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“Na minha ótica a logística é como o ar que se respira, está por toda a parte. 

Mas só se pensa nela(e) e só lhe é reconhecida(o) importância, quando esta(e) falha.” 
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Resumo 

Introdução: No atual contexto económico do país, face à escassez de recursos que os 

hospitais disponibilizam, torna-se necessária a adoção de estratégias que permitam prepará-

los para uma política de maior produtividade e de redução de custos, o que pressupõe 

aumentar a eficiência e a eficácia da utilização dos materiais existentes e de todos os 

processos. Nesse sentido, a gestão logística através das suas metodologias pode e deve ser 

encarada como uma abordagem orientada para essa finalidade. 

 

Objetivos: Este trabalho tem como objetivos verificar se os hospitais com um melhor 

desempenho, entre os vários grupos definidos pela ACSS e no que diz respeito à eficiência 

associada aos custos com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos, utilizam 

metodologias logísticas idênticas (ligadas ao aprovisionamento; gestão de stocks; armazém; 

picking e distribuição); e estudar uma possível relação entre os hospitais mais eficientes, 

dentro de cada grupo definido pela ACSS, e a utilização das metodologias logísticas que 

permitem alcançar uma maior eficiência nos aspetos referidos anteriormente. 

 

Material e Métodos: Estudo de Caso que visa perceber quais as metodologias logísticas que 

são utilizadas pelos hospitais portugueses que se encontram no site de benchmarking dos 

hospitais da ACSS. Para tal, foi criado, validado e aplicado um inquérito por questionários aos 

mesmos, sendo a amostra final constituída por 17 hospitais. 

Foi feita a análise das respostas, segundo uma matriz de cruzamento das mesmas, de 

forma a compreender quais as metodologias logísticas utilizadas (ligadas ao 

aprovisionamento; gestão de stocks; armazém; picking e distribuição) por parte dos inquiridos, 

e identificaram-se quais os hospitais mais eficientes dentro de cada um dos grupos definidos 

pela ACSS (B, C, D, E e F), através dos valores, do ano de 2014, presentes no site de 

benchmarking dos hospitais da ACSS no que diz respeito aos indicadores associados aos 

custos com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos, para que fosse possível 

cumprir com os objetivos propostos. 

 

Resultados: Face ao primeiro objetivo verificou-se que existem alguns padrões associados 

às metodologias logísticas utilizadas entre as organizações mais eficientes, que responderam 

ao inquérito, em cada um dos grupos definidos pela ACSS. 

Relativamente ao segundo objetivo constatou-se que dentro de alguns dos grupos 

definidos pela ACSS (B e E), as metodologias logísticas utilizadas por parte das organizações 

mais eficientes poderiam justificar o alcance de um melhor desempenho no que diz respeito 

à eficiência a nível dos custos com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 
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Contudo, noutros grupos (C, D e F) tal não se verifica, já que existem casos onde as 

organizações mais eficientes utilizam as mesmas ou menos metodologias logísticas 

relativamente às organizações menos eficientes. 

 

Conclusão: Considerou-se a existência de outros fatores que podem influenciar o alcance de 

uma maior eficiência por parte dos hospitais, sem ser através da utilização da maioria das 

metodologias logísticas, tais como: Utilização de TIC’s na segurança do doente; relações com 

fornecedores e outras parcerias estratégicas; inovação e standardização de processos e 

qualidade dos profissionais na prestação de cuidados de saúde. 

 

Palavras-Chave: Gestão logística; Hospitais; Desempenho; Aprovisionamento; Gestão de 

stocks; Armazém; Picking; Distribuição 

 

Abstract 

Introduction: In the current economic country context, given the shortage of hospital 

resources, it’s necessary to adopt strategies to prepare this health care institutions for a higher 

productivity and cost reduction policy, which requires increased efficiency and effectiveness 

using existing materials and of all the processes. In this sense, logistic management through 

its methodologies can and should be seen as an approach for this purpose. 

 

Objectives: This study aims to determine whether hospitals with better performance, among 

the various groups defined by ACSS and with regard to the efficiency associated with the costs 

of clinical consumables and pharmaceuticals, are using identical logistic methodologies 

(connected to the supply; inventory management, warehouse, picking and distribution); and to 

study a possible relationship between the more efficient hospital, within each group defined by 

ACSS, and the use of logistic methodologies which achieve greater efficiency in the aspects 

mentioned above. 

 

Materials and Methods: Case Study that aims to understand which logistic methodologies 

are used by portuguese hospitals found on the ACSS hospitals benchmarking site, which was 

done by creating, validating and applying an inquiry on them, in a final sample of 17 hospitals. 

The analysis of the responses was made, according to a crossmatrix of them, in order 

to understand what the logistic methodologies were used (connected to the supply; inventory 

management, warehouse, picking and distribution) by the surveyed, and it was identified which 

were the most efficient hospitals within each group defined by ACSS (B, C, D, E and F), using 

data, of 2014, found on the ACSS hospitals benchmarking site, regarding the efficiency 
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associated with the costs of clinical consumables and pharmaceuticals, to make it possible to 

fulfill the proposed objectives. 

 

Results: About the first objective it has been found that there are some patterns relatively to 

logistics methodologies among the most efficient organizations, whose responses were 

obtained to the inquiry, of each groups defined by ACSS. 

For the second goal it was found that within certain groups defined by ACSS (B and E), 

logistic methodologies used by the most efficient organization could justify the better 

performance concerning the efficiency in the costs of clinical consumables and 

pharmaceuticals. However, in other groups (C, D and F) this does not apply because there are 

cases where the most efficient organization uses the same or fewer logistic methodologies as 

inefficient organizations. 

 

Conclusion: It was considered that other factors may influence the achievement of greater 

efficiency by hospitals, besides the use of most logistic methods, such as: use of ICT on patient 

safety; relationship with suppliers and other strategic partnerships; innovation and 

standardization processes; and quality of professionals providing health care services. 

 

Keywords: Logistic management; Hospitals Performance; Supply; Stocks management; 

Warehouse; Picking; Distribution 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1 - A Importância da Gestão Logística Hospitalar 

A iniciativa para o desenvolvimento do presente trabalho de projeto resultou da 

vontade de explorar a área da gestão logística aplicada ao âmbito da saúde, mais 

concretamente ao nível das organizações prestadoras de cuidados de saúde. 

Esta premissa irá permitir não só desenvolver um trabalho na minha área de formação 

de base (Gestão da Distribuição e da Logística), mas também por acreditar que a gestão 

logística é uma componente de grande importância no contexto hospitalar, podendo 

apresentar um forte impacto nos resultados obtidos, ainda para mais num momento em que 

a eliminação de “gorduras” e de desperdícios é tão importante para a sustentabilidade do 

sistema de saúde. 

No atual contexto económico, seja qual for o setor da indústria, torna-se necessário 

que as organizações adotem estratégias que assegurem uma capacidade de resposta 

adequada às condições e modificações existentes no meio que as envolve, e o setor da saúde 

não foge a esta condição. Até porque é do conhecimento público que à medida que os custos 

relacionados com a prestação de cuidados de saúde crescem, e que a situação financeira do 

país e, consequentemente, dos prestadores de cuidados de saúde se deteriora, existe uma 

necessidade crescente de criar um novo conjunto de competências específicas que permitam 

reposicionar as organizações de forma a prepará-las para um ambiente de melhor capacidade 

de resposta às adversidades. 

Para isso, os responsáveis pelas organizações podem e devem olhar para a sua 

estrutura e tomar decisões no sentido de conseguir adotar uma política de maior produtividade 

em sintonia com uma política de redução de custos, o que pressupõe aumentar a eficiência e 

a eficácia de todos os processos existentes na organização. 

É neste contexto que a gestão logística pode ser vista como uma área diferenciadora 

no setor da saúde devido às suas características muito específicas, devendo ser encarada 

numa abordagem orientada não só para a racionalização de custos, mas também como um 

elemento fundamental de apoio à prestação de cuidados de saúde aos doentes: 

“Nos dias de hoje, a chave para o sucesso empresarial pode estar na logística e nas suas 

potencialidades para reduzir os custos, o tempo de resposta aos pedidos dos clientes ou 

melhorar o serviço ao cliente.” (Moura, 2006); encontrando-se presente num variadíssimo 

leque de atividades, criando um conjunto de interações com entidades internas e com 

entidades externas à organização. 

Na perspetiva das interações com as entidades internas, Carvalho e Ramos (2009) 

referem que é possível presenciar “toda uma (…) logística ligada ao paciente (…) ou cliente 

(…) e que irá ocorrer desde que se verifica (…) uma enfermidade até ao momento em que 
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esse mesmo cliente venha a sair da instituição que o acolheu, tratou e, desejavelmente, lhe 

deu alta em condições adequadas”. Assim, é possível compreender que existe uma logística 

de entrada associada ao acolhimento do doente; à triagem e/ou de marcação de consulta; ao 

direcionamento para um serviço clínico e/ou para uma outra entidade de prestação de 

cuidados de saúde; à espera; ao atendimento; ao tratamento; à intervenção cirúrgica; ao 

recobro e, finalmente, à alta. 

Já relativamente à perspetiva das interações com as entidades externas, os mesmos 

autores referem que “há logística em todo o processo de encontrar fornecedores para 

consumíveis vários, para materiais de consumo clínico, para produtos farmacêuticos, para 

equipamentos e substituíveis, para serviços de lavandaria, de catering ou de limpeza e 

vigilância, entre variadíssimos outros.”. 

Desta forma, é possível compreender que associado às atividades de prestação de 

cuidados de saúde, estão materiais de consumo clínico, medicamentos e outro tipo de 

componentes e, pertencendo estes à segunda maior rubrica de custos (Custos das 

Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC)), com cerca de 28,66% do total 

dos custos operacionais de um hospital EPE (Entidade Pública Empresarial), como é visível 

na Figura 1, é possível reconhecer a importância que a gestão da cadeia de abastecimento 

e, consequentemente, que a gestão logística e todas as atividades relacionadas, como é o 

caso da gestão de stocks, têm para qualquer organização. 

 
Figura 1 - Estrutura de Custos Hospitalares 

 

Fonte: Portugal. MS. ACSS (2011) 
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De acrescentar ainda que, "De acordo com estudos publicados internacionalmente, 

estima-se que 46% do orçamento operacional de um hospital seja despendido em atividades 

relacionadas com Logística, 27% dos quais em Material e Equipamentos e 19% em mão de 

obra. Uma total otimização dos Processos Logísticos pode levar a reduções de 48% destes 

custos melhorando ainda o nível de serviço hospitalar." (BIQ Health Solutions, s.d.). 

Gupta et al. (2007) refere que os medicamentos (que são os que apresentam uma 

maior representatividade no CMVMC) correspondem a cerca de 60% do orçamento total. Os 

mesmos autores referem ainda que, através de um estudo num hospital, medidas de controlo 

para medicamentos mais caros, resultou em ganhos de 20%, o que vem reforçar a importância 

da gestão logística, através das suas técnicas e modelos de gestão de stocks. Já Anil et al. 

(2012) dizem que aproximadamente 35% do orçamento anual do hospital é gasto na compra 

de materiais, incluindo medicamentos. 

Por sua vez, Devnani, Gupta e Nigah (2010) reforçam que cerca de um terço do 

orçamento anual de um hospital é gasto na compra de materiais e medicamentos, e que a 

farmácia hospitalar é uma das poucas áreas onde uma grande quantidade de dinheiro é gasto 

em compras de forma mais regular. Esta situação, consequentemente, realça a necessidade 

de planear, desenhar e organizar a farmácia de forma a trazer resultados na eficiência dos 

serviços clínicos e administrativos, o que, novamente, vem realçar a importância subjacente 

à utilização de técnicas associadas à gestão logística. 

Importa ainda destacar alguns fatores críticos que, no meu ponto de vista, podem 

influenciar na necessidade de reposicionamento estratégico por parte das organizações de 

saúde, onde a componente da gestão logística pode ser uma mais-valia para as mesmas, 

destacando assim a sua importância: 

 As grandes pressões que têm existido por parte do Estado para a redução de gastos 

com a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente no que toca aos bens de 

consumo clínico e medicamentos; 

 Proliferação de produtos similares (mas não absolutamente idênticos), como acontece 

com os medicamentos, o que aumenta a complexidade da cadeia logística, uma vez 

que irão existir mais stocks para gerir, o que pressupõem um aumento dos custos, 

principalmente com pessoal; 

 Aplicado ao contexto português, a elevada dívida do Serviço Nacional de Saúde aos 

fornecedores é um fator condicionante da entrada de novos agentes pelo lado da 

oferta, o que pode acabar por limitar as opções de escolha, criando um mercado 

monopolista e deixando os preços dos produtos elevados; 

 Cadeias logísticas muito fracionadas (quer ao nível nacional, quer ao nível 

internacional), dificultado assim o surgir de lógicas de conjunto, o que pode tornar a 

cadeia logística menos ágil; 



4 

 

 Introdução constante de novos artigos, principalmente medicamentos, sem 

substancial eficácia clínica, como forma de manter margens elevadas por parte dos 

fornecedores. 

 

Como é compreensível, muitos dos pontos referidos encontram-se intimamente 

ligados aos materiais necessários para a efetiva prestação de cuidados de saúde, tais como 

os materiais de consumo clínico e medicamentos, os quais, como foi visto anteriormente, têm 

um grande peso e importância para a estrutura de custos de um hospital. Como tal, toda a 

gestão que envolve estes materiais apresenta uma grande criticidade, devendo estes de ser 

alvo de uma grande atenção, e é neste contexto que surge a gestão logística, como forma de 

melhor gerir estes produtos, desde a forma de aprovisionamento escolhida até à política de 

gestão de stocks implementada.  

Uma boa estratégia de gestão logística pode ser uma mais-valia, não só para tornar o 

sistema logístico mais ágil, tendo certamente consequências diretas na rapidez do tratamento 

dos doentes, mas também para a minimização dos custos, através de metodologias de 

aprovisionamento e gestão de stocks que permitam, por exemplo, reduzir os custos 

relacionados com as perdas e roturas de stocks. 

Devnani, Gupta e Nigah (2010) referem que: “Como os recursos são limitados, é 

essencial que os recursos existentes sejam usados apropriadamente. Com o orçamento 

existente para medicamentos, se práticas de uso de medicamentos e melhorias na sua gestão 

foram seguidas, um maior número de pacientes podem ser servidos. É essencial que os 

gestores de saúde usem métodos científicos para maximizar o retorno do investimento a um 

custo mínimo.” 

Por estas razões, ter os conceitos, componentes e pressupostos adjacentes à gestão 

logística bem definidos e aplicados torna-se necessário para que vantagens competitivas 

possam ser alcançadas, sempre com o fim último de ter um maior e melhor controlo dos custos 

relacionados com os materiais, ao mesmo tempo que melhor se serve o consumidor final. 

Neste contexto, acredito que a exploração da gestão logística a nível dos cuidados de saúde 

apresenta uma enorme importância e potencial de crescimento, daí ter optado pela escolha 

destas duas áreas (gestão logística e saúde) para o desenvolvimento do meu trabalho de 

projeto. 
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1.2 - Descrição do relatório 

 O presente trabalho de projeto encontra-se dividido em 7 capítulos. No capítulo 1 é 

efetuada a análise da importância da gestão logística hospitalar, ponto esse já analisado, onde 

é descrita a relevância e a importância de se fazer um trabalho que envolva a gestão logística 

e o setor da saúde. 

No capítulo 2 é realizado o enquadramento teórico do tema, onde é dado a conhecer 

uma primeira visão do que é a logística, sendo apresentadas as suas definições e conceitos 

introdutórios, bem como as suas componentes, das quais se destacam as suas dimensões; 

atributos e ainda todas as atividades que lhe dizem respeito. Posteriormente, são também 

exploradas as metodologias logísticas (ligadas ao aprovisionamento; gestão de stocks; 

armazém; picking e sistemas de distribuição) a serem analisadas nas várias organizações de 

saúde portuguesas.  

No capítulo 3, são descritos os objetivos gerais e específicos que se pretendem 

alcançar com presente trabalho de projeto. 

No capítulo 4, são descritas as metodologias utilizadas para a realização do presente 

trabalho de investigação, desde a forma como o instrumento de recolha de dados é elaborado, 

validado e aplicado, até à forma como irá ser executada a análise dos resultados. 

No capítulo 5, são apresentados os resultados da aplicação do instrumento de recolha 

de dados elaborado. 

No capítulo 6, é efetuada uma discussão tanto metodológica, a fim de discutir o que 

foi feito, como de resultados, de forma a analisar os resultados obtidos. 

No capítulo 7, o último capítulo elaborado, é feita uma reflexão final do que foi 

desenvolvido e alcançado com o presente trabalho de projeto. 
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Capítulo 2 - Enquadramento Teórico 

No presente capítulo será dado a conhecer, em primeiro lugar, os conceitos e 

componentes que se consideram mais relevantes de abordar na área da logística (ponto 2.1 

a 2.4). Posteriormente, no ponto 2.5, apresentam-se as várias metodologias logísticas., 

suscetíveis de serem utilizadas pelas organizações de saúde. 

 

2.1 - Origem da Logística 

 A logística tem, desde há muito tempo, as suas origens e desenvolvimento ligadas à 

área militar. Essa ligação encontra-se presente, segundo Carvalho (2010), através de 5 

grandes componentes logísticas: Abastecimento, Transporte; Manutenção; Evacuação e 

hospitalização de feridos e Serviços complementares. 

A primeira componente logística referida, o abastecimento, comporta questões como 

a necessidade de fazer chegar veículos, armas, proteções, munições, alimentos, 

medicamentos e combustíveis à frente de guerra, bem como as próprias tropas, ou seja, tem 

como grande finalidade a criação de fluxos físicos. 

Contudo, este abastecimento não pode ser realizado sem a utilização dos meios de 

transportes adequados, daí também a importância da segunda componente logística, o 

transporte, onde são abordadas e analisadas como serão transportadas as tropas, os 

mantimentos, as armas e todos os materiais necessários para o estabelecimento da guerra. 

Ou seja, a logística associada à rapidez e às capacidades dos transportes que são suscetíveis 

de serem oferecidas para fazer face às necessidades.    

Também o know-how ligado à manutenção dos produtos, armas, máquinas, veículos, 

alimentos e medicamentos é fundamental não só para que estes, aquando da sua utilização 

e administração, estejam nas melhores condições, mas também para que não existam roturas 

de stock. Até porque todos estes produtos, como servem de exemplo os produtos para 

alimentação e os medicamentos para o tratamento de feridos, são das atividades mais 

importantes a serem mantidas, para que o sucesso militar possa ser alcançado, daí a 

importância desta terceira componente logística. 

Outro aspeto que também se torna necessário providenciar, relaciona-se com a 

evacuação dos feridos, retirando-os dos locais de maior ou menor acesso, de maior ou menor 

presença de tropas inimigas, a fim de lhes dar condições de tratamento e acolhimento em 

locais de recuo. 

 Compreendendo este pequeno historial, é possível compreender o vasto leque de 

atividades que a logística pode suportar, bem como a sua criticidade, neste caso em concreto, 

para ganhar vantagem competitiva em combate.  
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Esta vantagem competitiva associada a estas componentes logísticas, é suscetível de 

se alcançar não só na área militar, mas também num vasto leque de áreas e indústrias, não 

sendo a área da saúde uma exceção, percebendo-se uma interceção e capacidade de ligação 

entre a área da logística e a da saúde. Um exemplo disso são as componentes associadas 

não só à manutenção de medicamentos, que é uma função importante para melhor gerir e 

preservar os mesmos; como a evacuação e hospitalização de feridos, para que seja possível 

prestar cuidados de saúde a estes. 

Ainda assim, a logística não se limita a estas duas contribuições, um maior contributo 

da área logística pode ser oferecido à área da saúde, através de um vasto leque de atividades 

que serão referidas e analisadas mais à frente neste trabalho de projeto, onde será possível 

evidenciar a importância de se explorar uma lógica de conjunto entre a gestão logística e 

qualquer setor de atividade, como é o caso do setor da prestação de cuidados de saúde. 

 

2.2 - Conceitos e dimensões da Logística 

Começando pelo conceito de gestão da cadeia de abastecimento, este é, segundo a 

maior organização mundial de profissionais e académicos da área, o Council of Supply Chain 

Management Professional (CSCMP, 2013): 

“(...) o planeamento e gestão de todas as atividades envolvidas no sourcing e procurement, e 

todas as atividades de gestão logística. Também inclui a coordenação e colaboração com 

parceiros da cadeia, os quais podem ser fornecedores, intermediários, fornecedores de 

serviços de third party, e clientes. Na sua essência, a gestão da cadeia de abastecimento 

integra a gestão da oferta e da procura dentro e entre empresas”. 

A mesma organização, define gestão logística como “a parte da cadeia de 

abastecimento que planeia, implementa, e controla o eficiente e eficaz fluxo a jusante e 

montante (inverso) e armazenamento de bens, serviços e informações relacionadas entre o 

ponto de origem e o ponto de consumo por forma a satisfazer os requisitos dos clientes.” 

Ainda referente à gestão logística, mas já segundo Moura (2006), citando a Association 

Française des Logisticiens d’Entreprises, diz que “A logística é o conjunto de atividades que 

tem por fim a colocação, com um custo mínimo, duma quantidade de produto no local e no 

momento em que existe procura. A logística abarca, pois, todas as operações que 

condicionam o movimento dos produtos, tais como: localização das fábricas e entrepostos, 

abastecimentos, gestão física de produtos em curso de fabrico, embalagem, formação e 

gestão de stocks, manutenção e preparação das encomendas, transportes e circuitos de 

entregas.“ 
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 Tendo em conta as definições anteriormente apresentadas, é possível compreender 

que a gestão da cadeia de abastecimento apresenta uma maior abrangência que a gestão 

logística, apresentando esta última um racional mais focado nas atividades internas à 

organização, enquanto que a gestão da cadeia de abastecimento prolonga o racional da 

gestão logística para além das fronteiras da organização considerada. 

Abordadas as definições centrais associados à logística, importa agora expor e 

explorar os pilares que são considerados chave no seu desenvolvimento, e onde os conceitos 

que anteriormente foram referidos se desenvolvem. Esses pilares encontram-se 

apresentados na figura 2, de Carvalho e Ramos (2009), onde é possível compreender os 

objetivos e formas de atuação da logística, o que acaba por materializar as definições 

anteriormente expostas. 

 
Figura 2 - Trinómio das dimensões da logística 

 

Fonte: Carvalho e Ramos (2009) 

 
Assim, temos como principais objetivos/dimensões da logística, três pilares fundamentais: 

 Tempo; 

 Custo; 

 Qualidade do Serviço. 

 

Segundo os mesmos autores, a escolha destas três componentes como pilares 

centrais da gestão logística relaciona-se com o facto de, genericamente, se pretender baixos 

tempos de resposta, baixos custos ao longo de todo o processo logístico e ainda uma elevada 

qualidade no serviço ao cliente. Ainda assim, uma das razões que tornam a logística 

complexa, é a necessidade, constante, de se terem que tomar decisões por forma a encontrar 

soluções que se mostrem eficientes e eficazes no decorrer dos seus processos produtivos. 
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Neste sentido, Carvalho e Ramos (2009) referem que: “(…) a gestão logística e a 

gestão da cadeia de abastecimento se fazem por recurso a um instrumento de gestão (decisão 

sobre) que inclui estas dimensões e promove raciocínios e decisões, essencialmente de trade-

off, entre elas.”. 

Por forma a melhor exemplificar o que anteriormente foi referido, apresentam-se 

alguns exemplos práticos aplicados a uma organização de saúde, onde será possível 

compreender algumas das relações que podem ocorrer entre cada uma das dimensões 

anteriormente referidas: 

 No caso de uma organização de saúde ter como objetivo responder de forma mais 

agilizada (em menor tempo) a uma encomenda de um determinado serviço clínico, a 

qualidade do serviço pode ser melhorada através de uma terapêutica que se inicia 

mais rapidamente. Contudo, torna-se necessário a existência de mais colaboradores 

de ação médica nas atividades de distribuição interna; um maior número de 

equipamentos de distribuição, bem como um maior número de colaboradores afetos 

ao aviamento nos armazéns de produtos de consumo clínico e/ou de medicamentos. 

Ou seja, para se atingir uma maior agilidade / redução nos tempos de entrega, será 

necessário, à partida, um maior número de recursos, o que pressupõe maior 

investimento, logo um aumento da componente custo; 

 No caso de uma organização de saúde ter como objetivo uma ótica de redução dos 

seus custos, uma das políticas a adotar poderia passar, por exemplo, pela redução 

dos períodos de distribuição, o que iria levar a uma menor necessidade de 

colaboradores e do número de equipamentos afetos a essas atividades. Ainda assim, 

tal medida poderia comprometer tanto a dimensão qualidade do serviço como a 

dimensão tempo, já que existiria um maior risco inerente à distribuição dos produtos, 

uma vez que os produtos necessários poderiam não estar no local e no tempo certo, 

situação essa que até poderia vir a aumentar os custos, como por exemplo, com 

possíveis complicações dos doentes, devido ao atraso no início da sua terapêutica; 

 Já se o objetivo for o de melhorar o serviço prestado, este pode ser conseguido, por 

exemplo, através do aumento dos níveis de inventário nos centros de distribuição e/ou 

da frequência dos transportes/distribuição, de um maior número de pessoal afeto às 

atividades logísticas e/ou equipamentos mais qualificados para fazer face às 

necessidades de saúde dos utentes. Todas estas condições, consequentemente irão 

fazer com que o tempo de resposta ao consumidor final seja mais curto, obtendo-se 

assim uma melhor qualidade no serviço. 
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Contudo, o que se pode ganhar em termos operacionais (qualidade de serviço e 

tempo) pode não ser compensatório no acréscimo de custos que essas mesmas 

medidas implicariam (custos de posse de stocks, de transporte, com pessoal entre 

outros). 

 
Pretende-se assim demonstrar que as organizações devem ter bem claro o que 

pretendem da sua estratégia logística, até porque tanto na área da logística, como em 

qualquer outra área de gestão, é necessário efetuar trade-offs, que devem de ser realizados 

em função da estratégia e interesses de determinada organização. 

A este respeito, Carvalho e Ramos (2009) referem que se devem considerar estas 

dimensões emparelhadas duas a duas “pois, juntas desta forma, desenvolvem alguns 

argumentos que podem ser importantes para a maneira como se pretende posicionar o 

sistema logístico, ante a dificuldade manifesta de conseguir melhorias na trilogia como um 

todo (por melhoria em cada dimensão em particular).”. Deste emparelhamento, como é visível 

na figura 2, resultariam as componentes: Agility (agilidade), Responsiveness (capacidade de 

resposta) e Leanness (leveza). 

Deste modo, é possível compreender que a natureza dos objetivos logísticos de uma 

organização irá depender da forma como esta se pretende posicionar, ou seja, da estratégia 

logística que pretende seguir. 

 

2.3 - Atributos Logísticos 

 Analisados os conceitos e as dimensões que servem de base à logística e à sua 

respetiva gestão, será importante compreender quais são os atributos que esta disponibiliza. 

Sabe-se que o que os clientes esperam da logística, em qualquer ponto da cadeia de 

abastecimento, é a satisfação das suas necessidades, conforme refere Carvalho (2010): “(…) 

a Logística, ou a Gestão Logística, procura gerir um conjunto de atividades que permitem 

fazer chegar o produto certo, ao cliente certo, na quantidade certa, na condição certa, no lugar 

certo, no tempo certo e ao custo certo (os sete certos da Logística). Esta definição é, assim, 

totalmente orientada e presidida por uma lógica de cliente.”. 

 Assim, a logística tem a capacidade de acrescentar utilidade (valor) para o cliente, 

através da satisfação das suas necessidades, podendo esse cliente ser tanto a própria 

organização de saúde, um serviço clínico ou o próprio utente, por exemplo. 

A este respeito, Moura (2006), através de Lambert et al. (1998), distingue os seguintes 

tipos de utilidade (valor): 

 Utilidade de Forma; 

 Utilidade de Posse; 

 Utilidade de Tempo; 
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 Utilidade de Lugar; 

 Utilidade de Quantidade (definido por Carvalho (2010)). 

 
A utilidade de forma, refere-se ao valor acrescentado ao produto por via das atividades 

de transformação física ou de assemblagem, através da capacidade de fracionar grandes 

lotes nas dimensões e quantidades requeridas pelo utilizador, ajustando os produtos às 

necessidades dos mesmos. Um exemplo dessa aplicação no setor da saúde é o sistema de 

distribuição por dose unitária, onde os vários medicamentos são inicialmente fracionados em 

quantias mais pequenas e, posteriormente, emparelhados com outros, a fim de criar uma nova 

embalagem com as tomas diárias de que um doente necessita. 

Ainda assim, a utilidade de forma também pode estar associada aos serviços, através 

da “combinação de atividades necessárias para criar e entregar um “pacote” satisfatório ao 

cliente” (Moura, 2006). Exemplo disso é a necessidade dos doentes virem a ter que passar, 

dentro da organização, por diversos serviços de prestação de cuidados de saúde, até ter alta 

hospitalar. 

Passando para a utilidade de posse, esta é marcada pela estreita colaboração entre o 

Marketing e a Logística, isto porque o Marketing terá como missão dar a conhecer e criar 

necessidade de posse e apetência dos produtos através da sua promoção/comunicação. 

Posteriormente, a logística irá procurar tornar disponíveis os produtos e serviços através das 

suas atividades de transporte, armazenagem, entre outras, na quantidade, qualidade, lugar e 

tempo certos, por forma a satisfazer o cliente. 

Este tipo de utilidade, no meu ponto de vista, não se enquadra tão bem no setor da 

saúde, já que para além de a população não procurar consumir cuidados de saúde sem destes 

necessitar, este parece-me um tipo de utilidade que melhor se aplica a medicamentos não 

sujeitos a receita médica, onde é mais fácil criar apetência. 

No que diz respeito à utilidade de tempo, esta aparece sob uma perspetiva de que os 

produtos devem estar disponíveis para os clientes/consumidores finais quando estes deles 

necessitam. Este tipo de utilidade é muito importante e faz-se sentir bastante quando algo 

falha, isto é, quando o produto não está disponível no tempo e lugar certo. 

Assim, torna-se necessário efetuar uma boa gestão de stocks, uma boa localização 

dos materiais, e um transporte oportuno, condições essas que fazem parte do domínio da 

logística, uma vez que, no setor da prestação de cuidados de saúde, esta falha pode levar a 

atrasos nas terapias dos doentes e, possivelmente, a posteriores complicações nos mesmos. 

Mas não só, também a organização irá sentir estas falhas, a nível do esforço financeiro que 

será necessário efetuar para a correção das mesmas. 

 A logística tem também a capacidade de criar utilidade de lugar, que corresponde ao 

valor acrescentado a um produto ou serviço quando este é disponibilizado para compra e/ou 
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consumo no lugar certo. Assim, a logística através da capacidade que tem de estender as 

fronteiras físicas das áreas de mercado, movimentando os produtos dos pontos de fabrico até 

aos locais de consumo, ou mesmo de um armazém para um serviço clínico, por exemplo, cria 

utilidade de lugar.  

 De referir que não importa só ter os produtos e serviços no tempo e lugar necessário, 

estes dois tipos de utilidade acabam por perder força se as quantidades necessárias, para 

fazer face às necessidades, não existirem. Nesse sentido, basta imaginar o quão crítico seria 

se uma organização de saúde não tivesse disponíveis as quantidades de medicamento 

necessárias para o tratamento de um conjunto de doentes, ou mesmo os materiais de 

consumo clínico para a realização de uma cirurgia. 

Desta forma, no sentido de se proporcionar utilidade de quantidade torna-se 

fundamental, para além das óbvias utilidades de tempo e lugar, ter uma boa capacidade de 

planeamento; uma boa gestão e controlo de inventários, bem como uma boa relação com os 

fornecedores, para que estes respeitem os prazos de entrega e, consequentemente, as 

necessidades dos seus clientes. 

  Podemos então dizer que se as atividades logísticas, se bem executadas, sempre 

com o fim último de disponibilizar o produto certo, na quantidade certa, no local certo, no 

tempo certo e ao custo mínimo, por forma a disponibilizar todos os tipos de utilidade 

necessárias para satisfazer uma necessidade em concreto, seguramente que irão surgir 

ganhos para todas as partes envolvidas. 

 

2.4 - Atividades Logísticas 

Abordados os atributos da gestão logística é importante conhecer através de que 

atividades é que essa utilidade pode ser disponibilizada. Já foi referido que a gestão logística 

é interveniente em toda a cadeia de abastecimento, dentro e fora da organização, 

estabelecendo relações e ligações tanto a nível operacional, como estratégico. Pelo que as 

várias atividades logísticas que são desenvolvidas, para além de serem importantes nas 

atividades da própria organização, acabam por ter também reflexos em todos os membros da 

cadeia de abastecimento que dela fazem parte. 

O campo de ação da gestão logística cobre um vasto leque de atividades que 

asseguram o seu desempenho. Moura (2006) diz que ”tradicionalmente, consideram-se 

apenas três atividades logísticas - Transporte, Armazenagem e Gestão de Stocks.”. O mesmo 

autor, citando Ballou (1987), diz que este ”considera que, para assegurar o serviço ao cliente 

(objetivo central da logística, na sua perspetiva), é necessário recorrer a várias atividades, 

hierarquizadas e separadas em dois grupos: primárias e secundárias (ou de suporte).” 
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Nas atividades primárias, encontram-se as atividades nucleares ou centrais, que 

Ballou (1987) designa por ciclo crítico, em função do seu papel na coordenação e 

cumprimento das funções logísticas e em termos dos custos logísticos totais que representam, 

sendo essas atividades: o transporte, a gestão de stocks e o processamento de encomendas. 

Relativamente às atividades secundárias, estas servem para apoiar e complementar 

as atividades principais, sendo elas: a armazenagem, a aquisição, a embalagem, a 

movimentação de materiais, a programação de produtos e a manutenção de informações. 

Deste modo, as primeiras estão envolvidas na criação física dos produtos, na sua venda e 

transferência e apoio pós-venda, entre as quais se incluem as logísticas de entrada e de saída, 

já as segundas apoiam estas atividades primárias. Na figura 3 é possível ver o que 

anteriormente foi referido: 

 
Figura 3 - Atividades primárias e secundárias da gestão logística 

 

Fonte: Adaptado de Moura (2006) citando Ronald H. Ballou - Basic Business Logistics, Prentice-Hall International 

Inc., U.S.A. 1987, p.9 

 

Ainda relativamente às atividades que fazem parte da gestão logística, Carvalho 

(2010), citando Shapiro & Heskett (1985); McGee, Copaciono & Rosenfield, (1985); Coyle, 

Bardi & Langley (1988); Lambert & Stock (1992); Carvalho (1996); Johnson & Wood (1996) e 

Langley et al. (2009), refere não só todas as atividades anteriormente referidas com maior 

detalhe, como ainda refere outras que ainda não haviam sido destacadas: 

 Transporte e Gestão do Transporte; 

 Armazenagem e Gestão da Armazenagem; 

 Embalagem (industrial) e Gestão da Embalagem; 

 Manuseamento de Materiais (matérias-primas, produtos em vias de fabrico e produtos 

finais) e Gestão de Materiais; 
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 Controlo e Gestão do Ciclo de Encomenda; 

 Previsão de Vendas; 

 Planeamento da Produção/Programação; 

 Procurement e Gestão do Ciclo de Procurement; 

 Serviço ao Cliente; 

 Localização e Gestão de Instalações; 

 Manuseamento de Materiais Retornados; 

 Suporte ao Serviço ao Cliente; 

 Eliminação, Recuperação e Reaprovisionamento de Materiais e Gestão Logística 

Inversa. 

 

Pretende-se, assim, dar a conhecer as várias atividades que constituem a gestão 

logística, as quais devem ser tidas em consideração para que, como já foi referido, se possa 

tirar o máximo de partido do que a gestão logística tem para oferecer e, em função disso, 

procurar atingir uma maior eficiência e eficácia logística sendo possível a sustentabilidade 

financeira das organizações e prestar um melhor serviço ao cliente. 

 

2.5 - Sistemas Logísticos 

 No ponto anterior foi possível compreender como as várias atividades, que fazem parte 

da gestão logística, se encontram divididas. Contudo, estas não se encontram isoladas, antes 

pelo contrário, interagem entre si formando um sistema. 

Assim, antes de abordar no que consiste um sistema logístico e o que deste faz parte, 

é importante começar pela definição do que é um sistema. Para tal, e recorrendo a Luís 

(2010), temos que: “Genericamente, um sistema consiste num conjunto de dados, 

componentes ou entidades (inputs) que interagem (processamento, armazenamento e 

tratamento) para produzirem resultados (outputs).” 

Neste sentido, e adaptando esta definição ao caso particular de um sistema logístico, 

pode então dizer-se que este irá consistir num conjunto de entidades que interagem, através 

da interligação de várias atividades logísticas num processo integrado, com a finalidade de 

controlar e harmonizar os fluxos de entrada e saída, tanto de informações como de materiais, 

por forma a se obter o máximo de eficiência nos serviços prestados, bem como criar valor 

para o cliente final, disponibilizando o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no 

tempo certo e ao custo mínimo.  

De referir que, num sistema logístico, através dessas interações entre entidades, são 

criados diferentes tipos de fluxos (Informacional; Físico e Financeiro), sem os quais um 

sistema logístico não seria exequível. A este respeito, Luís (2010) diz que: “A maioria das 
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definições de Gestão da Cadeia de Abastecimento reconhece implícita ou explicitamente, a 

existência de fluxos físicos (de matérias-primas, materiais, bens, produtos), fluxos 

informacionais e financeiros. A ligação entre as organizações que integram a cadeia, 

frequentemente de natureza jurídica distinta, é estabelecida por estes fluxos”. 

Assim, a definição destes tipos de fluxos relaciona-se com o facto de ser necessário 

que exista um fluxo informacional, onde as necessidades sejam comunicadas e os contornos 

contratuais entre a procura e a oferta sejam definidos (definição do produto e quantidade a 

entregar, e ainda do local e data de entrega); que exista uma resposta física ao que 

anteriormente foi acordado e, finalmente, que exista um pagamento associado a todo este 

processo. 

 Importa salientar que existem algumas ferramentas, técnicas e/ou modelos ao dispor 

da gestão logística que podem e devem ser utilizadas para melhor organizar e harmonizar 

uma instituição e toda a sua cadeia de abastecimento, sempre com o fim último de, não só 

criar valor para o cliente final, como para que seja possível obter o máximo de eficiência e 

eficácia, ao menor custo possível, nas atividades desempenhadas, fazendo com que, 

consequentemente, as organizações consigam diminuir o seu desperdício. 

Nos pontos que se seguem, apresentam-se as várias metodologias logísticas, 

suscetíveis de serem utilizadas pelas organizações de saúde, as quais podem permitir melhor 

controlar e agilizar todo o sistema logístico, e vão ser o objeto de estudo neste trabalho. 

 

2.5.1 - Metodologias de Aprovisionamento e Gestão de Stocks 

O aprovisionamento é um processo onde, depois de definidas as necessidades de 

bens e serviços, é estabelecida uma relação entre a organização cliente e a organização 

fornecedora com a finalidade de se adquirir equipamento, mercadorias e serviços necessários 

para a execução das várias funções e operações. 

Almeida e Lourenço (2009), relativamente à função aprovisionamento, referem que: 

“(…) esta tem por objetivo, nos hospitais, colocar à disposição dos serviços utilizadores os 

materiais e serviços, de que estes carecem, para a realização dos seus fins. Este objetivo 

deve ser realizado em tempo oportuno, nas quantidades e qualidades convenientes e ao 

menor custo.”. 

Desta forma, constituindo uma relação entre as organizações clientes e o mercado de 

fornecedores, Moura (2006) diz que: ”a função aprovisionamento desenvolve atividades como 

a localização e seleção de fornecedores, negociação de contratos, transportes de entrada, 

emissão e acompanhamento de encomendas, entre outras, terminando com a receção 

(quantitativa e qualitativa), tudo com o objetivo de obter os bens e serviços necessários, em 

tempo útil e ao menor custo.” 
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No processo de aprovisionamento, os recursos materiais a serem disponibilizados aos 

serviços utilizadores no setor da prestação de cuidados de saúde, segundo Carvalho e Ramos 

(2009), são de cinco grupos: Fármacos; Material de consumo clínico; Material hoteleiro; 

Material administrativo e Material de manutenção e conservação. 

Para que o processo de aprovisionamento seja bem executado, importa abordar duas 

vertentes: as Compras e a Gestão de stocks. Relativamente às compras, começaria por citar 

Baily et al. (1998), que referem que “pode definir-se os objetivos das compras como: comprar 

a qualidade de material correta, no tempo certo, na quantidade exata, da fonte certa, ao preço 

adequado”. 

Já Almeida e Lourenço (2009), citando o Departamento de Recursos Humanos do 

Ministério da Saúde Portuguesa (1990) referem que “O aprovisionamento hospitalar (…) trata 

milhares de artigos destinados às utilizações mais diversas e relaciona-se com um mercado 

heterogéneo em termos de qualidade, segurança e capacidade de resposta.”, o que acaba 

por demonstrar, de certa forma, que a primeira oportunidade para se reduzir os custos e 

incrementar a qualidade dos serviços prestados, através dos materiais que são utilizados, é 

na forma como se compra, 

Neste sentido, num mercado onde a qualidade dos artigos é considerada heterogénea, 

torna-se necessário que as organizações de saúde, no decorrer do seu processo de 

aprovisionamento, saibam comprar os artigos que melhor qualidade-preço apresentem, uma 

vez que é na atividade de procurement (aquisição de bens) que reside a oportunidade para 

se encontrar não só os fornecedores com melhor qualidade (a nível da quantidade e qualidade 

dos produtos e cumprimento dos prazos de entrega), mas também para se encontrar os 

produtos com preços mais baixos e que não comprometam a qualidade dos serviços a serem 

prestados, já que o interesse das organizações deve de incidir numa prestação de cuidados 

de saúde com qualidade (sem falhas) e, consequentemente, que não comprometa a sua 

sustentabilidade financeira. 

A este respeito, Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) dizem que: “A escolha de um 

fornecedor é uma decisão que tem impactos diretos na performance de uma empresa, 

podendo influenciar significativamente os seus indicadores de qualidade, custo e prazo. Num 

mercado cada vez mais competitivo, ávido pela baixa relação preço-qualidade, uma decisão 

natural é a escolha daquele fornecedor que apresente baixo custo e garanta uma qualidade 

satisfatória mínima aos seus produtos.”. Desta forma, as organizações ao terem a capacidade 

de encontrar este tipo de fornecedores, irão criar utilidade/valor de quantidade, tempo e lugar, 

conceitos esses anteriormente referidos no ponto 2.2, satisfazendo, neste sentido, os 

consumidores finais.  

 Por outro lado, a gestão de stocks deve estar presente e em sintonia com o processo 

de aprovisionamento, sendo necessário efetuar uma boa gestão dos inventários, controlando 
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as existências, pois é a partir destas que será possível conhecer as necessidades de produto 

a encomendar. A este respeito, Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000) referem que: “O controlo 

dos stocks é um fator decisivo da gestão da produção e das operações. No seu sentido mais 

lato, o controlo de stocks implica assegurar e manter o tipo e quantidade ótima dos recursos 

físicos exigidos pelo plano estratégico da organização.” 

Santos e Rodrigues (2006) dizem que num estudo de Krever et al. (2003), foi mostrado 

que uma gestão eficiente de stocks balanceia a disponibilidade de produto, o nível de serviço 

e os custos de manutenção. Já através de Olaru, Capatina e Buzia (2010), é dito que as 

operações de gestão de inventário são essenciais por forma a eliminar situações de rotura de 

stocks, as quais podem afetar de forma negativa as atividades de tratamento (a nível dos 

cuidados de saúde). 

Deste modo, é possível compreender que a gestão de stocks é uma área essencial 

para que as organizações consigam reduzir os seus custos, através de uma melhor 

ponderação das quantidades a encomendar: “Os stocks constituem um elevado investimento 

nas unidades de prestação de cuidados de saúde e a gestão eficaz dos mesmos pode trazer 

benefícios económicos significativos a este tipo de organizações.” Carvalho e Ramos (2009). 

Posto isto, aquando do processo de aprovisionamento, as organizações podem decidir 

obter/comprar mais ou menos stock, dependendo do grau de confiança que pretendam ter a 

nível do seu inventário e das suas operações, já que a necessidade de detenção de stock 

decorre, fundamentalmente, de uma maior dificuldade de sincronizar de forma perfeita a 

procura e a oferta, dificuldade essa que certamente se encontra presente na área da saúde, 

devido à imprevisibilidade do consumo por parte da procura, já que estamos a falar de 

cuidados de saúde: “(…) stocks são necessários porque há uma incompatibilidade intrínseca 

entre a procura e a oferta.” (Slack et al. (1997) citado por Rosa; Mayerle e Gonçalves (2010)). 

Já Baily et al. (1998), relativamente a estes níveis de stock, dizem que “todas as 

organizações mantêm alguma coisa em stock. O Stock pode ser um incómodo, uma 

necessidade ou uma conveniência.”, e ainda referem algumas razões para que se mantenha 

stock, as quais incluem: 

 A conveniência de ter itens disponíveis para atender a exigências sem necessidade 

de providências de última hora; 

 A redução de custos proporcionada pela compra ou produção de quantidades ótimas; 

 A proteção contra os efeitos de erros de previsão, registos imprecisos; 

 Erros de planeamento; 

 Provisão para as flutuações de venda ou produção. 
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Os mesmos autores ainda apresentam algumas abordagens construtivas para que 

esses stocks possam ser reduzidos: 

 Organizar os itens a ser entregues just-in-time em vez de os ter em stock para quando 

uma necessidade surge; 

 Encontrar maneiras de reduzir os custos de pedido, custos de set-up (ajustes de 

fabricação) e os lead times (tempos de espera) para que as quantidades ótimas sejam 

menores; 

 Fazer previsões mais rigorosas, assegurando registos corretos e melhor planeamento. 

Até porque, segundo You e Hsieh (2007), para controlar um sistema de inventário, a 

monitorização da procura não pode ser ignorada, uma vez que o inventário é 

conduzido por esta e, em muitos casos, uma pequena alteração no padrão da procura 

pode resultar numa mudança nas decisões ótimas de inventário. 

 

Posto isto, é possível compreender que, dependendo das necessidades e das 

estratégias definidas pelas organizações, diferentes decisões e políticas de gestão de stocks 

podem ser adotadas. A este respeito, Schwarz (2008) diz que uma das mais frequentes 

decisões enfrentadas pelos gestores operacionais é “quanto” de algo é que é necessário fazer 

ou comprar por forma a satisfazer os requisitos externos ou internos para certo item. 

Assim sendo, para a formulação de uma politica de stocks que não comprometa as 

necessidades de uma organização, Ramos (2010), diz que: “A definição de uma política de 

gestão de stocks para cada artigo implica responder a duas questões fundamentais: “Quando 

encomendar?” e “Quanto encomendar?” de forma a minimizar os custos e a satisfazer o 

cliente”. Neste sentido, estas duas questões, referidas por Ramos (2010), serão incorporadas 

na análise dos vários modelos de aprovisionamento e gestão de stocks a serem apresentados 

nos pontos seguintes, até porque cada modelo responde de forma distinta a cada uma destas 

questões. 

Desta forma, para a tarefa de se escolher uma política de gestão de stocks que melhor 

se adeque às necessidades de determinada organização, torna-se fundamental, em primeiro 

lugar, avaliar o comportamento da oferta (fornecedores) e da procura (clientes) no que toca à 

existência ou não de aleatoriedade. 

Segundo a mesma autora, se do lado da oferta, o prazo de entrega for fixo e sempre 

cumprido e as quantidades entregues corresponderem sempre às quantidades 

encomendadas, e se, do lado da procura, as quantidades procuradas forem conhecidas, então 

não existe aleatoriedade associada, considerando-se, assim, determinísticas, ou seja, é 

possível prever com exatidão o comportamento da procura e da oferta. Contudo, se tanto a 

procura como a oferta apresentarem um comportamento variável, isto é, um comportamento 

incerto, então serão consideradas estocásticas (aleatórias). Desta forma, os modelos de 
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gestão de stocks podem ser divididos em dois grandes grupos: Modelos Determinísticos e 

Modelos Estocásticos, os quais serão abordados de seguida. 

