modelo da autonomia vem solucionar este problema. 

Conforme referido anteriormente, cada contentor tem à partida um dia de consumo. Contudo, 

quando os produtos são baratos e a capacidade do contentor é superior, opta-se por colocar 

uma quantidade superior. Este facto confere uma autonomia à caixa que vai desde 0 a 5 dias. 

Por exemplo, quando o contentor tem exactamente o consumo diário (por ex: 1 un.) a 

autonomia do mesmo é de 0 zeros dias. Isto significa que quando a caixa 1 vai reabastecer, a 

caixa 2 tem quantidade exacta para um dia de consumo, pelo que a caixa 1 tem que ser reposta 

impreterivelmente na rota seguinte. 

Por outro lado, se o consumo for de 1 unidade mas a caixa contiver 4, a autonomia é de 2 dias. 

Ou seja, para além do primeiro dia, o contentor aguenta mais dois dias de consumo, sendo que 

é durante o quarto dia que a segunda caixa regressa ao supermercado (figura 25). 
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Figura 24 – a) Nº médio de caixas por carro ; b) Nº de caixas por tipo por carro 
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O máximo de autonomia é de 5 dias na medida em que se admite que o contentor tem que 

regressar ao supermercado no máximo de uma semana. 

Para uma gestão visual mais fácil sobre o controlo das caixas, existe no armazém uma estante 

de autonomia (por rota). A cada prateleira corresponde um dia da semana, onde são colocadas 

as caixas que ultrapassam a capacidade do carro de acordo com as várias autonomias. 

3.3 Resultados 

As várias soluções propostas permitem alcançar os seguintes resultados: 

 Melhoria do nível de serviço: o novo método de cálculo do ponto encomenda tem de 

facto a vantagem, em relação ao anterior, de se saber que no máximo existe 1% de 

rupturas. É também por si só um método mais dinâmico na medida em que o factor de 

ajuste (𝑥) do consumo médio é adaptável a cada produto. Ou seja, pelo método 

anterior a margem de segurança de 25% é aplicada a todos produtos, não existindo 

contudo um estudo que verifique se esse valor é excessivo ou deficitário; pelo novo 

método, a margem de segurança (𝑥𝜎) é variável para cada produto e é a suficiente para 

garantir um nível de serviço de 99%; 

 Eliminação de rupturas fictícias: a junção do sistema de picking dinâmico com o 

conceito kanban vem de facto facilitar a operação de reposição uma vez que a partir 

deste ponto existe uma ordem concreta de reabastecimento das estantes. A tarefa deixa 

de estar dependente da experiência e intuição dos operadores, e passa a ser uma 

indicação visual de fácil apreensão. Como consequência deixa de se verificar o 

problema das rupturas fictícias dado que o operador sabe sempre quais os produtos 

que necessitam de ser repostos; 

 Interacção picking – reposição: este método permite que as duas operações possam 

ser realizadas sem que estas se atrapalhem mutuamente uma vez que cada uma tem a 

sua área de trabalho. Para além disso, esta solução confere ainda maior fluxo aos 

produtos uma vez que a reposição é feita de acordo com o ritmo de consumo. O facto 

da zona de arrumação se encontrar na retaguarda e com isto existir um “espelho” entre 

a localização dos produtos nas estantes e na área de arrumação, faz com que as 

deslocações para reabastecimento das estantes sejam muito reduzidas; 

 Melhor arrumação: o modo como a estrutura é montada permite de facto um melhor 

aproveitamento do espaço na medida em que os produtos estão muito melhor 

acondicionados, de modo que é possível aumentar o número de referências na frente 

de trabalho; 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

CMD = 1 un

1 1 1 1+ + +

Reposição 
da 2ª caixa

Autonomia 0
Autonomia 1
Autonomia 2

Figura 25 – Esquema do conceito de autonomia 
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 Maior produtividade no picking: o facto das prateleiras serem inclinadas e dos 

produtos serem armazenados em unidades soltas em contentores torna a tarefa de 

picking mais produtiva uma vez que existe um mais fácil acesso aos produtos e deixa 

de ser necessário tratar das caixas de cartão. Os ganhos de produtividade são da ordem 

dos 20%; 

 Rotas equilibradas: o balanceamento das rotas permite um equilíbrio muito 

satisfatório quer ao nível do número de caixas transportadas (que posteriormente se 

traduzem em tempo de picking), quer ao nível de tempo que demora a efectuar uma 

rota completa; 

 Sistema de autonomias: a introdução do conceito de autonomia resolve o problema 

da capacidade dos carros nos dias em que o consumo é superior ao esperado. Com este 

sistema o operador deixa de ter que “adivinhar” quais as caixas que não vão 

imediatamente para o supermercado, ou deixa de ter que realizar tantas deslocações. 
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4 Melhoria do atendimento ao utente na Consulta Externa 

 A consulta externa e as urgências de um hospital são o espelho do funcionamento deste tipo 

de estabelecimentos na medida em que são o principal meio de interacção com a sociedade. 

Porém, são em geral dos serviços que pior funcionam o que influencia a opinião pública 

quando inquirida sobre a qualidade dos serviços prestados em unidades hospitalares. 

