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Hospital Logistics System 
 

O Hospital Geral de Santo António decidiu alterar a sua filosofia de gestão 
da cadeia logística com o objectivo de aumentar a qualidade do seu serviço, 
despendendo menos dinheiro e sendo mais rápido. Neste sentido, tem vindo a 
ser implementado um sistema de melhoria contínua, o HLS – Hospital Logistics 
System, baseado em princípios e ferramentas cuja qualidade e fiabilidade 
estão comprovadas no universo industrial. 

 
Na primeira fase de implementação do HLS trabalhou-se na área de 

produtos farmacêuticos, no primeiro ciclo logístico, aplicando a ferramenta 
KAIZEN Office, e na área de material de consumo clínico, no segundo ciclo 
logístico, implementando o sistema de duas caixas no abastecimento de 
material clínico aos diversos serviços. 

 
A implementação do KAIZEN Office possibilitou a libertação de um 

considerável volume financeiro e a concretização de uma filosofia de “zero 
rupturas”. A alteração do sistema de abastecimento diminuiu o nível de stock 
existente nos serviços, aumentou a rotação do material e diminuiu o nível 
médio de rupturas verificadas, atingindo o objectivo proposto: “zero rupturas”. 
Tais factos possibilitam que o desperdício seja muito menor, aumentando a 
capacidade do hospital em alcançar os seus objectivos. 

 
Os primeiros seis meses de implementação do HLS são marcados por 

inúmeras mudanças que originaram um aumento da qualidade do serviço 
prestado, possibilitando que os diversos clientes do hospital sejam melhor 
servidos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

IV 

Hospital Logistics System 
 

Aiming to boost its service quality, the Hospital Geral de Santo António 
has decided to change its logistical chain management philosophy, thus 
becoming faster and cheaper. In that sense it has implemented a continuous 
improvement system, HLS - Hospital Logistics System, based on principles and 
tools whose quality and reliability have made its proofs in industrial contexts. 

 
During the first phase of HLS implementation the focus was both on the 

pharmaceutical area, included in the first logistical cycle, with the employment 
of the KAIZEN Office tool, and on the area of clinical consumables, included in 
the second logistical cycle, with the implementation of the two bins system in 
the clinical material supply to the different services of the hospital. 

 
The implementation of KAIZEN Office enabled the release of a great 

financial amount and the achievement of a “zero rupture” system. The change 
in the supply system reduced the stock level in the services, raised the material 
cycling, and decreased the medium level of ruptures, therefore attaining the 
“zero rupture” system objective. This drastic reduction of waste enabled the 
hospital’s capacity to accomplish its objectives.  

 
The first six months of HLS implementation are marked by large changes 

that raised the service quality, and which increased the service quality to the 
customer. 
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Nota Inicial 
 
Portugal encontra-se hoje perante um grande desafio: como não existem 

mais desculpas para adiar reformas estruturais nas áreas fundamentais para o 
desenvolvimento do país, como sendo a Saúde, a Justiça e a Educação, é 
absolutamente necessário alterar profundamente algumas regras criadas há 
muito tempo de modo a ser possível reunir as condições necessárias para um 
desenvolvimento rápido e sustentado, minimizando a diferença existente em 
relação à média da União Europeia. 

 
Desculpas como a falta de meios financeiros, a localização geográfica, a 

mentalidade da sociedade e o período de ditadura foram durante muitos anos e 
continuam a ser a justificação para o baixo desenvolvimento que o nosso país 
tem tido nos últimos anos. Porém, a abertura dos mercados e a abertura social 
permitiram-nos conhecer outras realidades que, com os mesmos 
condicionalismos, conseguem desenvolver mecanismos e soluções para 
ultrapassar os seus problemas. Casos como a Irlanda e a Espanha são 
exemplos de como é possível alcançar padrões de qualidade e produtividade 
muito superiores aos actuais. 

 
Em primeiro lugar é necessário perceber as causas para o nosso estado 

actual, ou seja, definir os principais desperdícios que provocam a nossa 
insatisfação e o nosso menor desenvolvimento. Depois é preciso definir 
claramente o que somos, o que queremos ser e o que é preciso adquirir ou 
construir para alcançar esses objectivos. De seguida é preciso quantificar 
esses mesmos desperdícios para não haver motivos de contra-reforma durante 
a implementação das soluções. Por último é absolutamente necessário orientar 
o nosso país, as nossas empresas para o mercado global.  

 
É preciso que as pessoas se preocupem constantemente em melhorar, 

em optimizar os seus recursos, em conseguir acrescentar valor à sociedade. 
Este valor pode ser em fluxo financeiro, em capacidade intelectual, em cultura 
ou simplesmente em apoio a actividades de solidariedade social. É preciso que 
a sociedade acorde para o mercado. E o mercado diz-lhe claramente: apesar 
de ter todas as capacidades, todas as potencialidades, estas são absorvidas 
por um enorme monstro de desperdício que cresce todos os dias.  

 
O sector da Saúde não foge a esta descrição. Portugal é um dos países 

da União Europeia que mais investe nesta área por habitante. Portugal possui 
um conjunto de recursos humanos que brilham em todo o mundo através dos 
resultados de investigações científicas. Portugal possui uma estrutura de 
higiene pública desenvolvida e estável. Porém os relatórios não enganam: um 
passivo enorme, listas de espera muito grandes e ausência de recursos 
especializados em muitos locais do país.  
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O Hospital Geral de Santo António (HGSA), tendo em vista os desafios 

criados no novo século, decidiu reestruturar o seu funcionamento criando uma 
filosofia interna de melhoria contínua. Porém um hospital contém diversas 
áreas dentro de si o que obriga à definição de prioridades. Dentro deste 
conjunto existe uma área que tem todas as condições para ser um exemplo ao 
nível da mudança de filosofia: a Logística Hospitalar.  

 
Esta área poderá ser considerada um fornecedor da parte clínica do 

Hospital, ou seja, o serviço de aprovisionamento de um hospital poderá ser 
considerado uma empresa interna ao próprio hospital tendo como principal 
área de negócio o fornecimento de todo o material necessário à prática de 
cuidados de saúde. Esta empresa tem como clientes os serviços clínicos do 
hospital que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. O volume de 
negócios em 2004 foi, aproximadamente, 65 milhões de euros demonstrando a 
grande dimensão deste serviço hospitalar. 

 
Uma empresa pública hospitalar, que gere dezenas de milhões de euros, 

é o local ideal para o início da implementação de um sistema de gestão de 
melhoria contínua que irá permitir aumentar a qualidade do serviço prestado 
aos clientes, aumentar a moral e motivação dos seus trabalhadores e melhorar 
o retorno dos capitais investidos. A este sistema chamou-se HLS, Hospital 
Logistics System e servirá de modelo para o HGSA e também para outros 
hospitais. 

 
A criação e implementação deste sistema são o resultado de uma parceria 

do HGSA com o KAIZEN Institute (KI), empresa especializada na melhoria 
contínua da rentabilidade de uma empresa. O KI é uma empresa reconhecida 
mundialmente pela capacidade de reestruturar organizações de modo a que 
elas consigam alcançar os desafios que os mercados criam todos os dias.  

 
 

 
 

A filosofia KAIZEN baseia-se na melhoria 
contínua da organização onde é aplicada. KAIZEN 
não significa aquisição mas sim construção. Não 
implica recrutamento mas sim formação. A filosofia 
KAIZEN é um modo de trabalhar, é um modo das 
diversas instituições se prepararem para competir no 
mercado global sem terem a necessidade de fazer 
grandes investimentos. Quando praticada, a filosofia 
KAIZEN permite optimizar os diversos recursos, 
construindo uma base sólida de suporte às diversas 
estratégias de crescimento (Figura 1). 

 
Em primeiro lugar, a filosofia KAIZEN defende que é possível aumentar a 

qualidade do serviço, executando-o de uma forma mais rápida e reduzindo os 
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Figura 1 – Pilares de uma
estratégia empresarial 
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seus custos. Parece utopia mas não é. É simplesmente o resultado de uma 
gestão da melhoria contínua, envolvendo todos os colaboradores, tendo 
objectivos bem definidos e acima de tudo tendo um grupo de trabalho que 
esteja disponível para aceitar novas ideias e com vontade de alterar um grande 
número de regras que aumentam diariamente o desperdício da organização. 
Consequentemente a gestão da mudança, segundo a filosofia KAIZEN, 
implicará o combate a duas situações existentes em todas as instituições: 

 
PARADIGMAS – “Trabalhamos assim”, “Não é minha responsabilidade”, 

“Não tenho tempo” e principalmente “O que é que eu ganho com isso?” são 
frases que ouvimos constantemente nas organizações. Mas são muito mais 
que frases. São Paradigmas. São pensamentos que se transformaram em 
regras ou modelos de actuação impedindo as pessoas de aceitarem novas 
ideias, fechando os seus horizontes. Ter paradigmas é uma característica dos 
seres humanos por isso o objectivo não é eliminá-los mas sim questioná-los 
permitindo que o trabalhador tenha capacidade de se adaptar às alterações 
que a organização necessita de implementar conseguindo gerar novas ideias 
sobre o universo do seu trabalho. 

 
DESPERDÍCIO - O desperdício é o resultado da materialização dos 

paradigmas, da falta de formação, da falta de bom-senso, do desleixo e da falta 
de tempo para pensar nas situações e nas pessoas. O desperdício é 
alimentado involuntariamente ou voluntariamente pelos elementos da 
organização desde o presidente do conselho de administração até ao operador 
de linha, aumentando a capacidade de resistência à mudança dessas pessoas. 

 
Utilizando o exemplo do navio (Figura 2), a probabilidade de acidente 

aumenta exponencialmente com o aumento do número de rochas no fundo do 
mar. Após o embate o navegador toma consciência que o mar não é o que ele 
pensava que era.  

 
Nas organizações encontra-se a mesma situação. Ao não ter a 

preocupação de eliminar constantemente o desperdício existente dentro de si, 
a organização necessita de aumentar os seus stocks (o nível da água no 
exemplo do navio) de modo a não se arriscar a ter um grave “acidente”, ou 
seja, não entregar as encomendas no tempo exigido, não gerar lucros 
suficientes para a sua sobrevivência devido a pesadas estruturas de custos ou 
simplesmente, não conseguir motivar os seus recursos humanos para 
continuarem dentro da organização.  

 
Resumindo, os objectivos da eliminação do desperdício são simples: 

optimizar os tempos de resposta aos clientes, acrescentar valor ao produto 
final, libertar fluxos financeiros e aumentar a qualidade de trabalho.  

 
 

Filosofia KAIZEN (cont.) 
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Figura 2 – Ilustração do exemplo do navio 
 
  

Para tal combate ser bem sucedido, uma das vias é seguir os princípios 
orientadores da filosofia KAIZEN: 

 
ENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE TOPO – Numa organização a 

resistência à mudança existe sempre e aumentará com a percepção de que a 
gestão de topo não se preocupa com tal facto. Consequentemente é essencial 
que a gestão de topo, para além de querer a mudança na sua empresa, esteja 
disponível para contribuir, tendo capacidade de apoiar a melhoria contínua, 
motivando os seus recursos humanos, conseguindo dar resposta às 
necessidades detectadas e acima de tudo fortalecendo a vontade e 
obrigatoriedade das mudanças na sua organização. Ao ver a gestão de topo no 
terreno ao lado deles, os trabalhadores terão menos motivos para resistirem e 
terão um excelente exemplo a seguir. 

 
NÃO CULPAR, NÃO JULGAR – Quando se quer a mudança de um 

conjunto de situações que impedem o correcto desenvolvimento de uma 
organização, é mais fácil procurar os culpados da criação de tais situações. 
Porém não é o caminho correcto. O mais importante é conseguir que, quem 
provocou esses erros, ganhe capacidade para não repetir tal situação e 
consciência que ao errar, está a prejudicar não só a entidade mas também a 
ele próprio. Ou seja, é necessário não arranjar culpados para o que aconteceu, 
mas sim arranjar motores para a melhoria contínua e para as mudanças 
necessárias. 

 
TRABALHAR NO GEMBA1 – As instituições estão muito habituadas a 

trabalhar com a palavra “Relatório”. Porém também estão habituadas a 
trabalhar com as palavras “Inadequado”, “Impraticável”, “Utópico”. Tal facto 
deve-se a que as pessoas que têm a missão de criar as soluções trabalham 
separadas das pessoas que as vão ter de pôr em prática. Assim sendo é 
essencial que ambos trabalhem em conjunto de modo a que o responsável 
                                                 
1 Palavra japonesa cujo significado é local de trabalho. 

Filosofia KAIZEN (cont.) 
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pela criação das soluções ganhe consciência da praticabilidade dos seus 
planos e para que os trabalhadores se sintam motivados contribuindo com o 
seu conhecimento para a resolução de tais problemas. 

 
MOTIVAÇÃO – A mudança irá exigir alguns sacrifícios dos trabalhadores. 

Muitas das vezes irá provocar mudanças radicais nas rotinas diárias de cada 
trabalhador. Por isso é extremamente importante que as pessoas sintam que o 
seu esforço é reconhecido e que participam no sucesso da instituição. Por 
outro lado a motivação terá que ser bilateral, ou seja, os trabalhadores também 
terão que motivar a gestão de topo correspondendo à aposta realizada, através 
da sua dedicação e dos resultados inerentes. Se a gestão perceber que os 
trabalhadores estão a responder aos desafios, irá ficar motivada a continuar os 
seus esforços, principalmente financeiros, para criar condições a uma 
constante filosofia KAIZEN dentro da sua organização. 