 

2.5.1.1 - Modelos Determinísticos 

Na aplicação deste tipo de modelo, conforme já tinha sido referido anteriormente, a 

procura e a oferta são conhecidas e constantes. Dentro deste ponto, os modelos 

determinísticos, segundo Ramos (2010), podem ser: 

 Modelo da Quantidade Económica de Encomenda; 

 Modelo da Quantidade Económica de Encomenda com Descontos de Quantidade; 

 Modelo da Quantidade Económica de Encomenda sem Reposição Instantânea dos 

Stocks. 

 

Modelo da Quantidade Económica de Encomenda: 

 Antes de explorar este modelo, importa referir Rosa; Mayerle e Gonçaves (2010) que, 

relativamente aos stocks, dizem: “Diante da necessidade da sua existência e considerando a 

sua importância, tanto estratégica como financeira, diversas técnicas e filosofias de trabalho 

abordam a questão da melhor gestão dos stocks. Uma das primeiras e mais tradicionais 

formas de trabalhar essa relação de trade-off, do ponto de vista da minimização de custos, é 

a utilização da quantidade económica de encomenda.” 

Esta Quantidade Económica de Encomenda (QEE), e citando Steve et al. (2001), é 

uma quantidade fixa de encomenda que é usada para minimizar os custos totais de inventário. 

Na mesma linha de pensamento, Olaru, Capatina e Buzina (2010) dizem que este modelo 

implica a determinação da quantidade a encomendar ótima a fim de cumprir o objetivo de 

minimizar os custos de encomenda e de posse. 

Schwarz (2008), por sua vez, diz que o modelo da QEE considera o trade-off entre o 

custo de encomenda e os custos de armazenagem. A ponderação deste tipo de custos faz 

sentido, já que, segundo Baboli; Neghab e Haji (2008), os custos de inventário e de transporte 

(uma das parcelas do custo de encomenda) são os custos operacionais mais importantes em 

toda a cadeia de abastecimento. 

Já Roodbergen, Vis e Taylor Jr. (2014) referem que apenas os custos de inventário e 

de armazenagem são a maior parte dos custos logísticos, dando como exemplo Vilson (2012), 

que diz que nos EUA é estimado que 32,6% dos custos totais logísticos estão associados com 

o custo de posse de stock, e Mayer et al. (2009), que dizem que na Europa, algumas 

estimativas reveleram que  os custos de inventário e armazenagem representam mais de 40% 

dos custos logísticos totais. 

Steve et al. (2001), citando Brown (1996), ainda refere que a fórmula da quantidade 

económica de encomenda é baseada nas seguintes suposições: 
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1. Todos os custos são conhecidos e não variam, e a procura por um artigo também é 

conhecida e não varia; 

2. Como resultado do ponto anterior, tantos os custos unitários de um artigo como os 

custos de uma reencomenda são fixos e não mudam de acordo com a quantidade; 

3. Apenas existe uma entrega para cada encomenda, o que é bom numa base para uma 

política de just-in-time (JIT) (que significa ter os artigos apenas quando estes são 

necessários (o JIT será alvo de análise mais adiante neste trabalho)). Sob o foco da 

QEE esta “única entrega” significa que o comprador irá incorrer em constituição de 

stocks até que os artigos sejam mesmo necessários. 

Neste modelo a procura é conhecida e constante, e a reposição de stock é instantânea, 

isto é, o abastecimento de determinado produto é feito de uma única vez, no momento que é 

acordado entre o fornecedor e a organização cliente. 

Assim, tendo a logística como um dos seus objetivos principais a minimização dos 

custos, a resposta neste modelo ao “Quanto encomendar?” é dada através da quantidade que 

minimiza os custos. Para que se saiba essa quantidade, há que conhecer as várias vertentes 

de custo que necessitam de ser conjugadas para que se encontre a quantidade que minimiza 

os custos associados à formação de stocks. Essas vertentes de custo, genericamente, 

segundo Schwarz (2008) e Carvalho e Ramos (2009), são: 

 Custo de aquisição; 

 Custo de encomenda; 

 Custo de posse de stock; 

 Custo total de aprovisionamento (Conjunto de todos os custos anteriormente referidos) 

– apenas apresentado por Carvalho e Ramos (2009). 

 
O custo de aquisição, diz respeito ao custo associado à compra efetiva dos stocks, isto 

é, ao custo (preço) do que se está a comprar. 

O custo de encomenda, relaciona-se com: “Estimar o custo associado ao lançamento 

e receção de cada encomenda. Este custo engloba o custo com recursos humanos 

(preparação da encomenda e receção e conferência da mesma), comunicações consumíveis, 

entre outros.” (Carvalho e Ramos, 2009). 

 Relativamente ao custo de posse de stock, este diz respeito ao custo de 

manter/constituir os stocks. A este respeito, Faria e Costa (2005), referem um conjunto de 

custos associados à constituição de stocks: 

 Custo de oportunidade dos stocks; 

 Custo de serviços de inventários (impostos e seguros); 

 Custo de espaço para a armazenagem; 

 Custo de riscos de stocks; 
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 Custo total de manutenção de inventário (Conjunto de todos os custos anteriormente 

referidos). 

 
O custo de oportunidade dos stocks, relaciona-se com o facto de que os stocks exigem 

o investimento de capital que poderia ter outras aplicações, como serve de exemplo o 

desenvolvimento de processos internos, a contratação de mais pessoal, entre outras 

aplicações que se julga poderem trazerem uma mais-valia para a organização. 

O custo de serviços de inventários relacionam-se com os impostos e seguros que a 

organização que detém stock em armazém pode ter de pagar, e que será maior ou menor em 

função da maior ou menor quantidade de produto a armazenar. 

No que diz respeito ao custo de espaço para a armazenagem, estes relacionam-se 

com os custos em função do volume de produtos em stock que são necessários armazenar, 

já que quanto mais produtos forem necessários armazenar, maior terá que ser o armazém e, 

consequentemente, maior será o custo do seu aluguer. Se a organização optar pela comprar 

do espaço de armazenagem, este custo será fixo e não variável, não podendo por isso ser 

controlado.  

 Relativamente ao custo de riscos dos stocks, segundo Lambert et al. (1998) citado por 

Faria e Costa (2005), estes incluem riscos de obsolescência (perecibilidade, incêndio e 

sazonalidade), avarias, perdas e custos de realocação. 

Posto isto, sendo a procura conhecida e constante, a quantidade a encomendar irá 

depender de uma ponderação dos custos totais envolvidos (Custo de aquisição + Custo de 

encomenda + Custo de posse de stock), por forma a encontrar a quantidade a encomendar 

que comporta um custo mais baixo. Na Figura 4 é possível visualizar como decorre esse 

processo. 

 
Figura 4 - Representação das funções Custo de Encomenda, Custo de Posse de Stock, Custo de Aquisição e 

Custo Total de Aprovisionamento 

 
Fonte: Carvalho e Ramos (2009) 
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Na figura supra apresentada é possível identificar quatro tipos de quantidades a 

encomendar, que representam quatro políticas distintas. Uma vez que a procura é conhecida 

e constante para este modelo, as 120.000 unidades representariam a quantidade necessária 

para fazer face à procura num ano, sendo que, no caso de se pretender adotar uma política 

de gestão de stocks onde se encomenda apenas uma vez por ano, esta seria a quantidade a 

encomendar, sem nunca esquecer que será necessário que a organização disponibilize dos 

meios financeiros e do espaço necessário para receber essa mesmas quantidade. 

As restantes quantidades apresentadas seriam o resultado de políticas de gestão de 

stocks de duas encomendas por ano (semestrais: 60.000 unidades); 12 encomendas por ano 

(mensais: 10.000 unidades) e 52 encomendas por ano (semanais: 330 unidades). 

Na figura 4 é ainda possível constatar que, à medida que a quantidade a encomendar 

aumenta, o custo de posse de stock aumenta, e que o custo de encomenda diminui, uma vez 

que é necessário realizar um menor número de encomendas por ano. Já a situação inversa 

ocorre quando a quantidade a encomendar diminui. Assim, torna-se necessário encontrar um 

ponto de equilíbrio do trade-off entre a frequência das encomendas e o nível de stock a 

manter, ponto esse que irá corresponder ao mínimo da função custo total e que é também 

possível de ser visualizado na figura 4. 

Para o exemplo apresentado, é visível que nenhuma das quatro políticas abordadas 

(anual, semestral, mensal ou semanal) é a ótima por forma a minimizar os custos, situando-

se a quantidade ótima a ser encomendada, e que minimiza os custos, entre as 300 unidades 

e as 10.000 unidades. 

Ainda relativamente às quantidades a encomendar, importa destacar dois pontos. O 

primeiro relaciona-se com o facto de o espaço físico em armazém ser limitado, pelo que existe 

um stock máximo que não pode ser ultrapassado, sendo que esse fator deve ser tido em 

consideração no decorrer deste processo. 

Já o segundo ponto relaciona-se com o facto de que este modelo é utilizado para um 

único produto, pelo que se deve sempre deixar espaço para os restantes produtos de que a 

organização detém ou, por outro lado, realizar todo este processo com o espaço máximo que 

se pretende disponibilizar em armazém para cada produto. 

Respondida a questão de “Quanto encomendar?”, fica por responder a questão de 

“Quando encomendar?”. Nesse sentido, encontra-se apresentado na figura 5 o gráfico Dentes 

de Serra, onde se pretende representar as relações entre o Ponto de Encomenda e o seu 

respetivo Lead Time (prazo de entrega). 
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Figura 5 - Gráfico Dentes de Serra 

 
Fonte: Ramos (2010) 

 

Antes de responder concretamente à pergunta “Quando encomendar?”, começaria por 

referir que, nos modelos determinísticos, do qual este modelo faz parte, não é considerado 

stock de segurança, uma vez que se pretende consumir as quantidades na sua totalidade até 

que estas se esgotem e, sendo a reposição instantânea e a procura conhecida e constante, 

a realização da encomenda apenas depende do lead time do fornecedor, isto é, apenas 

depende do tempo de resposta deste face à encomenda efetuada. 

Assim, conhecendo o lead time do fornecedor, basta calcular a quantidade de stock a 

partir da qual uma nova encomenda é emitida, a qual é efetuada quando o nível de stock 

atinge uma quantidade pré-definida, quantidade essa que faz despoletar a encomenda e que 

se denomina de ponto de encomenda, pois é o ponto (uma quantidade em posse) que assinala 

a necessidade de lançar uma encomenda. Esta quantidade pré-definida deve ser calculada 

em função da quantidade necessária para os vários dias que o fornecedor necessita para 

entregar as novas quantidades de produto, dias esses que serão acordados entre a 

organização cliente e a organização fornecedora. 

Este modelo parece ser uma oportunidade para que as organizações consigam saber 

as quantidades a encomendar que minimizam os seus custos e, em função disso, ajudar a 

manter a sua sustentabilidade financeira. Contudo, acreditar que, após vários ciclos de 

aprovisionamento, não ocorrem alterações na quantidade procurada e/ou no tempo de 

entrega é algo que não deve fazer parte da “mentalidade” das organizações que operam na 

área dos cuidados de saúde, já que isso seria colocar em causa, no caso de ocorrerem falhas, 
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a capacidade de executar os vários tratamentos aos utentes quando estes deles 

necessitariam. Este último ponto ainda será motivo de análise mais à frente neste trabalho. 

 

Modelo da Quantidade Económica de Encomenda Com Descontos de Quantidade: 

 No modelo anteriormente apresentado, foi possível compreender que o custo unitário 

de aquisição de determinado produto não variava com a quantidade encomendada. Contudo, 

em muitos cenários de compra, os fornecedores oferecem descontos no custo das unidades 

para motivar os compradores a adquirir maiores quantidades (Schwarz, 2008). Como tal, 

como resultado desse acontecimento, irá existir a ocorrência de diferentes impactos nos 

vários tipos de custos e que compõem o Custo Total de Aprovisionamento, conforme referem 

Carvalho e Ramos (2009): 

 Custo de Aquisição: Irá diminuir, devido aos descontos associados a uma determinada 

quantidade adquirida;  

 Custo de Encomenda: Irá diminuir uma vez que para se usufruir dos descontos de 

quantidade será encomendada uma quantidade maior, o que irá fazer com que a 

organização cliente mais rápido chegue às quantidades procuradas para determinado 

ano e, consequentemente, será necessário efetuar menos encomendas; 

 Custo de Posse: Inversamente aos dois custos anteriores, este custo irá aumentar 

uma vez que a quantidade em stock irá ser maior, já que a quantidade a receber de 

cada encomenda será maior por forma a tirar partido dos descontos de quantidade. 

 

Os mesmos autores ainda referem que: “O desconto comercial de quantidade só será 

compensatório se a diminuição do custo de aquisição anual e do custo de encomenda anual 

for superior ao aumento do custo de posse de stock anual.”. 

Respondendo então à questão de “Quanto encomendar?” para este modelo, esta irá 

depender do preço de aquisição, já que cada preço apresentado vai dar origem a uma função 

custo total de aprovisionamento (custo de posse + custo de encomenda + custo de aquisição) 

diferente, devendo-se assim escolher a quantidade que minimiza esse custo total de 

aprovisionamento. Na figura 6 é possível visualizar um exemplo de uma representação da 

função “custo total de aprovisionamento” na existência de uma possível tabela com vários 

preços em função da quantidade de produtos a encomendar, onde é possível de se 

compreender o processo de escolha da quantidade ótima a ser encomendada. 
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Figura 6 - Representação da função custo total na existência de uma tabela de preços, em função da quantidade 
a encomendar 

 
Fonte: Ramos (2010) 

 

Passando a responder à questão de “Quando encomendar?”, o procedimento é o 

mesmo que no modelo apresentado anteriormente (Modelo da Quantidade Económica de 

Encomenda), pelo que não existe necessidade de descrever esse mesmo procedimento 

novamente. 

 

Modelo da Quantidade Económica de Encomenda Sem Reposição Instantânea: 

Neste modelo, tal como nos modelos anteriormente referidos, a procura é conhecida 

e constante ao longo do tempo. Contudo, a grande diferença reside no fato de a reposição 

não ser instantânea, isto é, a reposição é gradual ou faseada, que é mais suscetível de 

acontecer em empresas produtoras, onde o stock é reposto de forma gradual de acordo com 

a taxa de produção da fábrica, ou em retalhistas quando recebem uma encomenda dividida 

em vários carregamentos durante um determinado período de tempo, como refere Ramos 

(2010). 

Desta forma, o abastecimento neste tipo de modelo é contínuo, uma vez que à medida 

que o stock vai dando entrada de forma gradual, a procura vai ocorrendo, acabando por o 

stock máximo nunca atingir a quantidade encomendada. Ramos (2010) ainda refere que neste 

modelo é importante que a taxa de abastecimento seja superior à taxa de procura, para que 

não exista rotura de stock. Na figura 7 é possível verificar um exemplo do comportamento a 

nível do processo de aprovisionamento num modelo sem reposição instantânea, ao longo de 

um determinado período de tempo. 
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Figura 7 - Comportamento da quantidade em stock no  Modelo QEE Sem Reposição Instantânea 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Neste modelo a resposta à questão de “Quanto encomendar?” irá ser a quantidade 

económica de encomenda (QEE), isto é, a quantidade a encomendar que irá corresponder ao 

ponto que minimiza os custos totais envolvidos (Custo de aquisição + Custo de encomenda + 

Custo de posse de stock), cujo processo poderá ser idêntico tanto ao do primeiro modelo 

abordado (Modelo da Quantidade Económica de Encomenda), como do segundo (Modelo da 

Quantidade Económica de Encomenda com Descontos de Quantidade), dependendo apenas 

do facto de se a organização opta por tirar proveito dos descontos de quantidade ou não. 

 No que diz respeito à questão de “Quando encomendar?”, o procedimento é o mesmo 

que nos dois modelos anteriormente apresentados, com a única diferença, como já foi 

referido, de que a reposição não é instantânea, conforme é possível de se compreender na 

figura 7 supra apresentada. 

 

Limitações e Aplicabilidade no Setor da Saúde: 

 A Management Sciences for Health (2012) refere que as limitações da QEE residem 

no fato de se assumir que o lead time e a taxa de consumo são previsíveis, que as 

encomendas são recebidas instantaneamente e que as roturas de stock não são permitidas. 

Já Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) referem que Wild (2002) argumenta que um 

modelo deste tipo resulta num nível de stock geralmente muito elevado, devendo ser utilizado 

apenas quando não há outra alternativa. Os mesmos autores, ainda referem que o modelo da 

Quantidade Económica de Encomenda foca exclusivamente a redução de custos e não a 

redução do nível de stocks, redução essa que é o objetivo da filosofia just-in-time. 

A este respeito, no setor da prestação de cuidados de saúde a aplicação tradicional 

do Just-in-time, como será visto mais à frente neste trabalho de projeto, tem por base a 

obtenção de stock apenas quando este é necessário e, estando a falar de cuidados de saúde, 

isso não seria funcional, já que poderia colocar em causa a saúde das pessoas através da 



27 

 

falta dos produtos que seriam necessários para o seu tratamento, devido a alguma 

irregularidade suscetível de acontecer no ato da entrega desses mesmos produtos. 

Assim, é necessário garantir algum stock, acabando por a limitação supra referida, por 

Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010), não apresentar tanta relevância para as organizações que 

fazem parte do setor da prestação de cuidados de saúde. 

Apresentadas as várias limitações dos modelos referidos, estes podem não ser os que 

melhor se aplicam às organizações que operam no ramo dos cuidados de saúde. Tal começa 

por se justificar num dos pressupostos principais deste tipo de modelos, que se relaciona com 

as características da procura, que se considera ser conhecida e constante, conforme refere a 

Management Sciences for Health (2012), uma vez que a população (procura) apresenta níveis 

e necessidades de saúde distintos e, consequentemente, a procura de cuidados de saúde, 

bem como dos consumíveis necessários para efetuar a prestação desses mesmos cuidados, 

irá variar, tornando-se imprevisíveis, o que faz com que a procura seja instável. 

Ainda assim, aproximações são sempre suscetíveis de se alcançar recorrendo a 

históricos de consumos e das respetivas necessidades de materiais. Contudo, flutuações 

significativas na procura são sempre suscetíveis de ocorrer, quer pelo aparecimento de surtos, 

ou pela simples incerteza associada ao fator “saúde” de cada indivíduo. 

Relativamente a este conhecimento da procura, Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000) 

dizem que: “no mundo real, a procura de cada artigo é apenas uma estimativa. Há muitas 

variáveis que podem influenciar a procura: os preços da concorrência, as condições 

económicas e sociais e os substitutos.”, pelo que assumir que a procura, ainda para mais a 

de cuidados de saúde, é conhecida e constante, é algo que não deve de ser aplicável à 

realidade que se está a estudar. 

 Dentro da mesma linha de pensamento entra a questão da oferta, já que também 

existem fatores como o aparecimento de problemas associados à produção dos fornecedores, 

falhas dos fornecedores, problemas de trânsito no decorrer da entrega da encomenda, entre 

outros, que podem fazer com que os fornecedores (oferta) de determinado consumível, que 

é necessário para a prestação de um cuidado de saúde, não esteja disponível quando 

necessário. 

A este respeito, Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000), ainda referem que: “no mundo 

real, raramente existem situações de certeza. Neste problema assume-se como conhecido o 

momento exato para lançar a encomenda. Mas os problemas com os transportes, as 

dificuldades de efetivação da encomenda, bem como outros tipos de problemas, tornam 

muitas vezes o tempo de espera num fenómeno altamente imprevisível.”, pelo que também 

assumir que determinado consumível irá estar sempre disponível assim que os restantes 

produtos se esgotem, sem que exista falha na sua entrega por parte dos fornecedores, é algo 

que não se deve de ter como um dado adquirido. 
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É possível pois compreender que das duas questões que foram alvo de análise no 

decorrer deste tipo de modelos (“Quando encomendar?” e “Quanto encomendar?”), as 

políticas associadas ao “Quando encomendar?” são de aplicabilidade reduzida, devido ao 

facto de se assumir o comportamento dos fornecedores como conhecido e constante quer a 

nível do prazo de entrega como das quantidades entregues, conforma já tinha sido referido. 

Ainda assim, as políticas associadas ao “Quanto encomendar?” são metodologias que 

podem e devem ser tidas em consideração como auxiliares/aproximações no processo de 

aprovisionamento por parte das organizações de saúde, já que estas organizações têm todo 

o interesse em conhecer as quantidades que minimizam os seus custos, com ou sem 

descontos de quantidade: “As quantidades calculadas usando este modelo devem, apesar de 

tudo, serem tratadas como guidelines e não como absolutas.” (Management Sciences for 

Health, 2012). 

A este respeito ainda é dito, através de Olaru, Capatina e Buzia (2010), que mesmo 

que o modelo da QEE não possa ser aplicado a cada situação de inventário, a maioria das 

organizações considera que a sua aplicação é necessária em, pelo menos, certos aspetos da 

gestão de stocks, especialmente nas situações em que estão previstas aquisições repetidas 

de produtos. 

Os mesmos autores, no seu estudo, onde procuraram encontrar uma forma concreta 

para resolver um problema no modelo da QEE associada à prática da gestão de inventário 

numa sala de consultas, concluíram que este modelo é mais apropriado para itens que são 

utilizados numa base regular, na qual a procura é relativamente estável e independente, e 

ainda referem: 

“Nas gestão de cuidados de saúde, a QEE pode ajudar os decisores a minimizar os custos 

associados com a compra de itens como luvas, máscaras cirúrgicas, seringas ou pensos (…) 

nós consideramos que a determinação da quantidade económica de encomenda, facilitada 

por um software de cuidados de saúde customizado, permite um planeamento eficiente da 

alocação ótima dos recursos financeiros.” 

Deste modo, o modelo da Quantidade Económica de Encomenda fornece uma 

oportunidade para melhor se controlar e minimizar os custos no processo de 

aprovisionamento e, assim, minimizar um dos pontos com maior influência na sustentabilidade 

financeira das organizações de saúde, e que se relaciona com os vários tipos de custos 

existentes no decorrer do processo de aquisição de bens que, conforme foi referido no ponto 

1.1, pertencem à segunda maior rubrica na estrutura de custos de um hospital público. 
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2.5.1.2 - Modelos Estocásticos 

Abordados os modelos determinísticos, importa agora abordar os modelos 

estocásticos, em que a procura e a oferta apresentam um comportamento aleatório, isto é, 

um comportamento incerto, características essas mais relacionadas e aplicáveis com o setor 

da saúde, devido à natureza do que se produz: cuidados de saúde. Assim, devido à presença 

desta incerteza, a complexidade e a dificuldade da gestão de stocks aumenta, estando 

inerente o risco de acontecerem roturas de stock. 

Apesar desta variação na procura e na oferta, é sempre possível recorrer a 

aproximações históricas tanto relativamente aos cuidados de saúde prestados e, 

consequentemente, aos respetivos materiais de consumo clinico e produtos farmacêuticos 

utilizados; como aproximações do tempo médio e quantidades entregues por parte dos 

fornecedores. 

Ainda assim, podem existir variações superiores aos valores médios registados nesses 

mesmos históricos, e por essa razão, pode e deve ser utilizado um mecanismo para 

“contornar” estas situações de forma a melhor lidar com este comportamento aleatório e a 

minimizar um pouco a complexidade associada à gestão destes stocks. Esse mecanismo é a 

constituição de um stock de segurança, uma vez que, estando em causa variações nos 

consumos e nas entregas, este poderá servir como um suporte para combater essas 

variações, absorvendo parte ou na totalidade as mesmas. 

Segundo Steve et al. (2001) o stock de segurança é o inventário que é mantido em 

excesso do nível esperado da procura para proteger contra a falta de inventário, condição 

essa que é conhecida como rotura de stock. Relativamente à utilização desta ferramenta, 

Santos e Rodrigues (2006) dizem que a “utilização de stocks, seja de segurança ou de 

cobertura para atender à procura média durante o lead time é extremamente importante 

porque possibilita um melhor nível de atendimento ao cliente e melhora a competitividade da 

empresa em relação aos concorrentes.” 

Por sua vez, Kampen et al. (2010) diz que “(…) ter um stock de segurança aumenta a 

capacidade de resposta do sistema, a qual é útil para lidar com mudanças de curto prazo na 

procura.”. Inderfurth e Vogelgesang (2013) citando Silver et al. (1998) referem que: “(…) para 

items com significativa produção variável (como acontece nos produtos que fazem parte da 

prestação de cuidados de saúde) é fortemente recomendado instalar stocks de segurança.”. 

Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) ainda referem que, para além da função de cobrir 

variações aleatórias, o stock de segurança atua nos momentos de falha no reabastecimento, 

no transporte, na comunicação, na produção, na previsão da procura, entre outros. 

Visto que o stock de segurança é utilizado por forma a evitar roturas de stock, este irá 

depender, segundo Ramos (2010) e a Management Sciences for Health (2012), de dois 
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fatores: da variabilidade da procura face aos valores médios registados; e da variabilidade da 

entrega por parte dos fornecedores. 

Mais, o stock de segurança a ser formulado irá estar também relacionado com o nível 

de serviço que a organização de saúde pretender prestar. Este nível de serviço, segundo 

Carvalho e Ramos (2009), designa-se como a probabilidade de ter disponível a quantidade 

procurada, sendo o complementar do nível de serviço, a probabilidade de rotura. 

Como exemplo, os mesmos autores dizem o seguinte: “Se o nível de serviço for de 95%, então 

a probabilidade de rotura é de 5%. Isto significa que, por exemplo, analisando 100 ciclos de 

aprovisionamento, em 95 a quantidade em stock foi suficiente para cobrir a procura e em 5 a 

procura foi superior ao stock existente.” 

Os mesmos autores ainda referem que quanto maior for o nível de serviço e a 

variabilidade da procura ou do prazo de entrega do fornecedor, maior será também o stock 

de segurança a manter. 

Por outro lado, Priyan e Uthayakumar (2014) referem que ao encurtar o lead time, os 

compradores podem baixar o stock de segurança, reduzir as perdas por falta de stock e 

melhorar o nível de serviço ao cliente. Desta forma, escolher os fornecedores com um lead 

time mais curto e que não comprometam a qualidade dos produtos que entregam é essencial 

para que não se mantenha um stock de segurança elevado e, assim, reduzir o capital que se 

encontra empatado com este tipo de stock. 

Posto isto, importa destacar que o stock de segurança a definir irá também depender 

do modelo de aprovisionamento e gestão de stocks que se pretende implementar, que podem 

ser de dois tipos: 

 Modelo de Revisão Contínua; 

 Modelos de Revisão Periódica. 

 

Modelo de Revisão Contínua: 

 Este modelo é uma adaptação do modelo da Quantidade Económica de Encomenda, 

sendo por isso a sua metodologia semelhante, com a diferença de que neste modelo existe 

stock de segurança para fazer face à aleatoriedade. 

No modelo de revisão contínua, conforme referem Steve et al. (2001), Management 

Sciences for Health (2012), Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010) e Hariga (2010), os níveis de 

inventário são monitorizados de forma contínua, e cada alteração no inventário tem de ser 

registada. Quando o inventário em posse descer abaixo do ponto de encomenda, uma nova 

encomenda, com uma quantidade fixa de produto, é desencadeada. 

Steve et al. (2001) referem que este modelo deve de ser utlizado para artigos críticos 

ou caros, até porque são estes que melhor importa controlar, de forma mais contínua, para 

que a sua falta/rotura não aconteça. 
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Assim, de forma resumida, neste modelo as quantidades a encomendar são fixas, 

tornando-se evidentemente conveniente repor os stocks em quantidades económicas (Rosa, 

Mayerle e Gonçalves, 2010), mas o período entre encomendas é variável (Bamford e 

Forrester, 2009), uma vez que irá depender do ritmo da procura/consumo. 

 Segundo a Management Sciences for Health (2012) os stocks de segurança são mais 

baixos neste tipo de modelo do que no Modelo de Revisão Periódica, ainda que este stock de 

segurança continue a ser necessário. Isto deve-se ao facto de que neste modelo existe uma 

monitorização mais apertada sob os stocks, o que permite que sejam tomadas decisões mais 

ponderadas e atempadas a fim de se restabelecerem os níveis de stock que se consideram 

necessários para o bom funcionamento das atividades das organizações. Na figura 8 é 

possível ver como funciona este modelo. 

 
Figura 8 - Representação gráfica da metodologia do modelo de Revisão Contínua 

 

Fonte: Ramos (2010) 

 
Tal como nos modelos determinísticos, importa também nos modelos estocásticos 

responder às questões de “Quanto encomendar?” e “Quando encomendar?”. Assim, no que 

diz respeito à questão de “Quanto encomendar?”, já foi referido que a quantidade a 

encomendar é fixa e, tal como nos modelos anteriores, o interesse é em encomendar as 

quantidades que minimizam os custos totais (custo de posse, custo de encomenda, custo de 

aquisição), como refere Ramos (2010). Por isso, a quantidade a encomendar deve de ser a 

mais próxima da quantidade económica de encomenda. 

Ainda assim, segundo a mesma autora, o custo total pode também incluir o custo de 

rotura, já que devido à aleatoriedade associada à procura e oferta, existe uma maior 

possibilidade de rotura neste tipo de modelo, devendo por isso o custo com uma possível 

rotura ser também contemplado. Esse custo, ainda que complexo de se estimar, pode estar 

relacionado com as consequências provenientes do tempo de carência por falta de produto, 
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podendo dar-se como exemplo, o agravamento ou complicação de uma patologia devido à 

falta de determinado medicamento ou de qualquer outro tipo de produto consumível que é 

necessário no ato de prestação de cuidados de saúde. 

Relativamente à questão de “Quando encomendar?”, o procedimento será idêntico a 

todos os modelos abordados até agora, isto é, a encomenda é realizada quando o nível de 

stock atingir o ponto de encomenda, conforme já tinha sido referido anteriormente. 

A Management Sciences for Health (2012) ainda refere que a principal vantagem deste 

modelo, relativamente aos outros, é a habilidade deste responde rapidamente a mudanças 

repentinas no consumo, porque o nível de inventário é revisto continuamente e encomendas 

são feitas frequentemente. A mesma organização diz ainda que este modelo não se adequa 

a todos os sistemas de abastecimento de produtos farmacêuticos do setor público. E como 

tal, referem algumas limitações: 

 Se o lead time não é relativamente curto (1 mês ou menos), o modelo de revisão 

contínua vai ser difícil de se utilizar sem se manter uma grande quantidade de stock 

de segurança; 

 Se o sistema de abastecimento não conseguir manter registos de stocks corretos e 

precisos, o modelo de revisão contínua irá falhar porque no momento em que as 

transações são registadas, artigos vitais podem estar fora de stock. 

 

Modelo de Revisão Periódica: 

O outro modelo que faz parte dos modelos estocásticos é o Modelo da Revisão 

Periódica. Neste modelo, a Management Science for Health (2012) diz que as encomendas 

podem ser efetuadas apenas em intervalos específicos, e que os bens são encomendados 

em todos esses intervalos. 

Assim, uma encomenda é efetuada numa data pré-definida, através de um processo 

de negociação com os fornecedores ou por programação interna, havendo uma periodicidade 

entre encomendas estabelecida. (Ramos, 2010 e Bamford e Forrester, 2009). A este respeito, 

Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010), citando Novaes e Alvarenga (1994) e Tubino (2000) ainda 

dizem que: “(…) o intervalo pode ser convenientemente escolhido de forma a fazer coincidir, 

numa mesma data, as emissões dos pedidos de vários produtos, facilitando o processo de 

aquisição e aproveitando eventuais descontos no transporte.” 

Desta forma, este modelo é um sistema de inventário onde o nível de inventário é visto 

depois de um período de tempo específico, sendo que uma quantidade (variável) é 

encomendada dependendo do nível de inventário em stock (Steve et al., 2001). Já Chiang 

(2009) diz que uma vez que a procura varia de período para período, a quantidade a 

encomendar também varia. Assim, neste processo, o stock mantido é comparado com o ‘nível 
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máximo de stock’ estipulado, e a diferença entre essas duas vertentes será o tamanho da 

encomenda (Bamford e Forrester, 2009). 

 Ainda assim, Chiang (2009) diz também que é possível que a quantidade a 

encomendar seja (quase) fixa nos modelos de revisão periódica, e que tal cenário é atraente 

e desejável tanto para o fornecedor como para o comprador, já que simplifica a produção, a 

entrega, e o procedimento de atualização do registo de inventário (para o comprador). Assim, 

este modelo opera de forma mais eficiente quando os padrões de consumo são relativamente 

estáveis. 

Contudo, este último cenário não parece ser o que melhor se enquadra com o setor 

da prestação de cuidados de saúde, uma vez que, como já foi referido anteriormente, a 

aleatoriedade associada à procura é elevada, o que faz com que possam existir variações 

significativas no consumo o que, consequentemente, leva a que as quantidades a 

encomendar possam ser distintas entre diferentes períodos de aprovisionamento.  

Resumidamente, ao contrário do modelo da revisão contínua, este modelo revê de 

forma periódica os stocks, onde a quantidade a encomendar será variável, e o tempo de 

encomenda fixo. Na figura 9 é possível ver como funciona o referido modelo. 

 
Figura 9 - Representação gráfica da metodologia do modelo de Revisão Periódica 

 
Fonte: Ramos (2010) 

 

Como é possível observar, também neste modelo é definido um stock de segurança 

para fazer face à aleatoriedade presente tanto na procura, como no prazo de entrega das 

encomendas por parte do fornecedor, havendo rotura de stock se o período entre 

encomendas mais prazo de entrega for superior ao stock necessário para o próximo período. 
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Ao contrário do Modelo de Revisão Contínua, neste modelo, segundo a Management 

Sciences for Health (2012), o stock de segurança a definir irá ser maior, já que para além da 

monitorização dos produtos ser menor; também não existe um ponto de encomenda, já que 

só se encomenda na data pré-acordada com o fornecedor e, como tal, é necessário haver 

uma maior salvaguarda no caso da procura ser maior. 

Posto isto, e respondendo à questão de “Quanto encomendar?”, esta quantidade irá 

variar de ciclo de encomenda para ciclo de encomenda, e irá corresponder, conforme já foi 

referido, à diferença entre o stock mantido e o ‘nível máximo de stock’ estipulado. 

Segundo Ramos (2010), devido à variabilidade da quantidade a encomendar, o cálculo do 

custo dessa quantidade (custo de aprovisionamento) irá ser efetuado com a quantidade 

encomendada média, que irá corresponder à procura média durante o período entre 

encomendas. 

Relativamente à questão do “Quando encomendar?”, o lançamento da encomenda é 

pré-acordada entre a organização cliente e a organização fornecedora, com uma 

periodicidade fixa, conforme já tinha sido referido. A este respeito, Ramos (2010) refere que 

se for possível negociar com os fornecedores a periodicidade da entrega, esta deve de ser o 

mais próximo possível do período económico entre encomendas, pois irá corresponder ao 

período que minimiza o custo total de aprovisionamento, o que irá permitir reduzir custos. 

 Sobre este período económico de encomenda, a Management Sciences for Health 

(2012) refere ainda que não só a fórmula para o seu cálculo produz recomendações que 

devem de ser arredondadas; como que com um maior custo de aquisição este período 

económico de encomenda diminui. Este último pensamento faz sentido, uma vez que se os 

bens a encomendar comportarem um sacrifício financeiro mais elevado, ou se forem bens 

muito perecíveis, é preferível que não exista tanto dinheiro empatado em stock, optando-se 

por períodos entre encomendas mais curtos, por forma a não comprometer a sustentabilidade 

das organizações. 

 Importa ainda destacar, com base em Bamford e Forrester (2009) e a Management 

Sciences for Health (2012), algumas vantagens associadas à utilização deste modelo: 

 As encomendas são executadas em intervalos específicos. Portanto, haverá uma 

maior carga de compra e múltiplas encomendas a um único fornecedor: o que pode 

baixar os custos de encomenda; 

 Revisões regulares significa que não se constituem stocks obsoletos. 

 Um modelo de revisão periódica pode ser preferível para os fornecedores porque 

permite que estes programem a sua procura durante o ano; 

 Os artigos com procura variável podem ser comprados mais frequentemente em lotes 

mais pequenos, reduzindo o excesso de stock e custos com encomendas de 

emergência; 
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 Como muitos produtos precisam de ser reencomendados em períodos específicos, os 

custos de aquisição são melhor controlados. 

 

 Ainda assim, Bamford e Forrester (2009) ainda referem algumas desvantagens 

associadas à utilização deste mesmo modelo:  

 Política de maior risco com uma alta chance de roturas de stock. Por isso, é mantido 

um maior stock de segurança para compensar (o que irá levar, por sua vez, a que mais 

capital seja investido para se formular esse stock de segurança); 

 Tamanhos de encomenda variáveis no reabastecimento (o que faz com que não se 

possa tirar proveitos dos descontos de quantidade, nem da quantidade económica de 

encomenda); 

 

Aplicabilidade no Setor da Saúde: 

Feita a análise dos modelos estocásticos, importa agora compreender a sua 

aplicabilidade no setor da prestação de cuidados de saúde. Pode referir-se que estes dois 

tipos de modelos abordados anteriormente (Modelo da Revisão Contínua e Modelo da 

Revisão Periódica) são os que melhor se aplicam às organizações hospitalares. 

Estes modelos são os únicos que têm em consideração o stock de segurança, o qual 

é fundamental já que, como refere Ramos (2009), existe uma incerteza associada à 

procura/consumo dos fármacos, por exemplo, e ao prazo de entrega por parte dos 

fornecedores, o que aumenta a complexidade da gestão de stocks nesses artigos. 

Desta forma, a utilização de stock de segurança, é fundamental para aumentar a 

capacidade de resposta do sistema e cobrir variações aleatórias, atuando nos momentos de 

falha no reabastecimento, no transporte, na comunicação, na produção, na previsão da 

procura, entre outros. Sendo por isso uma ferramenta útil para lidar com mudanças de curto 

prazo na procura e, consequentemente, melhorar o serviço ao cliente, como referem Santos 

e Rodrigues (2006), Kampen et al. (2010) e Rosa, Mayerle e Gonçalves (2010). 

 Ainda assim, estes são modelos distintos e, como tal, importa compreender qual dos 

dois melhor se enquadra com as organizações prestadoras de cuidados de saúde. Nesse 

sentido, na tabela 1 encontram-se os vários aspetos que caracterizam cada um dos modelos, 

com base no que foi dito nos pontos anteriores, e onde é possível comparar o tipo de gestão 

que caracteriza cada um dos modelos. 
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Tabela 1 - Características do modelo de Revisão Contínua e Revisão Periódica 

 Revisão Contínua Revisão Periódica 

Realização da 
encomenda 

Quando o Ponto de Encomenda é atingido 
(períodos de encomenda variáveis) 

É efetuada em intervalos específicos (data pré-
acordada) 

Monitorização Mais apertada (Contínua) Menos apertada (Periódica) 

Quantidade a 
encomendar 

Fixas, de preferência o mais próximas 
possível da QEE 

Variável 

Stock de 
segurança a 

manter 

 
Menor 

 
Maior 

 
 
 
 
 
 
 

Vantagens 

 Habilidade de responder rapidamente a 
mudanças repentinas no consumo, já que o 
nível de inventário é revisto continuamente 
e encomendas são feitas frequentemente. 

  Devido aos intervalos específicos de 
encomenda, haverá uma maior carga de 
compra e múltiplas encomendas a um único 
fornecedor: o que pode baixar os custos de 
encomenda; 

  Permite que os fornecedores programem a 
sua procura durante o ano; 

 Os artigos com procura variável podem ser 
comprados mais frequentemente em lotes 
mais pequenos, reduzindo o excesso de stock 
e custos com encomendas de emergência; 

 Como muitos produtos precisam de ser 
reencomendados em períodos específicos, os 
custos de aquisição são melhor controlados. 

 
 
 
 
 
 

Desvantagens 

 Se o lead time não é relativamente curto (1 
mês ou menos), o modelo é difícil de se 
utilizar sem se manter uma grande 
quantidade de stock de segurança; 

 Se o sistema de abastecimento não 
conseguir manter registos de stocks 
corretos e precisos, o modelo de revisão 
contínua irá falhar porque no momento em 
que as transações são registadas, artigos 
vitais podem estar fora de stock, já que esta 
metodologia é mais utilizada para artigos 
críticos e caros. 

  Elevada chance de roturas de stock, o que 
obriga a manter um maior stock de segurança 
para compensar (o que leva a que mais capital 
seja investido em stock); 

  Incapacidade de tirar proveito dos descontos 
de quantidades, fruto dos tamanhos de 
encomenda variáveis no reabastecimento. 

 

 

 É possível verificar-se que tanto um como outro modelo apresentam vantagens e 

desvantagens. Ainda assim, de um ponto de vista teórico, o modelo que melhor se enquadra 

com as organizações prestadoras de cuidados de saúde parece ser o modelo de Revisão 

Contínua. Isto porque para além de este ter um controlo mais apertado sobre os stocks, o que 

é fundamental para garantir que existe sempre disponibilidade de produto para fazer face às 

necessidades de saúde dos vários utentes, também não tem uma obrigatoriedade associada 

ao período para se realizarem as encomendas (como acontece no Modelo de Revisão 

Periódica), o que fornece a habilidade das organizações responderem rapidamente a 

mudanças repentinas no consumo, sem que tenham que esperar por esse mesmo período 

fixo de encomenda, o que iria fazer com que, no caso de existir uma procura de cuidados de 

saúde muito superior à média no período entre encomendas, existissem doentes por tratar, o 

que iria gerar problemas financeiros e de qualidade para estas organizações. 

Adicionalmente, este é também o modelo onde é possível tirar proveito das 

quantidades que minimizam os custos totais de aprovisionamento (QEE). A este respeito, a 

Management Sciences for Health (2012) diz que a quantidade económica de encomenda 
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apresenta ser o que é necessário em todos os sistemas de abastecimento farmacêuticos, ou 

pelo menos nos que usam o modelo de revisão contínua. 

 Ainda assim, de um ponto de vista mais prático e racional, importa dizer que ambos os 

modelos de aprovisionamento podem ser utilizados simultaneamente, isto dependendo da 

importância e criticidade de cada artigo. Ou seja, para artigos mais importantes/críticos deve 

de ser utilizado um Modelo de Revisão Contínua e para os menos importantes/críticos o 

Modelo de Revisão Periódica, conforme refere Ramos (2010), pois assim será possível aplicar 

os recursos de forma mais eficiente. 

Contudo, o objetivo neste ponto passou por tentar compreender qual o modelo de 

aprovisionamento que melhor resposta poderia dar às organizações prestadoras de cuidados 

de saúde. 

 

2.5.1.3 - Análise ABC 

Referidos e analisados os vários modelos de aprovisionamento, é importante abordar 

uma metodologia cuja utilização pode ser uma mais-valia, ao permitir gerir melhor os stocks 

e, consequentemente, auxiliar na escolha do processo de aprovisionamento a ser adotado 

pelas organizações. Essa metodologia é a Análise ABC. 

A utilização desta metodologia relaciona-se com o facto de que nem todos os artigos 

apresentam o mesmo grau de importância para a organização, isto porque, segundo Chen, Li 

e Liu (2008), as diferentes quantidades que são mantidas em stock (SKUs – Stock-keeping 

units) podem ter papéis diferentes nos negócios da organização e, por isso, necessitam de 

diferentes níveis de atenção na sua gestão. 

Ainda assim, esta metodologia pode ser também importante no que toca a incrementar 

a agilidade na disponibilização dos produtos onde e quando estes são necessários, 

possibilitando responder às necessidades de materiais provenientes dos serviços clínicos, por 

exemplo, de forma mais atempada e oportuna. 

Existem duas perspetivas onde a metodologia ABC pode ser aplicada e que serão alvo 

de análise no decorrer deste ponto. A primeira será num contexto associado à política de 

gestão de stocks, como auxilio ao processo de aprovisionamento e, a segunda, num contexto 

associado à arrumação dos artigos. 

 

Análise ABC no Auxílio ao Processo de Aprovisionamento: 

Nos dias de hoje, o cenário dos cuidados de saúde é caracterizado por sucessivas 

restrições orçamentais, devendo existir um esforço por parte das organizações para se aliar 

o controlo dos escassos recursos a uma eficiência e eficácia na utilização dos mesmos, isto 

para garantir a sustentabilidade financeira das mesmas. 
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A juntar a este facto, Kumar e Chakravarty (2014) dizem que o sistema moderno da 

medicina transformou-se numa modalidade mais complexa, eficaz, sofisticada e cara em 

termos dos custos com medicamentos, consumíveis e equipamentos, dizendo ainda que: “Em 

qualquer hospital terciário, aproximadamente 33% do orçamento anual de funcionamento é 

gasto na compra de materiais e suplementos, com os medicamentos a serem a categoria 

primordial.” 

Por sua vez, Devnani, Gupta e Nigah (2010) dizem que a farmácia hospitalar é uma 

das poucas áreas onde uma grande quantidade de dinheiro é gasto em compras de uma 

forma recorrente. Desta forma, sendo os medicamentos uma peça importante na produção de 

cuidados de saúde, uma vez que são dispensados de forma a suportar a terapia dos vários 

doentes, é importante garantir que uma gestão eficaz e eficiente dos mesmos seja realizada, 

já que a representatividade que estes possuem financeiramente (como referido no ponto 1.2) 

pode ter uma grande influência na sustentabilidade deste tipo de organizações. 

A respeito do que foi referido anteriormente, Devnani, Gupta e Nigah (2010) ainda 

referem que: “Um estudo de 1500 camas de um hospital financiado pelo estado afirmou que 

medidas de revisão e controlo para medicamentos caros trouxe cerca de 20% de poupança.” 

De destacar ainda Millstein, Yang e Li (2014), que referem que no sistema de inventário 

de um hospital o número de unidades que são mantidas em stock pode ser tão grande que 

muitas vezes não é prático controlá-las individualmente. Por essa mesma razão, é necessário 

encontrar estratégias de controlo de inventário que melhor permitam gerir essas quantidades, 

até porque parte da sustentabilidade financeira de uma organização de saúde passa por saber 

controlar as suas existências. 

Kumar e Chakravarty (2014) dizem que múltiplos estudos mostraram que técnicas de 

controlo de inventário, quando são usadas como rotina nos cuidados de saúde, podem trazer 

uma melhoria substancial nos cuidados prestados ao doente, como um uso ótimo dos 

recursos. 

Desta forma, uma das técnicas que pode ser utilizada para melhor se gerir esses 

stocks, a fim de se reduzir custos na sua gestão, é a Análise ABC, através da agregação dos 

artigos em diferentes grupos, definindo-se políticas de controlo de inventário comuns para 

cada grupo, conforme referem Millstein, Yang e Li (2014). 

Gupta et al. (2007) dizem que a análise ABC, popularmente conhecida como “Always 

Better Control”, é uma abordagem muito útil para a gestão de materiais. Por sua vez, Chen, 

Li e Liu (2008) dizem que a análise ABC é uma técnica de gestão de inventário designada 

para classificar os SKUs em vários grupos com diferentes níveis de importância no sistema 

de inventário. Sendo que a classificação é feita em três grupos como refere Chen (2012): A 

(muito importante); B (moderadamente importante) e C (relativamente pouco importante). 
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Os dois autores anteriores, juntamente com Ramanathan (2006) e Mahendrawathi, 

Laili e Ksumawardani (2011) ainda referem que, tradicionalmente, esta análise ABC é 

baseada num único critério: o uso anual, em dólares (UAD), dos SKUs. 1 

A juntar ao que anteriormente foi referido, Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012), citando 

Goldman (2010), dizem que o princípio de Pareto é usualmente aplicado a esta metodologia, 

assumindo que 20% dos artigos em inventário (SKUs) estabelecem 80% do UAD da procura. 

Onde aproximadamente 70-80% da procura anual em dólares são para os artigos A, os quais 

constituem 15-20% do total de artigos; cerca de 15-25% do volume anual em dólares, são 

para os artigos B, os quais compõem 25-30% do total de artigos; e 5-10% do valor anual em 

dólares, são para os artigos C, representando a percentagem restante dos artigos em 

inventário (50-60%). 

Relativamente às três classes acima referidas, Ramanathan (2006) refere que: “Os 

artigos da classe A são relativamente poucos em número mas constituem um valor 

relativamente grande de uso anual, enquanto os artigos da classe C são relativamente 

grandes em número mas constituem um valor relativamente pequeno de uso anual. Os artigos 

entre as duas classes anteriores constituem a classe B, ainda que alguns estudos afirmem 

que não é necessário incluir esta classe na análise.” 

Ao que anteriormente foi descrito, Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012) ainda 

acrescentam que os artigos da classe B e C, relativamente à classe A, são menos 

monitorizados. De seguida, na tabela 2, apresenta-se um quadro resumo do que foi referido. 