Relativamente à consulta externa, o volume de consultas efectuadas representa uma 

significativa parte do volume de produção dos hospitais. Actualmente a performance deste 

serviço é avaliada pelo número de consultas efectivadas, sendo que o estado paga ao hospital 

(público) um determinado montante por cada consulta.  

Sabendo que o Hospital Santo António está situado numa zona da cidade do Porto onde a 

população tem diminuido ao longo dos últimos anos, e tendo também em conta que a 

migração para os centros hospitalares privados tem aumentado, este estabelecimento sente 

uma necessidade de se diferenciar dos demais de modo a não baixar a sua produção. Deste 

modo, a aposta está na melhoria do atendimento ao utente. 

4.1 Situação Inicial 

A consulta externa do HGSA tem uma produção actual de cerca de 1700 consultas diárias 

divididas por 45 especialidades e cuja actividade se desenrola em três grandes pólos (CICAP 

– com 60% do volume de consultas; Ed. Luís de Carvalho – com 25%; Ed. Neoclássico – com 

15%). 

Sendo este um processo complexo, para que melhor se possa entender a situação inicial 

utiliza-se a técnica do Value Stream Mapping (VSM). 

Value Stream Mapping: esta é uma ferramenta de mapeamento de processos que permite 

ajudar a compreender toda a sequência de actividades e fluxos de materiais e informação 

desde o fornecedor até ao cliente final. Deve ser mapeado todo o tipo de actividades, sendo 

que sob ponto de vista do desperdício podem ser agrupadas em três conjuntos (Womach & 

Jones, 2003): 

 Aquelas que de facto criam valor perante o cliente; 

 Aquelas que não criam valor mas que actualmente são necessárias no processo e 

portanto ainda não podem ser eliminadas; 

 Aquelas que não criam qualquer tipo de valor e portanto devem ser imediatamente 

eliminadas. 

O principal objectivo é então visualizar onde está o desperdício de modo a eliminá-lo e 

identificar oportunidades de melhoria. O primeiro passo consiste em eliminar o terceiro grupo 

de actividades e posteriormente avançar no sentido de simplificar o segundo grupo de modo 

que o processo seja constituído apenas por tarefas de valor acrescentado. 

Esta é no entanto uma técnica muito usada ao nível da fábrica onde o fluxo de pessoas não é 

relevante para ser mapeado. Deste modo, é necessário adaptar esta ferramenta à realidade do 

hospital, onde o fluxo de pessoas (doentes) é tão ou mais importante que o fluxo de materiais 

e informação. De seguida apresenta-se o VSM desenvolvida para a consulta externa (figura 

26). 
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Nesta ferramenta cada símbolo tem um significado de acordo com a seguinte legenda (figura 

27): 

Conforme a figura todo o processo pode ser descrito consoante as seguintes fases: 

1. A primeira fase toda ela administrativa com uma duração média 30 dias. Inicia-se com 

o recepção de um pedido de consulta, pedido esse que pode ter várias origens: 

referências internas (um médico do próprio hospital que pede que o seu doente seja 

visto por uma outra especialidade), pedidos externos (pedido de consulta que vem de 

um centro externo público ou privado), e ainda os P1 (pedidos enviados pelos centros 

de saúdo do SNS por via electrónica – Allert P1). Posteriormente estes pedidos são 

enviados para o agendamento onde se procede à referenciação e de seguida à 

separação por especialidade para que depois seja encaminhado ao gestor da consulta. 

O gestor da consulta é um médico responsável por cada especialidade que efectua uma 

triagem aos pedidos determinando quais os aceites ou não. Os pedidos aceites 

retornam ao agendamento onde se vai efectivamente marcar a consulta que 

posteriormente é comunicada ao doente. Esta fase é caracterizada pelos seguintes 

problemas: 

 

 Processo muito burocrático  Muitas tarefas sem valor acrescentado 

 Lentidão do processo  Muitos transportes de informação 

 Informação à espera durante muito 

tempo 
 

 

2. A segunda fase diz respeito ao tratamento dos processos clínicos. O processo clínico é 

o conjunto de informações clínicas sobre um determinado doente que está arquivado 

no hospital e que acompanha o utente quando este vai a uma consulta. Com dois dias 

de antecedência começam a ser preparados todos os processos para as consultas de um 

dia, de modo que quando o paciente entra no consultório o seu processo já lá está. No 

final do dia os processos retornam ao arquivo. Contudo, o trajecto entre o arquivo e o 

consultório (e vice-versa) não é directo, pelo que o número de pessoas envolvidas, 

paragens e transportes efectuados é elevado. Os principais problemas evidenciados 

são: 

 

 Duplicação de tarefas  Erros na distribuição 

 Circuito turbulento 
 Acesso fácil de estranhos aos 

processos (confidencialidade) 

- Operação

- Espera

- Ponto de inspecção/decisão

- Stocks

- Fluxo de informação

- Fluxo do utente

- Fluxo de materiais

Figura 27 – Legenda do VSM 
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 Movimentações desnecessárias  Paragens em vários postos 