 
TRABALHO DE EQUIPA – Numa organização qualquer mudança implica 

a alteração das rotinas de um conjunto de pessoas. Por outro lado as pessoas 
que trabalham dentro da organização mas não directamente com os processos 
em análise têm uma visão diferente da gestão de topo e dos trabalhadores 
directamente ligados a esses processos. Por isso o trabalho de equipa é 
fundamental para o sucesso das mudanças pois conseguirá ter acesso a 
diversos pontos de vista que se complementarão. 

 
OBJECTIVO: A EXCELÊNCIA – Independentemente da organização em 

causa, independentemente dos problemas existentes, a decisão de 
implementar uma filosofia de melhoria contínua tem como objectivo principal a 
excelência! Se tal for conseguido a melhoria contínua será um processo 
dinâmico constantemente em evolução. Para esta necessidade contribui em 
larga escala a constante mudança dos mercados mundiais, a criação de novas 
soluções tecnológicas e a incerteza do futuro. 

 
“Nós somos aquilo que fazemos consistentemente, assim, a 

EXCELÊNCIA não constitui um acto mas sim um hábito!” 
 
 

 
 
A criação de um sistema de melhoria contínua no serviço de 

aprovisionamento do HGSA implicou a definição de um conjunto de áreas piloto 
onde seriam introduzidas as alterações pretendidas. Estas áreas seriam um 
exemplo para, posteriormente, a equipa de melhoria contínua do hospital ser 
capaz de introduzir o HLS noutras áreas do serviço de aprovisionamento. 

Para esta definição foi necessário elaborar um estudo inicial onde foram 
detectados os pontos fracos e os pontos fortes do serviço de aprovisionamento. 
Após esta análise concluiu-se que existiam muitas oportunidades de melhoria 
sendo que em algumas áreas, devido à sua dimensão e importância, estas 
melhorias seriam prioritárias.  

A principal área em termos económicos é a área farmacêutica enquanto 
que em termos de serviço ao cliente por parte do serviço de aprovisionamento, 
a área de material clínico possui uma elevada importância. 

Filosofia KAIZEN (cont.) 
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Como tal decidiu-se iniciar o projecto HLS com duas áreas piloto em fases 
distintas: 

 
 Área de produtos farmacêuticos: Devido ao enorme valor dos 

produtos em causa e ao volume de stock existente, era importante 
dedicar o projecto de melhoria à gestão do armazém em termos de 
stocks e processos administrativos de encomendas. Consequentemente 
o HLS em termos de área farmacêutica situa-se no primeiro ciclo 
logístico, ou seja, desde a detecção da necessidade de produto no 
armazém até à arrumação da encomenda; 

 
 Área de material clínico: Devido ao volume de material que o armazém 

fornece aos diversos serviços e ao enorme desperdício detectado na 
gestão deste abastecimento decidiu-se trabalhar em primeiro lugar no 
abastecimento dos diversos serviços (clientes) por parte do Armazém de 
Consumo Clínico (ACC). Consequentemente o HLS em termos de área 
de material clínico situa-se no segundo ciclo logístico, ou seja, desde a 
necessidade de abastecimento do serviço até à reposição do material. 

 
Paralelamente decidiu-se acrescentar a área de aquisição de serviços e 

imobilizado, de modo a implementar o sistema de melhoria contínua numa área 
exclusivamente administrativa devido à complexidade de pedidos e ao valor 
monetário inerente. O objectivo principal nesta área é a redução dos tempos de 
resposta aos pedidos dos diversos serviços. 

 
A figura seguinte (Figura 3) esquematiza a localização das duas áreas 

piloto dentro do hospital. Um dos objectivos da criação destas áreas piloto 
como foi dito anteriormente é servirem de exemplo para a implementação do 
sistema HLS nas outras áreas. Apesar de em termos financeiros as áreas piloto 
corresponderem a mais de 90%, em termos funcionais, como se conclui pelo 
esquema, existem outras áreas onde a necessidade de alterações é grande. 
Nestas áreas, a responsabilidade da implementação do HLS será da equipa 
interna de melhoria contínua que se encontra a ser treinada pelos elementos 
do KI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Hospital Logistics System (cont.) 

Figura 3 – Esquema das Cadeias
de Valor do Hospital Geral de
Santo António 
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Após a estruturação do projecto de melhoria contínua, foi possível 
desenhar a casa da melhoria contínua (Figura 4), a casa do HLS, tendo como 
base os princípios orientadores KAIZEN e a gestão da mudança, como pilares 
as duas grandes áreas de intervenção e como telhado o grande objectivo deste 
projecto: a EXCELÊNCIA OPERACIONAL. 

 

 
 
 
De realçar que o pilar da Melhoria de Processos foi aplicado à área 

farmacêutica e à área de aquisição de serviços e imobilizado enquanto que o 
pilar da inovação de processos foi aplicado à área de material clínico. 

Figura 4 – Casa do Hospital Logistics System 

Hospital Logistics System (cont.) 
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O presente relatório divide-se em quatro áreas: a introdução, o pilar da 
Melhoria de Processos, o pilar da Inovação de Processos e a conclusão. 

Na Introdução apresenta-se o HGSA, a filosofia KAIZEN e o HLS 
transmitindo as informações necessárias à compreensão do desenvolvimento 
das diversas actividades de cada pilar da casa HLS.  

No pilar da Melhoria de Processos – KAIZEN Office apresenta-se a 
metodologia utilizada, a situação inicial e os resultados obtidos. 

No pilar da Inovação de Processos – KAIZEN Logistics apresenta-se o 
planeamento da implementação do novo sistema de abastecimento, a 
respectiva implementação e os resultados obtidos. 

Na Conclusão faz-se um balanço do trabalho desenvolvido no projecto 
HLS e no estágio curricular. 

De realçar que este relatório é complementado por um relatório visual, 
onde é possível visualizar a evolução do trabalho realizado, quer na fase de 
planeamento quer na fase de implementação.  

Como foi dito anteriormente o pilar da melhoria de processos centralizou o 
seu trabalho em duas áreas: a área de produtos farmacêuticos e a área de 
aquisição de serviços e imobilizado. Como a metodologia utilizada foi a mesma, 
o KAIZEN Office, foi decidido colocar neste relatório o trabalho desenvolvido 
apenas numa das áreas de modo a não existir repetição dos aspectos ligados à 
metodologia utilizada. De modo a ser possível conhecer o trabalho realizado e 
os seus resultados, todas as áreas estão presentes no relatório visual. Devido 
à sua importância, a área de produtos farmacêuticos foi escolhida para estar 
presente em ambos os relatórios. 
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A área farmacêutica no ano de 2004 foi responsável por 76% das 
compras em termos de aprovisionamento (48.767.674 em 64.052.412 euros) 
do HGSA com um stock médio de 5 milhões de euros. Acresce o facto do 
armazém de produtos farmacêuticos ter um papel fundamental no 
funcionamento do hospital, pois tem de conseguir responder sem rupturas a 
uma procura muito dinâmica. Por outro lado, devido aos elevados custos dos 
produtos em causa, é muito importante ter uma gestão de stocks rigorosa e 
inovadora de modo a permitir abastecer o hospital tendo em armazém um stock 
mínimo. Para tal, é essencial implementar o HLS de uma forma sustentada, 
equilibrada e acima de tudo envolvendo as pessoas que diariamente são 
responsáveis pela gestão deste armazém.   
 

No HGSA existem duas áreas de armazenagem de produtos 
farmacêuticos: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) e os serviços 
farmacêuticos que são responsáveis pela preparação da medicação específica 
para cada doente. O APF é o fornecedor dos serviços farmacêuticos e também 
dos serviços clínicos (Figura 5). Assim sendo, ambos são fornecedores dos 
serviços clínicos, sendo o APF responsável pela distribuição clássica que tem 
como objectivo o abastecimento do armazém de medicamentos de cada 
serviço e os serviços farmacêuticos responsáveis pela distribuição unidose que 
tem como objectivo a preparação de medicação específica para os doentes. 

 
 
As encomendas dos serviços farmacêuticos são elaboradas no sistema 

informático do serviço de aprovisionamento (GHAF – Gestão Hospitalar de 
Armazéns e Farmácia) e as encomendas dos serviços clínicos têm a forma de 
requisições em papel e são transportadas por mensageiros até ao APF ou até 
aos Serviços Farmacêuticos. Os auxiliares do APF são responsáveis pela 
entrega do material requisitado no serviço clínico. 

Outro aspecto importante é o conceito de Autorização de Despesa (AD). 
De modo a evitar que, para cada encomenda de produto, fosse necessária a 
autorização do director do serviço de aprovisionamento, é criada, aquando da 
primeira aquisição, uma autorização para uma estimativa semestral ou anual 
de consumo. Ou seja, o APF poderá encomendar até atingir o limite presente 
na AD. Nesse momento haverá duas alternativas: reforço da AD ou criação de 
uma nova AD.  

Figura 5 – Esquema do sistema de distribuição de produtos farmacêuticos 
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O APF localiza-se no piso 0 do edifício novo do hospital e divide-se em 
duas áreas físicas: a área de armazenagem de produtos e a área 
administrativa (Figura 6).  

 
A Área de Armazenagem é constituída por 4 salas: a sala principal, a sala 

secundária, a sala dos citostáticos e a sala administrativa interior. No início do 
projecto trabalhavam permanentemente nesta área 5 pessoas: dois técnicos 
farmacêuticos, dois auxiliares e uma colaboradora administrativa. Os técnicos 
farmacêuticos são responsáveis pelo “picking” dos produtos, pelos pedidos de 
encomendas, pela gestão de stocks, pela conferência técnica das 
encomendas, pela gestão de prazos de validade e pela gestão dos 
empréstimos de produtos. Os auxiliares são responsáveis pela arrumação dos 
produtos recebidos, pelo atendimento aos clientes e pela arrumação, 
organização e limpeza de todo o armazém. A colaboradora administrativa era 
responsável pela coordenação do núcleo administrativo. 
 

A área administrativa situa-se ao lado da área de armazenagem, não 
tendo porém qualquer ligação física. Nesta sala trabalhavam 5 colaboradoras 
administrativas sendo as principais responsabilidades a preparação e execução 
de notas de encomenda. A componente administrativa de um armazém é 
extremamente importante pois só é possível ter uma gestão de stocks eficaz se 
os processos administrativos conseguirem ser rápidos e eficientes. Quanto 
mais rápida a encomenda for elaborada, mais depressa o produto é colocado 
no armazém por parte do fornecedor. Consequentemente, é necessário operar 
grandes mudanças administrativas, principalmente ao nível da velocidade de 
execução dos pedidos de encomendas. Para tal ser possível é muito 
importante o envolvimento do grupo de trabalho, mas também do responsável 
pelo sistema de informação GHAF pois foram detectadas falhas no sistema que 
impediam a sua correcta utilização. De realçar que, actualmente, alterar 
processos significa muitas vezes informatizá-los. Por um lado, é muito 
importante os membros do grupo administrativo conseguirem dominar algumas 
ferramentas básicas a nível informático. Por outro lado, é extremamente 
importante ter a noção que a informática não resolve problemas ao nível 
estrutural. Ou seja, a informatização não liberta o grupo de trabalho da 
necessidade do estudo dos processos. Assim, é possível aumentar a 
produtividade em dois aspectos: na simplicidade e na rapidez dos processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução (cont.) 
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Figura 6 – Mapa do Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 
 
 
 

 
 

A primeira fase da implementação de um projecto KAIZEN consiste na 
caracterização da situação inicial de modo a ser possível estabelecer 
prioridades de actuação e para ser possível ir medindo o impacto do projecto.  

De seguida serão apresentados os principais desperdícios (Figura 7) 
detectados na gestão do APF e os principais alvos de melhoria na primeira fase 
do KAIZEN Office. 

 
 
 
 

 
 

Introdução (cont.) 
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Figura 7 – Sete tipos de Desperdício 
 
 

PESSOAS PARADAS 
 Espera na verificação técnica dos produtos 

recebidos por parte do auxiliar responsável pela 
arrumação 

 Espera de resposta do sistema informático 
 Espera da autorização de processos 

 
 
 

INFORMAÇÃO PARADA (OU STOCKS) 
 Stock de produtos farmacêuticos 
 Produtos à espera de nota de encomenda para 

serem verificados 
 Processos à espera de serem arquivados 

 
 
 

 
TRANSPORTE DE MATERIAIS/INFORMAÇÃO 

 Movimentos de paletes entre a recepção e a sala interior 
 Notas de Encomenda e Guias de Entrada em circulação entre 

a sala administrativa e o Armazém  
 Requisições de material em circulação no hospital 

 
 
 
 

MOVIMENTO DE PESSOAS 
 Movimento entre as secretárias e as impressoras 
 Movimento entre as diversas salas de armazenagem 
 Circulação dos mensageiros na entrega das requisições 

 

Situação Inicial (cont.) 
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PROCESSOS COMPLICADOS 

 Dupla verificação dos produtos recebidos 
 Sistema informático mal desenhado obrigando à 

execução de tarefas desnecessárias 
 Gestão de stocks empírica 

 
 
 
 

ERROS 
 Erros na introdução de dados no sistema 
 Duplicação de entradas/saídas 
 Erros no “picking” 

 
 
 

 
 INFORMAÇÃO A MAIS 

 Necessidade de impressão para transmitir dados 
introduzidos no sistema informático 

 Introdução sistemática dos mesmos dados 
manualmente 

 Necessidade de preencher formulários manualmente 
após introdução dos dados no sistema informático 

 
 
 

 
 
O pilar da melhoria dos processos consiste na reestruturação de todos 

os processos inerentes ao APF, desde a necessidade de compra de produtos 
até ao processamento de uma nota de encomenda. 