 
Tabela 2 - Classificação ABC 

  Percentagem total na categoria 

Categoria 
do artigo 

Nível de 
gestão 

Artigos 
no orçamento 

Valor monetário 
anual da procura 

A Alto 15-20 70-80 

B Médio 25-30 15-25 

C Baixo 50-60 5-10 
Fonte: Adaptado de Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012) 

 

 Chen, Li e Liu (2008) dizem que: “(…) primeiro é necessário agrupar os SKUs em 

categorias geríveis e com significado, e depois desenhar diferentes politicas para cada grupo 

de acordo com a importância dos grupos para a organização. (…) Este processo de agregação 

deve reduzir drasticamente o número de SKUs que requerem uma extensa atenção de 

gestão.” 

Posto isto, torna-se agora necessário compreender o que caracteriza cada uma das 

diferentes categorias (A, B e C), em que os SKUs podem ser classificados. Os artigos 

                                                
1 Obviamente que quem refere dólares, refere euros (€) ou qualquer outra unidade monetária. Neste ponto, a 
análise será feita em dólares, por forma a respeita a ótica dos autores 
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pertencentes à classe A, conforme refere Ramanathan (2006), têm que ser controlados 

rigidamente e acompanhados de perto já que estes encontram-se classificados como sendo 

os mais importantes devido ao seu elevado consumo e/ou pelo seu elevado valor monetário. 

Carvalho e Ramos (2009) ainda acrescentam que também devem de ser incluídos 

nesta classe os artigos de elevado valor estratégico, cuja sua rotura ou perda teriam 

consequências muito graves para a unidade de prestação de cuidados de saúde, como serve 

de exemplo os artigos Life-Saving, mesmo que estes, pelo seu valor consumido, não 

pertençam à classe A, como referem Carvalho e Ramos (2009). 

Kumar e Chakravarty (2014) ainda referem que este tipo de artigos requerem um 

rigoroso controlo de gestão, dados precisos de previsão da procura, verificação apertada no 

controlo orçamental, stock mínimo de segurança, frequente balanço de compra criteriosa, 

emissão e políticas de inspeção. 

Importa referir que ainda é possível efetuar-se uma associação dos artigos da classe 

A com os modelos de aprovisionamento analisados nos pontos anteriores: “Para os artigos 

A’s devem ser estabelecidos níveis de serviços mais elevados e adotar-se o modelo de 

revisão contínua, pois este modelo permite um controlo mais apertado sobre os stocks, uma 

vez que implica uma monitorização contínua dos mesmos.” (Ramos, 2010). 

No que diz respeito aos artigos pertencentes à classe B, Anil et al. (2012) dizem que 

os artigos desta categoria requerem um controlo moderado pelos gestores de nível médio. 

Pelo que a sua monitorização não necessita de ser tão apertada como os artigos da classe 

anterior. Para estes artigos, Carvalho e Ramos (2009) ainda dizem que tanto pode ser 

utilizado o Modelo de Revisão Contínua, como o Modelo de Revisão Periódica, mas com 

periodicidade mais curta. 

Já os artigos pertencentes à classe C, os mesmos autores referem que estes são os 

menos relevantes, devendo ser adotados procedimentos simples de gestão de stocks, pelo 

que o Modelo de Revisão Periódica, com uma periodicidade alargada, é o mais adequado. 

Anil et al. (2012), ainda dizem que estes artigos podem ser deixados para o nível de gestão 

mais baixa, já que requerem menos medidas de controlo para a compra e encomenda.  

O que anteriormente foi referido pelos autores faz sentido, isto por forma a não serem 

gastos demasiados recursos (principalmente humanos) na gestão deste tipo de artigos, o que 

irá permitir aplicar esses mesmos recursos, por exemplo, na gestão dos artigos da classe A, 

ou em atividades que maior valor acrescentem para a organização: 

“Se se concentrar a maioria dos recursos de gestão nos artigos da classe A, obtêm-se 

resultados muito mais significativos do que se utilizar uniformemente ou indiscriminadamente 

esses mesmos recursos pela totalidade dos artigos. A análise ABC é o instrumento de apoio 

à decisão sobre que artigos devem ser alvo de um maior investimento em termos de controlo 

de stocks.” Ramos (2010) 
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Após se ter definido no que consiste e como se utiliza a Análise ABC, é de fácil 

compreensão qual a importância que esta metodologia pode ter na forma como os stocks são 

geridos, já que permite diferenciar as políticas de gestão de stocks e o grau de controlo 

necessário para cada artigo, e segundo Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012) a ideia principal 

associada à classificação ABC é a de alocar os limitados recursos disponíveis onde estes 

terão um maior impacto. 

Posto isto, importa ainda destacar o critério que é utilizado no decorrer da aplicação 

desta metodologia que, como foi visto, é o uso anual em dólares (UAD) dos SKUs. A este 

respeito, Ramanathan (2006) e Chen, Li e Liu, (2008) dizem que a análise ABC tem sido 

criticada devido ao facto de a sua classificação depender de um único critério, o que pode 

fazer com que esta não seja capaz de fornecer uma boa classificação, na prática, dos artigos 

em inventários, já que a grande a variedade da procura leva a um aumento na variedade de 

artigos em inventário, que podem não ser homogéneos e, por isso, as principais diferenças 

entre eles residem noutros critérios (Chen, 2012). 

Mahendrawathi, Laili e Kusumawardani (2011) acrescentam que ao se considerar 

apenas o valor económico de um artigo, pode levar o hospital a dar menos atenção a 

medicamentos que são críticos para os doentes, ou que têm um lead time maior, e que não 

podem se reabastecidos rapidamente. Neste sentido, Devnani, Gupta e Nigah (2010) ainda 

referem que: “Num hospital, um item de baixo valor monetário e consumo pode ser muito vital 

ou mesmo de “life saving”. A sua importância não pode ser negligenciada simplesmente 

porque não aparece na categoria A”. 

Ainda por Chen, Li e Liu (2008) é dito que em muitos casos, outros atributos podem 

ter um papel significativo para se determinar em qual grupo um SKU deve de ser classificado: 

“Por exemplo, se dois SKUs são hipoteticamente idênticos, exceto que um é fácil de se 

substituir, enquanto o outro é único e tem apenas um fornecedor específico. Compreende-se 

que o SKU com uma substituição mais fácil deva de receber menos atenção na sua gestão. 

Outros critérios que podem ser tidos em conta podem incluir a obsolescência, reparabilidade, 

criticidade e lead time.” 

Assim, através de Ramanathan (2006) e Mahendrawathi, Laili e Kusumawardani 

(2011) é possível destacar-se outros critérios, para além do valor do uso anual, que podem 

ser importantes para definir a importância de um artigo em inventário: custo do inventário; lead 

time; comunalidade; obsolescência; substituibilidade; número de pedidos para a um artigo por 

ano; escassez; duração; tamanho da encomenda necessário; distribuição da procura; custos 

pela rotura de stock e o nível de serviço dos artigos farmacêuticos. 

Posto isto, parece-me agora importante apresentar alguns estudos que abordem a 

aplicação da análise ABC na gestão de inventários. Assim, começaria por referir o estudo de 

Devnani, Gupta e Nigah (2010), onde os autores concluíram que, se a Análise ABC for 
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considerada para o inventário de medicamentos (através do critério do gasto anual para cada 

artigo), que esta pode ajudar a um controlo eficaz de 58 artigos (13,78% do total de artigos) 

na categoria A e que representam 70% do gasto total anual em medicamentos. 

Contudo, poderia comprometer a disponibilidade dos artigos de natureza vital da categoria B 

e C (cerca de 8,31% do total de artigos). Já que estes, pelo seu valor consumido não se 

encontram na classe A, o que não significa que não sejam importantes para os doentes. 

 Também no estudo de Gupta et al. (2007) os resultados foram idênticos, onde após a 

utilização da análise ABC para classificar 325 medicamentos, cujo critério utilizado foi o 

consumo anual (multiplicação do consumo anual com o preço unitário), os autores concluíram 

que a utilização de apenas a análise ABC serve para controlar eficazmente os artigos 

classificados no grupo A. Contudo, irá comprometer a disponibilidade de medicamentos de 

natureza vital da categoria B e C. 

 Assim, os resultados destes estudos alertam para o facto de que o critério 

genericamente mais usado na Análise ABC (o UAD), pode não ser o que melhor classifica os 

artigos, podendo levar o hospital a dar menos atenção a artigos que são críticos para os 

doentes. Por isso torna-se importante utilizar outros critérios que melhor ajudem a planear os 

stocks. 

 Neste sentido, torna-se também interessante abordar a utilização de outros critérios 

na Análise ABC. Como tal, importa referir um estudo de Mahendrawawathi, Laili e 

Kusumawardani (2011), no qual os autores procuraram avaliar a combinação da utilização da 

análise ABC tradicional e da técnica “fuzzy-ABC” (que incorpora vários critérios, tanto 

quantitativos (UAD e Lead time, por exemplo), como como qualitativos (Importância e 

Criticidade, por exemplo)), a um conjunto de artigos farmacêuticos de um hospital em 

Surabaya. 

Neste estudo, inicialmente, os artigos foram classificados através da análise ABC 

tradicional, através de um único critério (uso anual em dólares). E, posteriormente, a 

classificação foi feita através da fuzzy-ABC com o resto das variáveis (importância; criticidade 

e lead time). Como resultados, os autores observaram diferenças entre a análise ABC clássica 

e a “fuzzy-ABC”, mostrando que existiam artigos que eram críticos para a organização, mas 

que pela análise ABC tradicional ficaram numa classe menos relevante. Pelo que a técnica 

“fuzzy-ABC”, é capaz de melhor captar a intuição por de trás de cada artigo farmacêutico, 

através de múltiplos critérios, indo além da utilização em dólares. 

Ainda assim, é referido que a combinação das duas técnicas é o mais apropriado para 

determinar políticas de gestão para as prioridades de atenção dos artigos farmacêuticos 

existentes no hospital, o que acaba por ser bastante importante, já que múltiplos fatores 

afetam a disponibilidade dos medicamentos, o que poderá ter impacto na segurança dos 

doentes. 



43 

 

Análise ABC na Arrumação: 

Ao longo da análise efetuada relativamente à aplicação da metodologia ABC no 

processo de aprovisionamento, foi percetível a importância que esta tem para melhor se gerir 

os stocks, bem como a capacidade de adaptação que apresenta, pelo facto de possibilitar a 

utilização de vários critérios para que a gestão dos artigos seja feita da forma mais minuciosa 

e realista possível. Ainda assim, a capacidade de adaptação desta metodologia não se 

resume ao processo de aprovisionamento, podendo ser aplicável a outro tipo de atividades e, 

é nesse sentido que passo a abordar a segunda perspetiva que irá ser alvo de análise neste 

ponto, e que se relaciona com a utilização da análise ABC num contexto associado à 

arrumação dos artigos. 

Assim, começaria por dizer que a aplicação da análise ABC à arrumação dos artigos 

pode ser feita de duas formas: uma a nível da arrumação em altura dos vários artigos e, outra 

a nível da sua disposição em armazém. Importa salientar que este segundo tipo de arrumação 

referido apenas será alvo de análise no ponto 2.5.2, que diz respeito aos vários tipos de 

formatos/layout possíveis de se utilizar em armazém, já que nesse ponto torna-se mais 

cómodo e pertinente abordar a questão da arrumação e do layout como um todo. 

Posto isto, importa agora explorar a aplicação da análise ABC à arrumação dos artigos 

em altura. Neste caso, o elemento que irá servir de base para a utilização da classificação 

ABC será o consumo/rotatividade de cada artigo, onde segundo Carvalho e Ramos (2009) os 

artigos com uma rotação mais elevada (os artigos que mais utilizados/consumidos são) devem 

ser classificados como pertencentes à classe A, e devem estar localizados na zona de 

arrumação mais acessível da estanteria (“na linha dos olhos”), para que a sua recolha e 

utilização seja feita de forma mais agilizada. 

No que diz respeito aos artigos de rotação mais baixa (classe C), estes devem estar 

localizados na zona menos acessível da estanteria, isto é, num nível mais elevado. Já os 

artigos de média rotação (classe B) devem estar localizados numa zona de mais fácil acesso, 

relativamente aos artigos que pertencem à classe C, a qual será na parte inferior da estanteria. 

Na figura 10 encontra-se representada a metodologia anteriormente referida, onde é possível 

visualizar-se a disposição das diferentes categorias de artigos em altura. 

 
Figura 10 - Organização em altura dos artigos em função da Análise ABC 

Produtos com 
baixa rotação  

(Classe C) 

Produtos com 
elevada rotação 

(Classe A) 

Produtos com 
média rotação 

(Classe B) 

 Fonte: Adaptado de Carvalho e Ramos (2009)  
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Neste aspeto da Análise ABC, tal como no subponto anterior, diferentes critérios para 

decidir sobre a arrumação dos artigos podem ser utilizados, como referem Carvalho e Ramos 

(2009). Esses critérios podem ser: Rotação dos produtos ou número de pedidos/movimentos 

de saída; Volume (m3) movimentado (volume do produto x consumo); Peso movimentado 

(peso do produto x consumo); entre outros. Ainda assim, os mesmos autores ainda referem 

que no setor da saúde os artigos são relativamente homogéneos em termos de peso e volume, 

logo o critério que fará mais sentido utilizar será a rotação ou o número de pedidos/número 

de movimentos de saída dos mesmos. 

A utilização desta metodologia de arrumação é importante para que as organizações 

possam agilizar a recolha dos vários artigos necessários à prestação dos cuidados de saúde, 

quer seja a nível do armazém central, como nos serviços clínicos (através dos armazéns 

avançados/periféricos existentes) já que irá permitir efetuar uma recolha mais fácil e, 

consequentemente, disponibilizar os artigos de forma mais atempada para a realização dos 

cuidados de saúde. 

Face ao que foi exposto no decorrer deste ponto, foi possível compreender que, 

consoante as situações, diferentes abordagens podem ser utilizadas aquando da 

implementação de uma análise ABC, quer seja a nível do controlo e gestão de stocks, quer 

seja a nível da arrumação dos artigos e, em ambas as situações, a organização pode melhorar 

na eficiência e eficácia dos seus processos logísticos, ao mesmo tempo que oferece uma 

maior qualidade de serviço prestado ao utente, através da capacidade de evitar roturas de 

stock, e da disponibilização mais atempada dos artigos necessários à prestação de cuidados 

de saúde. 

 

2.5.1.4 - Just-In-Time (JIT) e Kanban 

 Ao longo do presente trabalho de projeto tem-se vindo a referir que, face à escassez 

de recursos que existe no setor dos cuidados de saúde, o ambiente em que as organizações 

estão inseridas torna-se cada vez mais exigente no que toca a efetuar cortes para se ganhar 

algum equilíbrio financeiro. Por esta razão, as organizações de saúde necessitam de  

procurar, continuamente, formas inovadoras de conter os custos sem sacrificar a qualidade 

dos cuidados de saúde prestados. 

Como exemplo do que anteriormente foi referido, Giokas (2001), citado por Gupta 

(2012), diz que a melhoria na produtividade, as reduções dos custos de operação, a melhor 

qualidade dos serviços e a modernização dos tratamentos são as questões que os hospitais 

públicos na Grécia estão a enfrentar, isto num ambiente socioeconómico em constante 

mudança. Isto porque os resultados indicam que pelo menos 4,1% dos custos com os 
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cuidados de saúde no produto interno bruto são devido a ineficiências criadas por hospitais, 

daí a importância dos hospitais atingirem os pontos supra referidos. 

Deste modo, uma abordagem que pode ajudar a corrigir estas situações, no sentido 

de se reduzir o desperdício associado ao uso dos já escassos recursos disponíveis, é a 

filosofia just-in-time (JIT), já que o objetivo desta é o de reduzir e eliminar desperdício e 

alcançar a excelência em toda a organização, conforme referem Gupta (2012) e Green Jr. et 

al. (2014). 

Este JIT, segundo Cheng e Podolsky (1996), citando Goddard (1986), é uma filosofia 

de gestão japonesa que tem sido posta em prática desde 1970 em muitas organizações de 

fabrico japonesas. Esta abordagem foi desenvolvida e aperfeiçoada dentro das instalações 

de fabrico da Toyota por Taiichi Ohno, com o propósito de satisfazer a procura dos 

consumidores, com o menor tempo de espera. Benton e Shin (1998), citando Ohno (1988), 

ainda dizem que o JIT é definido como “a base do sistema de produção da Toyota, onde as 

partes certas que são necessárias na linha de produção, estão lá no tempo certo e na 

quantidade certa” para alcançar a “eliminação absoluta do desperdício”. 

Por sua vez, Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000) dizem que o JIT é uma técnica que 

“assegura a matéria-prima ou o elemento mesmo no último dia ou até na última hora antes de 

ser necessário. O just-in-time tenta eliminar a necessidade de possuir stocks, alterando 

algumas das condições básicas do fabrico.”. 

Já Rossetti et al. (2008) dizem que: “Quando o JIT é citado – o material certo, 

disponível na hora certa, no local certo, no exato momento da sua utilização não se observa 

um conceito exatamente novo. Este conceito baseia-se na perceção de que se um material 

chegar tarde, há paralisação do processo produtivo, e chegando muito cedo haverá um 

simples acúmulo de material sem utilidade naquele momento, o que irá requerer espaço e 

capital.“. 

Ayers (1990), citado por Carvalho (1993), vai mais longe e diz que esta filosofia é 

intrinsecamente redutora de custos, embora da sua implementação possam resultar, 

normalmente, melhorias nos níveis de qualidade e controlo, e ainda refere que o just-in-time 

apresenta duas componentes chave, uma interna e outra externa. A componente interna 

relaciona-se com a implementação desta filosofia dentro dos sistemas produtivos, onde se 

pretende, nomeadamente, a redução de stocks; o aumento da produtividade; a participação 

ativa dos recursos humanos e a simplificação e a redução dos tempos de fabrico. 

Relativamente à componente externa, esta é referente à relação entre fornecedores e 

clientes ou entre vários produtores. Esta abordagem toma uma perspetiva distinta da anterior, 

requerendo uma participação global por parte dos gestores logísticos. Nesta componente, o 

tamanho das encomendas, as distâncias que percorrem, o uso de embalagens de devolução 

e a disponibilidade dos produtos com carácter fiável, têm forte impacto no seu sucesso. 
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Para se implementar um ambiente baseado no JIT, tem assim de existir uma 

coordenação efetiva dos sistemas de transporte, para que os artigos possam criar utilidade 

ao consumidor final. Pelo que é importante escolher fornecedores confiáveis, não só na 

qualidade física dos produtos, mas também na capacidade de disponibilizar os mesmos no 

local, tempo e quantidade desejáveis, para que seja possível criar valor ao cliente final. 

Cheng e Podolsky (1996) ainda dizem que o JIT pode ser aplicado aos processos de 

produção dentro de qualquer organização. Neste sentido, Gupta (2012) refere que existe um 

consenso entre os investigadores de que o JIT é uma abordagem útil para reduzir custos e 

melhorar na qualidade, e pode ser também aplicada ao ambiente dos serviços. 

 Já Royston (1998), citado por Gupta (2012), vai mais longe e diz que os cuidados de 

saúde são confrontados com desafios semelhantes aos do sistema de fabrico: utilização 

eficiente de recursos; custo; qualidade; tempo de espera e tempo de processo para os 

doentes; uso de nova tecnologia e especialização; carga de trabalho dos funcionários; entre 

outros, e que podem melhorar a qualidade do serviço, utilizando ferramentas e técnicas que 

são usadas nas operações de fabrico2. 

Assim, é possível dizer-se que os serviços de saúde são parecidos com o fabrico 

tradicional, já que ambos utilizam processos que adicionam valor aos inputs básicos que são 

usados para criar o produto final. E o JIT é focado nos processos e não no produto final, de 

forma a eliminar o desperdício, daí a capacidade de adaptação do JIT aos serviços de saúde: 

“As técnicas e conceitos do JIT são igualmente aplicáveis tanto para as operações de fabrico, 

como para as operações de serviço porque ambos são orientados para os processos, em vez 

de orientados para os produtos.” (Gupta, 2012). 

Após se ter compreendido que a utilização da filosofia JIT é compatível com os 

cuidados de saúde, torna-se necessário enfatizar alguns aspetos que levam a que uma única 

e singular gestão nos serviços de saúde seja realizada, dissipando, assim, a ideia de que o 

JIT pode ser aplicado ao setor da saúde sem o reconhecimento da singularidade que o 

caracteriza. Neste sentido, Gupta (2012), define os seguintes aspetos: 

 Inseparabilidade da produção e do consumo; 

 O cliente é participante no serviço de cuidados de saúde; 

 Intangibilidade; 

 Perecibilidade; 

 Heterogeneidade; 

 Intensidade de trabalho. 

 

                                                
2 Estas operações de fabrico dizem respeito aos aspetos produtivos referentes à produção de bens tangíveis, já 
que a filosofia JIT, como foi visto, teve as suas origens ligada ao contexto da indústria automóvel. 
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Com o primeiro aspeto o autor procura referir que com a ocorrência simultânea da 

produção e do consumo, são eliminadas muitas oportunidades de controlo da qualidade de 

intervenção. O que não acontece no fabrico tradicional, onde o artigo pode ser inspecionado 

antes de ser entregue. Assim, nos serviços de saúde deve incidir-se num conjunto de medidas 

para se garantir a consistência do output, o que demonstra a importância de se controlar e 

standardizar os processos nos serviços de saúde. 

 O segundo aspeto, refere-se ao facto de que o doente está sempre envolvido no 

processo de cuidados de saúde, o que afeta a flexibilidade e a eficiência das operações. O 

autor refere que um processo tecnológico de alto contato é mais flexível a acomodar as 

necessidades únicas dos diversos doentes. E quando a flexibilidade é alta, a eficiência é 

muitas vezes pouca e os custos são maiores porque o processo de conversão não pode ser 

standardizado. 

 Passando para o terceiro aspeto, a intangibilidade, importa referir que os serviços são 

baseados nas performances e, como tal, não podem ser sentidos nem testados antes da 

compra. Pelo que os consumidores têm que se basear na reputação. Este facto acaba por ter 

uma grande influência na perceção e expectativa de qualidade dos doentes. 

 No que diz respeito ao quarto aspeto, a perecibilidade, refere-se ao facto de que o 

conceito de serviço de saúde não pode ser acumulado em stock. A perecibilidade leva ao 

problema da sincronização entra a oferta e procura, o que pode levar ao tempo de espera, ou 

mesmo ao não consumo de cuidados por parte dos doentes. 

 O quinto aspeto diz respeito à heterogeneidade dos serviços de saúde prestados, em 

consequência de elementos do serviço explícitos e implícitos, que dependem de preferências 

e perceções individuais. 

 Por último, a intensidade de trabalho, aborda o facto de que os serviços de cuidados 

de saúde são de trabalho intensivo, e que estes, até recentemente, têm sido protegidos da 

competição, o que gerou um pequeno incentivo para expulsar a ineficiência. Também é dito 

que estes profissionais não devem cometer os mesmos erros que as organizações ligadas ao 

fabrico fizeram, ao cortar nos custos, até porque o excessivo corte nos custos pode tornar os 

profissionais de cuidados de saúde mais eficientes no curto prazo, mas incapazes de prestar 

serviços de saúde com qualidade no longo prazo. 

Segundo Rossetti et al. (2008), as metas colocadas pelo JIT são amplas e ambiciosas, 

não se podendo alcançá-las da noite para o dia, mas sim num movimento contínuo de 

aperfeiçoamento, que se denomina por Kaizen (que se refere a práticas sobre a melhoria 

contínua), e que engloba a busca pelos seguintes aspetos: 

 Zero defeitos;  

 Tempo zero de preparação;  

 Zero stocks;  
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 Zero de movimentação (materiais necessários o mais próximo possível da zona de 

produção);  

 Zero de quebras (roturas de stock);   

 Lead time zero;  

 Lote unitário (produção em função das necessidades). 

 

Face aos aspetos supra referidos, e tendo em conta a premissa anteriormente 

mencionada de que o JIT poder ser utilizado por qualquer organização, interessa ainda, no 

meu ponto de vista, compreender de que forma é que estes aspetos referidos podem ser 

alcançados nas organizações prestadoras de cuidados de saúde. 

Começando pelo “zero defeitos”, esta é uma condição que parecer possível de ser 

concretizada através da eliminação dos erros médicos. Assim, se os produtos (cuidados de 

saúde) forem produzidos bem à primeira, não irá existir a necessidade de se ter que utilizar 

mais recursos (humanos; material de consumo clínico e/ou produtos farmacêuticos, por 

exemplo) para corrigir os cuidados que inicialmente foram prestados.   

Importa acrescentar que as questões desde foro têm sido alvo de notícia e de 

documentação crescente, já que associados a estas, estão consequências tanto para os 

doentes, como para as organizações de saúde, o que, por sua vez, terá um forte impacto nos 

custos das organizações de saúde. 

Neste contexto, importa referir Sox e Woloshi (2000) que abordam um relatório da IOM 

(Institute of Medicine), e que diz que ocorreram entre 44.000 e 98.000 mortes resultantes de 

erros médicos evitáveis por ano nos EUA. Assim, estes resultados acabam por refletir a 

margem de progressão que pode ser alcançada neste aspeto, bem como a importância de 

combater este tipo de desperdício. 

A este respeito, importa ainda referir que erros estão sempre suscetíveis de acontecer, 

já que os cuidados de saúde são prestados por pessoas e estas também erram. Contudo, 

este aspeto visa alertar para a importância de se criar uma standardização de processos que 

permitam eliminar ou minimizar esses erros. 

 O segundo aspeto diz respeito ao “tempo zero de preparação”, o qual também parece 

ser aplicável aos cuidados de saúde já que, à partida, as organizações podem ter preparados 

os materiais que são necessários à produção de cuidados de saúde, seja no Bloco Operatório 

ou nas consultas, por exemplo. Contudo, existem produtos que necessitam de condições 

especiais de armazenamento e com uma maior perecibilidade, e por essa razão não podem 

ser preparados para que o seu desgaste não ocorra. Mas não só, uma vez que nesta indústria 

existe o fator imprevisibilidade associado aos cuidados de saúde a prestar, nem sempre é 

possível ter os meios prontos de forma oportuna, tal como acontece as intervenções de caráter 

de urgência. 
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Ainda assim, pode existir uma preparação dos materiais nos casos em que for possível 

prever a sua utilização (cuidados de saúde programáveis), o que leva a que alguma forma de 

desperdício associada ao tempo de preparação acaba por ser eliminada. 

 Outro aspeto do JIT é o “zero stocks”. A este respeito, começaria por referir que 

qualquer que seja a indústria, não se constituir stocks é algo que parece muito difícil, senão 

impossível, de se concretizar, ainda para mais no setor dos cuidados de saúde: “Num hospital, 

inventário tem que ser mantido para sustentar as atividades de cuidados críticos para o 

doente, mas ao mesmo tempo um balanço necessita de ser atingido para manter um 

inventário ótimo com um investimento mínimo de capital.” (Kumar e Chakravarty, 2014) 

Assim, objetivo associado a este ponto passa por haver uma preocupação em possuir 

o mínimo de stocks possível, até porque a sua constituição implica ter capital empatado no 

mesmo, o qual poderia ter aplicações diversas: “Limitar o desperdício causado pelo 

armazenamento de materiais é um ponto chave num sistema de produção JIT.” (Nollet et al. 

(1994), citado por Vincent (2011). 

Desta forma, também este aspeto do JIT parece exequível nas organizações 

prestadoras de cuidados de saúde, através da utilização de metodologias de previsão da 

procura, como por exemplo através não só do estudo das necessidades de saúde da 

população, onde será necessário uma colaboração entre os hospitais e as unidades de 

cuidados de saúde primários; como através do recurso a padrões associados a históricos de 

consumo, e que possam evitar ter demasiado capital empatado em stock. 

 Passando para o aspeto “zero de movimentação”, este é um aspeto que se refere ao 

mínimo de movimentações necessárias de se efetuar no decorrer da produção, sendo que 

este também parece ser um ponto aplicável às organizações de saúde já que, por exemplo, 

podem não só ser criados armazéns periféricos nos vários serviços clínicos (ponto a ser 

analisado mais adiante), como nesses mesmos armazéns pode ser adotada a Análise ABC, 

através da arrumação em altura, (metodologia anteriormente abordada), o que irá permitir 

também agilizar a sua recolha e iniciar mais rapidamente a prestação de cuidados de saúde. 

O próximo aspeto a ser alvo de análise é o “zero quebras”. Já foi visto que um dos 

pressupostos para a implementação do JIT passa por ter o mínimo de stock possível. 

Contudo, torna-se também necessário garantir que roturas de stock não aconteçam (zero 

quebras), até porque se isso se verificar, significa que vão existir doentes por tratar, o que 

poderá trazer custos acrescidos com complicações associadas a esses mesmos doentes. 

Assim, este aspeto só pode ser alcançando através de duas condições. A primeira 

relaciona-se com a capacidade de se efetuar um bom planeamento das necessidades, de 

uma boa gestão de stocks, e da existência de um stock de segurança para fazer face à 

aleatoriedade. Já segunda condição relaciona-se com a organização fornecedora, a qual tem 

um papel de grande relevo neste aspeto, já que não só é necessário que esta não se atrase 
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nos prazos de entrega, como ainda é necessário que as quantidades encomendadas 

cheguem na sua totalidade e em perfeitas condições de uso. 

Associado ao que acabou de ser dito está o próximo aspeto, o “lead time zero”, ou 

seja, quando um artigo é necessário, este deve estar imediatamente disponível pelo 

fornecedor à organização cliente. Neste processo, obviamente que a disponibilização não é 

instantânea, uma vez que de um ponto de vista físico e temporal tal não é possível. Contudo, 

o objetivo é que o lead time seja o mais curto possível, o que irá permitir às organizações 

formarem níveis de stock mais baixos (outro dos objetivos do JIT), devido ao rápido 

reabastecimento de que estas poderiam usufruir. 

Desta forma, é de grande importância, tanto para este ponto como para o anterior, que 

a organização cliente tenha boas relações e uma integração com a organização fornecedora, 

já que Green (2014), citando Schoenherr e Swink (2012): diz que “A integração externa pode 

reduzir a incerteza e possibilita uma melhor capacidade de performance.”. 

 A última vertente para a implementação de uma filosofia JIT é o “lote unitário”, que diz 

respeito ao facto de que a produção só deve ser feita de acordo com as necessidades, para 

que não se acumule stock de produto final. Apesar de no setor da prestação de cuidados de 

saúde não ser possível acumular-se stock de produto final (cuidados de saúde), este aspeto 

neste tipo de organizações diz respeito à não realização de cuidados que não sejam 

necessários por parte do doente, o que, de certa forma, acaba por estar relacionado com o 

aspeto “zero defeitos”, ainda que este último esteja mais associado a não produzir o cuidado 

de saúde certo, ao doente certo, mas de forma errada. 

Posto isto, importa referir ainda que, através de Gupta (2012), os procedimentos JIT 

podem melhorar o uso do tempo por parte dos médicos. Até porque procedimentos que 

acelerem os processos vão ajudar os médicos a concentrarem-se mais no seu trabalho, o que 

vai levar à satisfação dos doentes. Como tal, referem como ferramentas para uma correta 

implementação da filosofia JIT: a melhoria contínua; o treino; a tecnologia; um layout 

adequado; a standardização e a simplificação. 

Já Bernardes e Marcondes (2006), citados por Rossetti et al. (2008), vão mais longe e 

dizem que um sistema JIT, deve apoiar-se em alguns elementos básicos, que sem os quais 

serão pequenas as hipóteses de sucesso, os quais para além de uma boa escolha dos 

fornecedores, da utilização de um layout que facilite a comunicação, movimentação e, 

consequentemente, uma maior agilidade no processo de disponibilização dos materiais, deve 

de também constar o subsistema Kanban, até porque numa produção JIT, coordenar a 

produção, o aprovisionamento e a movimentação entre os diferentes postos de trabalho é vital 

para que se evitem faltas ou excessos de materiais, situações essas que serão causadoras 

de desperdício. 
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Neste sentido, importa abordar o subsistema Kanban que, segundo Junior e Filho 

(2009), citando Esparrago (1988), dizem que este se trata de um subsistema do JIT que é 

usado para controlar os stocks em processo, a produção e o abastecimento de componentes. 

Por sua vez, a Glovia International (2013), diz que este é uma componente importante do JIT, 

e significa “cartão” (Kan) e “sinal” (Ban) e foi desenvolvido como forma de gerir o fluxo de  

materiais na linha de fabrico. 

Já Cheng e Podolsky (1996) dizem que o Kanban é usualmente um cartão que 

acompanha os produtos, indicando qual o número de série para a identificação dos mesmos, 

a quantidade, a operação requerida e o destino para onde a parte/peça necessita de ir, pelo 

que o uso dos Kanban’s auxilia a ligar os diferentes processos de fabrico num conjunto. 

Num sistema Kanban, como referem Junior e Filho (2009), podem também ser 

utilizados dois cartões, um cartão de requisição, que autoriza o movimento de peças das 

estações de alimentação às estações de uso, e um cartão de ordem de produção que autoriza 

a produção de peças para repor as requisitadas para uso em estações subsequentes. Assim, 

o Kanban associa um cartão a uma necessidade de entregar uma certa quantidade de 

material, e outro cartão semelhante para avisar sobre a necessidade de produzir a quantidade 

requerida destes mesmos materiais, funcionando assim em cadeia, e produzindo-se apenas 

os materiais certos, nas quantidades certas e apenas quando e onde estes são necessários. 

Os mesmos autores ainda referem que a utilização de dois cartões é uma vantagem, 

uma vez que contribui para que seja efetuado um controlo mais eficiente das informações, 

pois dessa forma, as informações do que produzir, quanto produzir e quando produzir ficam 

totalmente separadas das informações referentes a quando, quanto e onde adquirir as 

matérias-primas necessárias para a produção de peças. 

A Glovia International (2013) ainda refere que a essência deste conceito é a de que 

um fornecedor, o armazém ou a produção só devem fornecer as componentes quando estas 

são necessárias, de modo a que não sejam criados excessos de stock, até porque, por um 

lado, ter falta de materiais quando estes são necessários, causa atrasos e desperdícios e, por 

outro lado, ter excesso de materiais acaba também por ser uma forma de desperdício, 

conforme já tinha sido referido anteriormente. 

Deste modo, o Kanban aparece como um mecanismo que permite gerir o fluxo de 

trabalho dentro de um processo e, devido a esta metodologia de utilização de cartões, o 

Kanban limita a quantidade de inventário no processo, agindo estes mesmos cartões, como 

uma autorização para produzir ou encomendar mais inventário: 

“O Kanban é um método de autorização da produção e movimentação do material no sistema 

JIT.” e é “(…) usado para controlar a ordem dos trabalhos num processo sequencial. O 

Kanban é um subsistema do JIT, eles não são sinônimos.” (Rossetti, 2008). 
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Desta forma, uma vez que o Kanban é um processo em cadeia onde as ordens fluem 

de um processo para o outro, a produção ou a entrega de componentes são puxados para a 

linha de produção, produzindo-se ou encomendando-se apenas o que é necessário, o que 

representa um contraste com a tradicional previsão orientada onde só se encomendam 

quantidades para fazer face à procura em longos períodos de tempo. 

Assim, segundo a Glovia International (2013), ao usar as funcionalidades do Kanban, 

alguns benefícios podem ser alcançados, tais como: 

 Fornece informações rápidas e precisas; 

 Fornece uma resposta rápida às mudanças; 

 Evita a superprodução; 

 Minimiza o desperdício; 

 Delega a responsabilidade para os trabalhadores da linha. 

 
Junior e Filho (2009), também referem as principais vantagens que consideram 

relacionadas à utilização da ferramenta Kanban: 

 Controle eficiente dos estágios produtivos; 

 Redução dos níveis de stock (e, consequentemente, redução dos custos de stock e 

redução do espaço físico necessário para o mesmo); 

 Redução dos lead time’s; 

 Facilidade na identificação da raiz dos problemas produtivos; 

 Controle eficiente de informações; 

 Simplificação dos mecanismos de gestão. 

 

Posto isto, importa referir ainda que, com o passar dos tempos, a necessidade de 

evoluir e de se encontrar formas mais eficientes e eficazes de trabalhar torna-se fundamental. 

Neste sentido, também a utilização do Kanban evoluiu para uma aplicação mais tecnológica, 

evoluindo para o e-Kanban ou Kanban Virtual. 

Desta forma, parece-me interessante explorar a aplicação do Kanban à realidade dos 

cuidados de saúde. Para tal, irei recorrer a um exemplo que irá ter por base o e-Kanban, já 

que, por um lado, a sua exploração irá obrigar à explicação da metodologia Kanban 

convencional e, por outro, porque a versão tecnológica do Kanban apresenta mais vantagens 

relativamente à metodologia tradicional, já que esta permite segundo Kouri, Salmimaa e 

Vilpola (2007), BIQ Health Solutions (s.d.) e MacKerron et al. (2014): 

 Eliminar o problema com os cartões perdidos; 

 O tempo e esforço necessário para o manuseamento dos cartões é minimizado; 

 Formalizar o processo de comunicação e eliminar muitos dos erros manuais do 

Kanban convencional; 
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 A comunicação com os fornecedores é mais clara; 

 As necessidades da procura são entregas no tempo certo; 

 Minimiza a escassez de materiais (roturas); 

 Simplifica o processo de compra; 

 Melhora a transparência da cadeia de abastecimento; 

 Ajuda a analisar a eficiência do fornecedor. 

 

O exemplo a descrever resulta da realização de uma visita a duas organizações de 

saúde do setor público, onde existiu a oportunidade de compreender de que forma é que todo 

este processo se desenvolve. 

Assim, no caso das organizações de saúde, o objetivo da aplicação de um modelo 

Kanban passa por controlar os stocks de material de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos existentes em cada serviço clínico aquando da prestação de cuidados de 

saúde, bem como do respetivo abastecimento, a fim de efetuar uma racionalização dos custos 

conseguidos pelo melhor controlo destes stocks. 

Para que tal se possa alcançar, é necessário a colocação de armários normalizados 

em cada serviço (armazéns periféricos), para que se efetue a armazenagem dos materiais o 

mais perto possível da zona de prestação de cuidados (Kanban tradicional), a fim de que os 

profissionais de saúde tenham um acesso mais fácil e ágil a esses mesmos materiais. 

Adicionalmente, torna-se também necessário a implementação de componentes tecnológicas 

(software informático e PDA’s) que permitam registar e consultar os vários artigos que são 

utilizados no decorrer da prestação dos cuidados de saúde (e-Kanban). 

Com este registo, o objetivo é eliminar os furtos e perdas, a necessidade de os 

enfermeiros ou outros profissionais terem que realizar o inventário dos produtos que se 

encontram em stock nos armazéns periféricos, bem como os respetivos pedidos de reposição 

dos produtos consumidos, já que cabe ao próprio sistema alertar da quantidade de material 

existente e da respetiva quantidade a repor, o que irá fazer com que os profissionais se 

dediquem a atividades que mais valor acrescentem à organização. 

Assim, a informação dos artigos a repor é automática, sem existir a necessidade de 

deslocações de elementos do armazém central e da farmácia aos serviços clínicos, permitindo 

garantir a existência de um inventário permanente em cada serviço, através das atualizações 

online que são geradas, cuja informação é recebida no armazém geral para efeitos de picking 

e posterior entrega e arrumação nos serviços. 

Desta forma, esta metodologia permite criar uma aproximação a um ambiente just-in-

time no que se relaciona com a prestação de cuidados de saúde, já que não é necessário que 

os materiais venham do armazém geral, possibilitando assim a criação de um sistema "pull" 

(puxar), onde à medida que os produtos são consumidos, é feita a respetiva reposição quando 
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necessário, permitindo ter sempre disponíveis os produtos para fazer face às necessidades 

dos utentes da forma mais agilizada possível. 

 Neste sentido, é possível compreender que uma maior vantagem é alcançada quando 

o Kanban é utilizado numa integração com tecnologias de informação e comunicação (PDA e 

software informático), já que é possível melhor registar, controlar e partilhar a informação de 

um modo mais eficaz, o que permite agilizar todo o processo logístico, trazendo ganhos tanto 

para a organização como para o consumidor final. 

Posto isto, nos Anexos 1 e 2 encontram-se dados fornecidos, entre 2007 e 2010, por 

uma organização de saúde que refletem a aplicação da metodologia e-Kanban, e onde é 

possível observar-se os ganhos que podem ser alcançados com a sua implementação, já que, 

de uma forma geral, verifica-se que foi possível reduzir custos na maioria dos serviços e em 

quase todos os anos seguintes. 

Contudo, em alguns serviços clínicos (em todos os anos ou apenas em alguns em 

específico) essa mesma redução de custos não foi possível de ser alcançada, podendo tal 

dever-se a alguns fatores: 

 Maior procura de cuidados de saúde nesses mesmos serviços, como se verificar na 

Unidade Funcional de Oncologia; Unidade Funcional UCI e Urgência Geral; 

 Crise económica que levou ao corte a nível do pessoal e que gerou um impacto 

(negativo) nos resultados dos cuidados de saúde prestados, que pode ter levado a 

mais erros médicos e subsequentes gastos na correção desses mesmos erros; 

 Existência de doentes mais graves e complexos; 

 Utilização de medicamentos e tecnologia de tratamento mais caro. 

 

Importa também salientar que ocorreram casos onde a taxa de procura aumentou, mas 

os custos foram reduzidos, como acontece no “Bloco Partos + Urgência 

Ginecologia/Obstetrícia”, “Serviço de Cirurgia Geral (inclui UCMC)” e “Hospital de Dia – 

Oncologia”, por exemplo.  

Ainda assim, apesar dos valores negativos registados em alguns anos e serviços, é 

possível verificar-se que, em valores totais anuais, houve uma redução em todos os anos 

após a implementação da metodologia Kanban, tendo sido os ganhos maiores do que as 

perdas, ainda que estes tenham vindo a decrescer de 14% (2008) para 10% (2009), e 

posteriormente para 5% (2010), podendo isso ser fruto do negativo impacto económico-

financeiro que o país atravessou. 
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2.5.1.5 - MRP – Material Requirement Planning 

Nos pontos anteriores abordaram-se metodologias que não só permitem controlar 

melhor os stock, como auxiliar no processo de tomada de decisão relativamente a como alocar 

os vários recursos para gerir esses mesmos stocks, sempre com o fim último de se alcançar 

uma maior eficiência através da redução dos desperdícios. 

Desta forma, vai abordar-se uma metodologia que pode auxiliar as organizações a 

planear o seu aspeto produtivo, que é o MRP. Neste sentido, importa começar por referir 

Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000), que dizem que se tem vindo a desenvolver um método 

de controlo de stocks para gerir stocks de procura dependente, chamado de Material 

Requirement Planning (MRP) que em português significa Planeamento de Requisitos de 

Materiais ou Planeamento de Necessidades de Material, e que é um modelo que utiliza uma 

sofisticada programação informática. 

Relativamente à procura dependente que é referida, os mesmos autores referem que: 

“Matéria-prima, componentes, submontagens e stocks de produtos em vias de fabrico têm 

uma procura dependente. A procura destes stocks depende da procura de produtos 

acabados.”, ou seja, em stocks de procura dependente há uma relação direta entre a procura 

de um artigo e a procura de outro artigo que se relaciona diretamente com o artigo 

anteriormente referido. 

Por sua vez, Iannone; Pepe e Riemma (2007) referem que durante muitos anos têm 

sido utilizadas ferramentas para a gestão da produção e suporte ao planeamento nos 

ambientes de manufatura, onde os sistemas MRP são, provavelmente, os mais famosos 

devido ao facto da sua lógica poder ser aplicada em qualquer contexto de produção. 

Ainda assim, os mesmos autores referem que é necessário ter cuidado quando se quer 

aplicar essas ferramentas em problemas com maior incerteza, como os sistemas de saúde, 

já que o hospital pode ser visto como uma empresa multiproduto muito complexa, onde os 

produtos são os serviços prestados aos doentes. Por esta razão, a gestão de "produtos 

hospitalares", caracterizada pela heterogeneidade e complexidade, é mais difícil do que em 

ambientes determinísticos, onde o número e tipo de produtos são fixos. 

A este respeito, Van Merode, Groothius e Hasman (2004), citados por Iannone, Pepe 

e Riemma (2007), também referem que a desagregação de todas as componentes do 

processo produtivo, como foi anteriormente descrito por Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000), 

só é possível num ambiente determinístico onde todos os parâmetros que descrevem os 

processos são conhecidos e constantes, pelo que as metodologias deste tipo não podem ser 

aplicadas aos sistemas de saúde, que é caracterizado pela incerteza e variabilidade. Contudo, 

os autores ainda referem o estudo de Roth and van Dierdonck (1995), onde foi concluído que 

os conceitos associados ao MRP podem ser transferidos para os sistemas hospitalares. 
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Assim sendo, continua a parecer interessante e importante a exploração de um 

sistema como o MRP, mesmo que não seja na sua forma conceptual, nas organizações de 

saúde. Desta forma, a abordagem neste ponto vai passar pela exposição e exploração das 

componentes centrais que caracterizam este modelo de forma a compreender como é que 

estas podem estar mais ou menos presentes nas organizações de saúde. 

 Voltando à caracterização do MRP, já foi percetível anteriormente que este implica 

desdobrar o produto nos seus componentes, podendo assim a gestão coordenar a 

encomenda e a entrega dos mesmos. Segundo Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000), e 

Bamford e Forrester (2010), as componentes básicas para o funcionamento do MRP, para 

que o que anteriormente foi referido possa ser alcançado, são: 

 Calendário-mestre de produção; 

 Lista de materiais (Bill Of Materials (BOM)); 

 Estado dos stocks. 

Moustakis (2000), ainda acrescenta outra componente: 

 Lead time dos fornecedores. 

 

A primeira componente, o calendário-mestre de produção, segundo Moustakis (2000), 

contém o plano detalhado das quantidades de produtos acabados a produzir durante um 

determinado período de tempo. Por sua vez, Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000) 

acrescentam que o calendário-mestre de produção fornece as bases para controlar a 

quantidade produtos em vias de fabrico durante um determinado período. 

No que diz respeito à lista de materiais, também conhecida por BOM (Bill Of Materials), 

segundo Bamford e Forrester (2010), esta é a ““receita” para um produto acabado. Esta 

geralmente consiste no ‘Ficheiro da Estrutura do Produto’, o qual suporta os detalhes de peças 

e materiais que compõem cada produto acabado, e no ‘Ficheiro Master do Produto’, que 

suporta os detalhes sobre o número de peças, unidade de medida, lead time para a aquisição.“ 

Desta forma, é possível compreender que a elaboração desta lista permite efetuar o 

planeamento das necessidades de materiais e do seu respetivo lead time, a fim de evitar 

falhas no que diz respeito à posse dos mesmos, até porque através desta componente será 

possível ligar a procura dos consumidores ao plano e rede de abastecimento. 

Passando para a terceira componente do MRP que é referida, o estado dos stocks, 

esta é importante no sentido em que é necessário que a situação corrente dos materiais, que 

fazem parte do produto final a entregar, estejam disponíveis. Assim, o fluxo de informação 

decorrente do registo de utilização dos vários materiais deve de estar sempre atualizada, por 

forma a refletir a utilização e reposição correntes, como referem Donnelly, Gibbs e Ivancevich 

(2000). 



57 

 

A última componente referida, o lead time dos fornecedores, é também uma 

componente importante no sentido em que fornece informação preciosa relativamente ao 

tempo que um fornecedor irá demorar para entregar os materiais que irão fazer parte do 

produto final, no caso de estes não existirem em stock. 

Um exemplo do que anteriormente foi dito, através de um exercício de simulação para 

o setor da prestação de cuidados de saúde, podem ser as intervenções cirúrgicas que se 

realizam, já que uma organização de saúde ao saber quando e quais as intervenções que se 

irão realizar (as programáveis), através do calendário-mestre de produção, será possível fazer 

todo o planeamento dos vários materiais necessários à produção dessa intervenção, através 

da BOM, sejam materiais de consumo clínico ou produtos farmacêuticos (que podem estar 

associados ao recobro e recuperação). 