 Elevado peso da carga transportada 

(acidentes de trabalho) 
 Má imagem perante o utente 

3. A terceira fase é relativa ao momento em que o utente vai à consulta. Começa com a 

chegada do utente à zona de admissão onde efectiva a consulta, segue depois para a 

zona de espera do consultório onde aguarda que o médico o chame, e dá-se o acto 

médico propriamente dito. Conforme o veredicto do médico, o doente pode ir 

directamente para casa ou então terá que passar num secretariado para entregar 

possíveis pedidos de exames e outras consultas. A sequência desta fase pode ser 

comparada com o funcionamento de um aeroporto: portanto o utente começa por 

realizar um check-in, segue para uma zona de embarque até que embarca mesmo, 

tendo por fim que passar por um check-out. Em média uma consulta demora cerca de 

20 minutos, no entanto o tempo de permanência de um doente no hospital é de 90 

minutos. Os seguintes pontos descrevem o panorama desta fase: 

 

 22% dos doentes chegam atrasados 

(causa principal: dificuldades em 

encontrar o pólo correcto) 

 Várias interrupções durante a 

consulta devido à falta dos vários tipo 

de material 

 35% dos doentes chegam mais de 30 

min antes da hora da consulta 

 Lay-out dos consultórios dificulta as 

movimentações 

 Muitos períodos de espera 
 Muitas movimentações dos médicos e 

administrativos 

4. A quarta fase consiste na distribuição dos vários tipos de material (administrativo, 

hoteleiro, clínico e farmacêutico) por todos os postos de trabalho. Actualmente não 

existe nenhuma normalização na sua distribuição pelo que se identificam os seguintes 

problemas: 

 

 Stocks elevados  Dispersão do material por inúmeras 

áreas de arrumação 

 Falhas de material dentro dos 

consultórios 

 Dificuldade em encontrar o material 

pretendido 

Em geral todo o processo pode ser caracterizado como muito moroso, burocrático e 

complexo, o que resulta numa má capacidade de dar respostas correctas e rápidas ao doente. 

O utente demora muito tempo a receber a notificação de que a sua consulta foi marcada, 

quando vai à consulta dispende muito mais tempo que  aquele que realmente lhe acrescenta 

valor, e posteriormente volta a esperar muito tempo para saber quando tem exame ou próxima 

consulta. 

Analisando o conjunto das reclamações que os doentes enviam, verifica-se que apenas 10% 

diz respeito ao acto médico, pelo que os restantes 90% são relativos ao funcionamento das 

actividades que suportam esse mesmo acto. Deste modo, o objectivo deste projecto é melhorar 

todo o circuito de informação e materiais, simplificar todos os processos administrativos e 

optimizar o tempo que o utente dispensa quando vai a uma consulta. 

 



Kaizen nas Unidades Hospitalares 

33 Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão 07/08 

4.2 Visão Kaizen 

Uma vez descrita a situação inicial e mapeados todos os processos pelo VSM, desenvolve-se 

um Value Stream Design que tem como objectivo mapear todo o processo no seu perfeito 

estado (optimizado e eficiente), sem qualquer tipo de restrição ou paradigma. O processo ideal 

para a consulta externa consiste numa primeira fase administrativa muito mais célere (recebe-

se o pedido da consulta e este é imediatamente marcado); segue-se a vinda do utente que não 

demora mais que o tempo de efectivação mais o tempo da consulta, o que significa que os 

utentes entram e saem sempre em fluxo contínuo sem períodos de espera; os materiais estão 

sempre no local certo e em quantidade certa; e finalmente o doente quando sai do hospital já 

leva com os exames e consultas todos marcados (figura 28). 

  

4.3 Modelo de Melhoria 

O desenvolvimento deste projecto inicia-se pela construção de um modelo de melhoria que 

consiste na concepção de uma estrutura onde estejam presentes os valores da organização, os 

pilares de melhoria e o objectivo do projecto. A importância da existência de um modelo de 

melhoria é relativa a razões de carácter organizacional. No fundo, o modelo é a base 

estruturante da implementação de uma filosofia de melhoria contínua e o veículo de 

comunicação dessa mesma cultura por toda a organização. 

O primeiro modelo de melhoria é o próprio Toyota Production System (TPS), o qual tem sido 

seguido por inúmeras empresas. Contudo, ao longo dos anos tem-se verificado a necessidade 

de se começar a adaptar este modelo à realidade de cada organização, ou mesmo de se 

desenvolver um novo à medida de cada realidade. Neste contexto são já muitas as 

organizações que desenvolveram o seu próprio modelo: Bosch Production System (BPS), 

Production System Daimler-Chrysler, Electrolux Production System, … 

No caso prático em concreto o modelo de melhoria 

desenvolvido é o apresentado na figura 29 (Anexo C). O 

primeiro passo resulta na imagem do modelo personificada 

pela fachada principal do HGSA. A escolha desta imagem é 

relativa ao facto de ser uma figura conhecida por todos e 

com significado para todos. Por outro lado representa a 

figura de uma casa, à qual é atribuída o sentido de solidez e 

envolvimento, conceitos que devem ser preconizados com 

este modelo. 