 
A implementação desta reestruturação foi efectuada com base na 

ferramenta KAIZEN Office. Esta ferramenta consiste numa estrutura de níveis 
aos quais correspondem determinados objectivos. 

 
Numa primeira fase esta ferramenta centra-se na organização básica do 

posto de trabalho com o objectivo de melhorar as condições. Após o posto de 
trabalho estar organizado, o grupo de trabalho poder-se-á centrar na melhoria 
das tarefas e na melhoria dos processos. Nesta fase tudo será questionado de 
modo a conhecer-se quais são as razões para algumas tarefas ou processos 
serem muito complexos, muito lentos ou simplesmente desnecessários. 

 
Nesta fase, o grupo de trabalho encontra-se numa situação privilegiada 

pois tem o seu posto de trabalho organizado e os seus processos optimizados. 
Assim será possível criar fluxo nos diversos processos possibilitando a 

A

B

C
D

E

Situação Inicial (cont.) 
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implementação de um sistema de gestão por objectivos de modo a motivar e 
aumentar a produtividade da equipa.  

 
A etapa seguinte deste modelo tem como objectivo a flexibilidade no 

trabalho, ou seja, com o posto de trabalho organizado, com os processos bem 
estruturados, com o grupo de trabalho motivado e com altos índices de 
produtividade será possível que o grupo se adapte completamente ao volume 
de trabalho de cada dia pois cada trabalhador é capaz de realizar as suas 
tarefas mas também as dos colegas. Quando se chega ao fim deste percurso 
pode-se afirmar que o grupo de trabalho será considerado o “Best in Class” 
sendo um verdadeiro exemplo para o resto da organização empresarial onde 
se encontra inserido. 

 
De realçar que todo este percurso é demorado e é difícil pois implica a 

alteração de rotinas que foram executadas da mesma forma durante muito 
tempo, a reorganização da estrutura de recursos humanos e acima de tudo a 
adaptação do grupo de trabalho a uma filosofia onde o centro é a sua 
produtividade e o valor que o seu trabalho acrescenta no produto final. 

 
De seguida será apresentada a estrutura do KAIZEN Office (Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No HGSA a meta a alcançar até ao final do ano de 2005 é o nível 4. Até 

ao final de Agosto encontravam-se implementados os dois primeiros níveis. 
 

No início de cada nível é fundamental ouvir as pessoas acerca das 
condições de trabalho naquele momento. Assim os trabalhadores vão começar 
a questionar certas situações sendo que, na maior parte das vezes, são os 
próprios membros do grupo de trabalho que identificam os problemas. Porém, 
por desmotivação ou simplesmente por acreditarem que não seria possível 
fazer melhor, os problemas não são resolvidos. Por isso é fundamental parar 
para pensar e acreditar que é possível após muito trabalho e dedicação, ser o 
“Best in Class” 

 

Figura 8 – Estrutura do KAIZEN Office 

KAIZEN Office (cont.) 
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No decorrer de cada nível, o grupo de 
trabalho cria e actualiza o respectivo plano de 
acções (Figura 9). Este documento consiste numa 
tabela onde é possível acompanhar a evolução 
das actividades programadas durante o workshop. 

 Este plano permite-nos saber a data de 
identificação, o responsável pela execução das 
actividades, a data planeada para a execução e a 
data de execução. Por último, encontra-se a 

localização das diversas actividades no ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act). 
Cada nível do KAIZEN Office deverá ter um plano de acções diferente. 

Porém todos devem estar disponíveis no quadro PDCA, estando visível o plano 
correspondente ao nível onde o grupo de trabalho se encontra a trabalhar. 

 
O quadro PDCA (Figura 10) deve estar num local 

visível de modo a ser possível acompanhar a evolução 
do trabalho de melhoria contínua. A colocação deste 
quadro deve ocorrer no início do 1º nível de modo a ser 
possível divulgar o resultado da auditoria inicial e de 
alguma informação relacionada com o KAIZEN Office.  

 
 

A passagem para um nível superior é a 
consequência de uma avaliação positiva na auditoria 
final realizada pela gestão de topo (Figura 11). Esta 
auditoria tem como principal objectivo a avaliação do 
trabalho realizado em cada nível do KAIZEN Office. 
Esta auditoria deverá adaptar-se aos objectivos 
pretendidos para cada um dos níveis.  

A passagem para um nível superior depende da 
avaliação positiva (superior a 70%) resultante desta auditoria. Uma avaliação 
positiva irá motivar e incutir confiança nos trabalhadores, essenciais para o 
trabalho diário mas também para enfrentarem os desafios que os níveis 
superiores irão colocar. No caso da avaliação ser negativa, a equipa de 
trabalho terá uma oportunidade para corrigir e melhorar as suas performances 
de modo a poder, numa auditoria posterior, cumprir com os objectivos definidos 
e assim poder avançar para um nível superior. De realçar que esta auditoria 
permite o contacto da gestão de topo com os trabalhadores no Gemba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Plano de Acções 

Figura 10 – Quadro 
PDCA 

Figura 11 – Auditoria final 

KAIZEN Office (cont.) 
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O primeiro nível tem como principal objectivo a melhoria das condições de 

trabalho através da aplicação dos 5S2 e da Gestão Visual. Neste nível os 
trabalhadores começam a ganhar contacto no Gemba com a filosofia KAIZEN e 
acima de tudo têm a percepção de melhorias muito grandes no seu posto de 
trabalho sem ter havido a necessidade de investimentos financeiros 
consideráveis. 

 
Os 5S (Figura 12) são uma ferramenta KAIZEN que visa a organização 

básica do posto de trabalho.  
Através do envolvimento dos trabalhadores, é possível questionar tudo o 

que está presente no local de trabalho bem como a sua organização. Os 5S 
não vão trocar o sistema informático, não vão construir edifícios, não vão 
recrutar pessoas. Os 5S vão simplesmente revolucionar o local de trabalho 
actual através de um conjunto de acções realizadas pelos próprios 
trabalhadores. Os objectivos desta ferramenta são os seguintes: 

 
 Aumento da organização, manutenção e limpeza do local de trabalho; 
 Envolvimento e motivação dos trabalhadores para os princípios da 

melhoria contínua; 
 Preparação do grupo de trabalho para a manutenção do seu posto de 

trabalho; 
 Alteração de mentalidades e comportamentos; 
 Aumento da produtividade e da qualidade do trabalho das pessoas; 
 Redução significativa de erros, atrasos e retrabalhos. 

 
Os 5S irão permitir a realização de mudanças radicais na cultura de uma 

empresa. Tudo tem de ser questionado no Gemba. Tudo tem de ser 
questionado pelos trabalhadores.  

 
No fim dos 5S, os trabalhadores irão ter a percepção que, sem ter havido 

a necessidade de grandes investimentos, conseguiram criar condições para um 
considerável aumento da produtividade, da qualidade de trabalho e acima de 
tudo para o início de uma revolução cultural da empresa. O trabalhador irá 
contactar com a filosofia KAIZEN de uma forma que o irá motivar para a prática 
da melhoria contínua. 

 
Os 5S são uma oportunidade única para a mudança de mentalidades 

dentro de uma organização. O trabalhador passa a ser o centro das mudanças. 
O trabalhador passa a ver-se reconhecido pelas mudanças introduzidas. O seu 
local de trabalho passa a ser um exemplo para o resto da empresa. 
 

                                                 
2 Os 5S correspondem a cinco palavras japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, que 
significam Triagem, Arrumação, Limpeza, Normalização, Disciplina. 
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 O balcão de atendimento ao público 
impedia a entrada de paletes dentro do 
armazém. Consequentemente, a palete tinha 
de ser desfeita à entrada do armazém, os 
materiais tinham de ser transportados para o 
outro lado do balcão e de seguida tinha que se 
construir a palete de novo. 

 
 A mesa de trabalho não fornecia as 

condições de trabalho necessárias ao trabalho 
diário, principalmente devido à sua enorme 
desorganização e por obrigar os colaboradores 
a trabalhar de costas para a entrada do APF. 

 
 
 
 A zona de paletes situava-se numa sala interior 

do Armazém. Como tal, os produtos paletizados 
tinham que ser transportados desde o balcão até esta 
sala pelos auxiliares. 

 
 
 
 
 
 

Figura 13 

Figura 14 

Figura 12 – Estrutura dos 5S 

Nível 1 – Situação Inicial (cont.) 
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 O armazém tinha uma porta interior de 
acesso ao serviço de aprovisionamento 
fechada “transformando-se” numa parede. 
Tal facto obrigava os colaboradores do 
armazém, quando necessitavam de se 
deslocar à sala administrativa, à casa de 
banho ou a outro recurso do hospital, a 
circularem por fora do edifício do hospital. 

 
 
 
 

 Encontravam-se espalhados pelo armazém 
um conjunto de recipientes/contentores que não 
eram necessários e que ocupavam imenso 
espaço. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Os utensílios tipo escadotes, carros de 
entrega de produtos, carros de “picking” não 
tinham um lugar certo para serem arrumados, 
o que provocava inúmeras vezes a incerteza 
em relação à sua localização. 

 
 
 

 
 

 Os carros que auxiliavam o “picking” dos 
produtos eram muito baixos e de difícil 
manuseamento. 

 
 
 
 
 
 

Figura 16

Figura 17 

Figura 18 

Figura 15 

Nível 1 – Situação Inicial (cont.) 
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 O layout da sala administrativa interior do 
armazém impedia a circulação normal de pessoas, 
revelando uma enorme falta de organização.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Existência de conjuntos de fios entre as 

diversas secretárias da sala que impediam a livre 
circulação. 

 
 
 
 
 

 
 

 Existência de um balcão de comunicação 
com o exterior, que era utilizado apenas para 
colocar, temporariamente, papéis, canetas e 
outros materiais. 

 
 

 
 
 
 

 A zona de economato revelava uma enorme 
desorganização, falta de gestão visual e tinha produtos de 
limpeza misturados com material de consumo 
administrativo. 

 
 
 

Figura 19 

Figura 20 

Figura 21 

Figura 22 

Nível 1 – Situação Inicial (cont.) 
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 Ausência de normalização e de arrumação nos 
diversos arquivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Circulação dificultada devido a um layout 
pouco funcional. 

 
 
 
 

 
 
 

 A localização dos arquivos dificultava o seu 
acesso por parte dos trabalhadores. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 A localização da impressora e do fax obrigava 

os colaboradores a constantes movimentos. 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 

Figura 24 

Figura 25 

Figura 26 

Nível 1 – Situação Inicial (cont.) 
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AUDITORIA 5S  
Esta auditoria tem como principal objectivo 

conhecer a opinião dos trabalhadores sobre o local de 
trabalho. A auditoria é um conjunto de perguntas acerca 
dos 5S tendo o utilizador de responder com uma opção 
na escala entre 0-Péssimo e 4-Muito Bom. 

De realçar que o grupo de trabalho realizará esta 
auditoria antes da aplicação dos 5S e no fim, de modo a 
ser possível avaliar a evolução. Nesta avaliação é utilizado um gráfico radar 
onde é possível verificar a situação inicial, a situação final e os objectivos.  

 
 
 

 
 
TRIAGEM – O objectivo deste S é determinar o 
que é necessário e retirar os objectos inúteis 
possibilitando a redução do desperdício, o aumento 
da disponibilidade de espaço e a criação de novas 

oportunidades nomeadamente em termos de mudanças de layouts.  
 
PROCEDIMENTO 

 Definir a área de trabalho; 
 Analisar separadamente cada documento/objecto colocando num 
determinado local todos os documentos/objectos considerados 
desnecessários; 

 Listar todos os itens separados e determinar com que frequência 
são necessários; 

 Tomar uma decisão: Eliminar, Arquivar ou Guardar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 

Figura 28 Figura 29 
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Arrumação – O objectivo deste S é arrumar os 
materiais de forma a possibilitar o seu acesso de 
forma rápida e fácil. Assim será possível reduzir as 
deslocações dos trabalhadores dentro do local de 

trabalho e facilitar a localização e armazenagem dos diversos materiais, por 
diversas pessoas e em diversas vezes. 

 
PROCEDIMENTO 

 Determinar onde é que o material se usa e com que frequência; 
 Determinar onde deve ser arrumado; 
 Identificar o documento/objecto e o seu “local”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limpeza – O objectivo deste S é limpar, verificar e 
restaurar as condições do local de trabalho de forma a 
possibilitar a manutenção dos diversos materiais nas 

melhores condições. A qualidade do trabalho melhorará, o que aumentará a 
satisfação dos trabalhadores. Por outro lado será mais fácil detectar e 
solucionar novos problemas.  

 
PROCEDIMENTO 

 Limpar e verificar o escritório, as secretárias e máquinas; 
 Identificar quaisquer problemas, estragos ou desgastes; 
 Restaurar o estado do escritório, secretárias e máquinas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 Figura 30 

Figura 33 Figura 32 

Nível 1 – Implementação (cont.) 
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Normalização – O objectivo deste S é 
estabelecer um conjunto de normas que possibilitam 
a padronização das actividades, diminuindo o stress, 

aumentando a qualidade de trabalho e reduzindo as dúvidas relacionadas com 
o funcionamento do local de trabalho. Por outro lado será fundamental a 
criação de um conjunto de regras que permitam a manutenção dos três S 
anteriores. 