Este planeamento (associado ao calendário-mestre de produção) pode ser feito para 

qualquer outro produto hospitalar que se pretenda disponibilizar (ainda que este exercício seja 

de mais difícil realização para os produtos não programáveis/agendáveis, como é caso das 

necessidades de saúde de caráter de urgência), isto através não só do estudo das 

necessidades de saúde da população, onde será necessário uma colaboração entre os 

hospitais e as unidades de cuidados de saúde primários; como através do recurso a históricos 

de consumo. 

Consequentemente, também a BOM pode e deve de ser definida para qualquer 

produto hospitalar a realizar, já que irá permitir standardizar os materiais a utilizar nos vários 

processos de prestação de cuidados de saúde (os que se considerarem ser mais custo-

efetivos), fazendo com que toda a organização partilhe de uma mesma “linguagem” ao mesmo 

tempo que é possível reduzir o desperdício. 

Se as organizações de saúde conseguirem prever minimamente os cuidados de saúde 

a entregar aos utentes, irá permitir que estas melhor consigam planear os vários materiais 

necessários à prestação desses mesmos cuidados e, consequentemente, irá não só permitir 

reduzir os seus níveis de stock, não tendo tanto dinheiro empatado com o mesmo; como 

programar, se necessário, as respetivas encomendas para que a falha desses mesmos 

materiais não ocorram. 

 Desta forma, através do que se tem vindo a referir ao longo deste ponto, é possível 

afirmar-se que os objetivos do MRP passam por controlar o inventário de materiais, atribuir 

prioridades aos materiais e ainda planear as atividades de compra, prazos de entrega e a 

própria produção. 

Assim, este modelo representa um progresso para os sistemas de apoio à decisão, a 

nível de tecnologia de manuseamento de materiais e de tomadas de decisão sobre o difícil 

problema do planeamento e controlo, já que dá a oportunidade aos gestores de combinar um 
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vasto número de decisões encadeadas, relacionadas com a calendarização, as encomendas 

e o manuseamento e utilização dos vários materiais que constituem o produto final.  

 Deste modo, se esta metodologia for implementada de forma apropriada, irá permitir 

que as organizações consigam alcançar alguns benefícios/vantagens, como referem Sum et 

al. (1995), Ismail (2005) e Oleskow, Pawlewski e Fertsch (2007): 

 Redução do inventário; do stock de segurança e do tempo de espera (lead time); 

 Aumento do turnover do inventário; 

 Melhoraria no serviço ao cliente; 

 Melhoraria no planeamento, controlo e performance da produção; 

 Melhoria na performance financeira;  

 Melhor estimação dos custos; 

 Aumento da informação que servirá de base para as decisões; 

 Capacidade de os gestores verem o calendário previsto para a produção antes da 

realização das encomendas. 

 

Neste sentido, é possível dizer que o MRP serve para as organizações não só como 

um instrumento de planeamento poderoso, na medida em que permite planear os materiais 

necessários para a produção a realizar e, consequentemente, as respetivas compras a 

efetuar, como também no apuramento de custos, já que através do BOM é possível ter acesso 

à lista detalhada com os diversos materiais necessários para um determinado produto, e a 

partir daí, conhecer os custos dos materiais que irão fazer parte do mesmo. 

De referir ainda, que este modelo pode ser facilmente confundido com o já abordado 

Just-in-Time, pelo facto do principal objetivo do MRP ser o de ter os materiais disponíveis 

quando estes são necessários à produção, no qual se conhece a data e a quantidade a ser 

produzida. Contudo, o MRP permite planear a produção quando queremos antecipar as 

necessidades futuras de produtos, enquanto que o JIT se foca mais em ter os produtos 

somente quando estes são necessários, sem qualquer planeamento prévio. 

Assim, até se dizer que a utilização do MRP dá um excelente contribuito para que as 

organizações consigam criar um ambiente JIT: “(…) os sistemas MRP e JIT são compatíveis, 

e o MRP deve de ser considerado uma estrutura que pode atualizar a produção JIT mais 

eficientemente.” (Benton e Shin, 1998) 

 Importa ressalvar novamente que, apesar de a metodologia tradicional de MRP ser de 

difícil implementação nas organizações prestadores de cuidados de saúde, face à 

imprevisibilidade e variabilidade do que se produz (como foi referido anteriormente por Van 

Merode, Groothius e Hasman (2004)), o objetivo passou por compreender que componentes 
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é que constituem esta metodologia, e fazer um exercício de qual seria a sua aplicabilidade no 

setor da saúde. 

Assim, as componentes que devem ser alvo de maior atenção por parte das 

organizações de saúde são o “Calendário-mestre de produção” e a “Bill of Materials”, já que, 

no meu ponto de vista, estas são as componentes que mais diferença podem fazer para que 

as organizações de saúde possam alcançar um melhor planeamento das suas necessidades 

e, em função disso, tornarem-se mais eficientes. 

 

2.5.1.6 - MRP II – Manufacturing Resource Planning 

Esta metodologia, tal como a anteriormente referida, é um sistema de informação de 

suporte à produção e denomina-se por Planeamento dos Recursos de Produção 

(Manufacturing Resource Planning) e é, no seu modelo tradicional, segundo Moustakis (2000), 

um sistema de planeamento e calendarização desenhado para melhorar a gestão e controlo 

da produção e as suas funções de suporte, como o Marketing, as Compras, Contabilidade, 

entre outras. 

Por sua vez, Donnelly, Gibbs e Ivancevich (2000) referem que “o MRP II alarga o 

conceito da lista de materiais, por forma a incluir todos os recursos necessários a um produto. 

Esta lista de recursos específica todos os materiais necessários, bem como mão de obra, 

máquinas, capacidade de produção, capacidades técnicas e de gestão, energia, capital e 

tesouraria. Neste sistema, o planeamento e controlo de stocks é, em última análise, o 

planeamento e controlo da própria organização.” 

Este modelo ao integrar o planeamento da produção, o controlo de stocks e o 

planeamento estratégico, necessita de um maior grau de detalhe que o MRP convencional, 

sendo por isso o MRP II considerado como uma versão mais avançada de MRP. A este 

respeito Bamford e Forrester (2010) ainda dizem que este modelo não é uma nova versão do 

MRP. “Em vez disso, o MRP forma um módulo de controlo de material dentro de um sistema 

de MRP II, o MRP II preocupa-se com a operação e controlo efetivo do sistema de produção 

mais amplo.”. 

A intenção associada a este modelo será não só a de juntar ao MRP convencional o 

planeamento e controlo de todas as funções de uma organização, como ainda existe a 

intenção de simular todo o processo produtivo através de um sistema fechado, gerando-se, 

assim, dados financeiros, o que irá permitir compreender de que forma é que os vários 

recursos estão a ser alocados dentro da organização a um produto. 

O MRP II permite, assim, a expansão natural do planeamento das necessidades de 

materiais para outras áreas do sistema produtivo, reforçando com outras informações úteis 

como as horas de trabalho, os custos dos materiais, e os custos de capital. Ou seja, qualquer 

recurso que seja utilizado no decorrer do processo produtivo. 
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Desta forma, os benefícios/vantagens que esta metodologia permite alcançar, serão 

as mesmas que as do MRP convencional (que se encontram expostas no ponto anterior), já 

que é uma extensão do mesmo, com a diferença de que também será possível efetuar um 

controlo de como é que todos os recursos são usados no decorrer do processo produtivo, 

conforme já tinha sido referido. 

Como exemplo da aplicação desta metodologia nas organizações de saúde importa 

referir a visita efetuada a uma organização de saúde do setor público, onde foi possível ter 

acesso a um documento (Anexo 3) que demonstra a aplicação deste tipo de modelo aquando 

da prestação de cuidados de saúde. De referir que nesta organização, para que este 

documento seja gerado, os profissionais de saúde à medida que vão prestando os cuidados 

(no Bloco Operatório), vão registando os tempos e consumos através de uma plataforma 

eletrónica. 

Nesse documento, constituído por 3 páginas, é possível visualizar-se os vários 

recursos que fizeram parte de um produto hospitalar realizado. Logo na primeira página é 

possível visualizar-se que não só há um controlo das horas de início e fim do produto 

hospitalar entregue, e dos vários processos que vão sendo realizados, como do apuramento 

dos custos por profissional de saúde que teve interferência nesse mesmo produto de saúde. 

Assim, com o conhecimento destes tempos será possível não só saber se o produto 

hospitalar entregue começou à hora que estava estipulada e definir-se tempos que servem 

para criar padrões de tempo em função do produto a ser entregue; como irá também permitir 

criar padrões de consumo relativamente ao que é gasto por profissional de saúde em função 

de determinado produto hospitalar. 

Na segunda página, começa-se por referir o GDH, bem como o seu respetivo valor 

padrão, em euros, a que aquele procedimento médico está associado. Posteriormente, são 

descritos todos os artigos que são utilizados no decorrer do ato médico, bem como os 

respetivos preços associados a cada artigo. 

Já na terceira e última página, são ainda referidos mais artigos, que se dividem em 

dois tipos, uns consignados, e outros que são consumidos na Unidade de Cuidados Pós-

Anestésicos (UCPA). Na parte final do documento, ainda é possível comparar o que foi gasto 

com o produto realizado face ao custo apurado para produtos hospitalares deste tipo, através 

do GDH, possibilitando compreender se os custos alcançados são maiores, ou não, 

comparativamente com o valor referência. 

Este modelo dá um importante contributo para não só controlar melhor os custos 

envolvidos no decorrer do processo de prestação de cuidados de saúde, permitindo que as 

organizações saibam quais são os procedimentos mais custo-efetivos (com base na 

contabilização que é feita) a fim de se standardizar os processos; como compreender quais 

os cuidados prestados onde possam ter ocorrido custos superior à média, o que irá permitir 
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identificar e corrigir falhas nos processos associados à produção, fazendo com que estas 

consigam reduzir os seus desperdícios e, em função disso, que alcancem uma maior 

eficiência, daí a sua importância. 

 

2.5.1.7 - VMI - Vendor Managed Inventory 

 O Vendor Managed Inventory (VMI), que em português significa Inventário Gerido Pelo 

Fornecedor, é um sistema de informação de apoio à gestão de inventários onde, como o 

próprio nome indica, é o fornecedor que se responsabiliza pela gestão dos níveis de stocks 

dos seus clientes. 

Segundo Ballou (2006), citado por Rosa et al. (2012), o VMI baseia-se largamente na 

utilização da tecnologia de informação, onde o fornecedor obtém informações frequentes 

relativamente aos fluxos de produto do seu cliente, a fim de o atender de forma contínua e 

eficiente, pelo que o VMI permite ao fornecedor ter informações completas, como as que o 

retalhista possui, sobre os níveis de stock; a data de recebimento das mercadorias, quais os 

stocks obsoletos, devoluções, entre outro tipo de informações. 

Desta forma, o fornecedor tem acesso aos dados relativos aos stocks em posse por 

parte do cliente, compreendendo também de que forma é que estes são utilizados, 

assumindo, ele próprio, as decisões sobre os reabastecimentos e níveis de stocks mais 

indicados para cada um dos produtos, respeitando no entanto os limites previamente 

estabelecidos pelo cliente, assim como as políticas de stock apropriadas para manter estes 

níveis. 

Esta abordagem é idêntica quando aplicada ao setor dos cuidados de saúde, até 

porque segundo a USAID (2012): “O VMI (…) é uma abordagem que aproveita o interesse e 

a capacidade de um parceiro externo para assumir a responsabilidade pela gestão da 

disponibilidade do stock de mercadorias numa instalação de saúde pública”. 

Os objetivos do VMI, segundo Marques et al. (2008), citando Tang (2006) passam por 

duas perspetivas distintas: “o objetivo do cliente é garantir um maior nível de serviço ao 

consumidor com menores custos de inventário. O do fornecedor é reduzir os custos de 

produção, stocks e transporte. Contudo, podem-se identificar objetivos comuns, os quais 

permitem construir uma melhor colaboração entre os parceiros, por forma a alcançar os 

objetivos principais: fortalecer os diferentes fluxos, agilizando a cadeia de abastecimento 

(Holveg et al. 2005) e reduzindo o efeito chicote (variações na procura) (Disney e Towill 2003, 

Holveg et al. de 2005, Achabal et al. 2000, Cetinkaya e Lee, 2000).”. 

De destacar ainda que, de acordo com um estudo realizado por Wassan et al. (2006), 

a falha na partilha de informação é a principal responsável pelas ineficiências e atrasos 

verificados no planeamento da produção e entrega. 
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Por sua vez, Dong e Xu (2002), citando Gerber (1991), referem um estudo onde foi 

apurado que, na gestão de materiais de um hospital, o VMI alcançou uma maior eficácia do 

que o JIT ou métodos de redução de stocks. 

Os mesmos autores, mas através de Lee et al. (1997); Chen et al. (2000); Xu et al. 

(2001) e Waller et al. (1999), ainda referem que se todas as entidades envolvidas partilharem 

informações através da utilização do VMI, pode ser esperada uma menor distorção na mesma 

e, como consequência, o inventário e outros custos de produção podem ser reduzidos 

enquanto a capacidade de utilização é aumentada. 

Através da USAID (2012), Hariga et al. (2013) e Irungu e Wanjau (2011) é possível 

referir os benefícios associados à implementação do VMI: 

 Melhorar os níveis de serviço; 

 Redução dos níveis de stock; aumento da sua rotatividade e redução das quebras de 

stock na cadeia de abastecimento e despesas associadas, como servem de exemplo, 

os custos de manuseamento e de armazenamento, para se atingir um mesmo nível de 

disponibilidade de produtos; 

 Redução dos custos no transporte e distribuição para se atingir um mesmo nível de 

disponibilidade de produtos; 

 Aumento da disponibilidade de mercadorias na localização do cliente (reduzindo o lead 

time), levando à melhoria do consumo de cuidados de saúde e aos benefícios de 

saúde relacionados; 

 O pessoal da organização pode, potencialmente, focar-se noutras prioridades, em 

detrimento das responsabilidades de gestão de inventários; 

 O parceiro de VMI pode usar um melhor acesso à informação sobre as necessidades 

da cadeia de abastecimento para otimizar as suas operações e rede de 

abastecimento, reduzindo os seus custos de operação; 

 Maior interdependência e cooperação entre o parceiro de VMI e a organização cliente 

que torna estas melhorias sustentáveis, e posiciona ambas as partes para atingirem 

melhorias adicionais. 

 

 Ainda assim, através de Lee et al. (2008) algumas desvantagens podem ser referidas, 

tais como a dificuldade de implementação do VMI devido à necessidade de sistemas de 

informação e processos de gestão (o que pode trazer um acréscimo de custos na 

implementação deste tipo de sistemas). Os mesmos autores, mas através de Kaipia et al. 

(2002), ainda dizem que este sistema requer a necessidade de elevados níveis de confiança 

(para permitir a partilha de informação necessária detalha), integração de sistemas de 

informação, e exigência de sistemas de identificação de produtos comuns.   
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Contudo, Irungu e Wanjau (2011) referem que as implicações do sistema de VMI têm 

mais vantagens do que desvantagens. Por isso, e face ao que foi referido ao longo deste 

ponto, esta é uma das metodologia para a qual as organizações poderiam olhar, uma vez que 

se estas possuírem as condições necessárias (financeiras, de confiança e coordenação com 

os fornecedores) para a sua implementação, os ganhos daí provenientes, como os já 

referidos, vão permitir reduzir custos (associados ao transporte, encomenda, excessos e faltas 

de stocks) e, consequentemente, fazer com que seja possível reduzir os seus desperdícios 

alcançando assim uma maior eficiência. 

 

 

2.5.2 - Organização do Espaço em Armazém 

 Outro dos aspetos associados à gestão logística relaciona-se com o(s) formato(s) 

utilizados no(s) armazém(éns) por parte das organizações, os quais, segundo Baker e 

Canessa (2007), citando Frazelle (2002), são um aspeto chave na cadeia de abastecimento 

moderna, e têm um papel muito importante no sucesso, ou falha, nos negócios de hoje. 

Os mesmos autores, juntamente com Ramos (2010), ainda referem que pelo facto de 

a produção e o consumo dos artigos ocorrerem em locais distintos, já que não existem 

transportes perfeitamente fiáveis e com um tempo de entrega reduzido a um custo razoável 

para se colocar o produto junto do cliente, torna-se necessário a existência de armazéns, daí 

a importância da sua existência. 

Neste sentido, e sabendo que um sistema logístico tem como objetivo a criação de 

valor para o cliente, torna-se necessário que, também a nível da armazenagem, sejam 

desempenhadas um conjunto de atividades por forma a criar esse mesmo valor, a fim de 

disponibilizar ao cliente o produto certo, no local certo, no tempo certo, na quantidade e 

qualidade certa, ao custo mínimo. 

A armazenagem por si só não acrescenta valor ao produto, mas contribui para que 

todo o sistema logístico possa cumprir com a proposta de entrega de valor ao cliente final, 

através de um conjunto de atividades de armazenagem e transporte, e é neste sentido que o 

formato utilizado em armazém pelas organizações ganha importância, já que deste resulta 

uma maior ou menor organização, agilidade e esforço para a recolha e consequente 

disponibilização dos vários produtos ao consumidor final. 

 Assim, a definição do formato a implementar deve ter como objetivo, segundo Carvalho 

e Ramos (2009), a minimização da distância total percorrida (ou do tempo associado a essa 

distância) para os recursos humanos que nele trabalham, uma vez que o manuseamento dos 

artigos nas atividades de receção, conferência, arrumação, preparação/aviamento e 

distribuição dão origem a deslocações dentro do armazém por parte dos recursos humanos 

e, ao reduzir a distância percorrida em cada deslocação, pela aproximação física de áreas 
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com maior interação, estes estão a ser utilizados de uma forma mais eficiente, reduzindo o 

custo associado. 

 Desta forma, ocorrendo nos armazéns diversas atividades, como a movimentação, a 

arrumação e picking de produtos, torna-se necessário garantir que tais procedimentos são 

efetuados da forma mais eficiente e eficaz possível. Para que tal possa ser alcançado é 

necessário organizar, conforme as necessidades e o espaço disponível em armazém, um 

formato que permita maximizar a produtividade das pessoas que nele operam. Nas figuras 

que se seguem é possível visualizar vários tipos de formato em armazém: 

 Armazéns com fluxo em I; 

 Armazéns com fluxo em U; 

 Armazéns com fluxo em L. 

 

Figura 11 - Organização dos produtos num armazém com fluxo em I 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Ramos (2009) 

 

Figura 12 - Organização dos produtos num armazém com fluxo em U 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho e Ramos (2009) 
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Figura 13 - Organização dos produtos num armazém com fluxo em L 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente aos formatos anteriores, Ramos (2010) refere que estes podem ter 

diferentes fluxos, sendo que se a zona de expedição se situar no extremo oposto à zona de 

receção, e a zona de armazenagem localizar-se entre estas, os produtos dentro do armazém 

seguem um fluxo direcionado (formato em I e L). Se a receção e expedição se situarem na 

mesma zona, os produtos seguem um fluxo quebrado (formato em U). 

A mesma autora ainda refere que a principal vantagem dos armazéns de fluxo 

direcionado (I e L) é a diminuição dos congestionamentos dentro e fora do armazém nas 

operações de receção e expedição, uma vez que estas acontecem em espaços físicos 

distintos. No caso dos armazéns de fluxo quebrado (U), a principal vantagem consiste na 

redução da distância média percorrida nas atividades de arrumação e picking. 

De referir ainda que, aquando da implementação de um formato em armazém, a 

própria forma de armazenagem também deve seguir a lógica da minimização da distância 

percorrida, como é possível verificar-se nas figuras anteriormente apresentadas, onde os 

artigos com uma rotação ou movimentos de entrada e de saída mais elevada devem de estar 

arrumados em locais de mais fácil acesso e mais próximos das zonas de aviamento e/ou 

entrada/saída do armazém, já que estes produtos originam mais movimentações, como 

referem Roodbergen, Vis  e Taylor Jr. (2014) e Carvalho e Ramos (2009). 

Relativamente aos produtos com uma rotação mais baixa, este devem de estar 

arrumados em locais mais afastados da zona de aviamento e/ou entrada/saída do armazém, 

já que originam menos deslocações. Desta forma, a distância total percorrida, quer na 

arrumação, quer no aviamento (picking), será minimizada. 

 Dentro da mesma linha de pensamento, pode e deve ser feita a arrumação dos 

produtos em altura, e tanto este processo de arrumação, como a disposição dos artigos na 

área de armazenagem (supra referida) podem seguir a filosofia da Análise ABC, já abordada 

anteriormente no ponto 2.4.1, onde inclusivamente foi abordada a arrumação em altura. 
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 Adicionalmente, no decorrer de uma visita ao armazém de uma organização de saúde 

pública, foi possível identificar outra metodologia de arrumação no espaço de armazenagem, 

que é a Família de Produtos, onde a arrumação dos produtos pode ser efetuada em função 

do tipo, peso, dimensão, formato e/ou embalagem dos mesmos, de forma a otimizar as 

atividades de armazenagem e manuseamento, a fim de colocar em zonas mais próximas os 

produtos que, normalmente, são requisitados juntamente. 

Desta forma, o objetivo deste ponto foi o de explorar as várias formas que as 

organizações de saúde têm à sua disposição para melhor organizarem o seu espaço em 

armazém, quer a nível do formato, como a nível da disposição dos artigos, a fim de minimizar 

as distâncias totais percorridas pelos recursos humanos e, consequentemente, agilizar todas 

as atividades desempenhadas em armazém para que seja possível satisfazer o consumidor 

final, disponibilizando o produto certo, no local certo, no tempo certo, na quantidade e 

qualidade certa, ao custo mínimo. 

 

 

2.5.3 - Metodologias de Picking 

 Existe outra atividade que é realizada em armazém merecedora de atenção, e que 

será o motivo de análise no decorrer deste ponto. Essa atividade denomina-se de picking e, 

segundo Ramos (2010): “consiste na recolha dos produtos certos, na quantidade certa, de 

forma a satisfazer as necessidades manifestadas pelos clientes. Portanto, é no picking que 

começa o serviço ao cliente e por essa razão esta actividade é alvo de grande atenção.” 

Por sua vez, Glock e Grosse (2012), citando Coyle et al. (1996), Frazelle (2002) e 

Tompkins et al. (2003), dizem que esta atividade é o “processo de recolha de itens dos seus 

locais de armazenagem para satisfazer a encomenda de um cliente, e geralmente é 

responsável por uma alta proporção do total dos custos operacionais do armazém.”. 

Os mesmos autores, através de Bartholdi e Hackmann (2002), dizem que: “O alto 

impacto nos custos no picking é causado pelo facto de que as encomendas são recolhidas 

manualmente em muitas organizações, o que torna o tempo de viagem de um operador de 

picking num fator crucial na eficiência global de um armazém.”. 

Já Marcoulaki, Broulias e Chondrocoukis (2013) e Eisenstein (2009) referem que as 

tarefas que envolvem essa atividade podem contribuir para 55-65% dos custos operacionais 

em armazém, os quais ultrapassam de longe o custo de armazenagem. 

Neste sentido, é importante explorar as várias metodologias de picking existentes, até 

porque a forma como os produtos são recolhidos terá influência no tempo que será necessário 

para satisfazer uma encomenda. Essas metodologias são: 

 Por cliente / discreto; 

 Por produto / lote; 



67 

 

 Por zona; 

 Por onda; 

 Bucket brigades. 

 

No picking por cliente ou discreto, Manning (2008) e Eisenstein (2009) dizem que um 

operador avia todos os produtos que são necessários para satisfazer uma única encomenda 

do cliente (que pode ser um serviço cínico no contexto dos cuidados de saúde), e não avia 

outro tipo de produto até a encomenda inicial ser completada. 

Manning (2008) ainda diz que esta metodologia é a melhor para minimizar a confusão, 

já que o operador assume a encomenda como única, e percorre produto a produto, pelo que 

se enquadra mais com organizações pequenas e com baixa contabilização de encomendas. 

Por sua vez, Ramos (2010) ainda refere que este é o método com menor 

produtividade, pois requer mais tempo para completar uma encomenda, já que o operador 

pode ter que deslocar-se várias vezes à mesma zona. Assim, esta metodologia deve realizar-

se sempre que existam poucas repetições de produtos e/ou alguma heterogeneidade entre 

as encomendas. 

 No picking por produto ou lote, segundo Carvalho e Ramos (2009) são conciliadas 

encomendas de vários serviços clínicos, e o operador vai vendo, em cada uma delas, quais 

os produtos que se repetem. Para esses produtos, o operador desloca-se ao local onde os 

mesmos se encontram armazenados e recolhe a respetiva quantidade total. Posteriormente, 

na zona de preparação das encomendas destinadas aos clientes, procede-se à repartição dos 

múltiplos produtos recolhidos pelos respetivos pedidos. 

Este tipo de picking, face ao anterior, permite reduzir substancialmente o número de 

viagens ou deslocações do operador a uma zona de produtos, o que representa uma 

vantagem já que excessivas deslocações implicam o gasto de tempo, o que baixa a 

produtividade. Contudo, Ramos (2010) diz que a propensão para erros é maior, pois após a 

recolha dos produtos é necessário separá-los por encomenda, pelo que este método é 

indicado quando as encomendas contêm poucas linhas. 

 No picking por zona, Lima (2013), citado por Dornelles et al. (2013), diz que o armazém 

é segmentado por zonas e que cada operador está associado a uma. Também é dito que esta 

metodologia aplica-se melhor quando existe uma grande área de armazenagem e/ou uma 

grande variedade de produtos. Ramos (2010) ainda acrescenta que depois de cada operador 

ter recolhido os produtos das suas respetivas zonas, que estes são consolidados numa área 

de consolidação para completar as encomendas. 

Por sua vez, Koo (2009) diz que a ideia do picking por zona é que os produtos sejam 

alocados em zonas de armazenagem adequadas para igualar as cargas de trabalho entre 
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todos os operadores. Porque se não existir um equilíbrio, uns terão uma grande carga de 

trabalho enquanto outros irão permanecer inativos. 

 O picking por onda, segundo Gademann et al. (2001): “significa que um número de 

encomendas, uma onda, é aviada simultaneamente por um grupo de operadores de picking. 

Cada operador de picking avia uma encomenda e todos os operadores de picking começam 

ao mesmo tempo.”. Este tipo de picking é muito similar ao picking por cliente, com a diferença 

de que nesta metodologia as encomendas podem ser agendadas para serem aviadas a horas 

específicas do dia, o que permite coordenar o picking e as respetivas operações de expedição. 

Nesta metodologia é possível identificar, pelo menos, uma desvantagem, e que se 

relaciona com a otimização do tempo das viagens aquando da recolha dos produtos, já que 

apesar de esta metodologia permitir um maior grau de coordenação, cada operador fica 

associado apenas a uma encomenda, o que impossibilita a junção dos vários produtos que 

se repetem nas várias encomendas, o que irá levar a uma repetição das deslocações. 

Contudo, se existir uma integração desta metodologia com o picking por zona e o 

picking por produto (quando possível), essa limitação deixa de existir, já que seria possível 

agendar a recolha dos produtos (picking por onda), recolhendo-se as quantidades totais dos 

produtos que se repetem nas várias encomendas (quando possível) (picking por produto), e 

onde existiria um operador afeto a cada zona do armazém (picking por zona), que iria agilizar 

essa recolha, permitindo assim estimular uma maior produtividade. 

No último tipo de picking referido, o Bucket Brigades: “Os trabalhadores estão 

sequenciados do mais lento para o mais rápido, assim o trabalhador mais lento introduz um 

novo trabalho (ordem de picking) na linha de fluxo, enquanto que o mais rápido termina o 

trabalho no final da linha.” (Koo, 2008) 

Bartholdi III, Eisenstein e Foley (2000) ainda dizem que: “Cada trabalhador segue uma 

regra simples: Prosseguir o trabalho de uma estação para outra até que alguém assuma o 

trabalho; depois só é preciso de ir buscar mais. Quando o último trabalhador completar um 

produto (encomenda), ele volta para montante e assume o trabalho do seu antecessor, que 

volta para trás e assume ele o trabalho do seu antecessor e assim por diante até o primeiro 

trabalhador começar um novo produto (encomenda) no início da linha.”  

Por forma a simplificar o que foi descrito, apresenta-se um exemplo do seu 

funcionamento. Para tal, suponhamos que o fluxo de trabalho é constituído por 3 operadores, 

e que a recolha dos produtos é feita por cliente (picking discreto). Neste processo o operador 

mais produtivo fica no final da linha (operador 3), e o menos produtivo no início da mesma 

(operador 1), sendo que todos os operadores ficam afetos a uma encomenda diferente e, 

ainda existem outras à espera de serem processadas. 

Neste sentido, o operador 3 ao terminar de completar a sua encomenda vai obrigar a 

que exista uma realocação do trabalho de cada operador, indo este (o mais produtivo) terminar 
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a encomenda do operador 2, o qual assume a encomenda do operador 1, que por sua vez dá 

início a uma nova encomenda, e assim sucessivamente. 

 Esta metodologia apesar de parecer uma estratégia simples, exige não só uma 

rigorosa coordenação entre os operadores, como um estudo prévio da produtividade de cada 

um, para que estes sejam corretamente alocados à sua devida posição. 

Armbruster et al. (2005), relativamente a Bartholdi e Eisenstein (1996), dizem que “Os 

autores mostraram que se os trabalhadores puderem ser sequenciados do mais lento para o 

mais rápido, para que cada trabalhador possa ser estritamente mais rápido que o seu 

antecessor em todos os pontos ao longo da linha de produção, então a bucket brigade auto 

balanceia-se (isto é, que uma repartição estável do trabalho entre os operadores irá surgir 

tanto que cada operador executa repetidamente o mesmo intervalo de conteúdo de 

trabalho).”. 

Contudo, Koo (2008) refere que os operadores nesta metodologia cobrem mais áreas 

de trabalho do que no picking por zona, pelo que devem conhecer mais produtos. Além disso, 

como cada operador não tem a sua própria área de trabalho, podem ocorrer 

congestionamentos na prática. 

Já Schultz, McClain e Thomas (2002) dizem que este tipo de operações têm efeitos 

colaterais a nível técnico e comportamental. Relativamente ao lado técnico é dito que ao 

abandonar uma operação que está parcialmente acabada para outro operador pode implicar 

alguma perda de eficiência, como abrandar ou parar o processo para se evitar erros. 

Relativamente ao lado comportamental, os autores dizem que os operadores 

começam a depender uns dos outros, e que o facto de o operador mais produtivo assumir o 

trabalho do menos produtivo leva a questões de equidade, o que pode afetar a forma como 

as pessoas realizam os seus trabalhos, uma vez que um operador que está a "ajudar mais do 

que ser ajudado" pode simplesmente desacelerar e não estar disponível quando a ajuda é 

necessária. Da mesma forma, um operador que está a "receber muita ajuda" pode trabalhar 

mais rápido para evitar ser visto como se se estivesse a esquivar ao trabalho. Estas duas 

reações têm efeitos opostos sobre a produtividade, pelo que o verdadeiro efeito desta 

metodologia não é conhecido. 

Face ao exposto neste ponto, foi possível compreender que não só diferentes 

metodologias têm implicações distintas na agilidade com que os produtos são recolhidos e, 

consequentemente, disponibilizados; como que um maior ganho pode ser atingido se existir 

um uso simultâneo dessas mesmas metodologias, desde que se encontrem em sintonia com 

as necessidades das organizações no momento da realização da atividade de picking. 

Neste sentido, seria interessante juntar o picking por onda com o picking por zona, o 

que iria permitir não só agendar e coordenar todo o processo de recolha, como afetar zonas 
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específicas do armazém a cada operador, possibilitando definir com maior clareza quais os 

produtos que cada um deve recolher. 

A juntar ao que anteriormente foi dito, em função do número de encomendas 

existentes no momento, as organizações poderiam optar por efetuar um picking por produto 

por forma a otimizar o tempo gasto na recolha dos vários produtos, ou efetuar um picking por 

cliente quando existissem poucas e/ou encomendas heterogéneas entre si. 

A este respeito, importa ainda referir que a agilidade na recolha dos produtos não 

depende só da metodologia de picking adotada, isto porque existem outros fatores que têm 

influência na agilidade com que os produtos são recolhidos: “Diferentes políticas de pickings, 

de rotas e de armazenagem têm um grande impacto na velocidade e eficiência do picking.” 

(Marcoulaki, Broulias e Chondrocoukis, 2013), como foi visto no ponto 2.5.2. 

 

 

2.5.4 - Metodologias de Distribuição 

 Considera-se ainda importante abordar um conjunto de metodologias associadas à 

distribuição de materiais, já que estas podem apresentar um grande impacto na eficiência e 

eficácia no que diz respeito aos custos, à terapêutica e à agilidade na disponibilização dos 

produtos ao consumidor final. 

Mas antes disso, importa destacar que os materiais de consumo clínico e os produtos 

farmacêuticos, que são um dos pontos centrais deste trabalho, possuem uma série de 

particularidades que os diferenciam de outros produtos, tais como o custo, o prazo de validade 

e a exigência de rastreabilidade. 

Neste sentido, torna-se necessário que exista um bom controlo dos seus stocks, e na 

forma como estes são distribuídos e administrados aos doentes, já que é fundamental que 

associado às atividades onde existe movimentação deste tipo de artigos não ocorram 

desperdícios que possam gerar ineficiências e, consequentemente, que comprometam a 

sustentabilidade financeira das organizações de saúde. 

O Ministério da Saúde (2007), relativamente à atividade de distribuição, refere que esta 

“é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica hospitalar 

representando um processo fundamental no circuito do medicamento.”. 

Segundo Pereira et al. (2012) e o Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar (2005) 

dizem que os objetivos associados à distribuição de medicamentos passam por: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 
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 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos não 

prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. 

 

Por forma a garantir que não só estes objetivos associados à distribuição de 

medicamentos possam ser alcançados, mas também para assegurar que não existem faltas 

de material de consumo clínico nos vários serviços, importa conhecer e compreender que 

sistemas de distribuição se encontram à disposição das organizações de saúde. Neste 

contexto, segundo Ribeiro (1993); Maia Neto (1990), citado por Coimbra et al. (1998) e ainda 

Vasconcelos et al. (2012) esses sistemas são: 

 Coletiva; 

 Individual; 

 Semi-individual; 

 Dose Unitária. 

De acrescentar que no Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar (2005) ainda é referido 

outro sistema de distribuição: 

 Por Reposição de Stocks. 

 
Começando pelo sistema Reposição de Stocks ou Reposição por Níveis de Stock 

importa dizer que, da pesquisa e das visitas que foram efetuadas a duas organizações de 

saúde do setor público, este foi o único sistema identificado como sendo utilizado na 

distribuição de material de consumo clínico. 

O funcionamento desta metodologia é idêntico ao da metodologia Kanban (abordada 

no ponto 2.5.1.4), onde é determinado, para cada artigo e em cada serviço, um nível de stock 

máximo e mínimo a manter, que são definidos entre o serviço de aprovisionamento e o serviço 

clínico. Posteriormente, num dia que é acordado, o enfermeiro procede à contagem das 

unidades existentes no serviço a fim de verificar as diferenças entre as quantidades existentes 

e o nível máximo que havia sido estabelecido. De seguida, o pedido de reposição é feito, e as 

quantidades são “aviadas” no armazém e repostas no serviço clínico. 

Importa ainda referir que este processo pode ser automatizado (e-Kanban), o que irá 

permitir atingir mais vantagens, tais como: maior proatividade na reposição; evitar os furtos e 

perdas e ainda libertar o pessoal de enfermagem das contagens dos artigos, por exemplo. 

Relativamente à aplicação desta metodologia nos medicamentos, o Conselho 

Executivo da Farmácia Hospitalar (2005), diz que a reposição de stocks é previamente 
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definidas pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos respetivos serviços clínicos, e que 

é feita de acordo com uma periodicidade previamente definida, sendo o pedido para a 

reposição feito pelo enfermeiro do serviço, validado pelo farmacêutico e depois aviado por um 

técnico de diagnóstico e terapêutica. 

Posto isto, importa passar para os restantes 4 tipos de sistemas de distribuição que só 

são aplicáveis à perspetiva dos medicamentos. Assim, começando pelo sistema de 

distribuição coletivo, segundo Coimbra et al. (1998), este consiste no envio de uma certa 

quantidade de medicamentos para os serviços clínicos para lá permanecerem em stock, para 

que posteriormente sejam administrados conforme a sua prescrição é realizada. 

Já Vasconcelos et al. (2012) dizem que neste sistema: “(…) a Farmácia Hospitalar é 

um mero repassador de medicamentos nas suas embalagens originais segundo solicitados 

pelo pessoal de enfermagem, ou segundo um stock mínimo e máximo para cada serviço para 

um período de 24 horas.” 

 Esta metodologia, devido aos medicamentos que não são consumidos, leva a que 

sejam formados vários stocks em cada serviço, já que os medicamentos são libertados sem 

que a farmácia tenha acesso a informações sobre para quem é o medicamento, o porquê e 

por quanto tempo é que este irá ser administrado. Esta situação pode levar à ocorrência de 

erros associados à administração dos medicamentos, possíveis extravios, acondicionamentos 

incorretos e perdas por perecibilidade, o que pode proporcionar um custo oneroso para a 

instituição hospitalar, como referem como referem Ribeiro (1993) e Vasconcelos et al. (2012). 

Além disso, Cortes et al. (2009) ainda dizem que neste tipo de sistema, a farmácia 

participa muito pouco em todo o processo, e ocorrem muitas falhas, demonstrando mais 

desvantagens do que vantagens, e que, neste aspeto, com a ausência de uma participação 

ativa por parte do farmacêutico, está a perder-se uma oportunidade de verificação, por parte 

do mesmo, da terapia do doente. 

Face ao exposto, esta metodologia poderá fazer não só com que uma elevada 

quantidade de capital esteja empatada em stock, impedido que a instituição explore outras 

aplicações financeiras, como faz com que seja difícil apurar o custo real dos gastos por 

doente, uma vez que poderá ser complicado saber o que é que este realmente consumiu. 

No estudo de Vasconcelos et al. (2012), cujo objetivo foi avaliar a efetividade do 

sistema de distribuição coletivo, observou-se que da totalidade dos medicamentos 

dispensados pela farmácia, apenas 13,3% destes foram consumidos no mês de janeiro, 

33,4% no mês de fevereiro e 20,4% no mês de março do ano de 2010. 

Ainda assim, é possível apontarem-se algumas vantagens associadas a este sistema, 

tais como a alta disponibilidade de acesso aos medicamentos nos vários serviços, bem como 

a redução do número de solicitações dos mesmos à farmácia, devido aos stocks que são 

acumulados. 
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Passando para o sistema de distribuição individual, Coimbra et al. (1998), dizem que 

este caracteriza-se por os medicamentos serem distribuídos a cada doente, sendo 

encaminhadas medicações individuais, conforme a prescrição médica. Por sua vez, 

Vasconcelos et al. (2012) e Cortes et al. (2009) refere que nesta metodologia os 

medicamentos são fornecidos em embalagens individualizadas e identificadas para cada 

doente, segundo horário de administração constante na prescrição médica para o máximo de 

24 horas, e cabe aos enfermeiros diluir e fracionar os mesmos.  

Ribeiro (1993) e Cortes et al. (2009) referem que esta metodologia apresenta mais 

vantagens que a anterior, já que não só o farmacêutico passa a ter um papel muito mais ativo, 

como por exemplo na verificação das prescrições e terapêuticas dos doentes e na 

disponibilização dos medicamentos aos serviços clínicos; como a criação de stocks nos vários 

serviços clínicos é eliminada, o que irá levar à diminuição dos desvios e perdas. 

Contudo, Ribeiro (1993) ainda apresenta desvantagens associadas a este modelo, tais 

como os recursos materiais que são necessários, devido ao investimento inicial nos 

compartimentos para a distribuição dos produtos, a exigência dos recursos humanos 

associada a um consumo significativo do tempo dos enfermeiros na preparação dos 

medicamentos, os erros associados a essa preparação, devido à falha inerente à 

administração do medicamento no doente errado, e ainda a possibilidade de perdas 

económicas associadas aos medicamentos não consumidos (caducidade, doses não 

administradas e desvios, por exemplo). 

No sistema de distribuição semi-individual, Cortes et al. (2009) e Ribeiro (1993) dizem 

que esta é uma combinação, num mesmo hospital, dos sistemas anteriormente descritos. Já 

Coimbra et al. (1998) diz que é a distribuição individual mediante a prescrição médica, mas 

com um percentual de stock de medicamentos que permanecem nos serviços. 

Passando para a última metodologia, o sistema de distribuição de medicamentos por 

dose unitária (SDMDU), Coimbra et al. (1998) e Cortes et al. (2009) dizem que o que o 

diferencia esta metodologia das restantes é o facto de que os medicamentos são acomodados 

em embalagens unitárias, com horários e identificações individualizadas, já diluídos e prontas 

para administração, até 24 horas. Cortes et al. (2009) ainda refere que: “A manipulação e o 

fracionamento dos medicamentos são realizados por técnicos de farmácia, sob a supervisão 

direta do farmacêutico.”. 

No entanto, já Pereira et al. (2012) dizem que, de entre as metodologias de distribuição 

de medicamentos implementados a nível hospitalar, o SDMDU, apesar de tardiamente 

implementado, é o que se tem mostrado mais adequado para um correto seguimento da 

terapêutica farmacológica do doente, já que cabe aos serviços farmacêuticos interpretar e 

validar a prescrição médica. 
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Coimbra et al. (1998) e Cortes et al. (2009) ainda referem que esta metodologia permite 

a redução dos stocks de medicamentos nas unidades de enfermagem, evitando os desvios e 

perdas; a diminuição de erros no preparo da medicação, o que aumenta a segurança do 

doente e do enfermeiro na utilização do medicamento certo, na dose certa e hora certa; a 

otimização do tempo dos enfermeiros, que não necessitam de preparar os medicamentos; o 

aumento da higiene da organização face às restantes metodologias, tornando-a 

economicamente viável pelo melhor controlo e uso dos medicamentos. 

 Pereira et al. (2012) referem ainda que a implementação desta metodologia exige um 

elevado investimento inicial de materiais, equipamentos, infraestruturas e recursos humanos 

e requer uma maior disciplina na sua implementação e funcionamento. A este respeito, Cortes 

et al. (2009) dizem que esta metodologia necessita de um farmacêutico hospitalar com treino 

específico, um laboratório de farmacotécnica, uma central de preparações estéreis, 

standardização de medicamentos, dispositivos para entrega de doses unitárias (carrinhos, 

cestas e outros), material de embalagens (sacos, frascos de plástico, acrílico, entre outros), 

máquina de selagem e etiquetagem de comprimidos, máquina para lavar frascos, terminal de 

computador, entre outros. 

Contudo, os ganhos que esta metodologia pode disponibilizar são certamente 

superiores aos seus custos a médio/longo prazo, permitindo que as organizações disponham 

rapidamente de um retorno do seu investimento. 

Importa agora apresentar um estudo de Cortes et al. (2009) associado à utilização do 

SDMDU, cujo objetivo foi compreender, num hospital, qual a perceção de 24 enfermeiros 

relativamente à utilização do SDMDU. Como resultados, os autores identificaram que o 

SDMDU foi aceite na instituição em análise por 18 (75%) dos enfermeiros, os quais referem 

como aspetos positivos a otimização da assistência de enfermagem; a diminuição do 

desperdício de medicamentos; diminuição de erros de contaminação e capacidade de 

trabalhar em multidisciplinaridade. 

Relativamente aos aspetos negativos, estes profissionais destacaram: “Quem prepara 

administra” e uma maior responsabilidade para o enfermeiro. Estes dois aspetos encontram-

se ligados, e têm como sentido a responsabilização, onde os enfermeiros consideram que o 

correto é que o profissional que preparou o medicamento, que o administre, ao invés de a 

administração e a preparação serem feitas por profissionais diferentes. 

Apresentados os vários sistemas de distribuição de medicamentos, de referir que o 

sistema a ser escolhido deve ser eficiente, racional, seguro e estar de acordo com o esquema 

terapêutico prescrito, para que custos acrescidos com perdas de medicamentos e com 

complicações pela realização de terapêuticas erradas não ocorram e, nesse aspeto, o sistema 

de distribuição por dose unitária, conforme foi visto anteriormente, é o que melhor responde 

a essas questões. 
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Capítulo 3 - Objetivos 

 Após efetuado o levantamento das metodologias logísticas, através da revisão da 

literatura, cujo objetivo foi abordar as que se consideraram diferenciadoras a nível da 

eficiência no contexto das organizações prestadoras de cuidados de saúde, foi possível 

compreender que a gestão logística, através destas metodologias, permite assegurar uma 

maior eficiência e eficácia das atividades realizadas, possibilitando, consequentemente, 

reduzir custos e criar vantagens competitivas às organizações que delas tiram proveito, o que 

ganha especial importância num momento em que a eliminação de desperdícios é 

fundamental para que se possa garantir a sustentabilidade do sistema de saúde. 

Posto isto, os objetivos gerais do presente trabalho de projeto passam por: 

 Verificar se os hospitais com um melhor desempenho, entre os vários grupos definidos 

pela ACSS e no que diz respeito à eficiência associada aos custos com material de 

consumo clínico e produtos farmacêuticos utilizam metodologias logísticas idênticas 

(ligadas ao aprovisionamento; gestão de stocks; armazém; picking e distribuição); 

 Estudar uma possível relação entre os hospitais mais eficientes, dentro de cada um 

dos grupos definidos pela ACSS, e a utilização das metodologias logísticas que 

permitem alcançar uma maior eficiência nos aspetos referidos anteriormente. 

 
Com estes objetivos será possível verificar se as diferenças na performance 

económico-financeira das organizações hospitalares públicas podem ser explicadas através 

das metodologias logísticas abordadas e, em função disso, avaliar o potencial de melhoria 

nas mesmas em cada uma das áreas da gestão logística referidas supra. 

 Para que os objetivos gerais anteriormente referidos possam ser alcançados, torna-se 

necessário definir alguns objetivos mais específicos, através dos quais seja possível satisfazer 

o que se propõem estudar. Esses objetivos específicos são: 

 Construir, validar e aplicar um inquérito por questionário aos hospitais públicos 

portugueses de forma a conhecer quais as metodologias logísticas utilizadas; 

 Analisar os dados recolhidos do inquérito por questionário criando informação; 

 Compreender quais os hospitais mais eficientes, de que se obteve resposta ao 

inquérito por questionário, no que diz respeito à eficiência associada aos custos com 

material de consumo clínico e produtos farmacêutico; 

 Verificar se os hospitais mais eficientes, nos aspetos referidos no objetivo anterior, 

utilizam metodologias logísticas idênticas.  

 Compreender se os hospitais mais eficientes, dentro de cada um dos grupos definidos 

pela ACSS, utilizam as metodologias logísticas que permitem alcançar uma maior 

eficiência nos aspetos referidos anteriormente. 
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Capítulo 4 - Metodologia 

Um dos aspetos mais importantes num trabalho de investigação reside na sua 

definição metodológica, já que é neste aspeto que se planeia todo o trabalho, e que se tomam 

decisões importantes que visem assegurar a fiabilidade dos resultados da investigação. Neste 

sentido, no decorrer deste ponto vão ser discutidas, detalhadamente, todas as opções 

metodológicas adotadas para que seja possível cumprir com os objetivos referidos no ponto 

anterior. 

Ainda assim, antes de efetuar essa abordagem, é importante começar por referir que 

o presente tipo de estudo é descritivo e que o método de investigação denomina-se “Estudos 

de Caso”, o qual, segundo Batista e Sousa (2011), é um método que está associado a estudos 

de gestão, e que é a “Exploração de um único fenómeno, limitado no tempo e na ação, onde 

o investigador recolhe informação detalhada.”, o que parece enquadrar-se com este trabalho.  

Nos pontos que se seguem serão expostas as componentes metodológicas que 

compõem, e possibilitaram realizar, o presente trabalho. Para tal, será apresentado como se 

construiu e validou o inquérito por questionário que possibilitou a recolha dos dados, a quem 

e de que forma é que foi aplicado esse mesmo questionário e ainda como foi efetuada a 

análise da relação entre as metodologias logísticas utilizadas pelas organizações hospitalares 

públicas e o seu respetivo desempenho no que diz respeito à eficiência associada aos custos 

com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

 

4.1 - Fonte de dados 

O processo metodológico deste trabalho de projeto contempla três fases, sendo que a 

primeira está associada à construção e validação de um inquérito por questionário, que é o 

instrumento de recolha de dados escolhido. 

Relativamente à segunda fase, esta diz respeito à aplicação efetiva, no terreno, do 

inquérito por questionário junto dos hospitais públicos portugueses, o que permitiu a 

construção do ficheiro de dados com as respostas dessas instituições, instrumento essencial 

para responder aos objetivos propostos. As variáveis constantes deste ficheiro e a sua 

caracterização encontram-se apresentadas no Anexo 5. 