Figura 28 – Value Stream Design 

Objectivos

Sistemas de Melhoria

Valores

Princípios e Conceitos

Figura 29 – Modelo de melhoria da Consulta 

Externa do HGSA 
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Na base estão os princípios e conceitos que representam o modo de pensar e de agir, ou seja a 

atitude que todos os intervenientes devem ter no dia-a-dia de trabalho. 

No primeiro conjunto de pilares estão os valores que são as crenças da organização e aquilo 

que todos devem preconizar e fazer passar para o exterior. 

Posteriormente encontram-se os sistemas de melhoria que não são mais que as áreas de 

actuação a desenvolver/melhorar: infraestruturas físicas, processos, colaboradores, doentes, 

informação e formação/desenvolvimento. 

No topo está a visão do projecto e os objectivos a alcançar que serão posteriormente 

traduzidos por conjunto de indicadores de performance. 

 

4.4 Solução Proposta 

A fase de implementação deste projecto deve ser desenvolvida segundo um modelo de 

workshop. Uma vez que este é um projecto que visa uma alteração bastante considerável da 

situação actual e que envolve um elevado número de pessoas que desempenham um vasto 

leque de actividades, entende-se que é assim mais viável envolver todas as pessoas e tornar o 

plano de melhorias mais sustentável.  

 

Acções 5S 

A ferramenta 5S trata-se de um método de organização do posto de trabalho, mas a sua 

abrangência vai para além de uma mera organização. É um meio simples, rápido, de baixo 

custo e que requer pouca tecnologia para melhoria da produtividade e das condições básicas 

de trabalho (Chalice, 2007). Chama-se 5S porque representa um conjunto de cinco passos 

onde a denominação de cada um começa por S (em japonês): 

 Seiri (Triagem): esta primeira etapa consiste em retirar do posto de trabalho todos os 

objectos que não são essenciais à actividade normal. Este processo conduz à 

diminuição dos obstáculos à produtividade; 

 Seiton (Arrumação): o segundo passo foca a necessidade de ter um posto organizado, 

onde cada material/equipamento tem uma localização definida e que permite o fluxo 

de trabalho, minimizando o número de movimentações; 

 Seiso (Limpeza): uma vez estando presentes apenas os materiais necessários e sendo 

que cada um já tem um local próprio, verifica-se o estado de todos os equipamentos de 

modo que quando o operador tem necessidade de usar algo, esse objecto vai estar em 

perfeitas condições. De notar que num ambiente hospitalar o estado de limpeza e 

conservação dos espaços e materiais é de extrema importância; 

 Seiketsu (Normalização): o quarto passo consiste em padronizar o que foi feito 

anteriormente de modo a não deixar que as melhorias efectuadas regridam; 

 Shitsuke (Disciplina): por último, esta etapa consiste na manutenção e revisão dos 

padrões. Uma vez estabelecidos os 4S anteriores, os operadores possuem uma nova 

forma de trabalhar. Porém, à medida que o tempo avança surgem novas práticas e 

ferramentas de modo que deve ser feito um acompanhamento. 

A aplicação desta ferramenta deve ser o primeiro passo das acções de melhoria. Na verdade, 

para além de permitir incrementos na produtividade, esta metodologia tem ainda uma outra 

importante vantagem: como provoca mudanças muito rápidas e visíveis aos olhos de todos, os 
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colaboradores começam a acreditar mais rapidamente no processo de melhoria para além de 

que se sentem também mais envolvidos nesse mesmo processo. Assim, os 5S constituem uma 

base sólida para o início do processo de mudança. 

No presente projecto, estas acções desenvolvem-se essencialmente em duas áreas: nas áreas 

administrativas com intuito de criar melhores condições de trabalho, tornar os ambientes mais 

agradáveis, diminuir tempos de procura e movimentações; nos consultórios clínicos com o 

objectivo de optimizar o lay-out e normalizar todos os materiais de modo que a consulta 

decorra com o menor número de perturbações. 

Ainda sobre as áreas administrativas, no final de cada acção 5S cria-se um quadro PDCA 

(Plan – Do – Check – Act) com o objectivo de dar autonomia e apoio às várias equipas em 

futuras acções de melhoria. 

 

Gestão Visual 

De modo a auxiliar o utente nas suas movimentações e a evitar perdas de tempo em pedidos 

de informação, a utilização de meios visuais aparece como uma ferramenta de elevada 

importância. Deste modo, seguindo os vários circuitos que o doente pode percorrer na 

consulta, desenvolveu-se todo um sistema de indicações que permite ao utente ser o mais 

autónomo possível. 

O primeiro passo, ainda antes de pensar nas indicações, consiste em abandonar o conceito de 

especialidade e passar a usar a numeração dos consultórios como referência. Até à data, a 

organização dos consultórios encontra-se estruturada por especialidade, pelo que regra geral 

cada conjunto de gabinetes tem uma ou duas especialidades no máximo. No entanto, tendo em 

vista uma flexibilização dos consultórios de modo que cada um possa servir inúmeras 

especialidades, e também de modo a facilitar o encaminhamento dos doentes, desenvolveu-se 

um novo sistema de numeração que permite que todas as pessoas se orientem mais facilmente 

(figura 30). 

Todas as indicações que existem actualmente serão substituídas pelo novo sistema de 

indicações que tem já em conta esta nova numeração. Para além disso, a convocatória enviada 

para casa do utente deixa de indicar a especialidade, passando a dizer o número de 

consultório. 