 
PROCEDIMENTO 

 Definir as regras necessárias de forma a assegurar que a nova 
organização do local de trabalho será mantida; 

 Partilhar e praticar com todos as pessoas envolvidas; 
 Tornar as normas visíveis no espaço do local de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Disciplina – O objectivo deste S é integrar os 4 S 
anteriores na rotina diária do trabalhador. Para tal, o 

trabalhador deve cumprir o que foi estabelecido com os seus companheiros, 
com a sua empresa e com a comunidade. Este S é o mais difícil de alcançar 
pois exige uma capacidade muito grande de adaptação dos trabalhadores. No 
entanto, se conseguirem praticar a disciplina dentro da organização, o sucesso 
desta e, consequentemente, o sucesso dos trabalhadores está garantido. 
Fortalecer o grupo de trabalho responsabilizando-o pela manutenção e 
melhoria contínua do local de trabalho possibilitará uma melhoria do 
desempenho da equipa. 

 
PROCEDIMENTO 

 Conhecer as normas e aplicá-las todos os dias; 
 Assegurar que as auditorias de seguimento são realizadas 
regularmente e as acções implementadas; 

 Melhorar as normas. 
 
 
 

Figura 34 Figura 35 

Nível 1 – Implementação (cont.) 
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Gestão Visual 
A Gestão Visual tem uma importância muito grande devido a um facto 

comprovado: 83% da informação recolhida pelo ser humano é através da visão. 
Consequentemente a organização deve fazer um esforço para transmitir um 
conjunto de informações importantes para o trabalho diário dos seus 
colaboradores de uma forma visual. Esta gestão visual deve ser simples, 
explícita e deve estar colocada estrategicamente. A organização deve fornecer 
todas as informações que os colaboradores necessitam de modo a que eles 
possam assumir responsabilidades. A transmissão de aspectos positivos de 
uma forma visual no local de trabalho motivará, aumentará a confiança e acima 
de tudo transmitirá a ideia de que o grupo de trabalho se encontra no caminho 
certo. A transmissão de aspectos negativos provocará a necessidade de 
mudança pois a performance do grupo de trabalho será alvo de uma avaliação 
por parte de todos os elementos da organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 Figura 37 

Nível 1 – Implementação (cont.) 
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 Criação de uma zona de paletes à entrada 
do armazém; 

 Aquisição de balcão rotativo; 
 Aquisição de uma banca de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Criação de uma zona de recepção de produtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Criação de uma zona de produtos a entregar aos 
serviços clínicos ou farmacêuticos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Criação de uma norma de “picking”. 

 
 
 
 
 
 

Figura 38 

Figura 39 

Figura 40 

Figura 41 

ANTES 
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 Normalização da localização dos carros de 
“picking”. 

 
 
 
 
 

 
 

 Aquisição de carros apropriados para o “picking” 
de produtos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Criação de uma comunicação interior com o serviço 
de aprovisionamento. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Reestruturação do layout da 
sala administrativa interior.  

 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 42 

Figura 43 

Figura 46 Figura 45 

ANTES 

ANTES 

Nível 1 – Resultados Obtidos (cont.) 

Figura 44 ANTES 
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 Criação de um posto de trabalho no espaço do 
balcão. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Reestruturação da zona do material de 
economato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Colocação da impressora e do fax num 
local facilmente acedido pelos colaboradores 
que deles necessitam mais frequentemente. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Reestruturação do layout de modo a facilitar a 

circulação dentro da sala. 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 

Figura 48 

Figura 49 

Figura 50 

ANTES 

ANTES 

ANTES 

Nível 1 – Resultados Obtidos (cont.) 
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 Normalização e arrumação de todos os 
arquivos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Normalização e reestruturação da zona do economato. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Colocação de um quadro que possibilita a 
gestão visual dos processos de melhoria e a 
transmissão de informação.  

 
 
 
 

 
 

Em relação à área administrativa, decidiu-se reestruturar a afectação dos 
recursos humanos. Antes da implementação do KAIZEN Office, apenas uma 
colaboradora administrativa trabalhava na sala interna do APF que era 
responsável por coordenar o núcleo administrativo. Porém, esta situação 
provocava um movimento de pessoas e de informação muito grande, pois a 
responsável pelas entradas de produtos no sistema informático trabalhava na 
sala administrativa externa. Consequentemente, as guias de entrada 
circulavam entre os dois locais. De modo a minimizar o movimento de pessoas 
e de informação, decidiu-se que passariam a trabalhar duas colaboradoras 
administrativas na sala interna, sendo responsáveis pelas entradas de produtos 
no APF. Tal facto foi possível fisicamente devido à revisão do layout que 
libertou muito espaço. Esta alteração provocou mudanças em dois locais 
diferentes, no armazém e na sala administrativa externa. 

 

Figura 51 

Figura 52 

Figura 53 

ANTES 

Nível 1 – Resultados Obtidos (cont.) 
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Após a implementação deste conjunto de melhorias, o trabalho realizado 
pelo grupo de trabalho foi alvo de uma auditoria de modo à gestão de topo 
decidir se ele está preparado para avançar para o nível seguinte do KAIZEN 
Office. De realçar que apesar das salas administrativas serem uma parte do 
APF, decidiu-se preparar duas auditorias diferentes devido, principalmente, às 
diferenças do tipo de melhorias introduzidas. De realçar que o grupo de 
trabalho antes da auditoria final de nível realizou a auditoria 5S final de modo a 
poder avaliar o impacto dos 5S. Tal situação é transmitida pelo gráfico-radar 
onde se pode analisar a situação inicial, a situação final e o objectivo.  
 
 

 Evolução do grupo de trabalho no nível 1 do KAIZEN Office 
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Gráfico 1 – Gráfico Radar do APF – Área de Armazenagem 
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Gráfico 2 – Gráfico Radar do APF – Área Administrativa 

 
Avaliação Final 

NÍVEL 1 
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Avaliação Final 

NÍVEL 1 

88% 

Nível 1 – Resultados Obtidos (cont.) 
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O objectivo deste nível é minimizar o desperdício existente nas tarefas 

diárias, de modo a aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho 
realizado diminuindo o tempo despendido. Assim haverá libertação de tempo 
possibilitando a prática da melhoria contínua ou o auxílio a colegas noutras 
funções. 

 
Neste nível é essencial um correcto mapeamento das tarefas 

desempenhadas, pois ele irá reflectir a sua complexidade. Após o mapeamento 
é importante analisar cada etapa de modo a podermos verificar se aquela 
tarefa é importante ou se poderá ser eliminada e, no caso de ser importante, se 
poderá ser optimizada, eliminando certos passos ou informatizando, por 
exemplo. 

 
Neste nível a abertura dos colaboradores a novas ideias é essencial pois 

será o trabalho, em muitos casos, realizado durante muitos anos que será 
colocado em causa. “Mas eu sempre fiz assim...”, “Porquê mudar se ninguém 
se queixa?”, são algumas perguntas frequentes na passagem para o nível 2. 
Porém no final deste nível quando se mapear a nova estrutura das tarefas, os 
resultados serão esclarecedores: algumas tarefas desapareceram, outras são 
menos complexas ou, simplesmente, a sua execução é muito mais rápida. 

 
No fim deste nível será importante a elaboração de uma matriz de funções 

para não haver qualquer dúvida sobre a responsabilidade da execução de cada 
tarefa. Esta matriz deve estar presente no quadro PDCA ou noutro local 
considerado apropriado pela equipa de melhoria contínua. 

 
Nesta fase do KAIZEN Office considera-se que o grupo de trabalho é 

capaz de começar a realizar reuniões de melhoria contínua nas quais deverão 
debater o trabalho realizado no período anterior, desbloquear acções 
pendentes e projectar novas melhorias no período seguinte. Para tal o grupo de 
trabalho definirá uma agenda tipo para estas reuniões. 

 
No APF o processo que foi alvo de uma maior atenção foi a gestão de 

stocks, com o objectivo de diminuir o número de rupturas e diminuir os stocks 
de produto. Este processo divide-se em duas partes: a elaboração da lista de 
necessidades do APF e o processamento das notas de encomenda na área 
administrativa. 
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Analisando o mapeamento apresentado 

(Esquema 1), conclui-se que o processo de pedidos 
de produto (Figura 54) era complexo e lento. A 
velocidade do processo e a sua fiabilidade são os 
factores críticos do processo. O pedido de um 
produto era o resultado de uma gestão de stocks 
empírica, sendo um processo moroso, 
extremamente dependente da experiência do 
responsável, o que provocava inúmeras falhas.  

 
Consequentemente havia um grande número de produtos que ficavam 

periodicamente em ruptura provocando falhas graves no hospital. Tais falhas 
obrigavam os responsáveis a encomendar grandes quantidades de produto 
retendo um grande volume financeiro. Apesar do armazém ter stocks muito 
elevados, as rupturas existiam, o que obrigava o hospital a pedir emprestado a 
outros hospitais ou os serviços a pedirem emprestado a outros serviços. Após 
esta análise o objectivo era claro: transformar um processo complexo, lento e 
com muitas falhas num processo simples, rápido e que evitasse qualquer tipo 
de falha. 

Esquema 1 – Mapeamento do processo de elaboração da lista de necessidades (situação 
inicial) 

Figura 54 – Elaboração de 
uma lista de pedidos
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Após a definição deste objectivo decidiu-se utilizar uma ferramenta 

KAIZEN muito simples mas muito eficaz: o KANBAN. 
O KANBAN é um cartão que possui um conjunto de informações que, 

quando colocado correctamente, irá garantir que o produto será encomendado 
na devida altura. 

O KANBAN, no APF, possui quatro informações: o código e a designação 
do produto, o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar. Este cartão 
deverá ser colocado de modo a que o responsável pelo “picking” o visualize 
totalmente quando o stock for igual ao ponto de encomenda. Nesse instante, 
ele deve retirar o KANBAN e colocá-lo na caixa de produtos a encomendar. No 
final do dia o responsável pela elaboração da lista de encomendas tem a 
certeza que os cartões presentes na caixa de produtos a encomendar 
correspondem aos produtos cujo stock se encontra abaixo do ponto de 
encomenda. Assim o responsável tem todas as condições para, de uma forma 
rápida e fiável, elaborar a lista de necessidades. Tal lista é elaborada no 
sistema informático do hospital e será enviada no fim do processo por correio 
electrónico para o responsável pela elaboração de encomendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2 – Norma de Manuseamento do KANBAN 
 

Numa primeira fase o sistema foi aplicado a um grupo limitado de 
produtos de modo a ser possível acompanhar o processo de implementação de 
uma forma segura e também de modo a ser possível alterar algumas situações 
com as quais o grupo de trabalho poderia confrontar-se.  
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De seguida, irão ser explicados quer a constituição deste grupo-piloto de 
produtos quer o algoritmo que foi utilizado para o cálculo do ponto de 
encomenda e da quantidade a encomendar. 

 
Lista de produtos – grupo piloto 
Numa primeira fase da implementação apenas os 100 principais produtos 

em termos de valor e os 100 principais produtos em termos de quantidade 
constituiriam o grupo-piloto para a implementação do sistema KANBAN. Após a 
junção das duas listas, adicionou-se um conjunto de produtos que na opinião 
dos responsáveis têm uma importância muito grande e que deveriam ser alvo 
de igual atenção, tais como os estupefacientes, os antídotos, os produtos dos 
carros de emergência e os anestésicos. Consequentemente, elaborou-se uma 
lista final de 213 produtos, correspondendo a 80% do volume em quantidade e 
a 50% do volume financeiro. 

  
Algoritmo utilizado 
Para calcular o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar, foi 

utilizado um algoritmo com base no “leadtime” de reposição da necessidade e 
no consumo médio do hospital.  

 O “leadtime” foi considerado igual à soma do tempo de segurança 
(de forma a poder reagir a acidentes ou a algum género de catástrofe) 
com o tempo de processamento da encomenda e com o tempo de 
entrega por parte do fornecedor. O tempo de processamento poderá 
variar consoante o estado da respectiva AD. 

 Em relação à determinação do consumo médio, foram 
considerados o ano de 2004 e 2005, de modo a ser possível calcular o 
consumo médio semanal de um ano rolante.  

 A estas duas variáveis foram aplicadas duas taxas de variação do 
consumo médio e do leadtime. O algoritmo será explicado no esquema 
seguinte: 

 
 
 
 

Nível de Reaprovisionamento =  
Procura Média * Lead-Time Médio * ∆procura * ∆lead-time 

Nível 2 (Elaboração da lista de necessidades) – Implementação (cont.) 
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 Procura Média:  

  Consumo real de A1, medicação clássica 
  Consumo real dos Serviços Farmacêuticos, medicação unidose 

 Lead-Time Médio: 
 Com AD: 6 dias (2 dias de processamento da nota de encomenda 

+ 2 dias de entrega do produto + 2 dias de fim-de-semana no 
caso da necessidade acontecer à sexta-feira ao final do dia) 

 Sem AD: 13 dias (5 dias de consulta a fornecedores + 2 dias de 
processamento da nota de encomenda + 2 dias de entrega do 
produto + 4 dias de fim-de-semana no caso da necessidade 
acontecer à sexta-feira ao final do dia) 

 ∆procura = 25% 
 ∆lead-time = 20% 

 
O resultado deste algoritmo foi ajustado, tendo em conta a quantidade por 

caixa do fornecedor, de modo a ser possível receber apenas caixas inteiras, 
facilitando o seu transporte, a sua verificação e a sua arrumação. 

Esquema 3 – Algoritmo utilizado para o cálculo do Ponto de Encomenda 

Nível 2 (Elaboração da lista de necessidades) – Implementação (cont.) 
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Analisando o mapeamento da preparação e execução de uma 
encomenda, concluiu-se que era um processo que detinha os seguintes pontos 
fracos:  

 Existência de um conjunto de tarefas manuais lentas e muito 
dependentes da experiência do colaborador; 

 Existência de um conjunto de operações desnecessárias, constituindo, 
na sua globalidade, uma repetição de operações executadas 
anteriormente ou que poderiam ter sido executadas juntamente com 
outras; 

 Excesso de movimento de informação e de pessoas, retirando tempo 
aos trabalhadores para a execução das restantes tarefas; 

 Criação excessiva de documentos em papel. 
 