Já na terceira e última fase, explora-se como avaliar a relação entre a utilização das 

várias metodologias logísticas (que constam na revisão da literatura) e o desempenho no que 

diz respeito à eficiência associada aos custos com material de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos. De seguida, nos pontos 4.2, 4.3 e 4.4, estas três fases metodológicas referidas 

serão analisadas individualmente. 
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4.2 - Fase I: Construção e Validação do Inquérito por Questionário 

 Neste ponto procura-se não só justificar o porquê da presença das várias questões 

que compõem o inquérito por questionário realizado (4.2.1), como ainda explicar todos os 

pressupostos e procedimentos necessários para que o mesmo possa ser considerado válido 

(4.2.2) para que, posteriormente, possa ser aplicado junto das organizações hospitalares 

portuguesas do setor público empresarial. 

 

4.2.1 - Construção do Questionário 

Antes de avançar neste ponto, importa começar por referir que, devido ao facto de não 

se ter encontrado dados disponíveis, nem um instrumento de recolha de dados que 

possibilitasse explorar e analisar o tema em causa, houve a necessidade de criar um 

instrumento de recolha de dados próprio, que se encontra presente no Anexo 4, de forma a 

que fosse possível efetuar a exploração do que se pretende. 

Como já foi percetível, o inquérito por questionário foi o instrumento de recolha de 

dados escolhido para o presente trabalho de investigação e a sua elaboração teve por base 

os pressupostos que foram evidenciados na revisão da literatura anteriormente apresentada.  

Este inquérito, encontra-se dividido em 4 grupos (I; II; III; e IV), representando a sua divisão 

uma área específica a ser estudada: Enquadramento Geral; Aprovisionamento e Gestão de 

Stocks; Gestão de Armazém e, por último, Distribuição. 

Desta forma, torna-se agora importante passar à análise das questões e das variáveis 

escolhidas para integrar o inquérito por questionário elaborado. Assim, nos subcapítulos 

seguintes, do 4.2.1.1 ao 4.2.1.4, vai abordar-se, de forma individual, cada um dos grupos 

referidos anteriormente. A salientar que no Anexo 5 apresenta-se um quadro resumo das 

variáveis a incorporar no software SPSS para cada um dos mesmos grupos. 

 

4.2.1.1 - Grupo I - Enquadramento Geral 

 Neste primeiro grupo, são colocadas algumas questões de “aquecimento” 

relacionadas com o panorama geral das organizações a inquirir de forma a caracterizar e a 

compreender os recursos existentes que interferem diretamente na componente da logística 

hospitalar, isto é, nas funções e atividades que lhes estão associadas. 

Na questão 1, procura-se compreender a força de trabalho associada à área da gestão 

logística nas organizações de saúde, mais concretamente o número de profissionais na área 

da logística associados às atividades chefia/coordenação, aquisição de materiais (gestores 

de fornecedores, gestores de stocks e compras) e a nível operacional (pessoal em armazém 

com atividades de arrumação, picking e distribuição aos serviços clínicos). 
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O objetivo da recolha deste tipo de informação é o de analisar as diferenças, a nível 

dos recursos humanos associados à área da gestão logística entre as várias organizações de 

saúde. Ou seja, compreender a variação do número de pessoas que se encontram afetas a 

estas atividades de organização para organização, até porque é na força de trabalho presente 

numa organização que reside a capacidade de realizar todas as atividades de forma oportuna, 

eficaz e eficiente. De referir que esta comparação irá ser realizada em termos percentuais, já 

que irá permitir ter uma base de comparação idêntica, facilitando dessa forma a análise. 

Ainda assim, conhecer só a força de trabalho existente e compará-la entre os hospitais 

não chega, até porque os hospitais têm dimensões e abrangem populações diferentes, o que 

irá gerar necessidades diferentes. Como tal, acredito que é necessário relacionar essa força 

de trabalho com a capacidade do hospital. Neste sentido, foi elaborada a questão 2, onde se 

procura conhecer a capacidade do hospital relativamente ao número de camas, servindo este 

número como indicador da dimensão do hospital. 

Desta forma, através do número de camas e do número de trabalhadores, é possível 

criar e analisar um rácio de número de camas por funcionário da área logística, o que irá servir 

de termo de comparação, entre as várias organizações, dos recursos humanos presentes 

nesta área. 

Na questão 3, procura-se saber qual a taxa média de ocupação do hospital. Esta 

questão visa complementar a análise a efetuar com as duas questões anteriores, já que é 

necessário, para além de comparar os profissionais na área da logística com o número de 

camas, compreender se essas mesmas camas são ocupadas. Isto porque nos casos em que 

exista uma baixa taxa de ocupação, será interessante compreender se o número de 

profissionais afetos às atividades logísticas acompanha essa redução, e vice-versa. 

Com a questão 4 pretende-se conhecer o número de serviços clínicos existentes nas 

organizações de saúde. Contudo, o objetivo desta questão passa por criar e analisar o rácio 

do número de profissionais a nível operacional na área logística por serviço clínico, o que irá 

servir de termo de comparação entre as várias organizações, tal como na questão 2. 

A importância desta análise relaciona-se com o facto de que os operacionais logísticos 

efetuam a distribuição de produtos por serviço clínico e por camas, pelo que será interessante 

compreender se os resultados, face à questão 2 se mantêm. 

Na questão 5 é questionado qual o número total de centros de custo que existem na 

organização de saúde. Os resultados obtidos nesta questão têm importância para a análise 

das perguntas presentes no Grupo IV, referentes à distribuição de material de consumo clínico 

e medicamentos, importância essa que será abordada na análise às perguntas desse mesmo 

grupo. Desta forma, nestas quatro primeiras questões, o objetivo é compreender qual a força 

de trabalho existente face às necessidades de cada organização de saúde. 
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 As questões 6 e 7, são referentes ao orçamento hospitalar que é afeto à compra de 

bens e serviços, tanto em valor, como em termos percentuais. A importância destas questões 

relaciona-se com o facto de que a compra de bens e serviços é uma atividade de extrema 

importância e que tem implicações diretas no decorrer dos processos logísticos, quer na 

compra propriamente dita, como no transporte, armazenagem e própria gestão dos stocks, 

conforme é referido no início do ponto 2.5.1. 

Assim, na questão 6, procura-se saber em que intervalo é que se situam as várias 

organizações de saúde relativamente ao que é gasto em bens (materiais de consumo clínico; 

produtos farmacêuticos; produtos de hotelaria, etc.). 

 Já na questão 7 pretende-se conhecer qual a correspondência a nível percentual do 

valor anteriormente referido. O conhecimento deste valor é de grande importância, uma vez 

que irá permitir não só compreender se os gastos das várias organizações se encontram na 

média ou se existem oscilações entre as mesmas; como ainda pode refletir o desempenho 

logístico das organizações, até porque a primeira oportunidade para se reduzir os custos e 

aumentar a qualidade dos serviços prestados, é na forma como se compra, uma vez que é na 

atividade de procurement que reside a oportunidade para se encontrar os produtos com 

melhor preço-qualidade. 

De referir que os intervalos de resposta criados para estas duas questões tiveram 

como base uma análise aos Relatórios e Contas mais recentes que foram encontrados dos 

Hospitais e Centros Hospitalares presentes nos 6 grupos definidos pela ACSS no Contrato-

Programa de 2014, página 213. 

Neste processo foram recolhidos os valores dos Custos das Mercadorias Vendidas e 

das Matérias Consumidas (CMVMC) de cada uma das organizações de saúde e, 

posteriormente, foram analisados todos os valores registados, apurando-se os valores 

mínimos e máximos e, consequentemente, criaram-se os intervalos. Ainda assim, importa 

referir que, por forma a suportar possíveis desvios que possam ocorrer, foram definidos 

intervalos abertos para o valor mínimo e máximo apurado. 

Relativamente à formação dos intervalos presentes na pergunta 7, houve também a 

necessidade de recolher, através dos Relatórios e Contas, os valores referentes aos custos 

totais das organizações de saúde, e compreender qual a percentagem correspondente dos 

CMVMC desses custos totais. 

Posteriormente foram também encontrados os valores mínimos e máximos registados 

e, em função disso, foram criados os intervalos, por forma a conter todos esses valores, tendo 

ainda sido criado um intervalo adicional (41 – 50%) por forma a suportar alguns desvios que 

possam ocorrer nas várias organizações de saúde. 

                                                
3 Disponível em: http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf. 

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf
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De referir que não foi considerada uma opção de resposta superior a 50%, já que para 

além de nenhuma das organizações de saúde analisadas apresentar tal percentagem; 

existem outras parcelas de custos nas organizações que podem ser superiores ao CMVMC. 

 

4.2.1.2 - Grupo II - Aprovisionamento e Gestão de Stocks 

As questões colocadas neste grupo relacionam-se com as metodologias logísticas 

ligadas ao aprovisionamento e gestão de stocks. Desta forma, e começando pela questão 8 

e 9, estas têm como objetivo compreender quais as componentes de custos que são tidas em 

consideração por parte das organizações de saúde no processo de aprovisionamento. 

Assim, com a questão 8 procura-se conhecer se, no decorrer do processo de 

aprovisionamento de determinado artigo, é calculada a quantidade que minimiza os custos 

totais (QEE (Quantidade Económica de Encomenda)), isto é, se nesse processo são tidas em 

consideração as várias parcelas de custo: custo de encomenda, custo de posse de stock e 

custo de aquisição. No caso de a resposta ser negativa (“Não”), foi criada a questão 9, onde 

o objetivo é compreender quais das três parcelas de custos anteriormente referidas é que são 

tidas em consideração por parte das organizações. 

A criação destas questões relaciona-se com o facto de que a primeira oportunidade 

para se a reduzir nos custos com o inventário é na forma como estas organizações compram, 

daí a importância subjacente ao apuramento dessa quantidade ótima de encomenda, 

conforme é demonstrado no início do ponto 2.5.1.1. 

Posteriormente, as 7 questões seguintes que são apresentadas (da questão 10 à 16) 

são formadas de forma dicotómica, sendo as hipóteses de resposta “Sim” e “Não”, e a sua 

finalidade é a de permitir compreender qual o modelo de aprovisionamento que é utilizado por 

cada hospital. Estes modelos de aprovisionamento, que se dividem em modelos 

determinísticos e estocásticos, como foi referido no ponto 2.5.1.1 e no ponto 2.5.1.2, 

apresentam características específicas que os diferem, e que são a base para a realização 

das 7 questões anteriormente referidas. Através das respostas às questões realizadas, foi 

construído e utilizado um quadro de decisão (Anexo 6) a fim de chegar ao modelo de 

aprovisionamento que é utilizado por cada organização de saúde. 

 Ainda relacionado com o processo de aprovisionamento foram elaboradas as questões 

17 e 18. Com a questão 17 procura-se compreender se as organizações de saúde têm 

definidos indicadores relacionados com o nível de serviço (probabilidade de ter disponível a 

quantidade procurada). Assim, no caso de a questão 17 ser respondida de forma positiva 

(“Sim”), foi criada a questão 18, onde se procura conhecer qual o percentual do nível de 

serviço que a organização de saúde pretende realizar. 
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A importância da realização destas questões relaciona-se com o facto de que quanto 

maior for o nível de serviço que uma organização pretenda realizar, maior terá de ser o seu 

stock de segurança, o que irá implicar um maior investimento na aquisição de stock e na sua 

respetiva manutenção, como é referido no ponto 2.5.1.2. Com a resposta a esta questão, será 

ainda possível compreender de que forma, é que as organizações se pretendem colocar 

relativamente ao nível de serviço que pretendem prestar, isto é, se há um esforço para 

satisfazer todas as necessidades dos utentes ou não. 

Relativamente às quatro opções de resposta formuladas, três apresentam intervalos 

curtos e que abrangem valores entre os 70% e os 100%, esperando-se que as organizações 

de saúde tenham uma cobertura aceitável, ou praticamente total, relativamente às 

necessidades de saúde dos seus utentes. Já a hipótese de resposta restante é <70%, o que 

já é considerado como um nível de serviço bastante baixo, não considerando haver 

necessidade de explorar valores para além desse.  

 A questão 19 relaciona-se com a Análise ABC, que pode ser utilizada sob dois pontos 

de vista, conforme referido no ponto 2.5.1.3. Contudo, nesta questão a perspetiva que se 

pretende analisar é se, no decorrer do processo de aprovisionamento, as organizações 

efetuam uma divisão dos artigos em função da sua importância. Isto porque associado à 

gestão dos artigos estão recursos e, ter conhecimento, por exemplo, dos artigos que 

necessitam de uma maior monitorização, é fundamental para que os recursos sejam bem 

alocados à sua gestão, para que a sua a falta não ocorra. 

 Na questão 20 o objetivo é compreender quais as vertentes adjacentes à filosofia Just-

in-time (JIT) que mais são alcançadas pelas organizações de saúde. A importância desta 

questão relaciona-se com o facto de que quanto mais vertentes as organizações 

considerarem alcançar, maior será o seu foco na redução do seu desperdício associados à 

prestação de cuidados de saúde, e em alcançar a excelência em toda a organização, como 

foi referido no ponto 2.5.1.4. 

As questões 21 e 22 relacionam-se com o subsistema do JIT, o Kanban. Com a 

primeira questão pretende-se saber quais as organizações que utilizam o Kanban. Já com a 

segunda questão, que só é respondida em função da questão 21, o objetivo é compreender 

se, no decorrer do processo referido na pergunta anterior, são utilizadas tecnologias de 

informação e comunicação para registar os materiais que são retirados e utilizados para a 

produção de cuidados de saúde.  

A importância destas questões relacionam-se com o facto de que esta metodologia é 

importante para melhor controlar os stocks em processo, a produção, o abastecimento de 

componentes, bem como o respetivo fluxo de informações associadas, a fim de disponibilizar 

os artigos de forma mais oportuna, como foi referido no ponto 2.5.1.4.  
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 Da questão 23 à 25 são abordados, por ordem, o MRP e o MRP II, já que o segundo 

é uma evolução do primeiro. Assim, o MRP, que é o menos complexo, engloba as questões 

23 e 24, onde são exploradas as caraterísticas consideradas mais importantes e capazes de 

fazer a diferença nas organizações de saúde, conforme foi referido no ponto 2.5.1.5. 

Já com a questão 25, o objetivo é perceber se as organizações de saúde expandem a 

utilização do MRP, alcançando o MRP II, daí ser questionado se, para além do planeamento 

das necessidades de materiais para fazer face a uma necessidade de produção, característica 

do MRP, se outro tipo de recursos organizacionais também são contabilizados, tais como a 

mão-de-obra, máquinas, capacidade de produção, capacidades técnicas, energia, capital, 

entre outros, conforme é descrito no ponto 2.5.1.6. 

A importância destas questões relaciona-se com o facto de que estes modelos 

permitem melhor planear todo o aspeto produtivo das organizações, como os respetivos 

custos associados, como é descrito no ponto 2.5.1.5 e 2.5.1.6. 

Para fechar o conjunto de questões relacionadas com o aprovisionamento e gestão de 

stocks, são ainda apresentadas as questões 26 e 27, que dizem respeito ao Vendor 

Management Inventory (VMI). Com estas questões, o objetivo é compreender se as 

organizações utilizam o Vendor Managed Inventory (VMI). 

Desta forma, com a questão 26, o objetivo é saber se existem artigos cuja gestão é 

feita exclusivamente por parte dos fornecedores e, com a questão 27, o objetivo é 

compreender se, na gestão desses mesmos artigos existe partilha de informação através de 

uma plataforma eletrónica, pois só assim se pode considerar que as organizações tiram 

partido de uma solução de VMI.  

A importância destas questões relaciona-se com o facto de que esta metodologia 

permite reduzir os níveis de stock na cadeia de abastecimento, os custos no transporte e 

distribuição; aumentar a disponibilidade de mercadorias na localização do cliente (reduzindo 

o lead time); e ainda possibilita que o pessoal afeto à gestão de stocks possa focar-se noutras 

prioridades (USAID (2012); Hariga et al. (2013) e Irungu e Wanjau (2011)). 

 

4.2.1.3 - Grupo III - Gestão de Armazenagem 

 As questões colocadas neste grupo têm como objetivo compreender quais as 

metodologias logísticas, das que foram abordadas nos pontos 2.5.2 e 2.5.3, que dizem 

respeito à organização do espaço em Armazém e ao Picking, respetivamente, que são 

utilizadas pelas organizações de saúde,  

 Na questão 28, o objetivo é compreender qual o layout em armazém (“U”, “I” ou “L”) 

que é utilizado pelas organizações de saúde, já que diferentes layouts têm implicações 

distintas na agilidade e organização com que as atividades dentro do armazém são realizadas, 

conforme é referido no ponto 2.5.2. 
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Na questão 29, o objetivo é compreender quais as metodologias de arrumação 

(Análise ABC por rotatividade; Análise ABC em altura e Família de produtos) que são 

utilizadas nos armazéns das diferentes organizações de saúde, já que através destas 

metodologias é possível melhor organizar a área de armazenagem e, em função disso, 

recolher e disponibilizar de forma mais ágil e oportuna os diferentes artigos aos vários serviços 

clínicos, conforme é descrito no final do ponto 2.5.1.3 e no ponto 2.5.2. 

Na questão 30, o objetivo é compreender quais as metodologias de picking (Cliente, 

Produto, Zona, Onda, Bucket brigades e/ou Outra) que são utilizadas pelas organizações de 

saúde, uma vez que diferentes metodologias têm implicações distintas na agilidade com que 

os produtos são recolhidos em armazém, conforme é descrito no ponto 2.5.3. 

 

4.2.1.4 - Grupo IV - Distribuição 

 Na questão 31 o objetivo é compreender quais os sistemas de distribuição que são 

utilizados nas organizações de saúde. A importância subjacente a este conhecimento 

relaciona-se, como é referido no ponto 2.5.4, com o facto de que diferentes sistemas de 

distribuição possuem diferentes características e formas de gestão, o que consequentemente 

irá levar tanto a diferentes resultados no contexto financeiro das organizações de saúde, bem 

como nos resultados em saúde dos doentes. 

 Já na questão 32, o objetivo é compreender quantos centros de custo, tendo em 

consideração a questão 5, é que estão afetos a cada sistema de distribuição. Esta informação 

irá permitir compreender qual o sistema predominante em cada organização de saúde (no 

caso de existir mais do que um) e, dessa forma, concluir quais as vantagens e desvantagens 

a que estas estão mais afetas. 

 Na questão 33, o objetivo é perceber se, nas organizações de saúde, existem em curso 

projetos estruturais e/ou procedimentais de melhoria dos processos de logística, uma vez que 

através desta questão será possível compreender de que forma é que estas organizações se 

pretendem posicionar relativamente a uma maior eficiência e eficácia nas suas atividades 

logísticas 

Por fim, na questão 34, o objetivo é compreender se existem outras metodologias 

logísticas que não tenham sido referidas no decorrer do inquérito por questionário elaborado. 

As respostas recolhidas nesta questão vão servir não só para compreender se existem outras 

metodologias logísticas que sejam utilizadas no meio hospitalar, bem como irá refletir a 

qualidade do levantamento efetuado relativamente a estas mesmas metodologias, isto é, se 

o levantamento efetuado é completo ou se carece de conteúdo.  
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 4.2.2 - Validação do Inquérito por Questionário 

 Neste ponto serão detalhados todos os pressupostos metodológicos que se 

consideraram necessários realizar para que o inquérito por questionário elaborado pudesse 

ser considerado como válido. 

 Após criado esse instrumento, tornou-se necessário que o mesmo fosse validado, por 

forma a garantir que era adequado ao que se pretendia medir: “Em termos gerais a validade 

refere-se ao grau em que um instrumento realmente mede a variável que pretende medir. 

Noutras palavras, um instrumento é válido na extensão em que mede aquilo que se propõem 

medir.” (Martins, 2006). 

 Assim, a validação da construção do inquérito por questionário foi efetuada em 3 

momentos distintos: 

 Revisão da literatura; 

 Visita às instalações de duas organizações de saúde; 

 Pré-teste. 

 

O primeiro momento de validação considerado diz respeito à revisão da literatura, onde 

o objetivo foi efetuar um levantamento detalhado das metodologias logísticas, bem com das 

componentes que constituem cada uma das mesmas, de forma a perceber quais as questões 

e especificidades que deveriam constar no inquérito por questionário, através do que é 

descrito pelos vários autores para cada metodologia. 

O segundo momento de validação, consistiu na visita às instalações de duas 

organizações de saúde do setor público, cujo objetivo foi avaliar, in loco, os pressupostos, 

questões e comportamentos associados à gestão logística, sobre os quais já se tinha efetuado 

o levantamento na revisão da literatura. 

Esta abordagem foi fundamental para compreender algumas formas de atuar e 

metodologias da gestão logística aplicadas ao contexto hospitalar. Mais se acrescenta que, 

durante estas visitas tinha sido preparadas algumas questões, pelo que foi possível não só 

avaliar quais as questões mais suscetíveis de serem incorporadas no inquérito por 

questionário final a elaborar; como ainda detetar e corrigir alguns desvios, possibilitando criar 

um documento mais próximo do real. Assim, esta forma de validação possibilitou elaborar 

uma primeira versão do inquérito por questionário, versão essa que serviu de base para o 

próximo passo de validação. 

 O terceiro momento de validação foi o pré-teste. Revelou-se necessário recorrer a este 

momento de validação porque, como já tinha sido referido, não foi encontrado nenhum outro 

instrumento de recolha de dados que tivesse sido realizado para as mesmas circunstâncias. 
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Relativamente a este momento de validação, Batista e Sousa (2011) dizem que: “O 

pré-teste ao questionário consiste num conjunto de verificações feitas, de forma a confirmar 

que ele é realmente aplicável com êxito, no que diz respeito a dar uma resposta efetiva aos 

problemas levantados pelo investigador.” 

As mesmas autoras ainda referem que o pré-teste deverá permitir verificar os 

seguintes pontos: 

 Se todos os inquiridos irão compreender as questões da mesma forma; 

 Se a lista de opções de respostas às questões fechadas considera todas as 

alternativas possíveis; 

 Se existe um elevado grau de aceitação às questões colocadas para que não haja 

nenhuma pergunta cuja resposta seja recusada e, portanto, fique inutilizável; 

 A ordem das questões, que deverá não causar saltos abruptos de um assunto para 

outro.  

 

Neste sentido, com a realização do pré-teste o que se procura alcançar é que os 

inquiridos não só forneçam as respostas às questões, mas que também as desenvolvam, 

completando-as com comentários e observações críticas e fundamentadas sobre o significado 

que atribuem às mesmas. Este processo irá permitir compreender se os pontos supra 

referidos são alcançados ou não, permitindo efetuar uma validação semântica e de conteúdo, 

possibilitando não só modificar e/ou excluir perguntas que pudessem ter mais do que uma 

interpretação, como compreender a pertinência e, consequentemente, a validade do 

instrumento de recolha de dados elaborado. 

Para a realização deste pré-teste, a fim de o tornar num instrumento válido, recorreu-

se a responsáveis pelo departamento de aprovisionamento/logística de 7 organizações de 

saúde (6 organizações públicas e 1 organização privada), englobando, assim, um hospital de 

cada um dos grupos hospitalares definidos pela ACSS no Contrato-Programa de 2014 (página 

21)4 no que diz respeito às organizações do setor público, já que estes grupos é que são os 

que vão constituir a população em estudo do presente trabalho.  

De destacar também que a importância de se efetuar o pré-teste junto do tipo de 

profissionais anteriormente referidos reside no facto de que: “Os inquiridos devem de ter 

características semelhantes à amostra que vai ser utilizada para aplicar o questionário, ou, 

em casos mais específicos, a especialistas da área do conhecimento em que se enquadra o 

problema que está a ser investigado.” (Batista e Sousa, 2011), pelo que o input destes 

gestores logísticos hospitalares, relativamente à primeira versão do inquérito por questionário 

elaborada, será uma mais-valia no processo de validação do mesmo. 

                                                
4 Disponível em: http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf. 

http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf
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Após a realização do pré-teste junto dos peritos das várias organizações hospitalares, 

houve necessidade de efetuar algumas alterações de conteúdo no inquérito por questionário 

elaborado com base nas observações e sugestões feitas por esses mesmos peritos, a fim de 

o deixar mais percetível e funcional, resultando, assim, no inquérito final que se encontra 

presente no Anexo 4. Importa ainda referir que as organizações de saúde que fizeram parte 

do pré-teste, por uma questão de equidade e de forma a evitar a existência de um viés de 

seleção associado ao conhecimento prévio do inquérito, foram excluídas da população que 

irá fazer parte deste trabalho de projeto.  

De destacar que não foi efetuada uma validação estatística dos dados resultantes do 

pré-teste, já que, depois de debatido este assunto com um perito na área da construção e 

validação de instrumentos de recolha de dados, o tipo de inquérito elaborado não se adequa 

aos testes estatísticos que se podem realizar, uma vez que este instrumento não foi construído 

com base numa escala de Likert, que é mais indicada para avaliar a consistência interna de 

um instrumento deste tipo, já que não iria dar resposta ao que se pretendia estudar.  

A respeito desta escala, Júnior e Costa (2014), dizem que esta é considerada como o 

modelo mais debatido para medir atitudes no contexto das ciências comportamentais, e que 

consiste em pegar num tema e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas com a 

sua definição, para as quais os inquiridos irão especificar qual o seu grau de concordância. 

Contudo, neste trabalho de projeto, pretende-se compreender a existência, ou não, de 

determinada metodologia logística, o que só pode ser alcançado através da existência, ou 

não, dos pressupostos que caracterizam essas mesmas metodologias. Pelo que a maioria 

das questões necessitaram de ser formuladas de forma dicotómica (Sim/Não) de modo a 

avaliar a presença, ou não, desses mesmos pressupostos/fenómenos que, posteriormente, 

vão permitir concluir se determinada metodologia logística está presente nas organizações de 

saúde. 

 

4.3 - Fase II: Aplicação do Inquérito por Questionário 

 Neste ponto, o foco é nos aspetos metodológicos que se consideraram necessários 

realizar para que o inquérito por questionário fosse aplicado. Nesse sentido, importa agora 

abordar duas vertentes, que são: a quem se irá dirigir o inquérito por questionário elaborado 

(qual a população e a respetiva amostra), e como é que será realizada a disponibilização 

desse mesmo inquérito. 
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4.3.1 - População e Amostra  

A população considerada para este estudo engloba o grupo de organizações definidas 

pela ACSS que se encontram no site de Benchmarking dos hospitais5; como as organizações 

do Grupo A que se encontram descritas na página 21 do Contrato-programa 20146, sendo 

que para as organizações deste grupo apenas será feita uma caracterização no Anexo 10. 

A este respeito importa referir que o Benchmarking dos hospitais, segundo ACSS 

(Portugal. MS. ACSS, 2014), é um instrumento que compara o desempenho das várias 

instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, permitindo identificar as melhores 

práticas e potenciais de melhoria. Aqui, são disponibilizadas as informações referentes ao 

desempenho no que diz respeito à eficiência associada aos custos com material de consumo 

clínico e produtos farmacêuticos dos hospitais, informação esta essencial para alcançar um 

dos objetivos deste trabalho de projeto. 

Apesar da precisão dos resultados da investigação serem maiores se fosse analisada 

toda a população, tal situação, na maioria dos casos, é impraticável, quer seja por motivos de 

distância, não resposta, custo, tempo, logística, entre outros, daí ser escolhida uma amostra 

que seja representativa da mesma, isto é, um conjunto de entidades ou indivíduos que possua 

as mesmas características: 

“(…) a inquirição a um número restrito de pessoas, com a condição de que estas tenham sido 

corretamente escolhidas, permite obter as mesmas informações com uma certa margem de 

erro, um erro calculável que é possível tornar suficientemente pequeno.” (Sousa e Batista, 

2011) 

Como a população em estudo neste caso concreto não é muito extensa, os hospitais 

do setor público que vão fazer parte da amostra irá corresponder ao máximo número de 

respostas que se conseguiu obter. De referir que os resultados associados a esse número de 

respostas encontram-se apresentados no Anexo 7, onde é possível verificar-se que, das 49 

organizações (e retirando as que participaram no pré-teste) 31 (cerca de 72%) responderam 

relativamente a se queriam participar no trabalho de projeto, sendo que dessas 31 

organizações, 26 (cerca de 60%) responderam ao inquérito por questionário elaborado, 

constituindo assim a amostra do presente trabalho de projeto.  

 

4.3.2 - Metodologia de Aplicação  

Para a aplicação do inquérito por questionário elaborado junto das organizações supra 

indicadas foram aplicadas metodologias para a divulgação e disponibilização do mesmo. 

                                                
5 Disponível em: http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/gruposinstituicoes.aspx. 
6 Disponível em: http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf 

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/gruposinstituicoes.aspx
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Metodologia_HH_ULS_2014.pdf
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Nesse sentido, utilizaram-se dois meios para que fosse possível concretizar essas duas 

finalidades. 

 A divulgação foi realizada através do contacto direto via telefone com as organizações 

de saúde referidas no ponto anterior, onde o objetivo foi não só expor os pressupostos e 

sensibilizar as organizações a participarem neste trabalho, como também para ter acesso a 

outras informações de contacto, neste caso o e-mail do departamento de 

aprovisionamento/logística ou do próprio responsável do mesmo. 

Relativamente à disponibilização do inquérito por questionário, este foi enviado por e-

mail para as organizações hospitalares públicas que pretenderam colaborar no presente 

trabalho de projeto. 

 

4.4 - Fase III: Análise da Relação 

 Após os dados terem sido recolhidos e tratados, foi possível gerar informação que 

permitisse analisar os resultados obtidos, pretendendo-se, como referido no Capítulo 3, por 

um lado, verificar se os hospitais com um melhor desempenho, entre os vários grupos 

definidos pela ACSS e no que diz respeito à eficiência associada aos custos com o material 

de consumo clínico e produtos farmacêuticos, utilizam metodologias logísticas idênticas e, por 

outro lado, estudar uma possível relação entre os hospitais mais eficientes, dentro de cada 

grupo definido pela ACSS, e a utilização das metodologias logísticas que permitem alcançar 

uma maior eficiência nos aspetos referidos anteriormente. 

Neste sentido, existiu a necessidade de definir/considerar algumas opções 

metodológicas. Como tal, foi necessário saber, em primeiro lugar, quais são as organizações 

referência dentro de cada um dos 5 grupos definidos pela ACSS (B; C; D; E e F). Para tal, 

identificou-se quais os indicadores económico-financeiros7 que podem dar resposta ao que 

se pretende estudar: 

 Custos operacionais por doente padrão; 

 Custos com produtos farmacêuticos por doente padrão; 

 Custos com material de consumo clínico por doente padrão. 

 

Todos estes custos estão associados, em maior ou menor parte, aos consumíveis que 

são necessários para o desenvolvimento das várias atividades de prestação de cuidados de 

saúde, e cuja gestão e manutenção se enquadra nas atividades logísticas, daí a razão de 

terem sido escolhidos. 

                                                
7 Disponíveis em: http://benchmarking.acss.min-
saude.pt/benchmarking/enquadramento/dimbenchindicadores.aspx. 

http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/dimbenchindicadores.aspx
http://benchmarking.acss.min-saude.pt/benchmarking/enquadramento/dimbenchindicadores.aspx
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Assim, dos indicadores apresentados anteriormente, e começando pelos “Custos 

operacionais por doente padrão”, este não é considerado o melhor para ser utilizado no 

apuramento das organizações referência, já que deste fazem parte não só o CMVMC (Custos 

das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas), mas também os custos com o pessoal, 

que são a rubrica de maior peso numa organização de saúde. 

Neste sentido, o aspeto negativo da utilização deste indicador relaciona-se com o facto 

de que a organização referência obtida, para cada um dos grupos, possa ser a mais eficiente 

na gestão do seu pessoal (em função de ser a rubrica com maior peso nos custos de uma 

organização de saúde, como é visível no ponto 1.2), ao invés de o ser nos custos com os 

materiais de consumo clínico e produtos farmacêuticos, o que irá influenciar, negativamente, 

os resultados obtidos. 

 De seguida, constata-se que existe um indicador para o “Custo com produtos 

farmacêuticos por doente padrão” e outro para o “Custo com materiais de consumo clínico por 

doente padrão”. Ambos os indicadores dizem respeito aos produtos relacionados com as 

atividades logísticas no decorrer da prestação de cuidados de saúde, pelo que ambos 

possibilitam compreender qual a organização referência para cada um dos grupos em função 

da sua eficiência. 

 Ainda assim, pelo facto de existirem dois indicadores que preenchem os requisitos 

para serem utilizados na busca das organizações referência para cada um dos grupos 

definidos pela ACSS, criou-se um impasse relativamente a qual indicador utilizar, uma vez 

que nem sempre a organização referência (e o ranking de eficiência das restantes 

organizações) para um dos indicadores é a mesma relativamente ao outro. 

 Neste sentido, para encontrar apenas uma organização referência por grupo, foram 

agrupados num ficheiro em Excel, do site de Benchmarking dos hospitais, os resultados de 

2014 dos indicadores de "Custos com Materiais de Consumo Clínico por Doente Padrão" e 

de "Custos com Produtos Farmacêuticos por Doente Padrão”, tendo sido efetuado, 

posteriormente, um somatório dos dois em cada organização de saúde, com a finalidade de 

apurar quais as organizações mais eficientes, por grupo, nessas duas vertentes, gerando-se, 

assim, a organização referência por grupo. 

Para concluir este ponto importa ainda referir algumas considerações sobre estas 

opções metodológicas: 

 Existem grupos onde não foi possível ter acesso às metodologias logísticas utilizadas 

pela organização referência (por esta não ter respondido ao inquérito), pelo que foi 

utilizada como organização referência a organização mais eficiente da qual se dispõe 

da resposta ao inquérito por questionário; 
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 No site de Benchmarking dos hospitais não foram apurados custos para as 

organizações do Grupo A devido ao facto de estas serem muito heterogéneas entre 

si, pelo que para estas organizações apenas irá ser feita uma caracterização no Anexo 

10; 

 No site de Benchmarking dos hospitais não foram apurados custos para as ULS’s 

(Unidades Locais de Saúde), pelo que este tipo de organizações foram retiradas da 

amostra (2 do Grupo B e 3 do Grupo C), já que para além de não existirem dados, o 

trabalho de projeto foca-se nas organizações hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Capítulo 5 - Resultados 

 Neste ponto apresentam-se os resultados que se obtiveram com a aplicação do 

inquérito por questionário, relativamente às metodologias logísticas que são utilizadas tanto 

pela organização referência de cada um dos grupos (B, C, D, E e F), como para o total de 

organizações de cada um desses mesmos grupos. 

De referir que no decorrer deste ponto as questões do Grupo I do inquérito por 

questionário (Anexo 4) não vão ser analisadas, focando-se os resultados apenas no ponto 

central do trabalho (as metodologias logísticas), sendo que a análise desse grupo de questões 

está explanada no Anexo 10, onde também é feita uma apreciação global e uma associação 

entre as várias metodologias logísticas, e as suas características, que são utilizadas pelo total 

de organizações hospitalares inquiridas. 

A apresentação dos resultados vai ser feita por área logística, sendo a ordem a 

seguinte: Aprovisionamento; Gestão de stocks; Outras metodologias; Armazém e 

Distribuição. As tabelas que dizem respeito à utilização dessas metodologias por parte das 

organizações hospitalares encontram-se apresentadas no Anexo 8. Mas antes de avançar 

para a análise, importa referir (com base no ponto metodológico 4.4) os seguintes aspetos: 

 No grupo B foi possível contar com 7 respostas ao inquérito por questionário elaborado. 

Contudo, existiu a necessidade de retirar 2 dessas respostas, já que existiam duas ULS’s, 

pelo que os resultados refletem o comportamento de 5 organizações. 

De referir que neste grupo não foi possível contar com a resposta ao inquérito da 

organização mais eficiente, pelo que foi utilizada a organização que melhores resultados 

de eficiência alcançou das organizações que responderam ao inquérito por questionário, 

a qual é das melhores do grupo; 

 No grupo C foi possível contar com 9 respostas ao inquérito por questionário elaborado. 

Contudo, existiu a necessidade de se retirar 3 dessas respostas, já que existiam três 

ULS’s, pelo que os resultados refletem o comportamento de 6 organizações. 

De referir que neste grupo, tal como no anterior, não foi possível contar com a 

resposta ao inquérito da organização mais eficiente, pelo que foi utilizada a organização 

que melhores resultados de eficiência alcançou das organizações que responderam ao 

inquérito por questionário, a qual é das melhores do grupo; 

 No grupo D, importa referir que apenas foi possível contar com 2 respostas ao inquérito 

elaborado e, tal como aconteceu nos dois grupos anteriores, não foi possível contar com 

a resposta da organização mais eficiente, pelo que foi utilizada a organização que 

melhores resultados de eficiência alcançou das organizações que responderam ao 

inquérito por questionário, a qual é das melhores do grupo; 
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 No grupo E, importa referir que apenas foi possível contar com 2 respostas ao inquérito 

elaborado. Ainda assim, foi não só possível contar com a resposta de uma das 

organizações menos eficientes, como, ao contrário dos grupos anteriores, foi também 

possível contar com a resposta da organização mais eficiente (organização referência); 

 No grupo F, foi possível contar com 2 respostas ao inquérito por questionário elaborado 

e, sendo este grupo constituído por 3 organizações, esta é uma taxa de 

representatividade bastante positiva. De referir ainda que, neste grupo, foi possível contar 

tanto com a resposta ao inquérito por questionário da organização mais eficiente do 

grupo, como da organização menos eficiente. 

 

5.1 - Aprovisionamento 

Dentro desta área da logística, as metodologias a serem alvo de análise são a 

Quantidade Económica de Encomenda (QEE) e o Modelo de aprovisionamento, cujos 

resultados se encontram apresentados na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Resultados da utilização das metodologias de Aprovisionamento 

 

Grupo B (N=5)
8
 Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

OR
9
 R/UTG

10
 OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG 

QEE Sim 3 Sim 5 Sim 2 Não 1 Não 1 

Modelo de 
aprovisionamento 

Revisão 
Periódica 

Revisão 
Periódica: 1        
 

Revisão 
Contínua: 4 

Revisão 
Contínua 

Revisão 
Periódica: 2 
 

Revisão 
Contínua: 4 

Revisão 
Contínua 

2 
Revisão 
Contínua 

2 
Revisão 
Contínua 

2 

 

5.1.1 - QEE (Quantidade Económica de Encomenda) 

 O objetivo desta metodologia é compreender se as organizações efetuam uma 

ponderação dos custos envolvidos no processo de aprovisionamento (custo de aquisição, 

custo de posse de stock e custo de encomenda), o que evidencia uma preocupação para se 

encontrar uma quantidade a encomendar que minimize os seus custos totais envolvidos. 

 

Grupo B e C: 

Constata-se que ambas as organizações consideradas referência calculam a QEE. No 

que diz respeito ao panorama geral das organizações, 3 do grupo B e 5 do grupo C calculam 

a QEE. Relativamente às organizações de ambos os grupos que não utilizam esta 

metodologia, das três parcelas de custo que a constituem, só têm em consideração o custo 

de aquisição. 

                                                
8 Número de respsotas por grupo. 
9 Organização Referência. 
10 Resultados/Utilização no Total do Grupo. 
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Grupo D: 

Verificar-se que todas as organizações utilizam a QEE. 

 
Grupo E e F: 

É possível verifica-se que apenas as organizações referência de ambos os grupos não 

utilizam a QEE, sendo que, das três parcelas de custo que constituem esta metodologia, a 

organização referência do grupo E tem duas em consideração (custo de aquisição e custo de 

posse de stock) e a organização do grupo F tem também duas em consideração (custo de 

aquisição e custo de encomenda). 

 

5.1.2 - Modelo de Aprovisionamento 

O objetivo desta metodologia é o de compreender se as organizações utilizam modelos 

de aprovisionamento determinísticos (não utilizam stock de segurança) ou estocásticos 

(utilizam stock de segurança). Através dos resultados, que tiveram por base a análise 

apresentada no Anexo 11, foi possível constatar que todas as organizações utilizam modelos 

estocásticos, pelo que o objetivo irá passar por compreender se estas organizações procuram 

ter uma monitorização contínua (Modelo de Revisão Contínua) ou periódica (Modelo de 

Revisão Periódica) dos seus stocks. 

 

Grupo B: 

 Verifica-se que a organização considerada referência utiliza o modelo da Revisão 

Periódica, sendo a única organização do grupo, e das consideradas referências, a usá-lo. 

Relativamente às restantes 4 organizações, todas utilizam o modelo de Revisão Contínua. 

 

Grupo C: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência utiliza o modelo da 

Revisão Contínua. Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a este 

grupo, 4 das 6 utilizam o Modelo de Revisão Contínua, enquanto que as restantes 2 utilizam 

o Modelo de Revisão Periódica. 

 

Grupo D: 

Verifica-se que todas as organizações utilizam o modelo de Revisão Continua. 

 

Grupo E e F: 

Verifica-se que todas as organizações de ambos os grupos utilizam o modelo de 

Revisão Continua. 
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5.2 - Gestão de Stocks 

Dentro desta área da logística, as metodologias a serem alvo de análise são o 

indicador do nível de serviço; Análise ABC no aprovisionamento; Kanban e e-Kanban; MRP e 

artigos geridos pelos fornecedores e VMI, cujos resultados se encontram apresentados na 

tabela 4. 

 
Tabela 4 - Resultados da utilização das metodologias de Gestão de Stocks 

 

Grupo B (N=5) Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

OR R/UTG OR R/UTG OR OR R/UTG OR R/UTG OR 

Indicador 
do nível de 

serviço 
Não 2 Não 4 Não 1 Não 1 Sim 2 

% Nível de 
serviço 

Não 
aplicável 

<70%: 1 

Não 
aplicável 

<70%: 0 

Não 
aplicável 

<70%: 0 

Não 
aplicável 

<70%: 0 

91-100% 

<70%: 0 

70-80%: 0 70-80%: 0 70-80%: 0  70-80%: 0 70-80%: 0 

81-90%: 0 81-90%: 2 81-90%: 0 81-90%: 0 81-90%: 0 

91-100%: 1 91-100%: 1  91-100%: 1 91-100%: 1  91-100%: 2 

 Missing: 1    

Análise ABC Sim 3 Não 4 Não 1 Sim 2 Sim 2 

Kanban Sim 5 Sim 5 Não 1 Sim 2 Não 1 

e-Kanban Sim 4 Sim 5 
Não 

aplicável 
1 Sim 1 

Não 

aplicável 
0 

MRP Sim 2 Não 3 Não 1 Sim 2 Não 0 

Artigos 

geridos pelos 
fornecedores 

Não 2 Não 2 Sim 2 Sim 2 Não 0 

VMI 
Não 

aplicável 
1 

Não 
aplicável 

1 Não 0 Sim 1 
Não 

aplicável 
0 

 

5.2.1 - Indicador do Nível de Serviço 

O objetivo desta metodologia é o de compreender se as organizações têm definido um 

indicador associado ao nível de serviço, o que evidencia uma preocupação para se definir 

corretamente qual o stock de segurança a manter e, consequentemente, a quantidade de 

produtos que estas procuram ter para fazer face às necessidades dos seus utentes. 

 
Grupo B: 

 Verifica-se que a organização considerada referência não utiliza o indicador do nível 

de serviço. Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a este grupo, 

das 5 só 2 utilizam o indicador do nível de serviço, sendo que dessas uma procura ter a 

percentagem do nível de serviço de <70%, e a outra entre os 91-100%. Ou seja, apenas uma 

organização procura satisfazer, quase ou na totalidade, as necessidades dos seus utentes. 
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Grupo C: 

É possível verifica-se que a organização considerada referência não utiliza o indicador 

do nível de serviço. Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a 

este grupo, das 6, 4 utilizam o indicador do nível de serviço, sendo que duas dessas 

organizações procuram ter uma percentagem do indicador do nível de serviço entre os 81-

90%, e uma organização entre os 91-100%. No que diz respeito à organização em falta, esta 

não respondeu à percentagem de nível de serviço que procura praticar. 

 Através destes resultados é possível de se constatar que praticamente todas as 

organizações que utilizam o indicador do nível de serviço, procuram definir uma percentagem 

elevado para o mesmo. Contudo, apenas uma dessas organizações procura satisfazer, quase 

ou na totalidade, as necessidades dos seus utentes (91-100%). 

 

Grupo D e E: 

Verifica-se que apenas as organizações consideradas referência não utilizam o 

indicador do nível de serviço. Sendo que a organização que o utiliza, em ambos os grupos, 

procura ter uma percentagem do mesmo entre os 91-100%, ou seja, procura satisfazer, quase 

ou na totalidade, as necessidades dos utentes que serve. 

 

Grupo F: 

Ambas as organizações utilizam o indicador do nível de serviço, procurando ambas ter 

uma percentagem do mesmo entre os 91-100%, ou seja, procuram satisfazer, quase ou na 

totalidade, as necessidades dos seus utentes. 

 

5.2.2 - Análise ABC 

O objetivo desta metodologia é o de compreender se as organizações definem uma 

importância para cada tipo de artigo, por forma a gerirem os mesmos segundo diferentes 

políticas de gestão de stocks, alocando mais recursos (nomeadamente humanos) nos artigos 

que mais importância e criticidade apresentam para as organizações, o que evidencia uma 

preocupação para se alocar os limitados recursos disponíveis onde estes terão um maior 

impacto. 

 
Grupo B: 

Verifica-se que a organização considerada referência utiliza a Análise ABC no 

processo de aprovisionamento. Relativamente ao panorama geral das organizações que 

pertencem a este grupo, 3 das 5 utilizam esta metodologia. 
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Grupo C: 

Observa-se que a organização considerada referência não utiliza a Análise ABC no 

processo de aprovisionamento. Relativamente ao panorama geral das organizações que 

pertencem a este grupo, 4 das 6 utilizam esta metodologia. 

 
Grupo D: 

É possível verificar-se que das duas organizações, apenas a organização considerada 

referência não utiliza a Análise ABC no processo de aprovisionamento. 

 
Grupo E e F: 

Verifica-se que todas as organizações de ambos os grupos utilizam a Análise ABC no 

processo de aprovisionamento. 

 

5.2.3 - Kanban e e-Kanban 

O objetivo desta metodologia é o de compreender, por um lado, se as organizações 

utilizam armários (armazéns periféricos) nos seus serviços clínicos (Kanban) e, por outro lado, 

se associado ao processo de disponibilização dos produtos, que se encontram nesses 

mesmos armários, são utilizadas tecnologias de informação e comunicação (e-Kanban). Tal 

comportamento evidencia uma preocupação para se controlar os stocks em processo, a 

produção e o abastecimento de componentes, a fim de efetuar uma racionalização dos custos 

em material de consumo clínico e produtos farmacêuticos, conseguidos pelo melhor controlo 

dos stocks existentes em cada serviço clínico. 

 

Grupo B e C: 

Verifica-se que ambas as organizações consideradas referência utilizam o e-Kanban, 

o que pressupõem também a utilização do Kanban. 

No que diz respeito ao panorama geral das organizações, todas as do grupo B utilizam 

a metodologia Kanban, sendo que 4 delas associam a esta metodologia uma vertente 

tecnológica, alcançando, assim, o e-Kanban. Relativamente ao grupo C, 5 das 6 organizações 

utilizam a metodologia Kanban, sendo que as mesmas associam a esta metodologia uma 

vertente tecnológica, alcançando, assim, também o e-Kanban. 

 

Grupo D: 

Verifica-se que a organização considerada referência não utiliza o Kanban. 

Relativamente à restante organização esta utiliza o e-Kanban e, consequentemente, o 

Kanban. 
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Grupo E: 

É possível verificar que ambas as organizações utilizam o Kanban, sendo que apenas 

a organização referência utiliza o e-Kanban. 

 
Grupo F: 

Observa-se que a organização considerada referência não utiliza o Kanban. 

Relativamente à restante organização esta apenas utiliza o Kanban. 

 

5.2.4 - MRP 

O objetivo desta metodologia é o de compreender se, por um lado, é realizado um 

calendário de produção associado à prestação de cuidados de saúde e, por outro lado, se é 

efetuado um planeamento das necessidade de materiais (Bill of materials) para a realização 

de cada produto hospitalar, pois só assim é possível alcançar o MRP. A utilização desta 

metodologia evidencia uma preocupação para controlar o inventário, atribuir prioridades ao 

mesmo e ainda planear as atividades de compra, prazos de entrega e a própria produção. 