O novo sistema de indicações acompanha então todos os passos do doente: 

 Na rua: conforme dito anteriormente, existem três pólos de consultas que mesmo 

estando próximos uns dos outros têm entradas distintas. Assim, as primeiras 

indicações aparecem na rua de modo a indicar as várias possibilidades; 

1 1 1
Corresponde ao 

edifício
Corresponde ao 

piso
Corresponde à 

sequência

Figura 30 – Novo sistema de numeração 
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D. Manuel II

Edifícios de Consulta Externa

Luís de Carvalho

Neoclássico

Consultórios:      601 A 665

Consultórios:      701 A 780

101 A 165

Consultórios Edifício

201 A 209

301 A 304

401 A 404

501 A 512

1. Pav. Principal

2. Ortopedia

3. Paramiloidose

4. Hematologia

5. Estomatologia

Dadores

1

2

3 4

5

 À entrada: na entrada de cada edifício existirá um placard (figura 31) que permite 

aos utentes identificar os vários edifícios e verificar em qual deles está o consultório 

para onde se dirige;  

 Na admissão: a admissão é o primeiro local onde o doente tem que se dirigir para 

efectivar a consulta. Este local terá uma perfeita indicação dos vários postos de 

atendimento, bem como postos de informação que mostram ao doente quais os 

documentos que este deve preparar para a efectivação de modo a evitar perdas de 

tempo ao balcão; 

 Nos corredores: a partir da admissão todos os corredores possuirão vários conjuntos 

de indicações que permitem ao utente deslocar-se para o respectivo gabinete sem 

qualquer dúvida, bem como a todos os espaços de utilização comum (bar, wc, …). 

Para além disso, existirá ainda à entrada de cada corredor uma planta do mesmo de 

modo a facilitar ainda mais a orientação; 

 Nos consultórios: tanto os consultórios médicos como os de enfermagem estarão 

devidamente identificados e com indicação de se o gabinete estão ou não em utilização 

naquele momento.  

 

Para além desta gestão visual que é desenvolvida para o doente, durante as várias acções 5S 

também se desenvolvem sistemas de gestão visual para os funcionários. 

Consultórios 

100 a 110 

 111 a 120

Acesso a  Consultórios 

Consulta Externa

 200 a 209  

 300 a 309  

400 a 409 

500 a 509 

Liga de Amigos

Ensino Médico 

Consultórios 601 a 610

Figura 31 – Exemplos de identificações 
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Sistema Kanban 

Mais uma vez é aqui introduzida a ferramenta Kanban de modo a permitir uma melhor gestão 

dos vários tipos de materiais. Neste caso, a solução passa por criar um duplo ciclo logístico 

apoiado no conceito de kanban interno e externo. Para tal, cria-se um supermercado em cada 

edifício que serve como ponto de encontro dos dois ciclos (figura 32). O primeiro ciclo diz 

respeito ao abastecimento do supermercado, para que depois no segundo ciclo os vários 

postos de trabalho (consultórios médicos, áreas administrativas, …) possam consumir desse 

local. 

 

Portanto, o supermercado armazena os quatro tipos de material onde cada um tem uma zona 

definida, sendo que para o material administrativo, mais propriamente formulários, só possui 

aqueles que são comuns a todas as especialidades. A frequência de abastecimento é de uma 

vez diária, sendo que o método de abastecimento do 1º ciclo é feito segundo os moldes actuais 

do hospital (kanban externo); para o segundo ciclo existe uma rota em cada edifício realizada 

após as 18h (horário em que os consultórios ficam livres) de modo a abastecer os vários 

postos de trabalho e a recolher os kanbans internos. 

 

Simplificação de processos 

Uma vez estando os vários postos de trabalho estáveis quer a nível de organização e de 

quantidade de stocks, pode então começar-se a simplificar os vários processos com vista 

aquela que é a visão kaizen. De seguida apresentam-se aqueles que foram desenvolvidos até 

ao momento: 

 Sistema de atendimento ao utente: não incidindo directamente sobre os padrões de 

atendimento, este novo sistema é relativo ao processo de admissão e chamada do 

doente para a consulta. À chegada do doente existirá um sistema de senhas lhe que 

atribui um número que o acompanhará até à sua saída, existindo de seguida um 

circuito interno de televisão que vai chamando o doente para as diferentes etapas. Em 

primeiro lugar, os vários utentes vão sendo chamados ao balcão de admissão para 

efectivação de consulta por ordem de chegada (sequência das senhas), e 

posteriormente já nas várias salas de espera vão sendo chamados para o respectivo 

1º cliclo – reabastecimento do 
supermercado

2º cliclo – reabastecimento dos postos 
de trabalho

Produto X

2 4

123456789

123456789

Figura 32 – Abastecimento de materiais à consulta externa 
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gabinete. Esse chamada é sempre feito pelo número da senha e não pelo nome para 

salvaguardar a privacidade do doente; 

 Check-in automático: para os utentes mais independentes, existirá à entrada uma 

máquina automática que permite ao doente fazer a efectivação da consulta sem que 

este necessite de se dirigir ao balcão. Esta máquina atribui ainda um número ao utente 

na sequência do que foi referido no ponto acima descrito; 