 

Esquema 4 – Mapeamento do processamento de notas de encomenda (situação inicial) 
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Após esta análise concluiu-se que este processo seria alvo de duas operações: 

 Eliminação ou simplificação de um conjunto de tarefas; 
 Informatização de todas as tarefas que necessitavam de pesquisa de 

informação, criação de documentos intermédios em papel e de 
transferência de informação. 

 

 
 

As duas tarefas principais da sala administrativa, execução de consultas 
ao fornecedor e execução de notas de encomenda, tinham todas as condições 
para serem informatizadas, devido a serem operações simples que 
necessitavam de informação histórica e de informação em formato digital do 
APF. Porém, o sistema de informação do hospital não estava preparado para 
ser utilizado de uma forma simples e eficaz.  

 
Consequentemente, ao nível das consultas a fornecedores, optou-se por 

criar um programa novo, a Central de Encomendas, e, ao nível da execução de 
notas de encomenda, existiu um trabalho conjunto do grupo de trabalho com o 
responsável pelo sistema de informação tendo em vista a adaptação deste às 
necessidades dos utilizadores. 
 
Central de Encomendas – Este programa foi 
concebido através da utilização do Microsoft Access 
em conjunto com a linguagem de programação Visual 
Basic, de modo a conseguir cumprir as seguintes 
funções: 
 

 Ler os pedidos de produtos enviados 
electronicamente pelo responsável do APF; 

 Para cada produto, listar os fornecedores 
disponíveis para o produto correspondente; 

 Imprimir as diversas consultas a fornecedores 
consolidando os diversos pedidos; 

 Disponibilizar uma estrutura que permita o 
acompanhamento da evolução das diversas 
consultas. 

 

Figura 56 – Registo criado 
para transmitir informação 
aos colegas de gabinete 

Figura 55 – Ficheiro Excel 
com os dados dos 
fornecedores 

Figura 57 – 
Manuseamento de papel 
durante uma consulta a 
fornecedores 

Figura 58 – Execução de 
uma consulta a 
fornecedor 

Figura 59 – Central de 
Encomendas 

Nível 2 (Processamento de notas de encomenda) – Situação Inicial (cont.) 
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Módulo de Encomendas Automáticas do GHAF – 
O Hospital tem um sistema informático que possui um 
conjunto de opções muito bem estruturadas e um 
conjunto de operações que são realizadas com 
imenso desperdício. Consequentemente, existem 
inúmeras operações que podiam ser realizadas 
dentro do sistema, mas que os trabalhadores 
preferiam fazer manualmente devido à enorme 

complexidade do sistema. O 
módulo das encomendas automáticas inclui-se neste 
grupo de operações. Após analisar os pontos fracos e 
os pontos fortes deste módulo, concluiu-se que, após 
alterar algumas situações, os utilizadores passariam a 
ter uma ferramenta muito útil para o seu trabalho diário. 
Consequentemente o grupo de trabalho, o grupo de 
melhoria contínua e o responsável pelo sistema de 

informação definiram um conjunto de alterações que tiveram um impacto 
positivo. Após estas alterações, os pedidos de encomenda que já tinham 
autorização de despesa poderiam ser executados directamente no sistema, 
deixando de ser necessário qualquer papel ou troca de informação pessoal, 
eliminando-se a duplicação de informação. 

Figura 61 – GHAF 

Figura 60 – Execução de 
uma nota de encomenda 

Nível 2 (Processamento de notas de encomenda) – Implementação (cont.) 
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Com a implementação do sistema KANBAN, a elaboração da lista de 

pedidos foi extremamente simplificada, tornando-se um processo rápido e 
fiável. Consequentemente foi possível implementar uma redução de stocks, 
diminuindo o número de rupturas. Tal facto comprova a fiabilidade da gestão de 
stocks bem como a rápida resposta por parte do sector administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 5 – Mapeamento da elaboração da lista de necessidades  
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O nível 2 do KAIZEN Office teve um impacto muito positivo. Muitas tarefas 

foram eliminadas e as restantes foram alteradas de modo a serem executadas 
de uma forma mais rápida. Por outro lado, transformou-se um processo 
dependente da troca de informação em papel e da experiência humana por um 
processo informático linearmente executado pelos trabalhadores. Após as 
alterações, o tempo de execução de uma nota de encomenda baixou de 48 
horas para 2 horas permitindo baixar 2 dias, no “leadtime” do algoritmo do 
sistema KANBAN. De realçar que uma nota de encomenda ou uma consulta a 
fornecedor pode ser feita sem o recurso a documentos intermédios, ou seja, 
apenas gerando papel no documento final de modo a ser possível arquivar o 
respectivo processo.   

 
Em termos de volume financeiro podem-se constatar, através do gráfico 

seguinte (Gráfico 3), duas situações extremamente importantes: em primeiro 
lugar, a tendência decrescente em termos de volume de stocks de 
medicamentos; por outro lado, em apenas 3 meses de implementação do 
sistema KANBAN, num conjunto-piloto de produtos (apenas 50% do volume 
financeiro), foi possível libertar 900 mil euros. 

 
 
 

Esquema 6 – Mapeamento do processamento de notas de encomenda

Nível 2 – Resultados Obtidos (cont.) 
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Gráfico 3 – Evolução do Stock no Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 
Por outro lado até ao final do 

projecto, o volume financeiro libertado 
deverá crescer até a um valor médio 
igual a dois milhões de euros, pois 
existe um conjunto de produtos que 
ainda não atingiram o ponto de 
encomenda, ou seja, o seu stock era 
muito grande e decorridos 3 meses 
ainda não houve necessidade de os 
adquirir (Gráfico 4). 

 
 
Em termos de rupturas, desde a 

implementação do sistema KANBAN, 
nenhum produto do grupo-piloto sofreu 
qualquer ruptura. De realçar que alguns 
produtos atingiram o stock de alarme 
devido ao mau serviço prestado pelos 
seus fornecedores. Tal facto deve 
contribuir para a realização de um 
ranking de fornecedores de modo a ser 
possível encomendar produtos apenas 
aos fornecedores que conseguem 
cumprir com as condições necessárias 
ao correcto funcionamento do sistema 
KANBAN (Gráfico 5).  
 

Em termos de variabilidade do stock existem dois aspectos extremamente 
importantes. Em primeiro lugar, o stock dos produtos a encomendar tem um 
stock máximo que nunca será excedido (ponto de encomenda + quantidade a 
encomendar). Tal facto irá possibilitar a definição do espaço necessário a cada 
produto, não sendo necessário colocar o mesmo produto em dois locais 
diferentes. Por outro lado, o stock dos produtos irá sofrer variações muito mais 
pequenas, ou seja, não teremos grandes quantidades em armazém, mas o 

Gráfico 4 – Evolução do stock do Diazepam  

Gráfico 5 – Evolução do Stock do  
Paracetamol 

Nível 2 – Resultados Obtidos (cont.) 
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nível do stock também nunca será 
muito baixo. Assim, garantimos um 
sistema de zero rupturas, libertando 
espaço, e, acima de tudo, libertando 
um fluxo financeiro muito grande 
(Gráfico 6). 

 
 
 
 
 
Estes resultados contribuíram para que os trabalhadores do armazém 

acreditem no sistema, acreditem que é possível alterar um conjunto de 
paradigmas que provocavam enormes problemas no trabalho diário. Menos 
rupturas com menos stock só é possível acontecer se todos os elementos da 
cadeia de valor estiverem em sintonia. Este sucesso criou no grupo de trabalho 
a vontade de expandir o sistema KANBAN aos restantes produtos. Tal facto irá 
permitir que o armazém tenha uma gestão de stocks e uma prestação de 
serviços de excelente nível. Um dos segredos deste sucesso foi o envolvimento 
do grupo de trabalho devido às acções descritas anteriormente terem 
provocado alterações profundas que têm de ser compreendidas e 
implementadas pelo grupo de trabalho.  

 
 
 

 
 

“Felizmente, que hoje em dia se ouve 
falar em Qualidade. Todos os Serviços 
deveriam apostar em melhorar. Todos os 
Serviços deveriam parar para mudar o 
que está mal. 

Foi isso que se fez no local onde exerço as minhas funções 
através da implementação do sistema HLS, um sistema cujo 
objectivo é a maior qualidade com os menores custos. Através 
de formações iniciais foi-nos permitido basicamente o 
essencial... parar para pensar!!! Pensar no que fazemos, como 
fazemos, que voltas damos para conseguirmos as básicas 
tarefas do quotidiano, e acima de tudo questionar porque 
fazemos de determinada maneira e o que achávamos que se 

Gráfico 6 – Evolução do Stock do Ramipril

Nível 2 – Resultados Obtidos (cont.) 
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poderia fazer para melhorar, tendo em conta que das piores 
ideias nascem as melhores soluções. 
 Quebramos paradigmas tais como “Sempre fizemos assim!”, 
“Isto aqui não me compete”, ou “só me vai trazer mais 
trabalho!” e arregaçamos as mangas e mãos à obra! 
O espírito de melhoria Contínua (KAIZEN) foi-nos incutido e 
a resistência à mudança desapareceu. O “nós” passou a vigorar 
em detrimento do “Eu”. Houve um grande trabalho de equipa e 
TODOS os elementos se envolveram afincadamente (...) Não 
podemos considerar que foi tempo perdido, mas sim que foi 
tempo investido. Desse investimento resultou a criação de modelos 
de gestão visual, a reorganização dos locais de trabalho e a 
mudança dos locais de armazenamento de certos produtos para 
locais mais adequados, que nos poupa esforço e tempo que pode 
ser dispendido sempre na optimização de outras tarefas. 
Muitos procedimentos laborais foram e ainda serão optimizados 
de modo a que se consiga fazer o mesmo, com melhor 
qualidade e com redução significativa do tempo dispendido. 
Parece impossível, mas é mais simples do que aparenta! (...) 
Foi o que aconteceu com a implementação do sistema 
KANBAN, um simples cartão que através de gestão visual nos 
permite reduzir significativamente o tempo dispendido na Gestão 
de stocks, e acima de tudo com menos erros imputados ao 
processo. É claro que além da motivação e empenho de toda a 
equipa de trabalho, nada disto teria sucesso se todas as nossas 
propostas de melhoria, com a aquisição de novos meios e do 
material necessário para o acréscimo de qualidade, fossem 
recusadas nas hierarquias superiores da Instituição. Demonstra 
que a Administração também está empenhada em ter na 
Instituição serviços melhores. É claro que a qualidade implica 
custos imediatos, mas rentáveis a longo prazo. Era de todo 
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salutar que esta experiência fosse alargada a outros 
Sectores/Serviços, pois não adianta alguns elos da cadeia 
estarem polidos, quando outros ainda não o estão. 
Por todas as razões supracitadas, sinto-me orgulhoso de estar 
integrado num Serviço que serviu de piloto para a 
implementação do sistema HLS, e terei a certeza que Equipa e 
Administração batalharão em conjunto para que se atinja o 
nível superior do projecto, um nível de excelência operacional! 
Toda a gente gostaria de ser o número 1, o “Best in Class”!”  
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No ano de 2004 o material clínico foi responsável por 20% das compras 

em termos de aprovisionamento (12.821.334 em 64.052.412 euros) do HGSA 
com um stock médio de um milhão de euros. Esta área é a segunda área de 
consumo em termos de valor e é a primeira em termos de volume de material 
que é fornecido, quer em número de referências quer em quantidade. Pelas 
razões acima enunciadas é necessário ter um sistema de abastecimento 
eficaz, controlado e acima de tudo com uma elevada qualidade.  

O Armazém de Consumo Clínico (ACC) divide-se em sete salas de 
armazenamento e uma sala administrativa, sendo suportado por dez 
colaboradores na área de armazenagem e por sete colaboradoras na parte 
administrativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Antes do HGSA se tornar uma sociedade anónima, o material clínico era 

abastecido através do preenchimento de uma requisição por parte dos 
diversos enfermeiros-chefe, onde estavam definidos os materiais e respectivas 
quantidades que necessitavam para a semana seguinte. Este procedimento 

Figura 62 – Mapa do Armazém de Consumo Clínico 
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implicava a perda de muito tempo por parte dos enfermeiros-chefe, o que 
provocava a solicitação de grandes quantidades de material. Assim, cada 
serviço tinha níveis de stock muito elevados, muitas vezes superiores aos 
stocks verificados no próprio armazém. Adicionalmente, muitas referências 
eram entregues directamente nos serviços, ou seja, não havia qualquer stock 
em armazém. 

 
Ao tornar-se Sociedade Anónima, foi implementado um novo sistema de 

abastecimento no HGSA designado reposição por níveis. Este sistema tem 
como base uma lista trabalhada entre o enfermeiro-chefe de cada serviço e o 
armazém de consumo clínico, onde são definidos todos os materiais que o 
serviço precisa e as respectivas quantidades para uma semana. Este novo 
sistema é constituído por 4 etapas: 

 
1. Uma vez por semana, na 

generalidade dos serviços 
clínicos, o colaborador X do 
ACC procede à contagem do 
material num determinado 
serviço. Esta contagem define a 
quantidade a repor por parte do 
ACC. Em muitos serviços, o 
colaborador poderá ser 
acompanhado pelo enfermeiro-
chefe do serviço. 