 

Grupo B: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência utiliza o MRP. 

Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a este grupo, apenas 2 

das 5, utilizam o MRP, sendo que dessas 5, 4 utilizam um calendário para agendar a sua 

produção, e apenas 2 efetuam o planeamento das suas necessidades de materiais.  

 

Grupo C: 

Verifica-se que a organização considerada referência não utiliza o MRP, nem utiliza 

nenhum dos aspetos associados a esta metodologia. Relativamente ao panorama geral das 

organizações que pertencem a este grupo, 3 das 6, utilizam o MRP, sendo que dessas 6, 4 

utilizam um calendário para agendar a sua produção, e 3 efetuam o planeamento das suas 

necessidades de materiais.  

 

Grupo D: 

Observa-se que a organização considerada referência é a única que não utiliza o MRP, 

nem utiliza nenhum dos aspetos associados a esta metodologia. 

 

Grupo E: 

É possível verificar-se que ambas as organizações utilizam o MRP. 

 
Grupo F: 

Verifica-se que nenhuma organização utiliza o MRP, sendo que ambas apenas utilizam 

um calendário para agendar a sua produção. 
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5.2.5 - Artigos geridos pelos fornecedores e VMI 

O objetivo desta metodologia é o de compreender, por um lado, se as organizações 

possuem artigos que são geridos pelos fornecedores e, por outro lado, se na gestão desses 

artigos existe partilha de informação através de uma plataforma eletrónica, pois só assim será 

possível utilizar o VMI. 

A utilização desta metodologia evidencia, principalmente, uma preocupação em 

libertar recursos (nomeadamente humanos), que estão associados à gestão de stocks, para 

outras atividades que seja core, e que acrescentem valor para a organização; melhorar os 

níveis de serviço; reduzir os níveis de stock e os custos de transporte; entre outros. 

 

Grupo B: 

Observa-se que a organização considerada referência não tem artigos geridos pelos 

seus fornecedores, logo não utiliza o VMI. Relativamente ao panorama geral das 

organizações que pertencem a este grupo, 2 das 5, têm artigos geridos pelos seus 

fornecedores. Sendo que dessas 2, apenas 1 utiliza o VMI, enquanto a restante efetua a 

partilha de informação com os seus fornecedores através do envio da nota de encomenda do 

material consumido. 

 

Grupo C: 

Verifica-se que a organização considerada referência não tem artigos geridos pelos 

seus fornecedores, logo não utiliza o VMI. Relativamente ao panorama geral das 

organizações que pertencem a este grupo, 2 das 6, têm artigos geridos pelos seus 

fornecedores. Sendo que dessas 2, apenas 1 utiliza o VMI, enquanto que, relativamente à 

restante organização, não foi possível compreender de que forma é efetuada essa partilha de 

informação com os fornecedores. 

 

Grupo D: 

É possível verificar-se que ambas as organizações possuem artigos geridos pelos 

seus fornecedores, mas nenhuma consegue alcançar o VMI. Assim, a de partilha de 

informação referida por parte da organização considerada referência é através da emissão da 

nota de encomenda com os respetivos códigos dos artigos depois de os responsáveis pelos 

centros de custo terem reportado ao aprovisionamento os consumos efetuados. 

Relativamente à outra organização, a resposta desta ao método de partilha de informação 

utilizada é “Inventário”, o qual não é muito conclusivo. 
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Grupo E: 

Observa-se que apenas a organização referência utiliza o VMI. Relativamente à 

restante organização, esta possui artigos que são geridos pelos seus fornecedores, sendo 

que a partilha de informação utilizada é “Fisicamente”.  

 
Grupo F: 

É possível verificar-se que nenhuma organização tem artigos que sejam geridos pelos 

fornecedores e, consequentemente, nenhuma utiliza o VMI. 

 

5.3 - Outras metodologias 

Dentro deste ponto, as metodologias a serem alvo de análise são o MRP II e o Just-

in-Time (JIT), cujos resultados se encontram apresentados na tabela 5. 

 
Tabela 5 - Resultados da utilização das “Outras metodologias” 

 

Grupo B (N=5) Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG 

MRP II Sim 2 Não 0 Não 1 Sim 1 Não 0 

JIT 

Zero defeitos Sim 1 Não 1 Não 0 Não 0 Não 1 

Tempo zero de 

preparação 
Sim 4 Sim 2 Sim 1 Sim 1 Não 0 

Zero stocks Sim 3 Não 4 Não 1 Não 0 Não 0 

Zero de 

movimentação 
Sim 3 Sim 5 Não 1 Sim 2 Não 0 

Zero quebras Sim 1 Não 0 Não 1 Não 0 Não 1 

Lead time zero Sim 4 Não 4 Não 1 Não 1 Sim 2 

Lote unitário Não 0 Sim 1 Não 0 Não 0 Não 0 

 

5.3.1 - MRP II 

 O objetivo desta metodologia, para além do que foi referido no MRP, já que esta é uma 

extensão do mesmo, é compreender se são contabilizados os restantes recursos usados no 

decorrer da prestação de cuidados de saúde, tais como a mão-de-obra, máquinas, 

capacidade de produção, capacidades técnicas e de gestão, energia, capital e tesouraria. Isto 

porque esse comportamento evidencia uma preocupação não só para compreender de que 

forma é que os (escassos) recursos estão a ser utilizados, como para perceber se existe uma 

preocupação na standardização dos processos, por forma a adotar os que sejam mais custo-

efetivos, em função de cada produto hospitalar. 

 

 

 



100 

 

Grupo B: 

Verifica-se que a organização considerada referência utiliza o MRP II. Relativamente 

ao panorama geral das organizações que pertencem a este grupo, 2 das 5, efetuam a 

contabilização dos recursos no processo de prestação de cuidados de saúde, alcançando as 

mesmas o MRP II. 

 
Grupo C: 

Observa-se que não existe nenhuma organização que utilize o MRP II, realizando 

apenas 1, das 6, a contabilização dos recursos no processo de prestação de cuidados. 

 
Grupo D: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência é a única que não 

utiliza o MRP II, sendo que também não efetua a contabilização dos recursos no processo de 

prestação de cuidados de saúde. 

 

Grupo E: 

Observa-se que apenas a organização referência efetua a contabilização dos recursos 

no processo de prestação de cuidados de saúde e, consequentemente, é a única que utiliza 

o MRP II. 

 

Grupo F: 

É possível verificar-se que nenhuma das organizações efetua a contabilização dos 

recursos no processo de prestação de cuidados de saúde e, consequentemente, nenhuma 

utiliza o MRP II. 

 

5.3.2 – Just-in-Time (JIT) 

 Neste ponto importa referir que face à má explicação/exposição no inquérito por 

questionário elaborado, no que se pretende conhecer relativamente ao aspeto “Lote unitário” 

nas organizações de saúde no decorrer da prestação de cuidados (que diz respeito a um dos 

pontos presentes na pergunta 20 do inquérito por questionário), este aspeto foi retirado dos 

resultados, pelo que a análise será feita para os restantes 6 aspetos. 

 Assim, o objetivo desta metodologia é o de compreender, quais dos 6 aspetos que 

caracterizam o JIT (Zero defeitos, Tempo zero de preparação, Zero stocks, Zero de 

movimentação, Zero de quebras, Lead time zero), é que as organizações consideram 

alcançar, o que evidencia o grau de desperdícios que as organizações acreditam conseguir 

eliminar.  
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Grupo B: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência considera alcançar 

todas as vertentes do JIT. Relativamente aos resultados globais do grupo, o número de 

organizações que considera alcançar cada vertente é: Zero defeitos (1); Tempo zero de 

preparação (4); Zero stocks (3); Zero de movimentação (3); Zero quebras (1); Lead time zero 

(4). 

 
Grupo C: 

Observa-se que a organização considerada referência considera alcançar as vertentes 

“Tempo zero de preparação” e “Zero de movimentação”. Relativamente aos resultados globais 

do grupo, o número de organizações que considera alcançar cada vertente é: Zero defeitos 

(1); Tempo zero de preparação (2); Zero stocks (4); Zero de movimentação: (5); Zero quebras: 

(0); Lead time zero (4). 

 
Grupo D: 

Verifica-se que a organização considerada referência apenas considera alcançar a 

vertente “Tempo zero de preparação”. Relativamente aos resultados globais do grupo, o 

número de organizações que considera alcançar cada vertente é: Zero defeitos (0); Tempo 

zero de preparação (1); Zero stocks (1); Zero de movimentação (1); Zero quebras (1); Lead 

time zero (1). 

 

Grupo E: 

É possível verificar-se que a organização referência apenas considera alcançar as 

vertentes “Tempo zero de preparação” e “Zero de movimentação”. Relativamente aos 

resultados globais do grupo, o número de organizações que considera alcançar cada vertente 

é: Zero defeitos (0); Tempo zero de preparação (1); Zero stocks (0); Zero de movimentação 

(2); Zero quebras (0); Lead time zero (1). 

 

Grupo F: 

Verifica-se que a organização referência considera alcançar a vertente “Lead time 

zero”. Relativamente aos resultados globais do grupo, o número de organizações que 

considera alcançar cada vertente é: Zero defeitos (1); Tempo zero de preparação (0); Zero 

stocks (0); Zero de movimentação (0); Zero quebras (1); Lead time zero: (2). 
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5.4 - Armazém 

Dentro desta área da logística, as metodologias a serem alvo de análise são o formato 

em armazém; as metodologias de arrumação em armazém e as metodologias de picking, 

cujos resultados se encontram apresentados na tabela 6. 

 
Tabela 6 - Resultados da utilização das metodologias de Armazém 

 

Grupo B (N=5) Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG 

Formato em 
armazém 

I 

 I: 4 

L 

I: 0 

I 

I: 1 

I 

I: 1 

L 

I: 0 

U: 1 U: 2 U: 0 U: 1 U: 1 

L: 0 L: 1 L: 0 L: 0 L: 1 

Outro: 0 
Outro: 3 (T; 
diverso; 

"desenho") 

Outro: 1 Outro: 0 Outro: 0 

Metodologia 
de 

arrumação 
FP 

ABC A.
11

: 0 

FP 

ABC A.: 1 

FP 

ABC A.: 0 

ABC R. 

ABC A.: 1 

ABC R. 

ABC A.: 0 

ABC R.
12

: 2 ABC R.: 1 ABC R: 1 ABC R.: 2 ABC R.: 1 

FP
13

: 3 FP: 5 FP: 1 FP: 1 FP: 1 

Outra: 1 
(FEFO) 

Outra: 1 
(Kardex) 

Outra: 1 
(Dimensão) 

Outra: 0 Outra: 0 

Metodologia 

de picking 

Picking 
por 

cliente 

 
Picking 

por onda 

Cliente: 3 

Picking                     
por 

cliente 

Cliente: 5 

Picking 

por 
cliente 

 

Picking 
por 

onda 

Cliente: 2 
Picking 

por 

cliente 
 

Picking 

por 
onda 

 
Picking 

por rota 

Cliente: 1 

Picking 

por 
cliente 

 

Picking 
por 

zona 

Cliente: 2 

Produto: 1 Produto: 0 Produto: 0 Produto: 1 Produto: 0 

Por zona: 1 Por zona: 1 Por zona: 0 Por zona: 1 Por zona: 1 

Por onda: 2 Por onda: 0 Por onda: 1 Por onda: 1 Por onda: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Outra: 0 Outra: 0 Outra: 0 Outra: 1 Outra: 0 

 

5.4.1 - Formato em armazém 

O objetivo desta metodologia é o de compreender qual o formato de armazém utilizado 

pelas organizações, o que evidencia se as organizações pretendem, por um lado, ter um 

formato que diminui os congestionamentos dentro e fora do armazém nas operações de 

receção e expedição (formato em “I” ou “L”) ou, por outro lado, se pretendem ter um formato 

que reduza a distância média percorrida nas atividades de arrumação e picking (formato em 

“U”). 

 

Grupo B: 

Verifica-se que a organização considerada referência utiliza um formato em “I”. 

Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a este grupo, 4 das 5, 

utilizam um formato em “I”. Enquanto a organização restante utiliza um formato em “U”. 

                                                
11 ABC em altura 
12 ABC por rotatividade 
13 Família de produtos 
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Grupo C: 

Verifica-se que a organização considerada referência utiliza um formato em “L”. 

Relativamente ao panorama geral das organizações que pertencem a este grupo, 2 das 6, 

utilizam um formato em “U”; 1 utiliza um formato em “L”; e 3 utilizam “Outro” formato. 

Relativamente a este “Outro” formato, as organizações dizem que utilizam um formato em “T”; 

“diverso” e ainda um formato que foi apresentado através de um desenho: 

 
Figura 14 - Layout utilizado por uma das organizações de saúde inquiridas 

 

 
 
 
 
 

Grupo D: 

Observa-se que a organização considerada referência utiliza um formato em “I”. 

Relativamente à restante organização, esta utiliza “Outro” formato em armazém, que foi 

descrito como um formato em “Espinha”. 

 

Grupo E: 

Verifica-se que a organização referência utiliza um formato em “L”. Relativamente à 

restante organização, esta utiliza um formato em “U”. 

 

Grupo F: 

Constata-se que a organização referência utiliza um formato em “I”. Relativamente à 

restante organização, esta utiliza um formato em “U”. 

 

5.4.2 - Metodologias de arrumação em armazém 

O objetivo desta metodologia é o de compreender quais as metodologias de 

arrumação em armazém que são utilizadas pelas organizações (ABC em altura, ABC por 

rotatividade, Família de produtos e/ou Outra), o que evidencia se existe não só uma 

preocupação por minimizar a distância percorrida aquando da atividade de picking, como 

também qual o nível de organização apresentado a nível da disposição dos artigos em 

armazém. 

 

Grupo B: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência, das várias 

metodologias de arrumação, apenas utiliza a metodologia “Família de produtos”. 

Relativamente aos resultados globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada 
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metodologia é: ABC em altura (0); ABC por rotatividade (2); Família de produtos (3) e Outra 

(1), sendo que esta “Outra” arrumação em armazém é o FEFO (First Expire First Out). 

 
Grupo C: 

Observa-se que a organização considerada referência, das várias metodologias de 

arrumação, apenas utiliza a metodologia “Família de produtos”. Relativamente aos resultados 

globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: ABC em altura 

(1); ABC por rotatividade (1); Família de produtos (5) e Outra (1), sendo que esta “Outra” 

arrumação em armazém é o Kardex. 

 
Grupo D: 

Verifica-se que a organização considerada referência, das várias metodologias de 

arrumação, apenas utiliza a metodologia “Família de produtos”. Relativamente aos resultados 

globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: ABC em altura 

(0); ABC por rotatividade (1); Família de produtos (1) e Outra (1), sendo que esta “Outra” 

arrumação em armazém é em função da “Dimensão” dos produtos. 

 
Grupo E: 

Observa-se que a organização referência, das várias metodologias de arrumação, 

apenas utiliza a metodologia “ABC por rotatividade”. Relativamente aos resultados globais do 

grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: ABC em altura (1); ABC por 

rotatividade (2); Família de produtos (1) e Outra (0). 

 
Grupo F: 

É possível verificar-se que a organização referência, das várias metodologias de 

arrumação, apenas utiliza a metodologia “ABC por rotatividade”. Relativamente aos resultados 

globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: ABC em altura 

(0); ABC por rotatividade (1); Família de produtos (1) e Outra (0). 

 

5.4.3 - Metodologias de picking 

O objetivo deste ponto é o de compreender quais as metodologias de picking (Cliente, 

Produto, Zona, Onda, Bucket brigades e/ou Outra) que são utilizadas pelas organizações, o 

que evidencia, em função do número de metodologias utilizadas, a preocupação que estas 

têm em agilizar o processo de recolha dos vários produtos que são necessários à prestação 

de cuidados de saúde. 
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Grupo B: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência, das várias 

metodologias, apenas utiliza o picking por cliente e o picking por onda. Relativamente aos 

resultados globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: 

Picking por cliente (3); Picking por produto (1); Picking por zona (1); Picking por onda (2); 

Bucket brigades (0) e Outra (0).  

 
Grupo C: 

Observa-se que a organização considerada referência, das várias metodologias, 

apenas utiliza o picking por cliente. Relativamente aos resultados globais do grupo, o número 

de organizações que utiliza cada metodologia é: Picking por cliente (5); Picking por produto 

(0); Picking por zona (1); Picking por onda (0); Bucket brigades (0) e Outra (0).  

 
Grupo D: 

Verifica-se que a organização considerada referência, das várias metodologias, 

apenas utiliza o picking por cliente e o picking por onda. Relativamente aos resultados globais 

do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: Picking por cliente (2); 

Picking por produto (0); Picking por zona (0); Picking por onda (1); Bucket brigades (0) e Outra 

(0).  

 
Grupo E: 

Verifica-se que a organização referência, das várias metodologias, apenas utiliza o 

picking por cliente, o picking por onda e “Outra” metodologia, que é o picking por rota tendo 

em conta a localização dos produtos. Relativamente aos resultados globais do grupo, o 

número de organizações que utiliza cada metodologia é: Picking por cliente (1); Picking por 

produto (1); Picking por zona (1); Picking por onda (1); Bucket brigades (0) e Outra (1), sendo 

que esta “Outra” metodologia de é o picking por rota tendo em conta a localização dos 

produtos.  

 

Grupo F: 

É possível verificar-se que a organização referência, das várias metodologias, apenas 

utiliza o picking por cliente e o picking por zona. Relativamente aos resultados globais do 

grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: Picking por cliente (2); 

Picking por produto (0); Picking por zona (1); Picking por onda (0); Bucket brigades (0) e Outra 

(0).  
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5.5 - Distribuição 

Dentro desta área da logística, as metodologias a serem alvo de análise são as várias 

formas de distribuição que podem ser utilizadas, cujos resultados se encontram apresentados 

na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Resultados da utilização das metodologias de Distribuição 

 
Grupo B (N=5) Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG OR R/UTG 

Metodologia 
de 

distribuição  

Coletiva 
 

Dose 
unitária 

 

Reposição 
por níveis 
de stock 

Coletiva:  1 

Dose 

unitária 
 

Reposição 

por níveis 
de stock 

Coletiva: 2 

Dose 

unitária 
 

Reposição 

por níveis 
de stock 

Coletiva: 0 

Coletiva 
 

Dose 
unitária 

 

Reposição 
por níveis 
de stock 

Coletiva:  1 

Coletiva 
 

Dose 

unitária 

Coletiva:  2 

Individual: 2 Individual: 3 Individual: 0 Individual: 0 Individual: 0 

Semi-
individual: 0 

Semi-
individual: 1 

Semi-
individual: 0 

Semi-
individual: 0 

Semi-
individual: 0 

Dose 

Unitária: 5 

Dose 

Unitária: 5 

Dose 

Unitária: 2 

Dose 

Unitária: 2 

Dose 

Unitária: 2 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 4 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 6 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 2 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 2 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 1 

 

5.5.1 - Metodologias de distribuição 

O objetivo deste ponto é o de compreender quais as metodologias de distribuição 

(Coletiva, Individual, Semi-individual, Dose unitária e Reposição por níveis de stock) que são 

utilizadas pelas organizações, o que evidencia se estas utilizam as metodologias que tanto 

promovem uma maior segurança para o doente, como também permitem reduzir os custos 

associados às perdas e furtos. 

 
Grupo B: 

Verifica-se que a organização considerada referência, das várias metodologias, utiliza 

a distribuição coletiva; por dose unitária e a reposição por níveis de stock. Relativamente aos 

resultados globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: 

Distribuição coletiva (1); Distribuição individual (2); Distribuição semi-individual (0); 

Distribuição por dose unitária (5) e Reposição por níveis de stock (4). 

 
Grupo C: 

É possível verificar-se que a organização considerada referência, das várias 

metodologias, utiliza a distribuição por dose unitária e a reposição por níveis de stock. 

Relativamente aos resultados globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada 

metodologia é: Distribuição coletiva (2); Distribuição individual (3); Distribuição semi-individual 

(1); Distribuição por dose unitária (5) e Reposição por níveis de stock (6). 
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Grupo D: 

Observa-se que a organização considerada referência, das várias metodologias, utiliza 

a distribuição por dose unitária e a reposição por níveis de stock. Relativamente aos 

resultados globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: 

Distribuição coletiva (0); Distribuição individual (0); Distribuição semi-individual (0); 

Distribuição por dose unitária (2) e Reposição por níveis de stock (2). 

 
Grupo E: 

Verifica-se que a organização referência, das várias metodologias, utiliza a distribuição 

coletiva; por dose unitária e a reposição por níveis de stock. Relativamente aos resultados 

globais do grupo, o número de organizações que utiliza cada metodologia é: Distribuição 

coletiva (1); Distribuição individual (0); Distribuição semi-individual (0); Distribuição por dose 

unitária (2) e Reposição por níveis de stock (1). 

 
Grupo F: 

É possível verificar-se que a organização referência, das várias metodologias, utiliza a 

distribuição coletiva e por dose unitária. Relativamente aos resultados globais do grupo, o 

número de organizações que utiliza cada metodologia é: Distribuição coletiva (2); Distribuição 

individual (0); Distribuição semi-individual (0); Distribuição por dose unitária (2) e Reposição 

por níveis de stock (1). 

 

 Feita a exposição dos resultados relativamente à presença das várias metodologias 

logísticas nas organizações, foi criada uma tabela resumo dessas mesmas metodologias que 

são utilizadas por cada organização mais eficiente, de que se obteve resposta ao inquérito 

por questionário elaborado, dentro de cada um dos grupos definidos pela ACSS. De referir 

que estas tabelas, que se encontram no Anexo 9, vão ser importantes para a discussão de 

resultados a ser realizada no ponto seguinte. 
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Capítulo 6 - Discussão 

 Neste capítulo será elaborada a discussão tanto a nível metodológico (ponto 6.1), por 

forma a enaltecer alguns aspetos das opções metodológicas consideradas, bem como a 

discussão a nível de resultados (ponto 6.2), de forma a alcançar os objetivos gerais que se 

propõe atingir com o presente trabalho, e que se encontram descritos no Capítulo 3. 

 

6.1 - Metodológica 

Neste ponto o objetivo é o de discutir os aspetos metodológicos que fizeram parte 

deste trabalho e, quando possível, apontar algumas limitações relativamente ao que foi feito 

e, em função disso, dizer o que se teria feito de diferente. Assim, no decorrer deste ponto 

alguns dos aspetos a serem abordados relacionam-se com: 

 A utilização, elaboração e aplicação do inquérito por questionário; 

 As áreas logísticas e as respetivas metodologias abordadas; 

 A utilização do cálculo do doente padrão. 

 

6.1.1 - Utilização, elaboração e aplicação do inquérito por questionário 

Neste ponto vão ser discutidas as opções metodológicas associadas à utilização e 

elaboração do inquérito por questionário. Neste sentido, como já foi percetível, o instrumento 

de recolha de dados escolhidos foi o inquérito por questionário já que este oferece como 

vantagens a rapidez e facilidade de resposta, uma maior capacidade de contextualizar a 

questão, bem como uma maior facilidade na categorização e simplificação na análise das 

mesmas, conforme referem Batista e Sousa (2011). 

Mas não só, a sua utilização teve também como base a possibilidade de criar um 

documento que fosse objetivo e que se focasse apenas e só no que era essencial e se 

pretendia estudar, facilitando assim a sua futura análise: “A utilização de um inquérito num 

projeto de investigação justifica-se sempre que há necessidade de obter informações a 

respeito de uma grande variedade de comportamentos (…) para obter dados de alcance geral 

sobre fenómenos que se produzem num dado momento ou numa dada sociedade com toda 

a sua complexidade.” (Batista e Sousa, 2011). 

Posteriormente, no que diz respeito ao processo de aplicação deste, foi ponderada a 

deslocação às várias organizações hospitalares portuguesas, com a finalidade de não só ser 

possível melhor expor e esclarecer dúvidas relativamente às perguntas presentes no 

inquérito, como compreender e recolher alguma informação mais pormenorizada, que se 

considerasse importante, possibilitando dessa forma recolher testemunhos e interpretações 

várias. Contudo, a aplicação dessa metodologia teria consequências diretas quer no custo 

como no tempo de trabalho, já que iria implicar uma deslocação às várias organizações 
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hospitalares que se encontram de norte a sul de Portugal, daí ter-se optado pelo contacto 

telefónico e envio do inquérito por e-mail. 

 Passando para o tipo de questões que compõem o inquérito por questionário 

elaborado, este apresenta questões do tipo aberto e fechado. Sobre as questões de tipo 

aberto, Batista e Sousa (2011) dizem que estas dão origem a respostas mais variadas; fiéis e 

representativas da opinião do inquirido. Contudo, também dizem que estas dificultam a 

interpretação, a organização, a categorização e o resumo da informação disponibilizada. 

Ainda assim, este fator não constituiu um verdadeiro problema para o presente 

trabalho, já que as questão abertas colocadas não possibilitam uma grande liberdade de 

resposta, uma vez que a informação que se pretende recolher nessas mesmas questões são 

valores e/ou características/comportamentos de gestão, e não opiniões. 

A este respeito, importa ainda referir que as questões abertas colocadas são de difícil 

substituição pelas respostas fechadas, já que as informações que se pretendem obter são 

específicas de cada organização, não tendo na minha posse o acesso às informações 

necessárias por forma a transformar essas perguntas abertas, em perguntas fechadas. 

Quanto às questões do tipo fechado, estas são as que maior predominância 

apresentam no decorrer do inquérito por questionário, já que são muito mais objetivas, o que 

irá requerer um menor esforço no ato de resposta por parte dos inquiridos. Mas não só, com 

este tipo de questões, como referem Batista e Sousa (2011) e Hill e Hill (2009), a 

categorização das respostas, o tratamento e análise dos dados é facilitado, permitindo uma 

melhor contextualização da questão. 

A formulação das questões fechadas é outro ponto importante de reflexão, já que na 

sua elaboração foram utilizadas várias modalidades de resposta, tais como questões de 

resposta única, onde o inquirido apenas escolhe uma das várias opções; questões de 

resposta múltipla, onde o inquirido pode escolher várias opções; questões em escala de 

intervalos e questões de filtro, que irão servir para eliminar a necessidade de resposta a 

algumas questões por parte do inquirido. 

De destacar que a maior parte destas questões foram criadas de forma dicotómica, 

variando as respostas entre “Sim” e “Não”. Tal facto visa compreender a existência, ou não, 

de determinada metodologia logística, o que só pode ser alcançado através da existência, ou 

não, dos pressupostos que caracterizam essas mesmas metodologias. 

 Importa referir que este tipo de questões levantaram algumas considerações 

metodológicas, uma vez que nas organizações pode acontecer que determinada metodologia 

logística não esteja 100% presente. Contudo, o objetivo passou só e apenas por compreender 

se determinada metodologia logística estava presente nas organizações hospitalares, e não 

qual a extensão da aplicação dessas mesmas metodologias, já que proceder à análise a nível 

micro de todas as metodologias logísticas em todas as organizações que fazem parte da 
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amostra seria um trabalho demasiado exigente do ponto de vista do tempo, e que poderia 

colocar em causa a realização do trabalho de projeto no tempo estipulado. 

Como exemplo do que foi dito, pode ser referida a questão 21, onde é perguntado se 

são utilizados armários nos serviços clínicos por forma a disponibilizar os materiais 

necessários à produção hospitalar de forma mais ágil e oportuna. Neste caso, se as 

organizações responderem que sim, significa que utilizam o Kanban. Contudo, não significa 

que todos os serviços clínicos da organização adotem esses armários nos vários serviços 

clínicos.  

 

6.1.2 - Metodologias logísticas abordadas 

Neste ponto vão ser discutidos alguns pontos relacionados com as metodologias 

logísticas que fazem parte do trabalho de projeto. Desta forma, parece importante começar 

por abordar dois aspetos que se relacionam com a presença das metodologias no inquérito 

por questionário. 

O primeiro aspeto que se pretende destacar diz respeito ao modelo de 

aprovisionamento que foi atribuído a cada uma das organizações de saúde, que se encontra 

no Anexo 11, o qual está associado a alguma subjetividade, uma vez que através das 

respostas da questão 10 à 16 do inquérito, não foi possível encontrar nenhum modelo “puro” 

através do que se encontra descrito no Anexo 6. Assim, de forma a associar cada organização 

a um modelo de aprovisionamento, houve a necessidade de efetuar uma análise manual que 

reflete uma ponderação crítica e construtiva (Anexo 11) com base nas características que 

cada uma das organizações evidenciou. 

Para se apurar o modelo de aprovisionamento, teria sido importante efetuar o inquérito 

junto do responsável pelo departamento de logística/aprovisionamento de cada uma das 

organizações de forma a expor os vários modelos de aprovisionamento existentes e, em 

função disso, perceber qual o que se aproximaria mais de cada uma das organizações. 

Contudo, devido ao que foi referido no ponto 6.1.1, tal não foi possível de realizar face às 

barreiras geográficas e ao custo de tempo que tal processo poderia trazer. 

 A destacar ainda que uma organização pode utilizar mais do que um modelo de 

aprovisionamento em função do tipo de produto, já que diferentes produtos possuem 

diferentes importâncias, logo também requerem diferentes necessidades de gestão. Mas 

como já foi dito anteriormente, o objetivo neste trabalho de projeto foi compreender qual o 

modelo de aprovisionamento predominante em cada uma das organizações, daí as questões 

da 10 à 16 se iniciarem com o termo “Geralmente”. 

 O segundo aspeto a ser abordado, diz respeito à presença das metodologias logísticas 

no inquérito por questionário, nomeadamente a um problema que foi detetado na conceção 

da questão 20. Nesta questão são apresentadas e descritas as várias vertentes que 
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caracterizam o JIT, para que, quem responde ao inquérito, consiga facilmente concluir se 

considera que a organização de saúde em causa consegue alcançar cada uma dessas 

vertentes. Contudo, a vertente “Lote unitário” encontra-se mal descrita, já que é dito que esta 

diz respeito a: “Se só se produz um cuidado de saúde de cada vez.”, quando na verdade a 

sua descrição deveria de ser: “Se só se produz em função das necessidades – se não se 

produzem cuidados de saúde irrelevantes.” 

Esta situação levou à necessidade de retirar as respostas de todas as organizações 

hospitalares aquando da análise dos resultados relativamente à vertente “Lote unitário” do 

JIT, pelo que a análise dos resultados em vez de ter em consideração 7 vertentes, apenas 

teve 6. Neste sentido, na hipotética continuação deste trabalho no futuro, importa salientar a 

necessidades de se corrigir esta questão. 

Outro aspeto relaciona-se com a formulação da questão 31, que diz respeito às 

metodologias de distribuição que podem ser utilizadas para os materiais de consumo clínico 

e produtos farmacêuticos. Assim, depois de efetuada a análise dos resultados para esta 

questão, parece-me que a mesma poderia ter beneficiado se tivessem existido duas 

perguntas distintas, isto é, uma dedicada à distribuição dos materiais de consumo clínico e 

outra destinada à distribuição dos produtos farmacêuticos. Mas não só, também deveria ter 

sido questionado se existem outras metodologias associadas à distribuição deste tipo de 

produtos através de uma questão aberta, tal como foi feito noutras questões. 

Esse procedimento teria permitido não só compreender com maior clareza quais as 

metodologias de distribuição associadas a cada um dos tipos de produtos, como perceber se 

seriam utilizadas outras metodologias de distribuição, como é feito na pergunta 34, onde é 

questionado se são utilizadas outras técnicas e modelos logísticos, por parte da organização 

hospitalar. 

De referir que dentro deste ponto ainda é possível ser discutido outro aspeto, com base 

nas respostas dadas por parte das organizações hospitalares às respostas abertas presentes 

nas questões 28, 29, 30 e 34, e que se relaciona com o facto de ser possível indicar algumas 

metodologias que não foram referidas e exploradas na revisão da literatura, e que teria sido 

tão importante como interessante de o fazer, conforme será demonstrado através da sua 

explicação no ponto 6.2 e no Anexo 10. A este respeito, essas metodologias são: Formato em 

armazém em Espinha; Metodologia de arrumação FEFO (First Expired First Out); Metodologia 

de picking por rota; Reposição por Duplo-lote. 

 Como último aspeto a ser abordado dentro deste ponto, refere-se o porquê da escolha 

das várias metodologias logísticas que compõem o presente trabalho. Assim, a premissa 

associada à sua escolha relaciona-se com a vontade de tentar explorar ao máximo a presença 

da gestão logística na gestão dos produtos que são utilizados no decorrer da prestação de 

cuidados de saúde, premissa essa que pode ter sido um pouco ambiciosa. Isto porque, depois 
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de realizado o trabalho de projeto, foi possível perceber que foram incorporadas demasiadas 

metodologias, o que levou a que todo o trabalho associado à revisão da literatura, elaboração, 

análise e discussão do inquérito por questionário fosse muito mais extensa, pormenorizada e 

morosa, o que pode ter levando a que algumas organizações não quisessem fazer parte deste 

projeto de investigação. 

 Desta forma, em função do que foi dito, poderia ter existido um foco no essencial, ou 

seja, apenas abordar as metodologias que se consideram ter um impacto direto nos 

indicadores associados ao “Custo com material de consumo clínico por doente padrão” e 

“Custos com produtos farmacêuticos por doente padrão”, o que iria permitir racionalizar o 

recurso “tempo”, já que o objetivo passou por relacionar os resultados desses indicadores 

com a presença de várias metodologias logísticas. 

Assim, as metodologias que considero que deveriam ter sido excluídas são as 

associadas à Organização do espaço em armazém, Arrumação em armazém e as 

metodologias de Picking. Até porque, apesar destas metodologias terem algum impacto na 

vertente dos custos, os maiores ganhos associados às mesmas relacionam-se com a 

agilidade na disponibilização dos vários materiais que se encontram armazenados. 

Ainda assim, depois de realizado todo o trabalho de projeto, com todas as 

metodologias, foi possível, pelo menos, criar novo conhecimento associado a algumas 

práticas logísticas que são adotadas pelas organizações hospitalares públicas, permitindo 

identificar tanto o que de melhor se faz, bem como quais os aspetos menos positivos, e que 

se forem melhorados irão permitir, certamente, fazer com que os recursos públicos sejam 

melhor utilizados, de forma a, na incapacidade de eliminar, pelo menos minimizar o 

desperdício associado à prestação de cuidados de saúde. 

 

6.1.3 - Utilização do cálculo do doente padrão 

 Em função dos objetivos deste trabalho (Capítulo 3), foi necessário recorrer ao site de 

Benchmarking do hospitais por forma a retirar os indicadores de eficiência por grupo de 

hospitais, nomeadamente os indicadores de “Custo com material de consumo clínico por 

doente padrão” e “Custos com produtos farmacêuticos por doente padrão”, o que pareceu ser 

uma boa abordagem, já que estes indicadores dizem respeito ao tipo de produtos que se está 

a analisar, e estão ajustados por “doente padrão”, cujo cálculo “baseia-se na transformação 

da atividade hospitalar por natureza heterogénea numa unidade de produção única de forma 

a possibilitar o exercício de comparação entre entidades.” (Portugal. MS. ACSS, 2014), pelo 

que esta opção metodológica é considerada como um aspeto bastante positivo. 

Ainda assim, também é possível indicar algumas limitações associadas à utilização 

deste cálculo, já que como é dito pela mesma organização: “Importa esclarecer que o cálculo 

de doente padrão não incorpora especificidades particulares e toda a carteira de serviços das 
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entidades hospitalares pelo que qualquer análise de dados deve considerar uma análise mais 

profunda de nível micro.”.  

Em função disto, é necessário alguma salvaguarda relativamente à indicação das 

organizaões que são consideradas como as mais eficientes em cada um dos grupos definidos 

pela ACSS e, consequentemente, nos resultados finais alcançados. Contudo, na 

impossibilidade de se utilizar outra forma de apurar a eficiência das organizações, esta 

abordagem metodológica parece ser satisfatória.  

 

6.2 - Resultados 

 Os resultados apresentados no Capítulo 5 serão discutidos neste ponto, tendo como 

base a tabela 8 que contém uma tabela-resumo das melhores práticas logísticas, recolhidas 

no capítulo da revisão da literatura, a qual irá servir como guia para a discussão a realizar. 

Nesta tabela, de forma resumida, estão dispostas as várias metodologias por área 

logística que, com base na revisão da literatura, se forem adotadas por parte das organizações 

hospitalares permitem alcançar mais vantagens a nível logístico. Adicionalmente, também em 

função da revisão da literatura efetuada, encontram-se sublinhadas as metodologias que 

acredito apresentarem um maior contributo e impacto na componente da eficiência associada 

ao custo com os materiais de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

 
Tabela 8 - Resumo das melhores práticas logísticas 

Áreas 
Logísticas 

Aprovisionamento Gestão de Stocks Outras metodoloigas Armazém Distribuição 

 
 
 
 
 
 

 
Metodologias 

 QEE 
 Revisão Continua 
 Revisão Periódica 

 Indicador do 
nível de serviço 

 Análise ABC 
 Kanban 
 e-Kanban 
 MRP 
 Artigos geridos 

por fornecedores 
 VMI 

 

 MRP II 
 JIT: 

 Zero defeitos 

 Tempo zero de 
preparação 

 Zero stocks 

 Zero de 
movimentação 

 Zero quebras 

 Lead time zero 
 

 Formato em “I” 
 Formato em “L” 
 Formato em “U” 

 ABC em altura 
 ABC por 

rotatividade 
 Família de 

produtos 

 Picking por 
cliente 

 Picking por 
produto 

 Picking por zona 
 Picking por onda 
 

 Distribuição 
por dose 
unitária 

 Reposição 
por níveis 
de stock 

 
 Assim, tendo como referência a resposta aos objetivos definidos para este trabalho, 

será verificado se as diferenças na performance económico-financeira das organizações 

podem ser explicadas através destas metodologias e, em função disso, avaliar o potencial de 

melhoria nas organizações hospitalares públicas. 

A estrutura de análise seguirá, em primeiro lugar, com uma reflexão dos 

comportamentos logísticos entre os hospitais que apresentam um melhor desempenho, entre 

os vários grupos definidos pela ACSS e no que diz respeito à eficiência associada aos custos 
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com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos, para perceber se estes utilizam 

metodologias logísticas idênticas. 

Em segundo lugar será efetuada a comparação entre a organização mais eficiente de 

cada um dos grupos definidos pela ACSS, com as restantes organizações desses mesmos 

grupos, a nível das metodologias logísticas que são utilizadas, a fim de perceber se existem 

diferenças relevantes que possam justificar que a organização mais eficiente o seja em função 

das metodologias logísticas que utiliza. 

Para suportar esta análise foram construídas as tabelas 9 e 10 (com base no Anexo 

9), sendo que na primeira tabela encontram-se os resultados das organizações mais eficientes 

de que foi possível obter resposta ao inquérito elaborado, mas que não são as organizações 

mais eficientes desses mesmos grupos, sendo denominadas de “organizações consideradas 

referência”. Já na segunda tabela encontram-se os resultados das respostas ao inquérito das 

organizações que são as mais eficientes dos seus grupos e que vão ser denominadas de 

“organizações referência”. 

Importa também referir que, tal como na tabela 8, também se encontram sublinhadas 

nestas tabelas as metodologia que, com base na revisão da literatura efetuada, podem 

apresentar um maior contributo e impacto no desempenho no que diz respeito à eficiência 

associada ao custo com o material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

A este respeito, encontram-se também destacadas, mas com sublinhado tracejado, as 

metodologias que, com base na revisão da literatura efetuada, não deveriam de ser utilizadas 

por parte dos hospitais, e, a itálico com sublinhado picotado, as metodologias que parecem 

ser bem utilizadas por parte dos hospitais e que não foram abordadas na revisão da literatura. 

 
Tabela 9 - Metodologias utilizadas pelas organizações consideradas referência  

Áreas  
Logísticas 

Grupos ACSS 

 B C D 
 
 

Aprovisionamento 

 QEE (custo de aquisição; 
custo de encomenda; 
custo de posse de 
stocks) 

 
 Revisão Periódica 

 QEE (custo de aquisição; 
custo de encomenda; 
custo de posse de 
stocks) 

 Revisão Continua 

 QEE (custo de 
aquisição; custo de 
encomenda; custo de 
posse de stocks) 

 Revisão Continua 

 
 
 
 
Gestão de Stocks 

 
 Análise ABC 
 Kanban 
 e-Kanban 
 MRP (calendário de 

produção e planeamento 
dos materiais) 

 

 
 
 Kanban 
 e-Kanban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Artigos geridos pelos 

fornecedores 
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Tabela 10 - Metodologias utilizadas pelas organizações referência “reais” 

Áreas Logísticas Grupos ACSS 

E F 

 
Aprovisionamento 

 (custo de aquisição; custo de posse 
de stocks) 

 Revisão Continua 

 (custo de aquisição e custo de 
encomenda) 

 Revisão Continua 

 
 
 

Gestão de Stocks 

 
 Análise ABC 
 Kanban 
 e-Kanban 
 MRP (calendário de produção e 

planeamento dos materiais) 
 Artigos geridos pelos fornecedores 
 VMI 

 Indicador do nível de serviço 
 Análise ABC 
 
 
 (calendário de produção) 
 
 
 

 
 
 
 

Outras 
metodologias 

 MRP II (contabilização de recursos) 
 JIT: 

 

 Tempo zero de preparação 
 

 Zero de movimentação 
 

 
 
 JIT: 
 
 
 
 
 
 

 Lead time zero 

 
 

Armazém 

 Formato em “I” 

 ABC por rotatividade 

 Picking por cliente 
 Picking por onda 
 
 Picking por rota 

 Formato em “L” 

 ABC por rotatividade 

 Picking por cliente 
 
 Picking por zona 

 
Distribuição 

 
 Distribuição por dose unitária 
 Reposição por níveis de stock 
 Reposição por Duplo-lote 

 Distribuição coletiva 
 Distribuição por dose unitária 

 

 
 
 
 

Outras 
metodologias 

 MRP II (contabilização 
dos recursos) 

 JIT: 

 Zero defeitos 

 Tempo zero de 
preparação 

 Zero stocks 

 Zero de 
movimentação 

 Zero quebras 

 Lead time zero 

 
 
 JIT: 

 

 Tempo zero de 
preparação 
 

 Zero de 
movimentação 

 
 

 
 
 JIT: 
 

 Tempo zero de 
preparação 

 
 

Armazém 

 Formato em “I” 

 Família de produtos 

 Picking por cliente 
 Picking por onda 

 Formato em “L” 

 Família de produtos 

 Picking por cliente 

 Formato em “I” 

 Família de produtos 

 Picking por cliente 
 
 Picking por zona 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis 
de stock 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis 
de stock 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis 
de stock 
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A análise e discussão destes resultados será feita por área logística nas organizações 

consideradas referência (Grupos B; C e D) com base na tabela 9, bem como nas organizações 

referência “reais” (Grupos E e F) com base na tabela 10. 

 

Aprovisionamento 

 Dentro desta área as metodologias logística a serem alvo de discussão relacionam-se 

com a utilização da QEE e do tipo de modelo de aprovisionamento. 

 

QEE (Quantidades Económica de Encomenda) 

Organizações consideradas referência: 

Através da tabela 9 verifica-se que existe um padrão associado à utilização desta 

metodologia, já que esta é utilizada por todas as organizações consideradas referência. 

Desta forma, estes resultados são positivos, já que evidenciam que todas estas 

organizações procuram minimizar os seus custos totais de inventário (custo de aquisição; 

custo de encomenda e custo de posse de stock), como referem Steve et al. (2001); Olaru, 

Capatina e Buzina (2010) e Baboli; Neghab e Haji (2008), o que é importante, já que a 

ponderação destes tipos de custos, no ato da compra, é o primeiro passo para que as 

organizações consigam atingir uma maior eficiência a nível dos materiais de consumo clínico 

e produtos farmacêuticos. 

 
Organizações referência: 

Através da tabela 10 verifica-se que nenhuma das organizações referência utiliza a 

QEE, o que faz com que exista um padrão associado à não utilização desta metodologia. 

Pode ainda constatar-se que, das três parcelas de custo que constituem o QEE, o custo de 

aquisição é o único cuja consideração é efetuada em ambas as organizações referência. 

Relativamente às restantes parcelas de custo, que ambas as organizações não têm em 

consideração, e que fazem com que não alcancem a QEE, estas são o custo de encomenda 

(Grupo E), e o custo de posse de stock (Grupo F). 

Desta forma, estes resultados podem ser indicativos de poder existir melhoria, uma 

vez que estes tipos de custos são de grande importância para as organizações conforme 

referem Baboli; Neghab e Haji (2008), já que o custo de inventário (que faz parte do custo de 

posse de stock) e o custo de transporte (que faz parte do custo de encomenda) são os custos 

operacionais mais importantes em toda a cadeia de abastecimento, daí a importância da sua 

ponderação. 

É possível concluir que estas organizações, apesar de serem as mais eficientes nos 

seus respetivos grupos, ainda têm margem para reduzir os seus custos e, consequentemente, 

serem ainda mais eficientes, já que a utilização da Quantidade Económica de Encomenda é 
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a primeira oportunidade para as organizações conseguirem ser mais eficientes no que diz 

respeito à compra de bens, como é o caso dos materiais de consumo clínico e os produtos 

farmacêuticos. 

 

Modelo de Aprovisionamento 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que existe um padrão associado a estas organizações, já que todas utilizam 

os modelos que têm em consideração o stock de segurança, o que é um aspeto positivo, já 

que irá permitir combater a imprevisibilidade associada tanto ao consumo, como ao tempo de 

entrega por parte dos fornecedores. 

Mais especificamente, dessas três organizações, duas utilizam o modelo de Revisão 

Continua, e a restante o Modelo de Revisão Periódica, pelo que existe uma maior tendência 

associada a uma monitorização contínua/apertada dos stocks o que, consequentemente, 

significa que será possível efetuar as encomendas de forma mais oportuna e atempada a fim 

de evitar roturas e as consequências daí provenientes, associadas à falta de produto. 

 

Organizações referência: 

 Neste grupo, tal como aconteceu no anterior, também existe um padrão associado ao 

modelo de aprovisionamento. As organizações também utilizam os modelos que têm em 

consideração o stock de segurança, o que irá permitir combater a imprevisibilidade associada 

ao consumo e ao tempo de entrega como supra referido. 

Contudo, neste grupo ambas as organizações referência utilizam o modelo de Revisão 

Continua, o que significa que existe uma preocupação em efetuar uma monitorização 

contínua/apertada dos stocks e, consequentemente, evitar com uma maior certeza que 

ocorram roturas de stock, as quais poderia colocar em causa a capacidade de prestação de 

cuidados de saúde. 

  

Face ao que foi apresentado nos dois grupos de organizações anteriores, importa 

ainda referir que os resultados são bastante positivos para ambos os grupos, uma vez que 

dos cinco modelos de aprovisionamento abordados na revisão da literatura, as organizações 

utilizam dois, que são os modelos que estão associados à utilização do stock de segurança, 

o qual é fundamental para aumentar a capacidade de resposta do sistema e cobrir variações 

aleatórias, atuando nos momentos de falha no reabastecimento, no transporte, na 

comunicação, na produção e na previsão da procura, sendo por isso uma ferramenta útil para 

lidar com mudanças de curto prazo na procura e, consequentemente, melhorar o serviço ao 

cliente, como referem Santos e Rodrigues (2006), Kampen et al. (2010) e Rosa, Mayerle e 

Gonçalves (2010).  
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Ainda assim, a salientar que de um ponto de vista teórico, com base na tabela 1, que 

se encontra no ponto 2.5.1.2, dos dois modelos de aprovisionamento que são utilizados, o 

modelo que melhor parece enquadrar-se com as organizações prestadoras de cuidados de 

saúde é o modelo de Revisão Contínua, uma vez que este para além de ter um controlo mais 

apertado sobre os stocks, que é fundamental para garantir que existe sempre disponibilidade 

de produto para fazer face às necessidades de saúde dos vários utentes, também não tem 

uma obrigatoriedade associada ao período para se realizarem as encomendas, o que fornece 

a habilidade das organizações responderem rapidamente a mudanças repentinas no 

consumo, sem que tenham que esperar por esse mesmo período. A este respeito, quatro, das 

cinco organizações anteriores, utilizam este modelo, o que faz com que estes resultados 

sejam positivos. 