 Caixa de correio para referências internas: conforme já referido, referências 

internas são aqueles pedidos de consultas em que um médico do próprio hospital 

solicita a marcação de uma consulta para uma outra especialidade. Actualmente (ver 

VSM), estes pedidos são entregues na mão do doente no final da consulta para que 

este o entregue no secretariado de modo que o pedido siga o seu percurso. Acontece 

que o utente muitas vezes leva o envelope para casa por esquecimento e portanto a 

consulta não é marcada; por outro lado, o envelope não é selado de modo que o utente 

tem acesso a informações que lhe deveriam ser restritas. Deste modo, desenvolveu-se 

um sistema de caixa de correio que consiste em colocar em cada consultório uma 

caixa de correio onde o médico vai colocando todos os pedidos de um dia. No final do 

dia, aproveitando a rota realizada no sistema kanban, recolhem-se todos os pedidos 

separando-os directamente por especialidade de modo que no final sejam 

encaminhados ao gestor de cada consulta; 

 Sistema de distribuição dos processos clínicos: de modo a optimizar o circuito dos 

processos clínicos começou por se pensar num sistema que levasse os processos 

directamente do arquivo ao consultório sem interferências ou paragens noutros postos. 

Assim, a solução passa pela preparação completa dos processos no arquivo e posterior 

distribuição dos mesmos através de um sistema de rotas. Uma rota é um conjunto de 

consultórios, sendo que para uma existirá um carrinho dimensionado para o volume de 

processos a transportar e que permite através de um sistema de divisórias flexíveis a 

arrumação directa por consultório. O novo sistema segue os seguintes passos: 

- impressão de duas listagens por rota (a primeira ordenada por dígito – organização 

do arquivo; a segunda ordenada por consultório por médico); 

- recolha dos processos do arquivo directamente para o carrinho da rota. Recolha essa 

que é feita com base na primeira listagem, mas que permite uma separação na hora dos 

processos por consultório. Durante a recolha é o carro que se movimenta e não as 

pessoas, ou seja, cada conjunto de dígitos tem um operador responsável por recolher 

os processos e colocá-los no carro, sendo que depois o carro avança para o próximo 

dígito (figura 33). 

 

Carro 1 Carro 2 Carro 3 Carro 4

Figura 33 – Esquema do movimento dos carros e pessoas durante o picking dos processos 
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Antes Depois

- após o carro estar completo, procede-se à ordenação de acordo com a segunda 

listagem para cada conjunto de processo que representam um consultório; 

- às 18h iniciam-se as rotas, sendo que o transporte é feito no próprio carro do picking 

e os processos são colocados directamente no consultório. Aproveita-se este momento para 

recolher os processos que foram vistos nesse dia; 

- a rota fica concluída com o regresso do carro ao arquivo para depois se arquivarem 

todos os processos. 

O dimensionamento das rotas tem em conta os seguintes pressupostos: 

- o volume de processos por rota não deve exceder os 200 processos; 

- a capacidade do carro é de um máximo de 12 consultórios; 

- minimização das deslocações. 

 

Planos de Trabalho Dinâmicos 

Um plano de trabalho dinâmico é um quadro de responsabilidades que tem como objectivo 

informar os vários funcionários qual a agenda para um determinado período e quais os 

responsáveis por cada tarefa. Para além do responsável é ainda indicado o substituto directo. 

Verificou-se a necessidade de desenvolver este tipo de quadros devido a duas razões: 

minimizar as faltas dos funcionários, evitando perdas de tempo a definir quem executa a 

tarefa de uma pessoa que falta; permitir a rotatividade organizada de postos de trabalho e 

funções. Assim, para cada grupo de trabalhadores ou área de trabalho desenvolve-se um 

quadro matriz onde numa direcção está o período temporal e na outra as várias tarefas; no 

cruzamento coloca-se o responsável e respectivo substituto. Para permitir um maior 

dinamismo o quadro é desenvolvido em material magnético. A actualização do quadro é feita 

no final de cada semana com o plano de trabalho para a semana seguinte. 

4.5 Resultados 

As soluções apresentadas anteriormente permitem alcançar os seguintes resultados: 

 Maior produtividade e organização: após as acções 5S ao nível das áreas 

administrativas, os espaços estão mais funcionais, agradáveis e permitem melhores 

condições de trabalho aos funcionários 

(figura 34). O tempo anteriormente 

dispendido à procura de material 

ou em tarefas que não acrescentam 

valor diminuiu significativamente, 

permitindo um aumento de 

produtividade e uma maior 

agilidade nas tarefas. Nas áreas em 

que os colaboradores lidam 

directamente com o público, o 

trabalho desenvolvido permitiu que 

estes tivessem mais 

disponibilidade para prestar um 

atendimento de melhor qualidade, 
Figura 34 – O Antes e Depois dos secretariados 
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e para além disso a arrumação permite reflectir uma imagem diferente para melhor. 