2. O colaborador Y procede ao 
“picking” das necessidades do 
serviço. 

3. O colaborador K procede à 
entrega do material, deixando-o 
na entrada de cada serviço. 

4. Um responsável do serviço 
procede à arrumação do 
material nos respectivos 
lugares.  

 

 
 

Este sistema contribuiu para a redução dos stocks nos serviços, pois as 
necessidades passaram a ser calculadas pelos colaboradores do ACC. Por 
outro lado, deixaram de existir entregas directas aos serviços, obrigando todo o 
material a entrar no armazém. Fora do sistema de reposição por níveis ficaram 
os produtos muito caros, devido a uma política de controlo de custos por parte 
do hospital.  

Com esta nova metodologia, houve uma melhoria significativa. Porém, os 
problemas do excesso de stocks e as rupturas nos serviços não foram 
resolvidos. Assim, havendo a possibilidade de criar um sistema com menos 
desperdícios e falhas, o HGSA decidiu adoptar um novo sistema testado com 
muito sucesso no universo industrial.  

 

Evolução do Sistema de Abastecimento (cont.) 

SERVIÇO CLÍNICO

ARMAZÉM DE 
CONSUMO CLÍNICO

Esquema 7 – Reposição por níveis de um serviço clínico 
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Após o HGSA ter mostrado interesse na implementação de 

uma nova metodologia no abastecimento de material, foi feito um 
levantamento, no GEMBA, do sistema que era utilizado. Para tal, 
foram apresentados alguns serviços e os respectivos armazéns 
de material.   

 
 

Após a visita inicial, onde o grupo de melhoria 
contínua teve um primeiro contacto com o sistema, era 
necessário proceder ao mapeamento do processo de 
modo a poderem ser detectados os pontos fracos e 
consequentemente as áreas a serem alteradas. 

 
 
 

Para tal, os colaboradores do ACC foram 
acompanhados pelo grupo de consultores procedendo à 
listagem de todos as etapas (movimento, contagem, 
“picking”, espera,...) e os respectivos tempo de execução. 
Com este mapeamento, foi possível determinar os principais 
desperdícios e falhas do sistema. O mapeamento do sistema 
foi realizado para um serviço clínico, o bloco de cirurgia 
neoclássico. 

 
A figura seguinte é o resultado do mapeamento, com as diversas etapas e 

os tempos correspondentes. 

Esquema 8 – Situação Inicial 

Figura 63 – Visita Inicial 

Figura 64 – 
Mapeamento 
(Parte inicial) 

Figura 65 – 
Mapeamento 
(Parte final) 
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Através da análise dos dados recolhidos, definiu-se que existiam 3 
situações que originavam uma perda de tempo muito grande: 

 A contagem (137 min) é uma tarefa lenta, complicada que origina a 
realização de estimativas por parte dos colaboradores; 

 O “picking” (150 min) é uma tarefa que consome muito tempo devido 
ao material estar disperso por 7 salas; 

 A entrega por serviço (27 min) provoca uma elevada perda de tempo 
devido ao uso inevitável de elevadores. 

 
Por outro lado, a arrumação por parte de colaboradores de cada serviço 

provoca uma perda de tempo muito grande de responsáveis que têm como 
objectivo prestar cuidados de saúde aos doentes.  

 
 
 

REDUÇÃO DOS STOCKS NOS SERVIÇOS: PORQUÊ? 
 
Muitos responsáveis dos serviços questionaram várias vezes a 

importância da redução dos stocks no seu local de trabalho. Frases como “Se 
não gastarmos hoje, gastamos amanhã...”, “Precisamos de ter muito material 
porque trabalhamos num hospital...” foram ouvidas muitas vezes.  

A redução dos stocks e o aumento da frequência do abastecimento traz 
inúmeras vantagens entre as quais: 

 O espaço necessário para o armazenamento é muito inferior, podendo 
estar num espaço mais pequeno e possivelmente melhor localizado; 

 A rotação do material é muito maior, evitando problemas com os prazos 
de validade; 

 O hospital liberta um fluxo financeiro; 
 Quanto maior a variação dos stocks num determinado elemento da cadeia 

de abastecimento maior será a variação de stocks do elemento que o 
antecede. Pequenas alterações na procura final levam a alterações que 
vão aumentando à medida que a procura se 
propaga e vai sendo alterada ao longo dos 
sucessivos níveis de uma cadeia de 
fornecimento (efeito Forrester). Como tal, com 
abastecimentos semanais, a variação na 
procura dos serviços era muito grande. Para o 
ACC conseguir responder a esta procura tinha 
de ter stocks de segurança muito elevados, 
provocando uma variação muito grande na 
procura dos seus fornecedores. Com 
abastecimentos mais frequentes, a variação da 
procura dos serviços diminui muito, podendo o 
ACC diminuir os stocks de segurança, passando 
a ter uma política de gestão de stocks muito 
mais eficaz.  
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Figura 66 – Efeito Forrester

Situação Inicial (cont.) 
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Tendo em vista a eliminação do desperdício detectado, decidiu-se criar 
um novo sistema de abastecimento cujos principais objectivos eram a redução 
dos stocks de material clínico dos serviços, eliminação de rupturas e o aumento 
da qualidade do serviço prestado. Estes três objectivos parecem contraditórios; 
no entanto, através da utilização de técnicas correctas, é possível ter um 
sistema de abastecimento com zero rupturas, reduzindo os stocks e 
aumentando a qualidade do serviço sem custos adicionais. 

 
O novo sistema baseia-se no aumento da frequência do abastecimento. 

Desta forma os diversos picos sazonais são diluídos, pois a capacidade de 
resposta e o conhecimento da evolução da procura (necessidades dos 
serviços) é muito maior. 

Como tal, decidiu-se aplicar o sistema de duas caixas implementando 
supermercados nos serviços e normalizando o abastecimento. De realçar que 
esta metodologia encontra-se implementada nas indústrias mais 
desenvolvidas, o que transmite um sentimento de confiança muito importante. 

De seguida serão explicados os principais conceitos que constituem a 
base do novo sistema. 

 
Supermercado é um local de armazenagem onde o utilizador poderá 

encontrar qualquer produto que necessita, estando este produto numa posição 
fixa. 

 
Sistema de duas caixas baseia-se na utilização de duas ou mais caixas 

com uma quantidade definida. Os utilizadores devem consumir sempre da 
mesma caixa, retirando-a quando estiver vazia. Neste caso, deverá continuar a 
consumir da outra caixa. A quantidade definida para cada caixa é calculada de 
modo a que a segunda caixa não fique vazia antes da primeira chegar 
reabastecida. 

  
Mizusumashi é o operador logístico do armazém central que é 

responsável pela recolha das caixas vazias e pela sua reposição no serviço 
correspondente. Este operador é responsável por todas as etapas do 
abastecimento de um determinado serviço. 

 
Estante de caixas consumidas é o local onde os diversos utilizadores 

devem colocar as caixas vazias que serão transportadas, no ciclo seguinte, 
para o ACC, de modo a serem reabastecidas. 

 
Através da análise da procura final e das instalações, nomeadamente a 

necessidade de usar frequentemente elevadores, determinou-se que a 
frequência do abastecimento de material clínico no HGSA iria ser de meio-dia, 
ou seja, haveria necessidade de reposição bi-diária de material. 
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Com a eliminação das contagens e com a redução do tempo de “picking”, 

é possível colocar em prática o aumento da frequência de entregas. De modo a 
minimizar o tempo necessário para entregar o material, criaram-se rotas de 
abastecimento constituídas por um conjunto de serviços.  

 
Resumindo, o novo sistema baseia-se num abastecimento bi-diário 

através da construção de supermercados nos serviços, tendo como principais 
resultados a redução do stocks nos serviços, o aumento da qualidade do 
serviço e a prática da filosofia de zero rupturas. 

 
Em termos de pontos fracos do sistema inicial, definiram-se as alterações 

necessárias: 
 Contagem – eliminação da contagem. 
 “Picking” – Criação de uma zona dourada no ACC de modo a 

que os produtos com maior rotação estejam localizados na mesma zona, 
minimizando os movimentos do mizusumashi durante o “picking”. 

 Entrega – Criação de rotas de abastecimento por piso e edifício 
do hospital, eliminando viagens “em vazio”. 

 Tempo de arrumação no serviço – Com o aumento da 
frequência de abastecimento, as quantidades a arrumar são muito 
inferiores. Consequentemente, o tempo despendido é muito menor. Nos 
serviços que não necessitam de salas limpas (estas salas são utilizadas, 
por exemplo, nos blocos cirúrgicos), o colaborador do ACC é o 
responsável pela arrumação, de modo a ser possível aumentar a 
qualidade do serviço prestado pelo armazém, libertando os colaboradores 
dos diversos serviços para a prestação de cuidados de saúde. De realçar 

Esquema 9 – Solução proposta 

Solução Proposta (cont.) 
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que deixa de ser necessário a desembalagem do material pois ele é 
abastecido na caixa onde é armazenado no serviço 
 
 

 
 
O supermercado de cada serviço irá possuir todos os produtos que 

estavam presentes na lista de reposição por níveis. Para estes, foram 
analisados os consumos de cada serviço de modo a determinar-se o consumo 
máximo diário.  

 
Dimensionamento do contentor de cada produto 

1) Cálculo da necessidade diária (dois ciclos de abastecimento) 
2) Definição da caixa que suporta a necessidade de dois ciclos. No 

caso de não haver nenhuma caixa que suporte esta quantidade, 
será escolhida a maior caixa.  

3) Determinação da quantidade máxima que a caixa escolhida 
suporta. 

 
Após esta fase, é necessário determinar quantas caixas irão ser 

colocadas no supermercado. O objectivo é ter a quantidade mínima de stock de 
cada produto necessária a um sistema de zero rupturas. Para tal, é necessário 
ter, para cada produto, o número de caixas equivalente ao consumo de 2 ciclos 
de abastecimento acrescido de uma caixa, ou seja: 
 
 

 
 
De modo a exemplificar o sistema de “zero rupturas”, irão ser 

apresentados de seguida dois esquemas com a explicação do funcionamento 
do sistema quando um produto tem duas ou três caixas: 

 

 
Esquema 10 – Exemplo do algoritmo de cálculo da quantidade por caixa (com duas 
caixas) 

Número de Caixas =  
Número de caixas (2 ciclos de abastecimento) + 1 caixa 

Solução Proposta (cont.) 
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Esquema 11 – Exemplo do algoritmo de cálculo da quantidade por caixa (com três 
caixas) 

 
De seguida, é necessário distribuir os diversos materiais por um número 

de prateleiras definido, de modo a ser possível conhecer o espaço necessário. 
Para tal foram aplicadas 2 regras: 

 As referências A e B são colocadas nas zonas nobres do 
supermercado, ou seja, perto da entrada do supermercado e nas 
prateleiras que se situam a uma altura que facilite o “picking”; 

 Os produtos são distribuídos consoante o seu grupo, ou seja, 
produtos do mesmo grupo são colocados na mesma zona com uma 
orientação vertical (os produtos de maior rotação desse grupo ficam 
nas prateleiras de mais fácil acesso, sendo os restantes produtos 
colocados acima ou abaixo consoante o espaço disponível). Estes 
grupos de produtos são definidos pelo enfermeiro-chefe do 
respectivo serviço. 

  
               Figura 67 – Mapa de um supermercado 

 
No sistema de duas caixas, estas deveriam 

estar organizadas em fila, sendo o “picking” 
realizado pela frente e o reabastecimento por trás 
da respectiva estante. Porém, dadas as 
particularidades dos espaços disponibilizados para 
armazenamento de produtos clínicos, definiu-se que 
determinadas caixas, devido ao seu tamanho, 
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Figura 68 – Duas caixas lado 
a lado 

Dimensionamento do Supermercado (cont.) 
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ficariam lado a lado. Como as duas caixas ficam “disponíveis” para o consumo, 
a caixa da esquerda encontra-se virada ao contrário de modo a impossibilitar o 
“picking” de material dessa caixa. 

 
Como tal, foi necessário normalizar o consumo, ou seja, nas caixas mais 

pequenas o utilizador deve retirar o material da caixa da frente, enquanto que, 
nas caixas maiores, ele deve retirar o material da caixa à direita. Sempre que 
uma caixa ficar vazia, ele deve mover a caixa de trás para a frente ou rodar a 
caixa da esquerda no caso de serem caixas grandes.  

 
 

 
 
Em primeiro lugar foi necessário definir um conjunto de serviços-piloto que 

serviriam de teste ao novo método e posteriormente de exemplo para os 
restantes serviços. O critério foi simples: 2 serviços dos 10 primeiros em termos 
de consumo em valor e em quantidade, um deles com uma área de 
armazenagem pequena e o outro com uma área de armazenagem grande. 

Assim, poderíamos provar o 
impacto financeiro e 
também a total adaptação 
do novo sistema às 
instalações do hospital. 

 
Através da análise da 

tabela decidiu-se escolher 
os serviços de Medicina 1D 
e de Neurocirurgia para 
serviços-piloto do novo 
sistema. (Numa fase 
posterior, os serviços de 
Urologia, Medicina 2B, 
Medicina 1A e SCIP serão 
as prioridades). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Após a definição dos serviços-piloto, a prioridade passou a ser o 

planeamento da estrutura dos diversos supermercados. Como tal, foi 
necessário definir que estantes e contentores iriam ser utilizados, que carro o 
mizusumashi utilizaria, que tipo de etiquetas iriam ser colocadas nos diversos 
contentores e, por último, que estratégia seria utilizada em relação aos stocks 
avançados.  