 Já de um ponto de vista mais prático e racional, importa dizer que ambos os modelos 

de aprovisionamento podem ser utilizados em simultâneo, dependendo da importância e 

criticidade de cada artigo, já que para artigos mais importantes/críticos deve ser utilizado um 

Modelo de Revisão Contínua e para os menos importantes/críticos o Modelo de Revisão 

Periódica, conforme refere Ramos (2010), pois assim será possível aplicar os recursos de 

forma mais eficiente. 

Ainda assim, neste trabalho de projeto, face à dificuldade de conhecer o modelo de 

aprovisionamento que é utilizado em cada tipo de produto dentro de cada uma das 

organizações, o objetivo passou por compreender qual o modelo de aprovisionamento 

predominante nas organizações hospitalares, já que esse comportamento será o reflexo de 

como estas se pretendem posicionar face à gestão dos seus stocks. 

 

Gestão de stocks 

 Dentro da área da gestão de stocks as metodologias logísticas a serem alvo de 

discussão são o nível de serviço, a Análise ABC, Kanban e e-Kanban, MRP, VMI e artigos 

geridos por fornecedores. 

 

Indicador do nível de serviço 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que existe um padrão associado às três organizações consideradas 

referência, já que nenhuma delas utiliza o indicador do nível de serviço. Desta forma, estes 

resultados significam que as organizações podem não estar a definir corretamente o stock de 

segurança a manter, uma vez que esta ferramenta é fundamental na definição desse mesmo 

stock, já que mede a probabilidade de ter disponível a quantidade procurada, sendo que 

quanto maior for o nível de serviço que se pretenda prestar e/ou quanto maior for a 
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variabilidade da procura ou do prazo de entrega do fornecedor, maior terá que ser o stock de 

segurança a manter, conforme referem Carvalho e Ramos (2010). 

 Desta forma, a não utilização deste indicador pode dar origem a duas situações. Por 

um lado, pode comprometer a capacidade das organizações em responder à procura de todos 

os utentes que pretende servir, no caso de o stock de segurança não estar bem definido o 

que, consequentemente, pode fazer com que não existam os materiais para fazer face às 

necessidades desses mesmos utentes, devido à ocorrência de roturas de stock. 

Por outro lado, as organizações podem ter definido um stock de segurança demasiado 

alto, situação essa que iria significar que existia demasiado capital empatado em stock, capital 

esse que poderia ter outras aplicações financeiras. Desta forma, estes resultados não 

parecem ser positivos já que, com base no que foi referido, as organizações de saúde podem 

estar a criar ineficiências. 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que das duas organizações referência, apenas uma utiliza o indicador do 

nível de serviço, pelo que não existe um padrão associado à sua utilização. Assim, as 

conclusões são as mesmas que as referidas no grupo das organizações consideradas 

referência. 

 

Posto isto, relativamente aos resultados apresentados nos dois grupos de 

organizações anteriores importa ainda referir que, no meu ponto de vista, a utilização deste 

indicador não é das metodologias que mais influencia para que as organizações consigam ser 

mais eficientes. Tal relaciona-se com o facto de que, como foi visto, quatro das cinco 

organizações utilizam o Modelo de Revisão Contínua, o que significa que o stock é 

monitorizado de forma contínua e, consequentemente, será possível iniciar o processo de 

aprovisionamento de forma atempada, a fim de combater a aleatoriedade associada à procura 

e prazo de entrega. 

De referir que, segundo a Management Sciences for Health (2012), neste modelo o 

stock de segurança a ser mantido é mais baixo do que no Modelo de Revisão Periódica, 

devido a essa mesma monitorização contínua. Pelo que acaba por ser mais importante a 

definição deste indicador nas organizações que utilizem o Modelo de Revisão Periódica, já 

que neste tipo de modelo as organizações apenas encomendam nas datas pré-definidas com 

os fornecedores, e é nestas situações que se torna importante constituir um stock de 

segurança mais sólido e robusto. 

Assim, com o que acabou de ser referido, o objetivo foi o de encontrar uma justificação 

para que a maioria das organizações não utilize o indicador do nível de serviço. Contudo, 

importa destacar que a ponderação do mesmo não deixa de ser fundamental para que o stock 



120 

 

de segurança seja bem definido e, em função disso, para que seja possível não só responder 

às necessidades de saúde da população que cada organização pretenda tratar, como para 

que não se gerem ineficiências para as mesmas. 

 

Análise ABC 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que apenas uma, das três organizações, utiliza a metodologia ABC no 

processo de aprovisionamento, pelo que não existe um padrão associado à utilização desta 

metodologia entre estas organizações. 

Desta forma, estes resultados podem ser indicativos de poder existir melhoria já que a 

maioria destas organizações não efetua uma agregação dos artigos em diferentes grupos, de 

forma a definir políticas de controlo de inventário comuns para cada grupo, em função da sua 

importância no sistema de inventário, conforme referem Millstein, Yang e Li (2014) e Chen, Li 

e Liu (2008), não evidenciando uma preocupação em melhor gerir os seus stocks de forma a 

alocar os limitados recursos disponíveis onde estes terão um maior impacto, como referem 

Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012). 

Assim, a utilização desta metodologia será bastante importante para que as 

organizações saibam quais os artigos que devem possuir monitorização contínua (Modelo de 

Revisão Contínua), e os que devem de ter monitorização periódica (Modelo de Revisão 

Periódica), já que esta metodologia permite saber quais os artigos mais importantes e críticos 

no processo de prestação de cuidados de saúde. 

A este respeito, Kumar e Chakravarty (2014) referem que a utilização deste tipo de 

técnicas de controlo de inventário, quando são usadas como rotina nos cuidados de saúde, 

podem trazer uma melhoria substancial nos cuidados prestados ao doente, como um uso 

ótimo dos recursos, daí a importância da sua utilização. Exemplo disso é o estudo de Devnani, 

Gupta e Nigah (2010) que dizem que num hospital financiado pelo estado, com 1500 camas, 

medidas de revisão e controlo para medicamentos caros trouxe cerca de 20% de poupança. 

 

Organizações referência: 

 Neste grupo, existe um padrão associado às duas organizações referência, em que 

ambas utilizam a metodologia ABC no decorrer do processo de aprovisionamento, o que 

representa resultados positivos, face ao que foi referido sobre esta metodologia no grupo das 

organizações consideradas referência. 

 

Face aos resultados apresentados nos dois grupos de organizações, verifica-se que 

existe claramente um contraste, já que esta metodologia encontra-se mais presente nas 

organizações referência do que nas organizações consideradas referência, pelo que poderia 
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ser uma das metodologias que justifica que as organizações que são mais eficientes, o sejam 

em função da sua utilização, uma vez que esta permite uma clara alocação dos recursos 

disponíveis onde estes terão um maior impacto. 

 

Kanban e e-Kanban 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que duas, das três organizações, utilizam o Kanban, pelo que não há 

nenhum padrão associado à sua utilização. Estes resultados poderiam ser melhores, já que 

existe uma organização que não consegue alcançar as vantagens associadas à utilização 

desta metodologia, e que se relacionam com a capacidade de controlar os stocks em processo 

e o abastecimento de componentes; reduzir o desperdício, os níveis de stocks, o lead time; 

identificar a raiz dos problemas produtivos e controlar de forma eficiente as informações, como 

referem Junior e Filho (2009) e Glovia Internacional (2013). 

Relativamente às duas organizações que utilizam o Kanban tradicional, estas 

procuram associar a essa metodologia tecnologias de informação e comunicação  

conseguindo assim alcançar o e-Kanban. Deste modo, este é um aspeto bastante positivo, já 

que vai possibilitar não só que estas melhor registem e consultem, de forma mais eficaz, os 

vários artigos que são utilizados no decorrer da prestação dos cuidados de saúde, a fim de se 

eliminar furtos e perdas; como também vai possibilitar a formalização do processo de 

comunicação e eliminação de muitos dos erros manuais do Kanban convencional associados 

à reposição dos materiais, tornar a comunicação com os fornecedores mais clara, 

minimizando a escassez de materiais (roturas), simplificando o processo de compra, e 

melhorar a transparência da cadeia de abastecimento, conforme referem Kouri, Salmimaa e 

Vilpola (2007), BIQ Health Solutions (s.d.) e MacKerron et al. (2014). 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que também não existe um padrão associado à utilização desta 

metodologia, já que apenas uma, das duas organizações, utiliza a metodologia e-Kanban, 

enquanto que a organização restante não utiliza qualquer vertente desta. Assim, tanto para a 

organização que utiliza como para a que não utiliza esta metodologia, as conclusões são as 

mesmas que as indicadas no grupo das organizações consideradas referência. 

 

Posto isto, importa ainda referir que, face à revisão da literatura esta pode ser uma das 

metodologias logísticas mais importantes para que as organizações consigam alcançar uma 

maior eficiência associada aos custos com os materiais utilizados na prática clínica, já que 

permite efetuar uma racionalização desses mesmos custos, conseguidos pelo melhor controlo 

dos stocks existentes em cada serviço clínico e, existem organizações, dentro de cada um 
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dos grupos anteriores, que não utilizam esta metodologia, pelo que estas devem de repensar 

a sua atitude no sentido de melhorar este aspeto de modo a tornarem-se mais eficientes. 

 

MRP (Material Requirement Planning) 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que apenas uma, das três organizações, utiliza uma metodologia 

semelhantes ao MRP (devido ao que foi descrito no ponto 2.5.1.5), já que é a única que realiza 

um “calendário de produção” associado à prestação de cuidados de saúde ao mesmo tempo 

que efetua também um “planeamento das necessidade de materiais” (Bill of materials) para a 

realização de cada produto hospitalar. 

Relativamente às restantes duas organizações, dos dois aspetos que caracterizaram 

esta metodologia, nenhum é utilizado por estas, pelo que não existe um padrão neste grupo 

associado à utilização do MRP ou de algum dos seus aspetos. 

Desta forma, fica demonstrado que a maior parte destas organizações não tira proveito 

das potencialidades desta metodologia para reduzir o seu inventário e o seu stock de 

segurança, aumentar o turnover do inventário, melhorar o serviço ao cliente, o planeamento, 

o controlo e performance financeira, reduzir o tempo de espera (lead time), aumentar a 

informação que servirá de base para as decisões, entre outros, como referem Sum et al. 

(1995), Ismail (2005) e Oleskow, Pawlewski e Fertsch (2007). 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que das duas componentes que caracterizam o MRP, existe um padrão 

associado à utilização do “calendário de produção”, o que é um aspeto positivo, já que 

demonstra uma preocupação em planear a produção dos cuidados de saúde que podem vir 

a ser realizados. Contudo, apenas uma, das duas organizações, consegue alcançar o MRP, 

já que o “planeamento das necessidades de materiais” só é realizado por uma organização. 

 Assim, apenas uma organização procura evitar falhas no que diz respeito à posse dos 

materiais, até porque com a utilização desta componente será possível não só ligar a procura 

dos consumidores ao plano e rede de abastecimento; como efetuar standardizar os materiais 

a utilizar (os mais custo-efetivos) nos vários processos de prestação de cuidados de saúde , 

fazendo com que toda a organização partilhe uma mesma “linguagem”, ao mesmo tempo que 

é possível reduzir o desperdício. 

 

De referir que esta é uma metodologia importante na medida em que pode ter um 

grande impacto na eficiência alcançada pelas organizações, já que permite efetuar um 

planeamento dos materiais com base no que são as perspetivas de consumo, planeamento 

esse que poderá evitar a criação de stocks excessivos e, consequentemente, não ter recursos 



123 

 

financeiros empatados com os mesmos. Assim, pode concluir-se que em ambos os grupos 

de organizações existe margem para que estas melhorem, no sentido de atingirem um 

patamar de maior eficiência. 

 

Artigos geridos por fornecedores e VMI 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que nenhuma organização utiliza a ferramenta VMI, o que revela que existe 

um padrão associado à não utilização desta metodologia. Contudo, importa referir que das 

três organizações, uma possui artigos que são geridos pelos fornecedores, sendo que o 

processo de partilha de informação utilizado inicia-se nos responsáveis pelos centros de 

custo, que reportam ao aprovisionamento os consumos efetuados e, posteriormente, é emitida 

a nota de encomenda aos fornecedores com os respetivos códigos de cada artigo. 

É possível concluir que nenhuma das organizações consideradas referência tira 

proveito dos benefícios que esta metodologia oferece, tais como: a redução dos níveis de 

stock na cadeia de abastecimento, dos custos no transporte e distribuição; o aumento da 

disponibilidade de mercadorias na localização do cliente (reduzindo o lead time); e ainda a 

possibilidade de o pessoal afeto à gestão de stocks poder focar-se noutras prioridades (USAID 

(2012); Hariga et al. (2013) e Irungu e Wanjau (2011)). 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que apenas uma, das duas organizações, utiliza o VMI, alcançando assim 

os benefícios referidos no grupo anterior, sendo que esta é também a única que possui artigos 

que são geridos pelos fornecedores. Desta forma, não existe um padrão associado à 

utilização desta metodologia entre estas organizações. 

 

Posto isto, importa referir que a não utilização desta metodologia não significa que as 

organizações não efetuem uma boa gestão dos seus stocks, até porque estas podem ter na 

sua posse os recursos e capacidades de gestão suficientes para gerir os mesmos de forma 

eficiente. Ainda assim, a utilização desta metodologia pode ser um grande contributo para as 

organizações, em função dos benefícios que estão associados à mesma e que foram referidos 

anteriormente. Até porque como referem Dong e Xu (2002), citando Gerber (1991), esta 

metodologia na gestão de materiais de um hospital, alcançou uma maior eficácia do que o JIT 

(Just-in-Time) ou métodos de redução de stocks. 
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Outras metodologias 

 Dentro deste ponto as metodologias logísticas a serem alvo de discussão são o MRP 

II e a filosofia JIT. 

 

MRP II (Material Resource Planning) 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que apenas uma, das três organizações, procura contabilizar os recursos 

envolvidos na prestação de cuidados de saúde, tais como a mão-de-obra, máquinas, 

capacidade de produção, capital, energia, entre outros. Assim, apenas uma organização 

utiliza o MRP II, que é a mesma organização que utiliza o MRP, utilização essa que é 

necessária para que se possa alcançar a metodologia em causa, pelo que não existe um 

padrão associado a esta metodologia. 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que uma das duas organizações procura contabilizar os recursos 

envolvidos na prestação de cuidados de saúde, alcançando assim o MRP II, já que esta é 

também a única que utiliza o MRP. Assim, também neste grupo não existe um padrão 

associado à utilização desta metodologia. 

 

Posto isto, importa referir que o importante neste ponto é compreender se as 

organizações procuram efetuar a contabilização dos recursos envolvidos na prestação de 

cuidados de saúde, tendo ficado claro que, na maior parte das organizações, tal não acontece, 

o que é um aspeto que deve de ser melhorado. 

A este respeito, importa ainda destacar que, face ao que foi descrito na revisão da 

literatura, esta é uma das metodologias que pode ter um grande impacto na eficiência a nível 

dos custos com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos, como é possível 

perceber pelo Anexo 3. 

A salientar ainda que, no meu ponto de vista, esta metodologia deve ser alargada para 

todos os cuidados de saúde prestados, mesmo nos procedimentos mais simples e que não 

envolvem tantos recursos, já que nesse tipo de cuidados é possível, e importante, escolher e 

standardizar os materiais e procedimentos que mais custo-efetivos são para as organizações, 

possibilitando a criação de uma lista de materiais (BOM) mais sólida e planeada, fazendo com 

as organizações caminhem em direção a uma maior eficiência. 
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JIT (Just-in-Time) 

 Antes de avançar para a discussão de resultados neste ponto, importa relembrar que 

a componente “Lote unitário” face à má explicação/exposição no inquérito por questionário 

elaborado, como foi referido no ponto 6.1.2, foi retirada dos resultados, pelo que a análise 

será feita para as restantes seis vertentes desta metodologia. 

 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que apenas uma, das três organizações, considera alcançar os seis 

aspetos da metodologia JIT, pelo que não existe um padrão associado. Contudo, é possível 

encontrar padrões de utilização, a nível individual, nas vertentes do JIT entre as organizações, 

já que todas consideram alcançar o “Tempo zero de preparação”. 

Mas não só, duas das organizações também consideram alcançar a vertente “Zero de 

movimentação”, o que poderá estar relacionado com a utilização da metodologia Kanban 

(sub-sistema do JIT), já que esta metodologia contribui para o alcance dessa vertente, e 

ambas as organizações utilizam essa metodologia. A este respeito, importa ainda referir que 

uma exploração desta relação entre a vertente ”Zero de movimentação” e a utilização da 

metodologia Kanban é efetuada com maior clareza no Anexo 10. 

 Desta forma, neste grupo de organizações os resultados não são muito positivos, já 

que em apenas uma, das três organizações, é que existe uma maior preocupação em reduzir 

os desperdícios associados à prestação de cuidados de saúde prestados e alcançar a 

excelência em toda a organização, já que este é o objetivo do JIT, como referem Gupta (2012) 

e Green Jr. et al. (2014). 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que para além de nenhuma das organizações considerar alcançar todas 

as vertentes do JIT, como aconteceu no grupo das organizações consideradas referência, 

ambas alcançam poucas vertentes, não existindo nenhuma comum entre si. Adicionalmente, 

verifica-se também que apenas uma considera alcançar o aspeto “Zero de movimentação” e, 

curiosamente, é a única que utiliza a metodologia Kanban, o que representa uma tendência 

idêntica à referida no grupo das organizações consideradas referência. 

Interessante é também constatar que a organização que tem implementado o VMI não 

considera alcançar a vertente “Lead time zero”, já a outra organização, que não tem 

implementada essa metodologia, considera alcançar essa vertente. Isto significa que, por um 

lado, a metodologia de VMI pode estar mal implementada na organização referência do grupo 

E e/ou que por outro lado a organização referência do grupo F pode apresentar ter não só 

capacidade para efetuar uma boa gestão dos seus stocks, como apresenta fornecedores que 

cumprem com os prazos de entrega.  
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Desta forma, também neste grupo os resultados poderiam ser mais positivos, pelo que 

as conclusões são as mesmas que as referidas no grupo das organizações consideradas 

referência. 

 

Posto isto, importa referir que esta é uma das metodologias que pode apresentar um 

grande impacto a nível da eficiência das organizações, já que o objetivo desta passa pela 

identificação dos fatores que podem levar à eliminação dos desperdícios associados à 

utilização dos stocks, principalmente no que diz respeito às vertentes “Zero defeitos”; “Zero 

stocks”; “Zero quebras” e “Lead time zero” e, com base nos resultados, foi possível verificar 

que as organizações (com a exceção da do grupo B) ainda têm espaço para melhorar, 

principalmente nestes aspetos de forma a tornarem-se mais eficientes através da redução do 

seu desperdício, pelo que esta metodologia não pode ser um dos aspetos que contribuiu para 

que estas organizações sejam das mais eficientes nos seus respetivos grupos. 

 

Organização em armazém 

 Dentro da área da organização em armazém, as metodologias logística a serem alvo 

de discussão estão ligadas ao Formato utilizado em armazém, Arrumação em armazém e 

Picking. De referir que os resultados nestas metodologias não têm tanta implicação, face às 

metodologias anteriormente abordadas, no alcance de um melhor desempenho no que diz 

respeito à eficiência associada aos custos com os materiais de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos, uma vez que a sua utilização apresenta implicações diretas na maior ou menor 

agilidade com que as atividades se realizam dentro do armazém. 

 

Organização do espaço em armazém 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que duas organizações utilizam um formato em “I” e uma utiliza um formato 

em “L” em armazém, pelo que existe um padrão associado a estas organizações, já que todas 

as organizações utilizam um formato com fluxo direcionado, ou seja, um formato que diminua 

os congestionamentos dentro e fora do armazém nas operações de receção e expedição, 

uma vez que estas acontecem em espaços físicos distintos, conforme refere Ramos (2010). 

 

Organizações referência: 

 Neste grupo, tal como no anterior, é possível constatar-se que existe um padrão 

associado ao formato que é utilizado em armazém, já que uma organização utiliza um formato 

em “I” e a outra utiliza um formato em “L”, pelo que as conclusões são as mesmas que as 

referidas no grupo das organizações consideradas referência. 
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Posto isto, importa referir que, no meu ponto de vista, não existe um formato que seja 

melhor do que outro, devendo ser adotado o formato que melhor se enquadra com os 

interesses e infraestruturas das organizações e, neste aspeto, ficou claro que estas preferem 

um formato que diminua os congestionamentos dentro e fora do armazém, em detrimento de 

um formato que reduza a distância média percorrida nas atividades de arrumação e picking, 

que é oferecida pela utilização de um formato em “U”, como refere Ramos (2010). 

 

Arrumação em armazém 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que existe um padrão entre estas organizações, já que todas utilizam a 

metodologia “Família de produtos” na arrumação em armazém. Neste sentido, fica claro que 

as organizações procuram dispor os seus produtos em armazém em função do tipo, peso, 

dimensão, formato e embalagem, armazenando-se na mesma zona os produtos da mesma 

família, de forma a otimizar as atividades de armazenagem e manuseamento, a fim de colocar 

em zonas mais próximas os produtos que costumam ser requisitados juntamente. 

Contudo, as organizações, no meu ponto de vista, podem melhorar no seu 

desempenho, uma vez que todas as metodologias de organização em armazém referidas na 

revisão da literatura (Família de produtos; ABC por rotatividade e ABC em altura) podem ser 

utilizadas em simultâneo, a fim de não só melhor organizar o armazém, como  também agilizar 

todo o processo de recolha dos vários produtos e, estas organizações apenas utilizam uma 

dessas metodologias. 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que existe um padrão associado à metodologia de arrumação que é 

utilizada em armazém, já que ambas as organizações utilizam a metodologia “ABC por 

rotatividade”. Estes resultados, face ao grupos das organizações consideradas referência, no 

meu ponto de vista, apresentam ser melhores, já que estas organizações em vez de 

associarem zonas do armazém a famílias de produtos, estão a organizar o espaço em função 

da rotatividade/consumo dos mesmos, onde os produtos que apresentam um taxa de 

utilização maior são colocados nas zonas de mais fácil acesso e mais próximos das zonas de 

aviamento e/ou entrada/saída do armazém, já que estes produtos originam mais 

movimentações (Carvalho e Ramos, 2009), o que consequentemente irá oferecer uma maior 

agilidade no processo de recolha face à metodologia “Família de Produtos”. 

 Ainda assim, estes resultados não apresentam ser os melhores já que, como já tinha 

sido referido, todas as metodologias de arrumação em armazém apresentadas na revisão da 

literatura podem ser utilizadas simultaneamente. 
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Desta forma, em função do que foi abordado nestes dois grupos, ficou claro que estas 

organizações podem melhorar na forma como arrumam os seus produtos em armazém, a fim 

de se tornarem mais ágeis na hora de efetuar a recolha dos mesmos. 

A este respeito, importa ainda referir que, face aos resultados, a grande falha na 

arrumação por parte destas organizações reside na não utilização da Análise ABC em altura, 

já que todas as organizações utilizam pelo menos uma metodologia de arrumação associada 

à disposição dos artigos em armazém. Assim, a arrumação em altura iria possibilitar arrumar 

os produtos mais utilizados nas zonas de mais fácil acesso (conforme descrito no ponto 

2.5.1.3), o que será fundamental para se atingir uma maior agilidade na recolha dos mesmos. 

 

Picking 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que todas as organizações utilizam o picking por cliente, pelo que existe 

um padrão associado a este aspeto. Contudo, existem duas organizações que conjugam 

outras metodologias com a referida anteriormente, sendo que uma utiliza também o picking 

por onda, e outra utiliza o picking por zona. 

 Estes resultados poderiam ser melhores, uma vez que existem várias metodologias de 

picking que podem ser adotadas em simultâneo, sendo que a este respeito parece 

interessante juntar o picking por onda com o picking por zona, o que iria permitir não só 

agendar e coordenar todo o processo de recolha de produto, como afetar zonas específicas 

do armazém a cada trabalhador, possibilitando definir com mais clareza quais os produtos 

que devem de ser recolhidos por cada um destes. 

A juntar ao que anteriormente foi dito, em função do número de encomendas 

existentes, as organizações poderiam optar por efetuar um picking por produto por forma a 

otimizar o tempo gasto na recolha dos vários produtos, ou efetuar um picking por cliente 

quando existissem poucas encomendas e/ou quando estas forem heterogéneas entre si. 

 

Organizações referência: 

 Constata-se que todas as organizações utilizam o picking por cliente, pelo que existe 

um padrão associado a este aspeto, tal como anteriormente. Contudo, cada uma das 

organizações conjugam outras metodologias com a referida, sendo que uma também utiliza 

o picking por onda e o picking por rota, e a outra utiliza o picking por zona. 

 Nestes resultados, é utilizada uma metodologia de picking que não foi referida na 

revisão da literatura, que é o picking por rota. Esta abordagem parece ser bastante 

interessante, já que irá permitir melhor organizar e agilizar todo o processo de recolha dos 

vários produtos, criando uma rota que o operador de armazém poderá executar, tendo em 

consideração a proximidade dos produtos a recolher e, em função disso, minimizar a distância 
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total percorrida neste tipo de atividade. Assim, este é mais um exemplo onde associar 

tecnologias de informação e comunicação ao processo logístico pode trazer ganhos. 

 

Posto isto, em função do que foi abordado nestes dois grupos, a salientar que não 

existe uma metodologia de picking que seja melhor do que outra, até porque cada uma 

apresenta uma forma de atuar única. Ainda assim, no meu ponto de vista, estas metodologias 

são conjugáveis entre si, o que pode permitir que as organizações tirem vantagens da sua 

utilização simultânea e, nesse sentido, a maior parte destas organizações ainda pode 

melhorar na atividade de picking, a fim de se tornarem mais organizadas e ágeis na hora de 

realizar essa atividade.  

Neste sentido, seria interessante juntar o picking por onda ao picking por zona, o que 

iria permitir não só agendar e coordenar todo o processo de recolha, como afetar zonas 

específicas do armazém a cada operador, possibilitando definir com maior clareza quais os 

produtos que cada um deve recolher. A juntar ao que foi dito, em função do número de 

encomendas existentes no momento, as organizações poderiam optar por efetuar um picking 

por produto por forma a otimizar o tempo gasto na recolha dos vários produtos, ou efetuar um 

picking por cliente quando existissem poucas e/ou encomendas heterogéneas entre si. 

 

Distribuição 

Organizações consideradas referência: 

 Verifica-se que existe um padrão associado às metodologias de distribuição, já que 

todas as organizações utilizam a distribuição por dose unitária e a reposição por níveis de 

stock. Estes resultados apresentam ser positivos, já que, por um lado, a Reposição por Níveis 

de Stock foi a única metodologia identificada para a reposição de material de consumo clínico 

e, por outro lado, a distribuição por dose unitária, de entre os sistemas de distribuição de 

medicamentos, é o que tem mostrado ser mais adequado para um correto seguimento da 

terapêutica farmacológica do doente, conforme refere Pereira et al. (2012). 

A este respeito, Cortes et al. (2009) ainda acrescentam que não só este sistema de 

distribuição reduz os stocks de medicamentos nas unidades de enfermagem, evitando 

também os desvios e perdas, como também a higiene e a organização são superiores neste 

sistema face aos tradicionais, sendo que para além de ser economicamente viável e de 

prestigiar o hospital, pelo melhor controlo e uso dos medicamentos, o doente também recebe 

uma assistência diferenciada, sendo o perfil farmacológico dos doentes favorecido pelo 

sistema praticado. 
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Organizações referência: 

 Constata-se que existe um padrão associado à utilização do sistema de distribuição 

por dose unitária, o que é um aspeto bastante positivo face ao que já foi referido no grupo das 

organizações consideradas referência. Contudo, apenas uma destas organizações utiliza a 

Reposição por Níveis de Stock, pelo que seria interessante compreender de que forma a 

organização que não utiliza esta metodologia repõe e/ou disponibiliza os materiais 

necessários à prestação de cuidados de saúde nos seus serviços clínicos, já que esta 

organização também não utiliza a metodologia Kanban. 

Neste sentido, é possível compreender que a pergunta 31 do inquérito criado (Anexo 

4) poderia ter sido melhor elaborada, a fim de compreender se seria utilizada outra 

metodologia de distribuição/reposição para os materiais de consumo clínico. Ainda assim, 

através da questão 34, as organizações podem referir outras metodologias que utilizem e que 

não tenham sido contempladas no inquérito elaborado. Neste aspeto, a organização que não 

utiliza a Reposição por Níveis de Stock não fez qualquer referência a outra metodologia de 

distribuição e/ou reposição associada aos materiais de consumo clínico. 

Importa ainda destacar que a organização que utiliza a Reposição por Níveis de Stock 

ainda refere, através da questão 34, que utiliza outra metodologia de reposição de materiais, 

que é a Reposição por Duplo-lote. A respeito desta Escobar, Bourque e Gallego (2015) dizem 

que foi através do desenvolvimento do sistema por Duplo-lote, nos finais dos anos 80, que a 

metodologia Kanban começou a aparecer nos cuidados de saúde. 

Os mesmos autores, passando para a caracterização desta metodologia, ainda 

referem que neste sistema a quantidade de cada item é uniformemente distribuída em dois 

compartimentos, e quando um está vazio, os enfermeiros usam o segundo (chamado de 

“compartimento backup”), e identificam que uma caixa/compartimento ficou vazio. Neste 

processo, os manipuladores/operadores de materiais normalmente fazem rondas nas 

unidades de enfermagem para que se possa proceder à reposição dos materiais consumidos 

de acordo com um calendário/periodicidade fixa. 

Assim, este sistema, segundo Hintzen et al. (2009), disponibiliza uma fila visual para 

os técnicos puxarem todas as caixas/compartimentos vazios e colocá-los numa zona de 

recolha, para que estes sejam repostos, até porque estes pares foram criados para facilitar a 

reposição. Também é dito que a arrumação utilizada nessas caixas/compartimentos segue a 

lógica First In First Out (o primeiro a entrar é o primeiro a sair), por forma a controlar os 

produtos que mais perto se encontram do prazo de validade, o que envolve esgotar a primeira 

caixa antes de ter acesso aos produtos da segunda. 
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Os mesmos autores, juntamente com Escobar, Bourque e Gallego (2015), referem 

alguns benefícios da utilização desta metodologia: 

 O sistema elimina a necessidade de quem faz a reposição ter que, manualmente, ir 

ver às prateleiras quais as necessidades de reposição, o que leva a que o tempo dos 

técnicos de picking seja substancialmente reduzido; 

 O processo de encomenda é mais rápido, devido às regras de decisão, que levam a 

que não seja necessária a contagem, como referido no ponto anterior; 

 Redução drástica, ou mesmo eliminação, da carga de trabalho associada à gestão de 

material da equipa de enfermagem, quando existam manipuladores/operadores de 

material empregados, permitindo assim que os enfermeiros se concentrem no 

atendimento em vez de atividades de gestão de materiais; 

 Os manipuladores/operadores de materiais gastam menos tempo nas unidades de 

enfermagem, o que reduz o manuseamento do produto e, consequentemente, há 

menos chances de interrupção das atividades clínicas; 

 Maior rotação de stock e níveis de stock médios inferiores que, por sua vez, reduzem 

o número de produtos fora do prazo de validade. 

 

Desta forma, foi possível compreender que esta metodologia apresenta os princípios 

do Kanban, já que permite gerir o stock em processo, limitando a quantidade de inventário no 

mesmo. Posto isto, importa ainda referir que esta metodologia parecer ser em tudo 

semelhante à Reposição por Níveis de Stock, com a diferença de ser um processo muito mais 

dinâmico como foi visto, pelo que a sua utilização pode acabar por fazer mais sentido. 

Por outro lado, parece ser menos vantajosa que a utilização do e-Kanban (que esta 

organização também utiliza), já que esta metodologia parece trazer mais benefícios, com base 

no que foi descrito no ponto 2.5.1.4. Ainda assim, mesmo com a presença do e-Kanban nesta 

organização, a reposição por Duplo-Lote pode fazer mais sentido quer seja por uma questão 

de investimento associado à implementação das tecnologias que fazem parte do e-Kanban, 

quer seja em função de uma maior facilidade em gerir determinados produtos em alguns 

serviços clínicos, que não justifiquem a implementação do e-Kanban. 

Importa ainda destacar que destas duas organizações, uma também utiliza a 

distribuição coletiva, o que representa um aspeto negativo, já que Ribeiro (1993) e 

Vasconcelos et al. (2012) identificam como desvantagens desta metodologia os erros de 

medicação; desvios e perdas e menor controlo sobre os stocks, o que irá levar a um maior 

custo com os medicamentos. 

Mas não só, Vasconcelos et al. (2012), no seu estudo apuraram que a grande 

quantidade de medicamentos não consumidos, resultado desta metodologia, geram grandes 

stocks no setor de enfermagem, o que pode possibilitar erros de administração de 
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medicamentos, possíveis extravios, acondicionamentos incorretos e perdas por 

perecibilidade, o que proporciona um custo oneroso para a instituição hospitalar. 

A este respeito, importa ainda referir que a organização que utiliza o sistema de 

distribuição coletiva, utiliza também o sistema de distribuição por dose unitária, o que causa 

alguma estranheza, já que a distribuição coletiva do ponto de vista da segurança do doente e 

do equilíbrio financeiro das organizações, trazem mais desvantagens, conforme é 

documentado no ponto 2.5.4. Ainda assim, a sua utilização pode justificar-se, no meu ponto 

de vista, pelo menos, por duas razões: 

 Ainda não foi possível implementar em toda a organização a distribuição por dose 

unitária, já que existem alguns custos associados à sua implementação; 

 Podem existir serviços, que por alguma razão que lhes é adjacente, leva a que a 

distribuição coletiva ainda faça sentido de ser utilizada. 

 

Posto isto, com base nos resultados para os dois grupos, foi possível verificar-se que 

as organizações mais eficientes de que se obteve resposta (com a exceção de uma) 

apresentam comportamentos associados à distribuição dos materiais de consumo clínico e 

produtos farmacêuticos bastante positivos. Principalmente no que diz respeito à distribuição 

dos produtos farmacêuticos, já que é utilizada a Distribuição por dose unitária a qual pode ter 

um impacto muito grande para que as organizações hospitalares consigam atingir um patamar 

de maior eficiência e, consequentemente, consigam reduzir o seu desperdício. 

 

Considerações finais 

 Com base no que se encontra exposto nas tabelas apresentadas no início deste ponto 

(tabela 9 e 10) e no Anexo 8, é possível referir algumas conclusões tanto entre as 

organizações mais eficientes, como entre cada uma das organizações mais eficientes e as 

restantes organizações dos respetivos grupos de que se obteve resposta ao inquérito por 

questionário. A apresentação destas conclusões, tal como tem vindo a ser feito ao longo do 

Capítulo 6.2, vão ser feitas separadamente, isto é, em função das organizações consideradas 

referência e das organizações referência.   

 

Organizações consideradas referência: 

Dentro deste conjunto de organizações, é possível começar por referir que se verifica 

que a organização considerada referência que utiliza mais metodologias logísticas é a do 

grupo B, seguida da organização do grupo C e, em último lugar, a do grupo D. 

Foi também possível constatar que entre as organizações consideradas referência 

existem alguns padrões associados à utilização de algumas metodologias logísticas, tais 

como: a QEE; Modelo de aprovisionamento que tem em consideração o stock de segurança, 
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vertente “Tempo zero de preparação” do JIT, Formato em armazém com fluxo direcionado, 

arrumação em armazém por Família de produtos, Picking por cliente Distribuição por dose 

unitária e Reposição por níveis de stock.  

 Posto isto, com base no Anexo 8, e passando para a análise e discussão dos 

resultados, no que diz respeito à comparação entre cada organização considerada referência 

e as restantes organizações do mesmo grupo relativamente à utilização de cada uma das 

metodologias logísticas, é possível referir-se o seguinte: 

 No grupo B, relativamente às várias metodologias logísticas, as várias organizações 

apresentam comportamentos muito idênticos, existindo uma adoção da maior parte, ou 

das mais importantes metodologias logísticas que se considera terem um maior impacto 

nos resultados a nível da eficiência no que diz respeito ao custo com material de consumo 

clínico e produtos farmacêuticos. 

Ainda assim, a organização considerada referência, com base no levantamento 

dos resultados efetuado e relativamente às restantes organizações, destaca-se pela 

adoção do MRP, MRP II e pela capacidade de alcançar as vertentes do JIT “Zero defeitos” 

e “Zero quebras”, o que pode justificar os melhores resultados de eficiência face às 

restantes organizações do grupo. 

Contudo, esta organização apresenta alguns pontos fracos, tanto pela baixa 

adoção de metodologias de arrumação em armazém (que não apresentam um impacto 

direto na componente da eficiência), e pela utilização da distribuição coletiva, que é uma 

metodologia de distribuição que pode estar associada a um impacto direto e alto a nível 

da ineficiência.  

 No grupo C, importa começar por referir que a organização considerada referência, de 

todas as organizações consideradas referência, é a que mais longe se encontra da 

organização referência real do respetivo grupo a nível da eficiência associado aos custos 

com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

No que diz respeito aos comportamentos logísticos, de referir que a organização 

considerada referência, face às restantes organizações do grupo, apresenta algumas 

lacunas, nomeadamente na não utilização do indicador do nível de serviço, Análise ABC, 

MRP e no alcançar das vertentes “Zero stocks” e “Lead time zero” do JIT. 

Importa salientar que não existe nenhuma metodologia em que a organização 

considerada referência se destaque relativamente às restantes organizações do grupo 

pelo que, certamente, devem existir outros fatores que influenciam para que esta consiga 

ser mais eficiente do que as restantes organizações do grupo. 

É ainda possível referir algumas metodologias logísticas que têm uma baixa taxa 

de adoção ou que não são utilizadas pelas organizações deste grupo, e que se forem 

implementadas podem trazer ganhos a nível da eficiência associada aos custos com 
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materiais de consumo clínico e produtos farmacêuticos, essas metodologias são o MRP 

II e alcançar as vertentes “Zero defeitos” e “Zero quebras” do JIT. 

 No grupo D, só foi possível contar com a resposta de duas organizações, pelo que 

qualquer tipo de conclusão não pode ser extrapolada para as restantes organizações do 

grupo. Ainda assim, é possível tirar algumas considerações relevantes, uma vez que a 

organização considerada referência apresenta um valor ao nível da eficiência muito 

próximo da organização referência “real”, sendo de resto a organização que possui uma 

menor diferença para a organização mais eficiente do respetivo grupo. 

Posto isto, importa referir que a organização considerada referência neste grupo, 

relativamente à organização restante, não se destaca pela adoção de nenhuma 

metodologia logística, antes pelo contrário, a restante organização adota mais 

metodologias do que a organização considerada referência, tais como: o Indicador do 

nível de serviço, Análise ABC, Kanban; e-Kanban, MRP; MRP II, as vertentes “Zero 

stocks”, “Zero quebras” e “Lead time zero”. 

Assim, tal como no grupo anterior, mas de forma mais evidente, existem outros 

fatores que influenciam para que a organização considerada referência consiga ser mais 

eficiente que a restante organização do grupo, a qual apresenta ter uma adoção das 

metodologias logísticas apresentadas bastante sólida. 

 

Com base no que foi analisado nos pontos anteriores para cada um dos três grupos, 

foi possível constatar-se que apenas uma das organizações consideradas referência (Grupo 

B) utiliza não só várias, mas também as metodologias logísticas que se consideram mais 

importantes, pelo que apenas neste grupo é que se poderia dizer que a utilização destas 

metodologias permite alcançar uma melhor performance económico-financeira. 

Contudo, com base nos restantes grupos (C e D), certamente que existem outros 

fatores que levam a que estas organizações consigam atingir uma maior eficiência, já que 

estas para além de utilizarem poucas metodologias, também não utilizam as que se 

consideram ser diferenciadoras para que as organizações alcancem uma maior eficiência 

associada ao custo com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

O que anteriormente foi referido ganha mais peso se se olhar para a organização 

considerada referência no Grupo D, já que esta é a que mais perto se encontra da organização 

referência “real” do respetivo grupo e, quer entre as organizações consideradas referência, 

como dentro do próprio grupo (das organizações que se obteve resposta) é a que menos 

metodologias utiliza, inclusivamente as que se consideram serem mais importantes para 

estimular um ambiente de maior eficiência. 
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Importa ainda referir que estes resultados, em certa parte, eram esperados, já que as 

organizações que foram analisadas supra não são as mais eficientes dos seus respetivos 

grupos, logo não era expectável que estas utilizassem todas as metodologias logísticas 

referenciadas. Ainda assim, por outro lado, estas organizações são das mais eficientes dos 

seus respetivos grupos, pelo que também seria de esperar que estas fossem mais proativas 

e utilizassem mais metodologias logísticas do que aquelas que apresentam, principalmente 

no Grupo D. Neste sentido, conforme já foi referido, o nível de eficiência alcançado poderá 

também depender de outros fatores, pelo que no final deste ponto serão apresentados os 

fatores que, no meu ponto de vista, podem ser diferenciadores nesse aspeto. 

 

Organizações referência: 

 Com base na tabela 10, é possível verificar-se que, das organizações referência, a 

que utiliza mais metodologias logísticas é a organização do grupo E. Foi também possível 

constatar-se que entre as organizações referência destes grupos existem alguns padrões 

associados à utilização de algumas metodologias logísticas, tais como: parte da QEE (custo 

de aquisição); Modelo de aprovisionamento de Revisão Contínua; Análise ABC no 

aprovisionamento; parte do MRP (calendário de produção); Formato em armazém com fluxo 

direcionado; arrumação em armazém por ABC por rotatividade; Picking por cliente 

Distribuição por dose unitária.  

 Posto isto, com base no Anexo 8, e passando para a análise e discussão dos 

resultados, no que diz respeito à comparação entre cada organização referência e as 

restantes organizações do mesmo grupo, relativamente à utilização de cada uma das 

metodologias logísticas, é possível referir-se algumas considerações: 

 No grupo E, só foi possível contar com a resposta de duas organizações, pelo que 

qualquer tipo de conclusão não pode ser extrapolada para as restantes organizações do 

grupo. Ainda assim, importa referir que foi possível contar tanto com a resposta da 

organização referência, como com a resposta de uma das organizações com piores 

resultados do grupo relativamente à eficiência, pelo que as conclusões tiradas podem ter 

significado. 

Desta forma, no que diz respeito à utilização das várias metodologias logísticas, as 

duas organizações que constituem este grupo têm comportamentos muito idênticos, 

existindo uma adoção da maior parte, ou de muitas das metodologias logísticas que 

considero terem um maior impacto nos resultados da eficiência a nível do material de 

consumo clínico e de produtos farmacêuticos. 

Ainda assim, de referir que a organização considerada referência, com base no 

levantamento dos resultados efetuados e relativamente à restante organização, se 
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destaca pela adoção do e-Kanban; VMI; MRP II e pela utilização de um picking por rota 

tendo em consideração a localização dos produtos requisitados pelos serviços clínicos. 

Contudo, a organização referência, face à restante organização, apresenta alguns 

pontos fracos, tais como a não ponderação de todas as vertentes de custo do QEE; do 

indicador do nível de serviço; não alcançar a vertente ”Lead time zero” do JIT; apenas 

utilizar uma metodologia de arrumação em armazém; e pelo facto de utilizar a distribuição 

coletiva, que é uma metodologia que pode causar muitas ineficiências associadas ao 

custo com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

Mesmo assim, pode considerar-se que os pontos fortes da organização referência 

são superiores aos fracos face à restante organização neste grupo, pelo que as 

metodologias logísticas utilizadas podem acabar por justificar os melhores resultados a 

nível da eficiência face aos custos com material de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos. 

 No grupo F, dispõe-se da resposta de duas organizações, o que é positivo, visto que este 

grupo é constituído apenas por três organizações. Sendo que essas respostas 

correspondem à organização mais e menos eficiente do grupo, pelo que as conclusões 

tiradas podem ter significado. 

Posto isto, no que diz respeito à utilização das várias metodologias logísticas, as 

duas organizações que constituem este grupo apresentam ter comportamentos muito 

idênticos, mas pela negativa, já que estas organizações para além de adotarem poucas 

das metodologias logísticas levantadas na revisão da literatura, não utilizam as que 

podem possibilitar atingir uma melhor performance económico-financeira. 

É também possível verificar que das duas organizações, a que não é a referência 

utiliza mais metodologias do que a organização referência, destacando-se pela utilização 

da QEE, Kanban, no alcançar as vertentes “Zero defeito” e “Zero quebras” do JIT e a 

Reposição por níveis de stock. 

Ainda assim, existem algumas lacunas associadas às metodologias logísticas, por 

não serem utilizadas, e que se o forem pode permitir que estas organizações consigam 

estimular um ambiente de maior eficiência, essas metodologias são: e-Kanban, MRP, 

MRP II, VMI e alcançar as vertentes “zero stocks” do JIT. 

Deste modo, fica claro que a eficiência alcançada pela organização referência não 

se pode encontrar ligada às metodologias logísticas utilizadas, pelo que, certamente, 

devem existir outros fatores que influenciam para a maior eficiência na restante 

organização do grupo, até porque a diferença entre as duas organizações a nível da 

eficiência é quase o dobro. 
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Tendo em conta o que foi analisado nos pontos anteriores para cada um dos dois 

grupos, foi possível constatar que apenas uma das organizações consideradas referência 

(Grupo E) utiliza não só bastantes, mas também as metodologias logísticas mais importantes, 

pelo que apenas neste grupo é que se poderia dizer que a utilização destas metodologias 

permite alcançar uma melhor performance económico-financeira. 

Contudo, com base no restante grupo (F), certamente que existem outros fatores que 

levam a que esta organização consiga atingir uma maior eficiência face às restantes 

organizações, já que sendo esta a organização mais eficiente do grupo, para além de utilizar 

poucas metodologias, também não utiliza muitas das metodologias que se consideram ser 

diferenciadoras para que as organizações alcancem uma maior eficiência associada ao custo 

com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

Assim, importa referir que estes resultados para o grupo F não eram os expectáveis, 

já que a organização que menos metodologias utiliza é a mais eficiente. E pelo facto de 

fazerem parte deste grupo as organizações que prestam cuidados de saúde oncológicos, os 

quais envolvem o manuseamento de produtos farmacêuticos mais caros, era de esperar que 

fossem utilizadas mais metodologias que permitissem melhor gerir esse tipo de produtos. 

 Desta forma, conforme já foi referido, o nível de eficiência alcançado poderá também 

depender de outros fatores, pelo que no final deste ponto serão apresentados os fatores que, 

no meu ponto de vista, podem ser diferenciadores nesse aspeto. 

 

Organizações consideradas referência vs. Organizações referência: 

 Feita a discussão tanto das organizações consideradas referência como das 

organizações referência, e com base na tabela 9 e 10, foi possível encontrar num ou noutro 

aspeto um padrão entre estes dois tipos de organizações: 

 A utilização da QEE está mais associada às organizações consideradas referência; 

 A análise ABC no processo de aprovisionamento está mais associada às 

organizações referência; 

 As organizações consideradas referência utilizam uma metodologia de arrumação em 

armazém por família de produtos, enquanto que as organizações referência utilizam 

uma arrumação em armazém com base na análise ABC por rotatividade; 

 Tanto as organizações consideradas referência como as organizações referência 

reais utilizam um formato com fluxo direcionado, ou seja, um formato que procura 

diminuir o congestionamento dentro e fora do armazém nas operações de receção e 

expedição; 

 Tanto as organizações consideradas referência como as organizações referência 

utilizam, pelo menos, o picking por cliente; 
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 Tanto as organizações consideradas referência como as organizações referência 

utilizam, pelo menos, a distribuição por dose unitária, o que é um aspeto bastante 

positivo. 

 

Posto isto, com base no que foi discutido neste ponto, foi possível compreender, em 

primeiro lugar, que existem alguns padrões entre as organizações mais eficientes (de que se 

obteve resposta ao inquérito para cada um dos grupos definidos pela ACSS), mas nada que 

demonstre uma relação muito acentuada entre este tipo de organizações. 

Posteriormente, também foi possível verificar que, dentro de alguns dos grupos 

definidos pela ACSS (B e E), as metodologias logísticas utilizadas por parte das organizações 

mais eficientes poderiam justificar o alcance de um melhor desempenho no que diz respeito 

à eficiência a nível dos custos com material de consumo clínico e produtos farmacêuticos. 

Contudo, noutros grupos (C, D e F) tal não se verifica já que existem casos, dentro de um 

mesmo grupo, onde as organizações mais eficientes utilizam as mesmas ou menos 

metodologias logísticas relativamente às organizações menos eficientes. 