Consegue-se ainda uma libertação de um elevado volume de equipamento que pode 

ser utilizado noutras áreas em que seja mais necessário; 

 Maior autonomia do doente: o novo sistema de indicações confere uma maior 

autonomia ao doente na medida em que este se consegue orientar sozinho até à porta 

do consultório. Este facto afecta directamente o trabalho das pessoas que estão ao 

balcão uma vez que deixam de estar constantemente a ser interrompidas para dar 

indicações. Para além disso, o doente deixa de se sentir perdido evitando perdas de 

tempo à volta do hospital, e por consequência consegue chegar a horas às consultas, 

reduzindo-se assim o número de atrasos. A utilização da nova máquina de check-in 

por parte dos utentes mais independentes permite reduzir o número de pessoas 

atendidas ao balcão, de modo que diminuem as filas de espera e os funcionários não 

trabalham com tanto stress; 

 Protecção do doente: com o novo sistema de televisão e senhas o utente passa a ser 

representado por um número, pelo que o seu nome deixa de circular pelos corredores 

do hospital. Também com o novo circuito dos processos clínicos, uma vez que estes já 

não param em zonas de acesso fácil se consegue proteger a informação clínica. Com 

estas duas medidas, o doente sente-se assim mais protegido e respeita-se mais a sua 

privacidade; 

 Circuitos melhorados: tanto o fluxo de materiais na consulta como o circuito dos 

processos clínicos torna-se mais eficiente com esta solução, reduzindo o número de 

transportes e esperas, encurtando o circuito e o tempo dispendido, mas garantindo que 

os materiais estão no local certo à hora certa; 

 Libertação de horas: com a melhoria do circuito dos processos clínicos, existe uma 

série de tarefas que são totalmente eliminadas das áreas administrativas (secretariados 

e admissão) que até então davam apoio ao arquivo. Com isto consegue-se uma 

libertação de cerca de 260 horas semanais (cerca de 6 funcionários), que podem ser 

transferidas para locais onde sejam precisas sem que se contratem mais pessoas; 

 Mais disponibilidade para o doente: com estas soluções tanto os administrativos 

como os médicos têm mais disponibilidade para prestar um bom atendimento uma vez 

que as suas atenções não são desviadas a todo o momento por questões de falhas nas 

actividades de suporte. 
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5 Conclusões 

Seja qual for a indústria em causa, hoje é certo que qualquer organização tem que encontrar 

meios de fazer face às exigências de mercado de modo a não perder o comboio da 

competitividade. A implementação de uma cultura Lean aparece então como pioneira na 

mudança de mentalidades no que diz respeito à focalização na melhoria dos processos. 

Contudo, quando implementada em conjunto com uma filosofia Kaizen, os benefícios 

alcançados são de elevada significância uma vez que existe uma preocupação em melhorar 

todos os dias a organização. No entanto, para que o sucesso seja sustentável é imprescindível 

o envolvimento e o compromisso de todos os níveis da organização. Por esta razão, a 

implementação destas culturas deve ser feita no gemba e em conjunto com as pessoas que lá 

trabalham. 

No entanto, tendo estes conceitos cerca de 70 anos na indústria de processos e montagens, só 

apenas recentemente é que se começou a mudar o paradigma da aplicabilidade das 

ferramentas ditas “industriais” para a área dos serviços. Relativamente à área hospitalar, o 

assunto é ainda mais recente sendo que apenas alguns hospitais por todo o mundo têm já em 

curso este processo de melhoria contínua. Independentemente do estado da saúde em cada 

país, a verdade é que a complexidade dos processos que compõe o funcionamento de um 

hospital é muito elevada. 

Através deste caso prático, é então possível demonstrar que a implementação destas 

metodologias permite reduzir o desperdício e acrescentar valor com resultados tão bons como 

os que já são atingidos nas fábricas. 

Um hospital tem um elevado fluxo de materiais que deve funcionar em condições necessárias 

para garantir que nada falta ao doente e que todos os processos podem decorrer normalmente 

sem paragens. O fluxo de material de consumo clínico e farmacêutico é porém o mais 

importante uma vez que é aquele do qual está mais dependente o tratamento médico. De nada 

serve a um hospital ter bons médicos e enfermeiros, ter boas instalações e equipamentos, se 

no momento da acção o material necessário não está disponível. Quer isto dizer que o 

conceito de logística é tão importante num hospital como numa fábrica, e portanto é 

imprescindível que estas instituições comecem a ganhar consciência da necessidade de 

melhorarem as suas operações de suporte, de modo que o nível de serviço não seja afectado 

por uma dita “operação secundária”. O modelo logístico desenvolvido vem então apresentar 

uma solução firme à melhoria destes processos e provar que a utilização de ferramentas como 

o kanban, os supermercados e mizusumashis têm tanta aplicabilidade num hospital como na 

indústria. O trabalho desenvolvido para o material de consumo clínico é passível de ser 

aplicado/estendido aos restantes tipos de materiais. 