 

Ranking Serviços Clínicos
1 URGENCIA GERAL
2 BLOCO OP.CENTRAL
3 UCIP
4 ESTERILIZACAO
5 CUIDADOS INTENSIVOS
6 MEDICINA 1D
7 MEDICINA 2B
8 SERV.CUID.INT.POLIV. 
9 NEUROCIRURGIA

10 CINP
11 MEDICINA 1A
12 TCE 
13 ORTOPEDIA
14 CIRURGIA 2 B
15 CIRURGIA 1
16 MEDICINA 2 
17 BL. OP.ORTOPEDIA (ED.NOVO
18 CARDIOLOGIA
19 NEUROLOGIA
20 HEM. CLIN.
21 UNID.CUIDADOS INTERMEDIOS URG/OBS
22 QUIMICA CLINICA
23 MICROBIOLOGIA 
24 UROLOGIA
25 CIRURGIA VASCULAR
26 TEC.GASTRENTEROL(ENDOSCOPIA)
27 NEFROLOGIA
28 OBSTETRICIA
29 BLOCO OP.CENTRAL
30 ENDOCRINOLOGIA

Tabela 1 – Lista de Serviços Clínicos com maior 
rotação de material clínico 

Dimensionamento do Supermercado (cont.) 



 

                                                                55 

Estantes 
 
Os espaços de armazenagem dos serviços clínicos variam muito de 

dimensão. Consequentemente, decidiu-se ter 3 alternativas de modo a 
conseguir adaptar o sistema a cada serviço: 

 
 Solução Standard – Estantes Dexion 

O objectivo foi recuperar as estantes que estavam arrumadas no 
hospital e também as estantes que estavam a 
ser utilizadas nos armazéns dos serviços. 
Assim não seria necessário investir em novos 
sistemas de armazenagem. Porém, devido à 
sua estrutura, estas estantes não permitem a 
optimização da área de armazenagem, o que 
poderia ser necessário em alguns locais. 

 
 

 
 
 Solução para espaços pequenos em serviços com um grande 

consumo – Estantes à medida em aço inox 
Esta estante, ao ser dimensionada à medida e com um tampo 
contínuo permite a optimização do espaço 
de armazenagem. Consequentemente, 
desenhou-se uma estante modelo, fazendo 
sempre que necessário algumas 
alterações. Esta estante implica um 
investimento médio. 

 
 

 
 Solução para armazenamento em corredores – Armários 

Alguns locais de armazenagem situam-se nos 
corredores dos serviços. Apesar de tal facto ser 
completamente contrário à política do novo 
sistema, em alguns serviços é inevitável. Como 
tal, decidiu-se colocar, neste serviços, armários 
com portas de correr, de modo a não interferir 
com a livre circulação no corredor. 

 

 
 

Contentores 
 
Em termos de contentores, a situação ideal seria enviar o produto para os 

serviços na mesma embalagem que o fornecedor entrega ao ACC. Porém, as 
caixas dos fornecedores contêm muitas vezes uma quantidade muito superior à 

Figura 69 

Figura 70 

Figura 71 

Planeamento (cont.)
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necessidade. Assim, foi necessário criar ou adquirir um conjunto de 
contentores. 

 
 Solução Standard – Caixas “Suc” 

Estes contentores têm várias dimensões, são 
resistentes e permitem um manuseamento muito 
bom.  
 
 

 
 
 Solução de armazenamento vertical  

Tendo em vista que existem produtos muito finos e grandes, 
dimensionou-se um conjunto de tubos de modo a optimizar o 
espaço no contentor. 
 
 

 
 
  Solução de armazenamento “Envelope”  

Uma parte dos produtos tem grandes semelhanças com 
envelopes. Consequentemente, e tendo em conta que 
as caixas “Suc” iam ter um enorme desperdício de 
espaço com estes produtos, dimensionou-se um 
conjunto de caixas tipo “gaveta vertical”. 
 

 
 
 

Carros de Transporte 
 

O mizusumashi necessita de um carro apropriado para o transporte do 
material. Porém, numa primeira fase, decidiu-se utilizar uma solução interna. 
Apesar de não ser a solução ideal, permitiu ter um conhecimento muito maior 
das reais necessidades dele. Foram consideradas as seguintes opções: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72 

Figura 73 

Figura 74 

Figura 77 – Carro antigo da 
rouparia 

Figura 75 – Carro 
dos blocos 

Figura 76 – Carro 
actual da rouparia

Planeamento (cont.) 
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Etiquetas 
 
 
Qualquer produto para circular neste sistema necessitava de ter consigo 

as seguintes informações: 
 
Etiqueta do serviço 

 Código 
 Designação 
 Serviço 
 Localização no serviço 

 
 Etiqueta do ACC 

 Código 
 Designação 
 Localização no Armazém 
 Quantidade 

 
 

De realçar que a cada serviço e a cada sala do 
armazém corresponde uma determinada cor, de modo a 
ajudar visualmente o manuseamento das diversas 
caixas. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Localizações 
 
 
As localizações nos diversos supermercados são 

constituídas por três dígitos. O primeiro dígito 
corresponde ao andar em que situa a caixa (o andar 
de baixo é o zero) e os dois restantes dígitos são um 
número sequencial que indicam o lugar. Este número 
sequencial apenas contém números pares, numa 
primeira fase, de modo a permitir que, ao longo do 
tempo, seja possível inserir produtos novos no 
supermercado sem haver a necessidade de alterar as 
localizações dos restantes produtos. Nos casos em que 
o supermercado se encontra dividido, este conjunto de 
dígitos é acompanhado pela indicação do local onde o 
produto se encontra (por exemplo armário Y, sala Z,...). 

 

Figura 78 – Etiqueta de um serviço 

Figura 79 – Etiqueta do ACC 

Figura 80 – Exemplo 
de caixas com as 
respectivas etiquetas 

Figura 81 – Exemplo de 
localizações 

Planeamento (cont.)
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OPL e Mapa de Produtos 
 
À entrada de cada supermercado são colocados 3 tipos de informação: 
 
 

 Contentores Utilizados – Esquema que 
apresenta todos os contentores utilizados 
naquele supermercado. 

 
 
 
 
 
 OPL de consumo – Conjunto de esquemas 

com o objectivo de informar como se deve 
retirar material. 

 
 
 
 
 Mapa – Esquema onde é possível conhecer a localização de 

qualquer produto existente no armazém. Por outro lado, a lista de 
localizações é acompanhada por um desenho do supermercado em 
termos de grupos de produtos. Como foi dito 
anteriormente, estes grupos são feitos pelos 
enfermeiros-chefe com o intuito dos produtos 
que são consumidos em conjunto estarem na 
mesma zona. 

 
 
 
 
 

Stocks Avançados 
 
Cada serviço clínico tem um conjunto de stocks avançados que 

necessitam de ser estudados de modo a serem compatíveis com este novo 
sistema. São considerados stocks avançados os carros de medicação, os 
carros de higiene, os armários nas salas de trabalho e outras situações mais 
específicas de alguns serviços. Os serviços costumam ter grandes quantidades 
de material nestes stocks sendo, muitas vezes, superior ao stock do seu 
armazém. Este facto deve-se à grande desconfiança dos diversos elementos 
dos serviços no sistema de reposição por níveis, pois este provocava algumas 
rupturas consideradas graves para o serviço. Como tal, cada serviço ia 
formando um stock de segurança para combater as rupturas verificadas ao 
longo do tempo. Com o novo sistema, o serviço é obrigado a normalizar o 
abastecimento dos stocks avançados. Como tal, existem duas regras muito 
importantes em relação aos stocks avançados: 

Figura 82 – 
Contentores utilizados

Figura 83 – OPL 

Figura 84 – Mapa 

Planeamento (cont.)
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 A periodicidade do abastecimento tem de ser maior ou igual à do 

supermercado do serviço (duas vezes por dia); 
 A quantidade acumulada de uma dada referência na totalidade dos 

stocks avançados não pode ser maior do que 2 ciclos de consumo. 
 

Tais regras foram criadas de modo a que o abastecimento dos stocks 
avançados não provoque rupturas no supermercado do serviço. Ou seja, os 
stocks avançados devem ter a quantidade mínima necessária de um conjunto 
muito pequeno de referências, de modo a garantirem valor acrescentado ao 
doente. 
 
 

No final desta fase, foi possível iniciar a implementação dos 
supermercados. De seguida irá ser explicada, por ordem de execução, a 
implementação do sistema de duas caixas nos diversos serviços. Neste 
relatório serão transmitidas as informações essenciais sendo possível no 
relatório visual acompanhar a evolução da construção dos diversos 
supermercados.

Planeamento (cont.)
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 O armazém de material clínico dividia-se em três salas partilhando, em 
duas delas, o espaço com o material hoteleiro e a roupa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Excesso de stocks. 

 
 

 
 
 
 
 
 Enorme desorganização, sendo possível 

encontrar materiais diferentes misturados e 
materiais sem identificação, o que dificultava a 
procura por parte dos próprios utilizadores. 

 
 

 
 
 Existência de stocks avançados com excesso de 

material sendo o seu abastecimento executado de 
uma forma empírica e sem regras de abastecimento. 

 
 
 
´ 

Figura 88 – Sala 3 Figura 86 – Sala 1 Figura 87 – Sala 2 

Figura 85 – Área de armazenagem inicial do serviço 

Figura 89 

Figura 90 

Figura 91 
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A colocação do material numa sala foi possível devido a uma redução 
muito grande dos stocks existentes. Dadas as dimensões reduzidas, apesar da 
sala escolhida ser a maior das três, e o serviço ter um elevado consumo de um 
grande número de referências, dimensionou-se uma estante em U à medida, 
de modo a permitir o armazenamento de todo o material. Os enfermeiros 
responsáveis solicitaram que as fraldas e os resguardos continuassem na 
mesma sala da roupa de modo a facilitar o seu trabalho, pois são utilizados em 
simultâneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Armazém organizado e normalizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Redução muito grande dos stocks, libertando um importante fluxo 
financeiro. 
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Figura 92 – Localização do supermercado do serviço 

Figura 93 – Desenho da 
estante do supermercado 

Figura 94 Figura 95 

Gráfico 8 – Evolução do valor médio em 
stock no serviço de Medicina 1D 

Gráfico 7 – Evolução da quantidade média 
em stock no serviço de Medicina 1D 
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 Implementação de um sistema de “zero rupturas”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Organização do abastecimento 
dos stocks avançados. 

 
 
 
 

 

 
 Diminuição do volume de material nos stocks avançados. 

 

 
 

“ (...) Com este sistema deixou de 
fazer sentido os stocks de segurança 
que têm os inconvenientes que todos 
conhecemos. Passamos a ter a 

hipótese de conhecer os valores de consumo do serviço e não 
apenas as quantidades requisitadas. E, acima de tudo, o 
sistema originou uma maior disponibilidade para centrar as 
nossas atenções no controlo dos materiais e na sua correcta 
utilização. Em suma é um sistema mais funcional que está a 
ajudar a construir uma cultura de serviço, já que o material 
disponível em tempo oportuno na quantidade adequada só pode 
reverter em serviço de Qualidade, a grande aposta do nosso 
hospital!” 
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Figura 96 Figura 97 

Gráfico 9 – Evolução do número de rupturas 
no serviço de Medicina 1D 

Resultados da implementação do sistema de duas caixas (cont.)
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O serviço de Neurocirurgia encontra-se dividido em duas zonas: a zona 
masculina e a zona feminina. O armazém era conjunto e situava-se na zona 
masculina, sendo a zona feminina abastecida por enfermeiros e auxiliares do 
serviço. 
 

 
 
 O armazém situava-se no 2º piso de Neurocirurgia Homens. Tal situação 

obrigava a que as auxiliares carregassem, uma vez por semana, 
grandes volumes de material em condições muito más. 

 

 
Figura 99 – Área de armazenagem inicial do serviço 
 
 

 A má localização do armazém provocou a formação de 
grandes stocks avançados. 

 
 
 
 
 

 
 Por falta de espaço, o “armazém” da zona feminina 

situava-se num corredor. De realçar que este armazém 
apenas tinha os principais produtos. 

 
 
 
 

Figura 100 – Armazém do 
serviço (vista lateral) 

Figura 98 – Armazém do 
serviço (vista de frente) 

Figura 101 

Figura 102 
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 Ambos os armazéns revelavam 

uma enorme desorganização e 
possuíam excesso de material. 

 
 
 
 
 

 Ambas as zonas possuíam 
muitos stocks avançados com 
grandes quantidades de 
material. 

 

 
 

No serviço de Neurocirurgia a maior prioridade foi a transferência do 
armazém para o 1º piso de forma a eliminar as diversas movimentações de 
pessoas e materiais. Em segundo lugar, era necessário considerar as duas 
zonas como sendo dois serviços diferentes em termos de abastecimento. 
Como tal, decidiu-se criar um supermercado em cada zona, sendo abastecidos 
independentemente. Desta forma, eliminava-se o tempo despendido pelos 
enfermeiros ou auxiliares no abastecimento de Neurocirurgia Mulheres. 
Adicionalmente, esta zona passou a ter todos os produtos que os 
colaboradores necessitam. 

 
 

 
 

 NEUROCIRURGIA HOMENS 
 

 
Figura 108 – Localização do supermercado do serviço 
 

 

Figura 103 Figura 104 

Figura 105 Figura 106 

Figura 109 – 
Supermercado do 
serviço (vista lateral 
direita) 

Figura 107 – 
Supermercado do 
serviço (vista 
lateral esquerda) 

Caracterização do armazém do serviço (cont.) 
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O supermercado de Neurocirurgia Homens 
localiza-se perto da área de consumo numa sala de 
grandes dimensões. Como tal, foi possível 
reaproveitar um conjunto de estantes Dexion que 
estavam desaproveitadas.  

 
 
 
 
 

 NEUROCIRURGIA MULHERES 
 
Devido às condições da zona feminina, o supermercado de Neurocirurgia 

Mulheres continuou a situar-se no corredor principal do serviço. Foram 
colocados dois armários com portas de correr e foi utilizada uma pequena sala 
com duas estantes Dexion iguais às utilizadas em Neurocirurgia Homens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Armazéns organizados e 
normalizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 110 – Situação inicial 
das estantes utilizadas 

Figura 113 – 
Supermercado do 
serviço (Armário 
direito) 

Figura 111 – 
Supermercado do 
serviço (Sala) 

Figura 112 – 
Supermercado do 
serviço (Armário 
esquerdo) 

Figura 114 Figura 115 

Supermercado do serviço (cont.) 
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 Redução muito grande dos stocks, libertando um importante fluxo 
financeiro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Implementação de um sistema de “zero rupturas”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organização do abastecimento dos stocks avançados. 
 
 Diminuição do volume de material nos stocks avançados. 

 
 Eliminação da tarefa de arrumação por parte dos auxiliares (neste 

serviço, devido à localização do armazém a tarefa de arrumação 
implicava um grande sacrifício, uma vez que as caixas com material 
tinham de ser transportadas por uma escada para o segundo andar). 

 
 Eliminação do desperdício dos movimentos dos auxiliares e enfermeiros 

sempre que necessitavam de material do armazém. 
 
 Eliminação dos movimentos entre as duas zonas com o intuito de 

abastecer Neurocirurgia Mulheres. 
 

 
 
“A proposta para o Serviço de Neurocirurgia ser um 
dos serviços piloto para uma nova metodologia de 
armazenamento e reposição bi-diária de material de 
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Gráfico 10 – Evolução da quantidade média 
em stock no serviço de Neurocirurgia 

Gráfico 11 – Evolução do valor médio em 
stock no serviço de Neurocirurgia 

Gráfico 12 – Evolução do número médio de 
rupturas no serviço de Neurocirurgia 

Resultados da implementação do sistema de duas caixas (cont.) 
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consumo clínico surgiu após uma fase de sucessivos 
contratempos que levou o serviço de Neurocirurgia a dividir-se 
em locais distintos. Foram elaboradas diversas listagens de 
material de consumo clínico, adaptadas aos diversos locais, 
onde existia a própria actividade do serviço. O material era 
transportado diariamente de um piso superior da ala sul para 
a ala norte do HGSA desperdiçando recursos. Esta proposta 
pareceu-me vantajosa para o serviço porque deu-me a 
possibilidade de uma nova reorganização de stock de material de 
consumo clínico, proporcionando maior funcionalidade e 
melhorando as condições de trabalho dos profissionais do 
próprio serviço. 
Após uma fase de organização e implementação esta metodologia 
verificou-se funcional, de fácil compreensão para os 
profissionais, reduzindo significativamente o desperdício em 
relação aos recursos humanos e materiais. (...) Este desafio 
por mim aceite, foi uma mais valia para o serviço! (...)” 
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 O armazém de material clínico situava-se numa sala externa à área de 
consumo. Tal facto implicou a formação de stocks avançados com 
grandes quantidades de material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 O armazém revelava uma enorme desorganização, 

com produtos sem identificação e produtos 
diferentes misturados. 

 
 
 
 
 
 

 Os níveis de stocks dos produtos eram muito elevados, havendo 
produtos cujo prazo de validade expirava frequentemente. 

 
 
 

 Stocks avançados com excesso de material e muito 
desorganizados. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 118 – Armazém do 
serviço 

Figura 117 – 
Armazém do 
serviço 

Figura 116 – Área de 
armazenagem inicial 

Figura 119 

Figura 120 
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A transferência da área de armazenagem do serviço para dentro da área de 

consumo foi uma das prioridades neste serviço. Para tal foi necessário 
aproveitar uma pequena sala que estava desaproveitada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Armazém organizado e arrumado. 
 
 
 
 
 
 
 

 Redução dos níveis de stocks. 
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Figura 122 – Situação 
Inicial da sala do 
supermercado 

Figura 123 – 
Supermercado do 
serviço 

Figura 121 – Localização do 
supermercado 

Figura 124 

Gráfico 13 – Evolução da quantidade média 
em stock no serviço de Urologia 

Gráfico 14 – Evolução do valor médio em 
stock no serviço de Urologia 
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 Implementação de um sistema de “zero rupturas”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diminuição muito grande dos movimentos dos utilizadores entre a área 
de trabalho e a área de armazenagem. 

 
 Libertação de espaço devido à nova sala ter dimensões muito inferiores 

à sala inicial. 
 
 Organização do abastecimento dos stocks avançados. 

 
 Diminuição do volume de material nos stocks avançados. 

 

 
 

 
“A minha apreciação do método HLS, é a 
de permitir: 
  
1-Aos enfermeiros fazer enfermagem; 

2-Óptima arrumação dos materiais utilizados; 
3-Óptima visualização dos materiais; 
4-Optimização do espaço existente; 
5-Óptima localização do espaço destinado aos materiais; 
6-Controlo fiel dos gastos; 
7-Minimizar as hipóteses de rotura de stocks; 
8-Minimizar as hipóteses de desvios e desperdícios; 
9-Facilitar o relacionamento dos utilizadores com o Serviço de 
Aprovisionamento; 

Evolução do nº de rupturas
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Gráfico 15 – Evolução do número de 
rupturas no serviço de Urologia 

Resultados da implementação do sistema de duas caixas (cont.) 
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Pelas razões expostas, considero que a implementação deste 
método de gestão de materiais, numa área tão sensível e 
importante como é a gestão de Materiais de Consumo Clínico 
num hospital, só pode ter como futuro o seu alargamento a 
todos os serviços do HGSA. 
Aqueles que empenhadamente contribuíram para que esta 
realidade passasse a fazer parte do nosso dia-a-dia o meu 
muito obrigado.” 
 

 
 

“O novo método de reposição de materiais de 
consumo clínico em Urologia fez com que o stock 
dos mesmos fosse reduzido e facilitou a sua 
localização dentro do serviço. Isto traz imensas 
vantagens ou seja, facilita o trabalho dos 

utilizadores pois não necessitam de percorrer grandes distâncias 
para ter acesso ao material existente no serviço quer nos locais 
de stock quer fora deles. Permitiu também ter stocks avançados 
mais reduzidos e facilitando também a movimentação fácil, 
segura e económica dos materiais. 
O investimento em materiais é mais reduzido que o da reposição 
por níveis, evita rupturas, desvios ou má utilização e evita 
também que os produtos ultrapassem os prazos de validade. 
Liberta o pessoal de enfermagem de funções menos específicas e 
liberta espaço no serviço pois o armazém não necessita de ser 
tão grande. Penso que com tudo isto conseguimos melhorar a 
qualidade dos serviços de saúde. Portanto o novo método traz-
nos qualidade, eficácia e um menor custo”. 
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MIZUSUMASHI
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A implementação de supermercados nos serviços de Medicina 1D, 
Neurocirurgia e Urologia originou a criação de uma rota normalizada de 
abastecimento de material clínico. Esta rota é executada pelo mizusumashi. 

 De seguida será apresentado um esquema com as diversas etapas que 
constituem a referida rota. 

Esquema 12 – Rota do Mizusumashi 
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O Hospital Logistics System foi criado de modo a 

inovar um conjunto de processos que eram caracterizados 
por um enorme desperdício. Este desperdício por vezes 
não era “visível” pois a prática sistemática de um conjunto 
de erros transformou um mau processo no único processo 
possível. Este facto originou o grande desafio do HLS: 
transformar uma organização “velha” numa organização 
moderna, inovadora e de sucesso.  

 
 O HGSA, com a implementação do HLS, 

transformou-se num exemplo a seguir na área de logística 
hospitalar. A passagem de uma lógica despesista para 
uma lógica de qualidade de serviço foi conseguida através 
do forte empenhamento da gestão de topo do hospital e 
de todos os seus colaboradores. Nos últimos 6 meses, os 
recursos humanos do hospital conseguiram mudar maus 
hábitos e más regras de actuação adaptando-se às exigências que os seus 
clientes impõem: a melhor qualidade no serviço prestado ao mais baixo custo. 

 
 No pilar da melhoria de processos foi possível 

finalizar o nível 2 com sucesso no Armazém de Produtos 
Farmacêuticos e na sala de aquisição de imobilizado. A 
libertação de cerca de 900 mil euros em dois meses de 
implementação do sistema KANBAN, a redução do 
leadtime de 48 horas para duas horas na preparação e 
execução de notas de encomenda no APF e a redução 
dos tempos de resposta na sala de aquisição de imobilizado são os resultados 
mais visíveis. Porém não pode ser esquecida a mudança da cultura de 
funcionamento do serviço de aprovisionamento nesta área, materializada na 
troca do documento em papel pelo documento digital, na implementação de 
melhorias sugeridas pelos colaboradores, na prática do “Parar para Pensar” e 
nas reuniões de debate. 

 
No pilar da inovação de processos, o HGSA atingiu 

um nível de qualidade de serviço ao nível das melhores 
indústrias do nosso país. A mudança do sistema de 
reabastecimento (a reposição semanal foi substituída por 
abastecimento normalizado duas vezes por dia) provocou 
alterações muito grandes no funcionamento do Armazém 
de Consumo Clínico e principalmente nos serviços 
clínicos. A cultura do excesso de stocks devido ao receio de falhas, a 
existência de constantes rupturas nos serviços, a dependência do 
conhecimento de uma pequena parte dos recursos humanos foi substituída por 
uma cultura de “zero rupturas” com o mínimo stock possível. Este último facto 
foi a grande barreira que o HLS teve de ultrapassar neste pilar. Porém a 
desconfiança e o medo iniciais deram origem a um sentimento de satisfação 
por parte dos responsáveis dos serviços clínicos. 
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O objectivo de uma empresa é servir o melhor 
possível o cliente. O objectivo de um hospital é servir o 
melhor possível os doentes. Para a maior parte dos 
profissionais de saúde estas duas afirmações são 
totalmente diferentes. O grande desafio do HLS foi, é e 
será convencer os recursos humanos que a segunda 
afirmação é um exemplo da primeira e que só assim será 
possível, de uma forma sustentada, prestar um conjunto de cuidados de saúde 
que transformem Portugal num verdadeiro exemplo para o resto da Europa. 

 
Gostaria de agradecer a todos os colaboradores do 

HGSA que me ajudaram durante o meu estágio. A forma 
como me receberam, a forma como sempre tentaram 
ajudar-me e a forma como me trataram serão motivo para 
lembrar-me eternamente de um conjunto de pessoas que 
eu tenho muito orgulho de ter conhecido. Foram 6 meses 
em que foi preciso mudar muitas coisas no hospital, muitas 
delas com sacrifício dos seus colaboradores. Foram 6 meses em que um 
estagiário da Faculdade de Engenharia foi respeitado, ouvido e compreendido 
por um grupo de pessoas mais velho e mais experiente tendo sido apoiado do 
início ao fim do seu estágio. Dentro deste grupo gostaria de dar um 
agradecimento muito especial a 4 pessoas que dentro da sua área de trabalho 
são verdadeiros exemplos para toda a função pública Portuguesa. Apesar da 
organização muitas vezes introduzir um conjunto de más regras e maus 
procedimentos que provocam uma crescente desmotivação nos seus 
colaboradores, existem pessoas que conseguem superar todas as barreiras de 
modo a conseguirem que a organização evolua constantemente. Ao Téc. 
Hélder, ao Xavier, ao Sr. Toni e ao Dr. Pedro o meu agradecimento muito 
sincero. Por último gostaria de agradecer ao líder deste projecto, por toda a 
confiança e apoio que depositou em mim. O Dr. Victor é um verdadeiro 
exemplo de envolvimento da gestão de topo em projectos de melhoria 
contínua.  

 
Tenho muito orgulho no meu estágio curricular. 

Foram 6 meses que me permitiram evoluir como pessoa, 
adaptar-me ao universo profissional, conhecer um 
conjunto de pessoas inesquecíveis e acrescentar a uma 
formação de base de qualidade, principalmente a nível 
teórico, um conjunto de conhecimentos práticos essenciais 
para a consolidação da minha formação universitária. O 
contacto com a filosofia KAIZEN complementou a minha formação universitária, 
fornecendo-me conhecimentos e ferramentas que serão muito úteis no meu 
futuro profissional. 

 
 

 
 
 
 

 

Conclusão (cont.)
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O estágio curricular é a última etapa do meu projecto académico. Tal 
situação transforma-o num período muito importante pois dá a possibilidade de 
colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos durante os 54 meses 
em que frequentei a Faculdade de Engenharia. Consequentemente gostaria de 
dedicar o último parágrafo do meu relatório de estágio a duas pessoas que 
tudo fizerem para que eu desenvolvesse o meu potencial, as minhas 
capacidades e os meus conhecimentos. Às duas pessoas que me transmitiram 
uma confiança muito grande, motivando-me constantemente mesmo quando 
errava. Às duas pessoas que se tornaram duas referências profissionais para 
mim pelo modo como tratam os colaboradores das empresas onde trabalham, 
pela capacidade de resolução de problemas, pela capacidade de mobilização 
das pessoas e pela capacidade de alcançar os objectivos propostos. A estes 
aspectos falta somar o mais importante: a amizade que foi criada entre nós. No 
início do meu trajecto profissional estive com os melhores. Por isso era 
“impossível” começar melhor. 

  
À Alexandra e ao Rui, Muito Obrigado por Tudo! 

 

Conclusão (cont.)
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