Para que o sistema de abastecimento funcione devidamente, os vários armazéns devem estar a 

um nível de funcionamento que não ponha em causa a qualidade de fluxo atingida. Para tal o 

armazém deve ter uma organização que minimize os desperdícios típicos, facto que deve ser 

trabalhado em qualquer tipo de armazém. Os armazéns de um hospital têm uma 

particularidade face à generalidade dos restantes que tem a ver com a exigência ao nível da 

higiene. Assim, quando se pensa num novo sistema de armazenamento, para além de se ter 

em conta a redução do desperdício é também necessário ceder atenção a este factor. Para além 

da organização, o nível de stock é um ponto crucial num hospital, não só pelo dinheiro que o 

stock representa mas também pelas questões de prazos de validade e rupturas. De facto, os 

prazos de validade são um ponto importante na medida que não é aceitável administrar um 

produto a um doente fora do prazo, por questões óbvias de saúde. Deste modo, a existência de 
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elevados stocks conduziria a uma maior quantidade de casos de caducidade e a uma maior 

dificuldade em controlar esses prazos. Relativamente ao nível de rupturas o ideal seria ter um 

serviço a 100% o que conduziria a um nível de stock infinito. Sabendo que na realidade isso é 

incomportável, no caso de um hospital o stock deve ser calculado de modo a estar optimizado 

para um nível 99%, valor que se entendeu ser aceitável. O sistema de picking proposto 

aparece como uma solução que se adequa bem à realidade do armazém em questão e por 

outro lado se apresenta como uma solução mais económica e flexível quando comparada com 

outros sistemas que envolvem mais tecnologia. Contudo, cada armazém é um caso e por 

conseguinte deve ser sempre estudada uma solução à medida de cada um. 

O projecto em desenvolvimento na consulta externa aparece como uma outra vertente de 

melhoria dentro de uma unidade hospitalar, mais focada na melhoria de processos de suporte 

(na sua maioria administrativos) com intuito de permitir dar respostas mais rápidas ao utente e 

de fornecer todas as condições de excelência ao médico para que este desempenhe bem o seu 

papel. Este é um projecto pioneiro na aplicação destas metodologias numa área do género, 

pelo que todos os passos dados até ao momento começam a constituir uma base sólida para os 

trabalhos e desenvolvimentos futuros. Mesmo numa fase ainda embrionária é já possível 

começar a concluir que também aqui a aplicabilidade destas ferramentas é muito satisfatória. 

Para além dos resultados atingidos passíveis de medição, existe uma grande vantagem na 

aplicação destas filosofias que é talvez a mais importante de todas: a criação de uma nova 

cultura organizacional, onde as mentalidades estão mais abertas à mudança e focadas na 

melhoria todos os dias. Deste modo todos os colaboradores sentem-se mais integrados, 

envolvidos e desafiados, facto que posteriormente se traduz numa maior alegria e dedicação 

ao trabalho que é reflectido no atendimento ao cliente final. Permite ainda que se 

desenvolvam relações de confiança mais fortes, na medida que todos os stakeholders desde os 

fornecedores, aos colaboradores, doentes e sociedade em geral sentem que existe uma 

preocupação por parte do hospital em ir ao encontro das necessidades de todos, tendo sempre 

como meta final a satisfação de todas as partes. 

Este trabalho vem portanto dar seguimento a nova era de desenvolvimento e melhoria dos 

hospitais, servindo de exemplo para outras instituições que até à data não acreditam que é 

possível evoluir todos os dias. 
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ANEXO A: HLS no Maria Pia 

 

 A1 – Dados iniciais recolhidos 

 

Problema Dados 

Stock médio na soma dos serviços 
47.039 € 

107.240 unidades 

Stock médio em armazém 
18.301 € 

50.305 unidades 

Nível de ruptura médio por serviço 26 rupturas / mês 

Nível de ruptura médio em armazém 5 rupturas / mês 

Produtos fora da validade nos serviços 
2.136 € / mês 

2.618 unidades / mês 

Número médio de requisições por serviço 129 requisições / mês 

Tempo de enfermagem em tarefas que não acrescentam valor, por serviço 
(enfermeira chefe) 

65 horas / mês 
42% horário laboral 

 

 A2 – Localização do stock nos serviços (antes e depois) 

  

Bloco Operatório

Unidade de Cuidados Intensivos

Antiga localização dos stocks

Nova localização dos stocks
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Pediatria Nefrologia

Consulta Externa

Urgência
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 A3 - Folha de dimensionamento do supermercado 
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ANEXO B: Remodelação do AMCC 

 B1 – Vantagens e desvantagens dos vários métodos de picking 

 

System
Atributs

Gravity Flow
Racks

Storage
Drawers

Horizontal
Carousel

Vertical 
Carousel

Miniload
AS/RS

Automatic
Dispersing

Bin Shelving

Gross System
Cost

$3-5 $25-30 $20-35 $40-70 $30-40 $300-600 $5-15

Net System
Cost

$9-15 $31-38 $40-70 $65-100 $38-50 -- $10-30

Floorspace
requirements

0.7-0.85 1.8-2.5 0.8-1.25 5.0-6.0 4.0-5.0 -- 1.0-1.2

Human
factors

Average Good Average Excellent Excellent Good Average

Maintenance
requirements

Low Low Medium Medium High High Low

Flexibility High High Medium Low Low Low High

Item Security Average Excellent Good Excellent Excellent Average
Average
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ANEXO C: Consulta Externa 

 C1 – Modelo de melhoria contínua para a consulta externa 
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