Neste sentido, e para finalizar, foi considerada a existência de outros fatores, não 

diretamente associados à gestão logística, que poderiam ter influência para que as 

organizações mais eficientes o sejam, sem ser através da utilização de todas ou da maioria 

das metodologias logísticas referidas neste trabalho de projeto. Esses fatores são: 

 Criação e/ou existência/utilização de TIC’s que permitam, por exemplo, um melhor 

controlo da doença e da infeção intra-hospitalar, o que poderá permitir que exista uma 

atuação mais precoce sob as patologias dos doentes e, assim, conseguir garantir uma 

maior segurança dos mesmos; 

 Relações com fornecedores e outras parcerias estratégicas benéficas, que permitam 

reduzir o preço dos stocks; os lead times dos produtos na qualidade e quantidades 

desejáveis no ato da compra; 

 Aposta na inovação e standardização de processos, seja ou não a nível da prestação 

de cuidados de saúde; 

 Melhor qualidade da mão-de-obra envolvida na prestação de cuidados de saúde, 

levando à ausência do erro médico e do não consumo de mais produtos (material de 

consumo clínico e produtos farmacêuticos) para corrigir esses erros. 
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Capítulo 7 - Conclusão 

 A administração de materiais em ambientes hospitalares, principalmente os que são 

adquiridos com verbas públicas, representam para os gestores um desafio constante já que 

as necessidades impostas pelas políticas públicas de saúde, bem como a procura de cuidados 

de saúde pela população mais carente, constituem uma pressão para se fazer sempre mais 

com menos. 

Assim, esta necessidade de ser mais eficiente tem como requisito a alta qualidade dos 

serviços prestados ao consumidor final, para que estes sejam bem feitos à primeira, sem 

erros. Desta forma, para se garantir que não existem desperdícios, ou que pelo menos estes 

são minimizados, um dos principais aspetos que se torna necessário ter em consideração é 

na forma como se compram e gerem os materiais que constituem a prática clínica, sempre 

com o fim último de disponibilizar o produto certo, ao cliente certo, na quantidade certa, na 

condição certa, no lugar certo, no tempo certo e ao custo certo, satisfazendo as necessidades 

do consumidor final e, quando possível, minimizar ou livrá-lo do período de doença. 

Nesse sentido, no trabalho de projeto, através da revisão da literatura, foram 

apresentadas algumas noções, conceitos e metodologias inerentes à gestão logística 

hospitalar, onde será possível compreender a capacidade desta em se tornar uma vantagem 

competitiva para as organizações, para que estas consigam ser mais eficientes e eficazes nas 

suas atividades, contribuindo dessa forma para a premissa referida anteriormente. 

Mas não só, mais especificamente também se procurou analisar quais as 

metodologias logísticas que são utilizadas pelas organizações hospitalares públicas a fim de 

se compreender quais as vantagens subjacentes às mesmas que são alcançadas e, 

consequentemente, qual o impacto a nível da eficiência da adoção, ou não, dessas 

metodologias nas referidas organizações. 

Para isso, foram estabelecidos dois objetivos gerais, sendo que o primeiro diz respeito 

a verificar se os hospitais com um melhor desempenho, entre os vários grupos definidos pela 

ACSS e no que diz respeito à eficiência associada aos custos com material de consumo clínico 

e produtos farmacêuticos, utilizam metodologias logísticas idênticas (ligadas ao 

aprovisionamento, gestão de stocks, armazém, picking e distribuição). 

Já o segundo objetivo geral diz respeito a estudar uma possível relação entre os 

hospitais mais eficientes, dentro de cada um dos grupos definidos pela ACSS, e a utilização 

das metodologias logísticas que permitem alcançar uma maior eficiência nos aspetos 

referidos anteriormente. 

 Para alcançar esses objetivos foi assim necessário criar, validar e aplicar um inquérito 

por questionário junto de várias organizações hospitalares públicas, bem como analisar os 

dados daí provenientes. Após obtidos os resultados, foi possível compreender que, face ao 
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primeiro objetivo traçado, existem alguns (poucos) padrões entre as organizações mais 

eficientes, de que se obteve resposta ao inquérito, de cada um dos grupos definidos pela 

ACSS. 

Relativamente ao segundo objetivo traçado, foi possível concluir que, dentro de alguns 

grupos definidos pela ACSS, a adoção das metodologias logísticas poderia justificar um 

melhor desempenho no que diz respeito à eficiência a nível dos custos com material de 

consumo clínico e produtos farmacêuticos por parte da organização mais eficiente do 

respetivo grupo. Contudo, noutros grupos tal não se verificava já que existem casos, dentro 

de um mesmo grupo, onde as organizações menos eficientes são as que utilizam mais 

metodologias logísticas. 

Neste sentido, foi considerada a existência de outros fatores, não diretamente 

associados à gestão logística, que podem ter influência para que as organizações mais 

eficientes o sejam, sem ser através da utilização de todas ou da maioria das metodologias 

logísticas referidas neste trabalho de projeto. Esses fatores são: 

 Criação e/ou existência/utilização de TIC’s que permitam, por exemplo, um melhor 

controlo da doença e da infeção intra-hospitalar, o que poderá permitir que exista uma 

atuação mais precoce sob as patologias dos doentes e, assim, conseguir garantir uma 

maior segurança dos mesmos; 

 Relações com fornecedores e outras parcerias estratégicas benéficas, que permitam 

reduzir o preço dos stocks; os lead times dos produtos na qualidade e quantidades 

desejáveis no ato da compra; 

 Aposta na inovação e standardização de processos, seja ou não a nível da prestação 

de cuidados de saúde; 

 Melhor qualidade da mão-de-obra envolvida na prestação de cuidados de saúde, 

levando à ausência do erro médico e do não consumo de mais produtos (material de 

consumo clínico e produtos farmacêuticos) para corrigir esses erros. 

 

Posto isto, importa referir que com este trabalho de projeto foi não só possível indicar 

algumas guidelines associadas às várias metodologias logísticas que se consideram ser 

fundamentais para que os escassos recursos financeiros sejam utilizados de forma mais 

eficiente a fim de garantir a sustentabilidade financeira das organizações de saúde; como foi 

também possível criar conhecimento relativamente às práticas logísticas que são adotadas 

por alguns hospitais do setor público empresarial e, consequentemente, tornar essas práticas 

mais “transparentes”, possibilitando a identificação de oportunidades de melhoria para que 

estas consigam atingir um maior grau de eficiência no que diz respeito à gestão e utilização 

dos vários recursos necessários para a prestação de cuidados de saúde. 
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Nesse sentido, é possível concluir que as organizações de saúde ainda têm espaço 

de manobra para melhorar os seus processos logísticos, de forma a deixá-los mais funcionais, 

sempre com a finalidade de alcançarem uma maior eficiência e eficácia no que diz respeito à 

gestão dos seus materiais, sejam eles de consumo clínico ou produtos farmacêuticos, para 

que possam melhor servir o consumidor final.  

Desta forma, espera-se que este trabalho de projeto contribua para estimular futuras 

investigações na área da logística hospitalar que visem a procura de conhecimento para a 

melhoria das organizações nesta área, ou que pelo menos seja dada continuidade à presente 

investigação, por forma a compreender se as organizações hospitalares, nos anos que 

seguem, tiveram capacidade para fortalecer os seus pontos fracos, através da adoção das 

metodologias logísticas que permitem que estas se tornem mais eficientes. 

A respeito do que foi referido anteriormente, importa também salientar que em estudos 

futuros, de forma a racionalizar o recurso “tempo”, deverá existir um maior foco no essencial, 

isto é, nas metodologias logísticas ligadas às áreas do aprovisionamento, gestão de stocks e 

distribuição, já que as metodologias presentes nessas áreas possibilitam que as organizações 

consigam racionalizar os recursos, associados ao material de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos, a fim de se tornarem mais eficientes e de estimularem um ambiente que 

promova a redução dos desperdícios. 
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Anexo 1 - Caracterização da produção e consumo antes (2007) e depois (2008 a 2010) da implementação do e-Kanban 

 

Fonte: Fornecido por organização de saúde 

 

Tabela 11 - Caracterização da produção e consumo antes (2007) e depois (2008 a 2010) da implementação do e-Kanban 
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Anexo 2 - Impacto económico da implementação do e-Kanban 

 
Tabela 12 - Impacto económico da implementação do e-Kanban 

 

Fonte: Fornecido por organização de saúde
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Anexo 4 - Inquérito por Questionário   
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Anexo 5 - Quadro resumo das variáveis 

 
Tabela 13 - Variáveis presentes no Grupo I 

Pergunta Variáveis Descrição da Variável 

1 

pessoal_chefias Número de pessoas afetas às atividades logísticas a nível 
de chefia e coordenação. 

pessoal_compras 
Número de pessoas afetas às atividades logísticas a nível 
administrativo. 

pessoal_operacional 
Número de pessoas afetas às atividades logísticas a nível 
operacional. 

2 capacidade_camas 
Capacidade total relativamente ao número de camas do 
hospital. 

3 ocupacao_camas Taxa média de ocupação das camas. 

4 servicos 
Número total de serviços clínicos, por especialidade, 
existentes. 

5 centros_custo Número total de centros de custo existentes. 

6 orçamento_bens Valor do orçamento hospitalar afeto à compra de bens. 

7 percentagem_bens 
Percentagem do valor do orçamento hospitalar afeto à 
compra de bens. 

 

Tabela 14 - Variáveis presentes no Grupo II 

Pergunta Variáveis Descrição da Variável 

8 qee 
Se é calculada a quantidade que minimiza os custos 

totais. 

9 

custo_encomenda 
Se o custo da encomenda é tido em consideração no 

processo de encomenda. 

custo_posse_stock 
Se o custo de posse de stock é tido em consideração no 

processo de encomenda. 

custo_aquisicao 
Se o custo de aquisição é tido em consideração no 

processo de encomenda. 

10 leadtime 
Se o lead time dos fornecedores é conhecido e 

constante 

11 ponto_encomenda Se é definido ponto de encomenda 

12 quantidades_fixas Se as quantidades a encomendar são fixas 

13 quantidades_entregues 
Se as quantidades encomendadas são entregues na 

sua totalidade e no momento acordado 

14 periodo_encomenda Se o período entre encomendas é fixo 

15 descontos_quantidade Se é tirado proveito dos descontos de quantidade 

16 stock_seguranca Se é definido stock de segurança 

17 nivel_servico Se são definidos indicadores de nível de serviço 

18 percentagem_nivel_servico Qual o nível de serviço que se pretende realizar 

19 importancia_artigos 
Se é definida uma importância para cada tipo de artigo 

através de uma análise ABC 
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20 

zero_defeitos Se a organização alcança zero defeitos 

zero_preparacao Se a organização alcança zero de tempo de preparação 

zero_stocks Se a organização alcança zero de stocks 

zero_movimentacao Se a organização alcança zero de movimentação 

zero_quebras Se a organização alcança zero de quebras 

leadtime_zero Se a organização alcança zero de lead time 

lote_unitario Se a organização alcança uma produção unitária 

21 armarios Se são usados armários nos serviços clínicos 

22 tic_armarios 
Se são utilizadas tecnologias de informação e comunicação 
para registar os materiais que são utilizados no processo de 

prestação de cuidados 

23 calendario_producao 
Se é realizado um calendário de produção para os produtos 

hospitalares 

24 planeamento_materiais 
Se é realizado um planeamento das necessidades de 

materiais para cada produto hospitalar  

25 planeamento_recursos 
Se são contabilizados outros recursos como mão-de.-obra, 

máquinas, capacidade de produção, energia, etc.  

26 gestao_fornecedores 
Se existem artigos cuja gestão é feita exclusivamente pelos 

fornecedores 

27 partilha_informacao 
Se existe partilha de informação, com os fornecedores, 

através de uma plataforma eletrónica 

 

Tabela 15 - Variáveis presentes no Grupo III 

Pergunta Variáveis Descrição da Variável 

28 layout_armazem Qual o tipo de layout utilizado no(s) armazém(éns) 

29 

abc_altura Se a metodologia de arrumação for a ABC em altura 

abc_rotatividade Se a metodologia de arrumação for a ABC por rotatividade 

familia_produtos 
Se a metodologia de arrumação for por família de 

produtos 

outra_arrumacao Se for utilizada outra metodologia de arrumação 

30 

picking_cliente Se é utilizado o picking por cliente 

picking_produto Se é utilizado o picking por produto 

picking_zona Se é utilizado o picking por zona 

picking_onda Se é utilizado o picking por onda 

picking_bucket_brigade Se é utilizado o picking bucket brigade 

outro_picking Se é utilizado outro tipo de picking 
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Tabela 16 - Variáveis presentes no Grupo IV 

Pergunta Variáveis Descrição da Variável 

31 

coletiva Se a metodologia de distribuição for a coletiva 

individual Se a metodologia de distribuição for a individual 

semi_individual Se a metodologia de distribuição for a semi-individual 

dose_unitaria Se a metodologia de distribuição for a de dose unitária 

niveis_stock 
Se a metodologia de distribuição for a reposição por níveis 

de stock 

32 

numero_coletiva Número de serviços que utiliza a distribuição coletiva 

numero_individual Número de serviços que utiliza a distribuição individual 

numero_semi_individual 
Número de serviços que utiliza a distribuição semi 

individual 

numero_dose_unitaria 
Número de serviços que utiliza a distribuição por dose 

unitária 

numero_niveis_stock 
Número de serviços que utiliza a distribuição por reposição 

dos níveis de stocks 

33 projetos_logistica  

34 tecnicas_logisticas Se são utilizadas outras técnicas e modelos logísticos 
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Anexo 6 - Quadro de Decisão dos Modelos de Aprovisionamento 

 

Tabela 17 - Quadro de decisão dos modelos de aprovisionamento 

  
Ponto de 

Encomenda 
(Sim/Não) 

 
Stock de 

Segurança 
(Sim/Não) 

 
Descontos de 
Quantidade 
(Sim/Não) 

 
Lead Time 

Conhecido e 
Constante 
(Sim/Não) 

 
Quantidades a 

Encomendar Fixas 
(Sim/Não) 

 
Período Entre 
Encomendas 

Fixo 
(Sim/Não) 

 
Reposição 
Instantânea 
(Sim/Não) 

Modelo da Quantidade 
Económica 

de Encomenda 

 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 
---- 

 
Não 

 
Sim 

Modelo da Quantidade 
Económica 

de Encomenda com 
Descontos de Quantidade 

 
Sim 

 
Não 

 

 
Sim 

 

 
Sim 

 

 
---- 

 
Não 

 
Sim 

 

Modelo da Quantidade 
Económica 

de Encomenda Sem 
Reposição Instantânea 

 
Sim 

 
Não 

 
---- 

 
Sim 

 
---- 

 
Não 

 
Não 

        

Modelo de Revisão Contínua Sim Sim ---- Não Sim Não Sim 

Modelo de Revisão Periódica Não Sim ---- Não Não Sim Sim 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Anexo 7 - População e amostra (Taxa de resposta) 

 

Tabela 18 - Taxa de respostas ao inquérito por questionário realizado 

 

  
Número total de 

organizações 

Respostas Taxa de 
Resposta 
Positiva 

Taxa de 
resposta Pré-teste Afirmativas 

Sem 
Resposta 

Negativas 

Grupo A 5 1 4 0 0 100% 100% 

Grupo B 10 1 7 1 1 78% 89% 

Grupo C 17 1 9 6 1 56% 63% 

Grupo D 8 1 2 3 2 29% 57% 

Grupo E 6 1 2 2 1 40% 60% 

Grupo F 3 1 2 0 0 100% 100% 

TOTAL 
(com Grupo A) 

49 6 26 12 5 60% 72% 

TOTAL 
(sem GRUPO A) 

44 5 22 12 5 56% 69% 
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Anexo 8 - Quantificação dos resultados 

Tabela 19 - Resultados, em todos os grupos, da utilização das metodologias logísticas 

 

Grupo B (N=5) Grupo C (N=6) Grupo D (N=2) Grupo E (N=2) Grupo F (N=2) 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Aprovisiona-                                     
-mento 

QEE Sim 3 Sim 5 Sim 2 Não 1 Não 1 

Modelo de 
Aprovisionamento 

Revisão 
Periódica 

Revisão 
Periódica: 1       
Revisão 

Contínua: 4 

Revisão 
Contínua 

Revisão 
Periódica: 2       
Revisão 

Contínua: 4 

Revisão 
Contínua 

2 
Revisão 
Contínua 

2 
Revisão 
Contínua 

2 

Gestão                                                 
de stocks 

Indicador do nível 
de serviço 

Não 2 Não 4 Não 1 Não 1 Sim 2 

% Nível de serviço 
Não 

aplicável 

<70%: 1 

Não 
aplicável 

<70%:  

Não 
aplicável 

<70%:  

NA                        
(Não 

aplicável) 

<70%:  

91-100% 

<70%:  

70-80%: 0 70-80%:  70-80%:  70-80%:  70-80%:  

81-90%: 0 81-90%: 2 81-90%:  81-90%:  81-90%:  

91-100%: 1 
91-100%: 1       

Missing: 1 91-100%: 1 91-100%: 1 91-100%: 2 

Análise ABC Sim 3 Não 4 Não 1 Sim 2 Sim 2 

Kanban Sim 5 Sim 5 Não 1 Sim 2 Não 1 

e-Kanban Sim 4 Sim 5 
Não 

aplicável 
1 Sim 1 

Não 
aplicável 

0 

MRP Sim 2 Não 3 Não 1 Sim 2 Não 0 

Artigos geridos 
pelos fornecedores 

Não 2 Não 2 Sim 2 Sim 2 Não 0 

VMI 
Não 

aplicável 
1 

Não 

aplicável 
1 Não 0 Sim 1 

Não 

aplicável 
0 
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Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Outras 
metodologias 

MRP II Sim 2 Não 0 Não 1 Sim 1 Não 0 

JIT 

Zero defeitos Sim 1 Não 1 Não 0 Não 0 Não 1 

Tempo zero 

de preparação 
Sim 4 Sim 2 Sim 1 Sim 1 Não 0 

Zero stocks Sim 3 Não 4 Não 1 Não 0 Não 0 

Zero de 
movimentação 

Sim 3 Sim 5 Não 1 Sim 2 Não 0 

Zero quebras Sim 1 Não 0 Não 1 Não 0 Não 1 

Lead time 
zero 

Sim 4 Não 4 Não 1 Não 1 Sim 2 

Lote unitário Não 0 Sim 1 Não 0 Não 0 Não 0 

Armazém 

Formato em 
armazém 

I 

 I: 4 

L 

I: 0 

I 

I: 1 

I 

I: 1 

L 

I: 0 

U: 1 U: 2 U: 0 U: 1 U: 1 

L: 0 L: 1 L: 0 L: 0 L: 1 

Outro: 0 
Outro: 3 (T; 

diverso; 

"desenho") 

Outro: 1 Outro: 0 Outro: 0 

Metodologia de 

arrumação 

Família de 

produtos 

ABC em 
altura: 0 

Família de 

produtos 

ABC em 
altura: 1 

Família de 

produtos 

ABC em 
altura: 0 

ABC por 

rotatividade 

ABC em 
altura: 1 

ABC por 

rotatividade 

ABC em 
altura: 0 

ABC por 
rotatividade: 

2 

ABC por 
rotatividade: 

1 

ABC por 
rotatividade: 

1 

ABC por 
rotatividade: 

2 

ABC por 
rotatividade: 

1 

Família de 
produtos: 3 

Família de 
produtos: 5 

Família de 
produtos: 1 

Família de 
produtos: 1 

Família de 
produtos: 1 

Outra: 1 
(FEFO) 

Outra: 1 
(Kardex) 

Outra: 1 
(Dimensão) 

Outra: 0 Outra: 0 
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Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização 
no grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Organização 
referência 

Resultados / 
Utilização no 

grupo 

Armazém 
Metodologia de 

picking 

~ Picking 

por cliente                                     
~ Picking 
por onda 

Cliente: 3 

~ Picking                     
por cliente 

Cliente: 5 

~ Picking 

por cliente                                     
~ Picking 
por onda 

Cliente: 2 ~ Picking por 
cliente                                     
~ Picking por 
onda                               
~ Picking por 

rota tendo em 
conta a 
localização dos 
produtos 
requisitados 
pelos 

clientes/serviços 

Cliente: 1 

~ Picking 

por cliente                                     
~ Picking 
por zona 

Cliente: 2 

Produto: 1 Produto: 0 Produto: 0 Produto: 1 Produto: 0 

Por zona: 1 Por zona: 1 Por zona: 0 Por zona: 1 Por zona: 1 

Por onda: 2 Por onda: 0 Por onda: 1 Por onda: 1 Por onda: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Bucket 
Brigade: 0 

Outra: 0 Outra: 0 Outra: 0 Outra: 1 Outra: 0 

Distribuição 
 Metodologia de 

distribuição  

~ Coletiva                                           

~ Dose 
unitária                 
~ Reposição 
por níveis 
de stock 

Coletiva:  1 

~ Dose 
unitária                 
~Reposição 
por níveis 
de stock 

Coletiva: 2 

~ Dose 
unitária                 
~Reposição 
por níveis 
de stock 

Coletiva: 0 

~ Coletiva                                           
~ Dose unitária                 
~ Reposição por 
níveis de stock 

Coletiva:  1 

~ Coletiva                                           
~ Dose 
unitária                  

Coletiva:  2 

Individual: 

2 
Individual: 3 Individual: 0 Individual: 0 Individual: 0 

Semi-

individual: 

0 

Semi-
individual: 1 

Semi-
individual: 0 

Semi-
individual: 0 

Semi-
individual: 0 

Dose 
Unitária: 5 

Dose 
Unitária: 5 

Dose 
Unitária: 2 

Dose 
Unitária: 2 

Dose 
Unitária: 2 

Reposição 
por níveis 
de Stock: 4 

Reposição 
por níveis de 
Stock: 6 

Reposição 
por níveis de 
Stock: 2 

Reposição 
por níveis de 
Stock: 2 

Reposição 
por níveis de 
Stock: 1 

Outras 
questões 

Melhoria logística Sim 3 Sim 6 Não 1 Sim 2 Sim 2 

Outras técnicas Não 0 Não 0 Não 1 Sim 2 Não 0 

 

 



XXIII 

 

Anexo 9 - Resumo das metodologias utilizadas 

 
Tabela 20 - Tabela resumo da organização considerada referência no grupo B 

Grupo B Pontos positivos 
(Metodologias utilizadas) 

Pontos negativos 
(Metodologias não utilizadas 

e/ou mal implementadas) 

 
Aprovisionamento 

 QEE (custo de aquisição; 
custo de posse de stock e 
custo de encomenda) 

 Revisão periódica 

 

 
Gestão de 

stock 

 Análise ABC 
 Kanban 

 e-Kanban 
 MRP 

 Nível de serviço 
 Artigos geridos pelos 

fornecedores 
 VMI 

 
 
 

Outras 
metodologias 

 MRP II; 
 JIT: 

 Zero defeitos; 
 Tempo zero de  

preparação 
 Zero stocks 

 Zero movimentação 
 Zero quebras 
 Lead time zero 

 

 
 

Armazém 

 Formato em “I” 

 Família de produtos 

 

 Picking por cliente 
 Picking por onda 

 

 ABC em altura 

 ABC por rotatividade 

 Picking por produto 
 Picking por zona 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis de 
stocks 

 Distribuição coletiva 
 

 

Tabela 21 - Tabela resumo da organização considerada referência no grupo C 

Grupo C Pontos positivos 
(Metodologias utilizadas) 

Pontos negativos 
(Metodologias não utilizadas 

e/ou mal implementadas) 

 
Aprovisionamento 

 QEE (custo de aquisição; 
custo de posse de stock e 
custo de encomenda) 

 Revisão Continua 

 

 
 

Gestão de 
stocks 

 Kanban 
 e-Kanban 
 

 Nível de serviço 
 Análise ABC 
 MRP 
 Artigos geridos pelos 

fornecedores 
 VMI 

 
 

Outras 
metodologias 

 
 JIT: 

 Tempo zero de  
preparação 

 Zero movimentação 
 

 MRP II 
 JIT: 

 Zero defeitos 
 Zero stocks 
 Zero quebras 
 Lead time zero 

 
 

Armazém 

 Formato em “L” 

 Família de produtos 

 

 Picking por cliente 
 

 

 ABC em altura 

 ABC por rotatividade 

 Picking por produto 
 Picking por zona 
 Picking por onda 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 

unitária 
 Reposição por níveis de 

stocks 
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Tabela 22 - Tabela resumo da organização considerada referência no grupo D 

Grupo D Pontos positivos 
(Metodologias utilizadas) 

Pontos negativos 
(Metodologias não utilizadas 

e/ou mal implementadas) 

 
Aprovisionamento 

 QEE (custo de aquisição; 
custo de posse de stock e 
custo de encomenda) 

 Revisão Continua 

 

 
Gestão de 

stock 

 Artigos geridos pelos 
fornecedores 

 

 Nível de serviço 
 Análise ABC 
 Kanban 
 e-Kanban 

 MRP 
 VMI 

 
 

Outras 
metodologias 

 
 JIT: 

 Tempo zero de  
preparação 

 MRP II 
 JIT: 

 Zero defeitos 
 Zero stocks 
 Zero movimentação 
 Zero quebras 

 Lead time zero 

 
 

Armazém 

 Formato em “I” 

 Família de produtos 
 

 Picking por cliente 
 Picking por onda 
 

 

 ABC em altura 
 ABC por rotatividade 

 Picking por produto 
 Picking por zona 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis de 
stocks 

 

 

Tabela 23 - Tabela resumo da organização referência no grupo E 

Grupo E Pontos positivos 
(Metodologias utilizadas) 

Pontos negativos 
(Metodologias não utilizadas 

e/ou mal implementadas) 

 
Aprovisionamento 

 (custo de aquisição e custo 
de posse de stock) 

 Revisão Continua 

 QEE (custo de encomenda) 

 
 

Gestão de 
stock 

 Análise ABC 
 Kanban 
 e-Kanban 
 MRP 
 Artigos geridos pelos 

fornecedores 
 VMI 

 Nível de serviço 

 
 

Outras 
metodologias 

 MRP II 
 JIT: 

 Tempo zero de  
preparação 

 Zero de 
movimentação 

 
 JIT: 

 Zero defeitos 
 Zero stocks 
 Zero quebras 
 Lead time zero 

 
 

Armazém 

 Formato em “I” 

 ABC por rotatividade 

 

 Picking por cliente 
 Picking por onda 
 Picking por rota 

 

 ABC em altura 

 Família de produtos 

 Picking por produto 
 Picking por zona 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Reposição por níveis de 
stocks 

 Distribuição coletiva 
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Tabela 24 - Tabela resumo da organização referência no grupo F 

Grupo F Pontos positivos 
(Metodologias utilizadas) 

Pontos negativos 
(Metodologias não utilizadas 

e/ou mal implementadas) 

 
Aprovisionamento 

 (custo de aquisição e custo 
de encomenda) 

 Revisão Continua 

 QEE (custo de posse de stock) 
 

 
Gestão de 

stock 

 Nível de serviço 
 Análise ABC 

 Kanban 
 e-Kanban 
 MRP 
 Artigos geridos pelos 

fornecedores 
 VMI 

 
 
 

Outras 
metodologias 

 
 JIT: 

 Lead time zero 

 MRP II 
 JIT: 

 Zero defeitos 
 Tempo zero de  

preparação 
 Zero stocks 
 Zero de movimentação 
 Zero quebras 
 Lead time zero 

 
 

Armazém 

 Formato em “L” 

 ABC por rotatividade 

 

 Picking por cliente 
 Picking por zona 

 

 ABC em altura 

 Família de produtos 

 
 Picking por produto 
 Picking por onda 

 
Distribuição 

 Distribuição por dose 
unitária 

 Distribuição coletiva 
 Reposição por níveis de stock 
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Anexo 10 - Análise dos resultados para o conjunto de todas as organizações 

Depois de elaborado, validado e aplicado o inquérito por questionário juntos de várias 

organizações hospitalares públicas, apresentaram-se os resultados daí provenientes no 

Capítulo 5 do presente trabalho. Ainda assim, considero tanto interessante como importante 

expandir a análise realizada no capítulo anteriormente referido. 

Neste sentido, no presente anexo será efetuada uma análise aos resultados 

alcançados para o total de organizações de todos os grupos definidos pela ACSS, de forma 

a não só efetuar uma apreciação global da utilização das várias metodologias logísticas, bem 

como comparar os comportamentos logísticos entre os diferentes grupos. Adicionalmente, 

também será efetuada, quando oportuno, uma análise de associação/relação entre os 

diferentes pressupostos e metodologias logísticas que constam no inquérito por questionário 

elaborado. 

Importa referir que a análise a efetuar neste anexo não terá por base a eficiência das 

organizações (a nível do custo com os materiais de consumo clínico e produtos 

farmacêuticos), já que apenas será feita uma caracterização geral do comportamento de todas 

as organizações, pelo que as que fazem parte do grupo A vão integrar esta análise, ao 

contrário do que aconteceu no decorrer do Capítulo 5. 

De seguida apresenta-se a análise dos dados recolhidos, a qual irá seguir a ordem do 

inquérito por questionário: Enquadramento Geral; Aprovisionamento e Gestão de Stocks, 

Gestão de Armazém e Distribuição, e onde as questões vão ser agrupadas em função da sua 

relação, isto é, do que se pretende estudar. 

 

A.10.1 Grupo I - Enquadramento Geral 

 Com as questões deste grupo o objetivo é caracterizar os recursos existentes, e que 

interferem diretamente na componente da logística hospitalar, isto é, nas funções e atividades 

que lhe estão associadas. 

 

Questão 1 - Profissionais de logística 

Para esta questão houve a necessidade de criar algumas variáveis de forma a ser 

possível melhor efetuar a sua análise: 

 total_profissionais (Número total de profissionais na área da logística); 

 percentagem_chefias (Percentagem das chefias); 

 percentagem_administrativos (Percentagem do pessoal administrativo); 

 percentagem_operacionais (Percentagem do pessoal operacional). 
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Com a primeira variável o objetivo é compreender o número total de profissionais, na 

área da logística, que as organizações possuem. Assim, será possível verificar se as 

organizações dentro do mesmo grupo apresentam um número total de profissionais, na área 

logística, próximo ou não. 

No entanto, comparar apenas o número total de profissionais não chega, até porque 

dentro de uma organização de saúde existem várias atividades ligadas à área da logística, e 

consequentemente funções, que são desempenhadas. Desta forma, as restantes três 

variáveis têm como objetivo compreender qual a percentagem de profissionais, por tipo de 

função (Chefias, Administrativos e Operacionais), que as organizações possuem. De referir 

que a análise para estas três variáveis será efetuada em termos percentuais para que seja 

possível ter uma base de comparação idêntica entre todas as organizações, de forma a obter 

resultados com significado. 

De seguida efetua-se a análise dos resultados para cada um dos grupos definidos pela 

ACSS, onde se irá abordar inicialmente a primeira variável e, posteriormente, as restantes 

três. 

 

Grupo A: 

Nas tabelas 25 e 26 apresentam-se os resultados da variável “total_profissionais”.  

 
Tabela 25 - Profissionais de logística nas organizações do Grupo A 

Número total de profissionais na área da logística 

5 6 

Count Count 

1 3 

 
Tabela 26 - Medidas estatísticas dos profissionais de logística no Grupo A 

N 
Valid 4 

Missing 0 

Mean 5,75 

Median 6,00 

Std. Deviation ,500 

Range 1 

 

Na tabela 25 verifica-se que das quatro organizações que pertencem a este grupo, três 

(75%) apresentam um total de 6 profissionais afetos à área da logística, enquanto que a 

organização restante apresenta um total de 5 profissionais. Desta forma, constata-se que 

todas as organizações apresentam valores muito similares entre si, sendo o valor médio, 

conforme apresentado na tabela 26, aproximadamente de 6 (5,75) profissionais. 
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 Posto isto, importa agora passar para a análise das variáveis “percentagem_chefias”; 

“percentagem_administrativo” e “percentagem_opracional”, cujos resultados se encontram 

nas tabelas 27 e 28. 

 
Tabela 27 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo A 

Percentagem de chefias Percentagem de administrativos Percentagem de operacionais 

16,67% 40,00% 40,00% 50,00% 66,67% 16,67% 20,00% 33,33% 

Count Count Count Count Count Count Count Count 

3 1 1 2 1 1 1 2 

 
Tabela 28 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo A 

 Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 4 4 4 

Missing 0 0 0 

Mean 22,5000 51,6667 25,8333 

Median 16,6667 50,0000 26,6667 

Std. Deviation 11,66667 11,05542 8,76652 

Range 23,33 26,67 16,67 

  

Na variável “percentagem_chefias” verifica-se que, das quatro organizações, três 

apresentam a mesma percentagem (16,67%), sendo que a organização restante apresenta 

uma percentagem superior às anteriores, com um valor de 40%. Assim, existe um padrão 

associado à percentagem de chefias, cujo valor é de 16,67%, valor esse que é também o 

valor da mediana que, neste caso, é considerado como o valor médio, já que existe uma 

diferença significativa entre o valor da média e o valor da mediana. Essa diferença é verificável 

no seguinte cálculo: 
 

�̅� (𝑚é𝑑𝑖𝑎)− 𝑚𝑒 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎)

�̅� (𝑚é𝑑𝑖𝑎)
 < 0,05 <=> 0,2592 < 0,05 

 
Como a condição acima referida não se verifica, a distribuição não é normal. Logo, a 

medida estatística que deve ser utilizada como referência para o valor médio, é a mediana. 

Se, por outro lado, a condição se verificasse, a medida estatística que deveria ser utilizada 

para se apurar o valor médio, seria a média. De referir que, para evitar, de forma sistemática, 

a realização dos cálculos anteriormente apresentados, este será o processo a ser utilizado ao 

longo do presente trabalho para apurar qual a medida estatística que servirá de base para se 

saber o valor médio da variável em análise. 

 



XXIX 

 

 Na variável “percentagem_administrativos”, os valores das percentagens variam entre 

os 40% e os 66,67%, sendo o valor mais comum o de 50%, que é apresentado por duas 

organizações. Já o valor médio é de 51,67%, o qual se encontra muito próximo do valor de 

50%, que é o que mais vezes é registado. Assim, pode dizer-se que a percentagem padrão 

de profissionais com funções administrativas, para este grupo e variável, aproxima-se de 50%. 

 Relativamente à variável “percentagem_operacionais” os valores variam de 16,67% a 

33,33%, sendo este último valor o mais comum, já que é registado em duas organizações. Já 

o valor médio para este tipo de função é de 25,83%. 

 Posto isto, verifica-se que, através da análise dos vários valores médios (16,67% < 

25,83% < 51,67%), o tipo de função que apresenta uma menor percentagem é a de chefia. 

Estes resultados já eram de esperar, uma vez que apesar de esta função ser fundamental 

para que todas as atividades sejam devidamente geridas e coordenadas, as restantes 

funções, à partida, devem de possuir uma maior percentagem, já que é a partir do seu trabalho 

que se realizam, efetivamente, as várias atividades logísticas. 

Posteriormente, a função que apresenta uma maior percentagem é a operacional, 

seguindo-se a função administrativa, que é a que apresenta uma maior percentagem de 

profissionais. Esta situação causa alguma estranheza, já que faria mais sentido uma situação 

oposta, havendo uma maior percentagem associada aos profissionais com funções 

operacionais, já que são esses que são responsáveis pelas atividades de receção, arrumação, 

picking e distribuição dos materiais.  

 

Grupo B:  

Nas tabelas 29 e 30 apresentam-se os resultados da variável “total_profissionais”.  

 
Tabela 29 - Total de profissionais de logística nas organizações do Grupo B 

 

 

 

 

 
Tabela 30 - Medidas estatística do total de profissionais de logística no Grupo B 

N 
Valid 5 

Missing 0 

Mean 9,60 

Median 9,00 

Std. Deviation 4,722 

Range 13 

Sum 48 

Número total de profissionais na área da logística 

4 8 9 10 17 

Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 
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Neste grupo, ao contrário do anterior, verifica-se que não existe nenhuma repetição 

associada ao número de profissionais, e que existe uma variação de 13 (4 a 17) no número 

total de profissionais na área da logística.  Contudo, na tabela 29, é possível constatar-se que 

as três organizações centrais apresentam valores próximos que variam entre os 8 e 10 

profissionais, intervalo esse onde se encontra o valor médio (9), que é dado pela mediana e 

que representa um aumento face ao grupo anterior (9 > 6). 

 Posto isto, importa agora compreender de que forma é que as organizações deste 

grupo procuram distribuir os seus recursos humanos, percentualmente, pelas diversas 

funções de chefia, administrativas e operacionais. Nas tabelas 31 e 32 encontram-se os 

resultados referentes a essa mesma distribuição. 

 
Tabela 31 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo B 

Percentagem de chefias 

10,00% 11,11% 11,76% 12,50% 50,00% 

Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 

  

Percentagem de administrativos 

25,00% 29,41% 30,00% 44,44% 50,00% 

Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 

  

Percentagem de operacionais 

25,00% 37,50% 44,44% 58,82% 60,00% 

Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 

 

Tabela 32 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo B 

 
Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 5 5 5 

Missing 0 0 0 

Mean 19,0752 35,7712 45,1536 

Median 11,7647 30,0000 44,4444 

Std. Deviation 17,31189 10,81032 14,76931 

Range 40,00 25,00 35,00 

 
Na variável “percentagem_chefias”, através da tabela 31, verifica-se que os valores 

variam de 10% a 50%, não existindo nenhum valor que se repete, e sendo o valor médio de 

11,76%, que é dado pela mediana. 
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De destacar ainda que os primeiros quatro valores associados às chefias (80% dos 

valores totais) encontram-se não só muito próximos entre si, variando de 10% a 12,50%, como 

do valor médio (11,76%), pelo que se pode dizer que existe um padrão associado. 

De referir ainda que, face ao grupo anterior, e tendo em consideração os valores médios, o 

valor da percentagem das chefias diminuiu de 16,66% para 11,76%. 

No que diz respeito à percentagem de administrativos, os resultados variam de 25% a 

50%. Sendo que o valor médio é de 30%, o qual se encontra muito próximo dos três primeiros 

valores registados. De referir ainda que este valor médio, face ao grupo anterior, diminuiu de 

51,66% para 30,00%. 

Relativamente à percentagem de operacionais, os valores variam de 25% a 60%, não 

existindo uma grande aproximação entre estes. Já o valor médio é de cerca de 45,15%, o que 

representa um aumento consideravelmente face ao grupo anterior, tendo passado de 25,83% 

para 45,15%. 

 Posto isto, verifica-se que, através da análise dos vários valores médios (11,76% < 

30% < 45,15%), o tipo de função que apresenta uma menor percentagem é a de chefia, 

seguindo-se a administrativa e, com uma maior percentagem de profissionais, segue-se a 

operacional. Estes resultados já eram de esperar, uma vez que o que faz sentido é existirem 

mais profissionais com funções operacionais, já que são estes que estão encarregues de 

receber, verificar, recolher e distribuir os vários produtos aos serviços clínicos. 

 

Grupo C:  

Nas tabelas 33 e 34 apresentam-se os resultados da variável  “total_profissionais”. 

 
Tabela 33 - Total de profissionais de logística nas organizações do Grupo C 

Número total de profissionais na área da logística 

8 13 15 18 22 23 25 27 

Count Count Count Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 2 1 1 

 

Tabela 34 - Medidas estatísticas do total de profissionais de logística no Grupo C 

N 
Valid 9 

Missing 0 

Mean 19,33 

Median 22,00 

Std. Deviation 6,265 

Range 19 

 
 Através da tabela 33 verifica-se que o número total de profisionais varia de 8 a 27, 

sendo que das nove organizações, em apenas duas o número de profissionais se repete (23 

profissionais). Relativamente ao valor médio, este é de cerca de 19 (19,33) profissionais, o 



XXXII 

 

que representa um aumento face aos dois grupos anteriores (19 > 9 > 6), o que começa a 

demonstrar que à medida que se vai avançando nos grupos existe um aumento do número 

de profissionais.  

Posto isto, importa agora compreender de que forma é que as organizações deste 

grupo procuram distribuir os seus recursos humanos, percentualmente, pelas diversas 

funções existentes numa organização de saúde. Nas tabelas 35 e 36 encontram-se os 

resultados referentes a essa mesma distribuição. 

 
Tabela 35 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo C 

Percentagem de chefias 

7,69% 8,70% 11,11% 12,00% 12,50% 13,33% 13,64% 17,39% 

Count Count Count Count Count Count Count Count 

1 1 2 1 1 1 1 1 

 

Percentagem de administrativos 

6,67% 7,69% 37,04% 37,50% 38,89% 43,48% 52,00% 52,17% 54,55% 

Count Count Count Count Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Percentagem de operacionais 

31,82% 36,00% 39,13% 50,00% 51,85% 80,00% 84,62% 

Count Count Count Count Count Count Count 

1 1 2 2 1 1 1 

 

Tabela 36 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo C 

 Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 9 9 9 

Missing 0 0 0 

Mean 11,9412 36,6647 51,3940 

Median 12,0000 38,8889 50,0000 

Std. Deviation 2,84596 17,98235 18,86477 

Range 9,70 47,88 52,80 

 

 Na variável “percentagem_chefias”, através da tabela 35, verifica-se que os valores 

variam de 7,69% a 17,39%, que existe um valor que se repete (11,11%), e que o valor médio 

é de 11,94%. A salientar que, seis das nove organizações que constituem este grupo 

apresentam percentagens associada às chefias muito próximas entre si, variando de 11,11% 

a 13,64%, intervalo esse onde se encontra tanto o valor que mais vezes é registado, como o 

valor médio. 
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Assim, pode dizer-se que, para este grupo e variável, existe um padrão/tendência. De 

referir ainda que, face ao grupo anterior, e tendo em consideração os valores médios, o valor 

da percentagem das chefias voltou a diminuir (11,76% < 11,94% < 16,67%). 

No que diz respeito à variável “percentagem_administrativos”, os resultados variam de 

6,67% a 54,55%, não existindo nenhum valor que se repita. Já o valor médio é de 36,66%, 

havendo apenas três organizações que se aproximam desse valor. De referir ainda que este 

valor médio, relativamente ao grupo anterior, aumentou (30% < 36,66% < 51,66%). 

Relativamente à variável “percentagem_operacional”, os resultados variam de 31,82% 

a 84,62%, existindo dois valores que se repetem (39,13% e 50,00%). Já o valor médio para 

este tipo de função é de 51,39%, o qual se encontra próximo apenas de três organizações. 

De referir ainda que este valor médio, face aos dois grupos anteriormente abordados, continua 

a aumentar (51,39% > 45,15% > 25,83%). 

 Desta forma, tanto para a percentagem de profissionais administrativos como 

operacionais, é possível constatar-se que não existe uma tendência, já que dentro de cada 

tipo de função existe uma grande heterogeneidade de valores. 

 Deste modo, e como era de esperar, as funções que apresentam uma menor 

percentagem são as de chefia, seguindo-se as funções administrativas e, por último, as 

funções operacionais (11,94% < 36,66% < 51,39%), situação esta que também já tinha 

ocorrido no grupo B, ainda que no grupo C as percentagens se tenham acentuado mais, pelo 

que as conclusões são as mesmas. 

 

Grupo D:  

Nas tabelas 37 e 38 apresentam-se os resultados da variável “total_profissionais”.  

 
Tabela 37 - Total de profissionais de logística nas organizações do Grupo D 

Número total de profissionais na área da logística 

16 28 

Count Count 

1 1 

 

Tabela 38 - Medidas estatísticas do total de profissionais de logística no Grupo D 

N 
Valid 2 

Missing 0 

Mean 22,00 

Median 22,00 

Std. Deviation 8,485 

Range 12 
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 Neste grupo, e nos dois restantes (E e F), apenas foi possível recolher dados de duas 

organizações de saúde, o que acaba por limitar a análise, e a mesma poderá não refletir o 

mesmo comparativamente à situação de se possuir uma amostra maior. 

 Desta forma, passando para a análise dos resultados, importa começar por referir que 

o número total de profissionais afetos à logística, para este grupo, varia de 16 a 28, 

representando uma oscilação de 12 profissionais entre as duas organizações. Já o valor 

médio é de 22 profissionais, o que, novamente, representa um aumento relativamente aos 

grupos anteriores (22 > 19 > 10 > 6). 

Posto isto, importa agora compreender de que forma é que as organizações deste 

grupo procuram distribuir os seus recursos humanos, percentualmente, pelas diversas 

funções existentes numa organização de saúde. Nas tabelas 39 e 40 encontram-se os 

resultados referentes a essa mesma distribuição. 

 
Tabela 39 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo D 

Percentagem de chefias Percentagem de administrativos Percentagem de operacionais 

3,57% 12,50% 31,25% 46,43% 50,00% 56,25% 

Count Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 1 

 

Tabela 40 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo D 

 Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 2 2 2 

Missing 0 0 0 

Mean 8,0357 38,8393 53,1250 

Median 8,0357 38,8393 53,1250 

Std. Deviation 6,31345 10,73287 4,41942 

Range 8,93 15,18 6,25 

 

Na tabela 39, começando pelas percentagens associadas às chefias, é possível 

verificar-se que os valores variam de 3,57% a 12,50%, não existindo valores que se repitam, 

e sendo o valor médio 8,03%. De referir ainda que, face ao grupo anterior, e tendo em 

consideração os valores médios, o valor da percentagem das chefias diminuiu (8,03% < 

11,76% < 11,94% < 16,67%). 

No que diz respeito à variável “percentagem_administrativos”, os resultados variam de 

31,25% a 46,43%, não existindo nenhum valor que se repita e sendo o valor médio de 38,83%. 

Este valor médio, relativamente ao grupo anterior, aumentou (36,66% < 38,83% < 30% < 

51,67%). 
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Relativamente à variável “percentagem_operacional”, os resultados são relativamente 

próximos e variam de 50,00% a 56,25%. Já o valor médio, para esta função, é de 53,12%. A 

salientar ainda que, relativamente aos grupos anteriormente, o valor médio da percentagem 

de profissionais afetos às funções operacionais continua a aumentar (53,12% > 51,39% > 

45,15% > 25,83%). 

 Deste modo, e como era de esperar, as funções que apresentam uma menor 

percentagem são as de chefia, seguindo-se as funções administrativas e, por último, as 

funções operacionais (8,03% < 38,83% < 53,12%), situação esta que também já tinha ocorrido 

no grupo B e C, pelo que as conclusões são as mesmas. 

 

Grupo E:  

Nas tabelas 41 e 42 apresentam-se os resultados da variável “total_profissionais”.  

 
Tabela 41 - Total de profissionais de logística nas organizações do Grupo E 

Número total de profissionais na área da logística 

28 31 

Count Count 

1 1 

 
Tabela 42 - Medidas estatísticas do total de profissionais de logística no Grupo E 

N 
Valid 2 

Missing 0 

Mean 29,50 

Median 29,50 

Std. Deviation 2,121 

Range 3 

 

 Neste grupo, o número total de profissionais afetos à área da logística varia de 28 a 

31, estando os valores muito próximos entre as duas organizações de saúde, apresentando 

uma oscilação relativamente baixa (3 profissionais). Relativamente o valor médio para este 

grupo, é aproximadamente de 30 (29,50) profissionais, o que, novamente, representa um 

aumento relativamente aos grupos anteriores (30 > 22 > 19 > 10 > 6). 

Posto isto, importa agora compreender de que forma é que as organizações deste 

grupo procuram distribuir os seus recursos humanos, percentualmente, pelas diversas 

funções existentes numa organização de saúde. Nas tabelas 43 e 44 encontram-se os 

resultados referentes a essa mesma distribuição. 
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Tabela 43 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo E 

Percentagem de chefias Percentagem de administrativos Percentagem de operacionais 

9,68% 14,29% 12,90% 14,29% 71,43% 77,42% 

Count Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 1 

 

Tabela 44 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo E 

 Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 2 2 2 

Missing 0 0 0 

Mean 11,9816 13,5945 74,4240 

Median 11,9816 13,5945 74,4240 

Std. Deviation 3,25856 ,97757 4,23612 

Range 4,61 1,38 5,99 

 

 Na tabela 43, começando pelas percentagens associadas às chefias, é possível 

verificar-se que os valores variam de 9,68% e 14,29%, não existindo valores que se repitam, 

e sendo o valor médio de 11,98%. De referir ainda que, face ao grupo anterior, e tendo em 

consideração os valores médios, o valor da percentagem das chefias aumentou, passando a 

ser o segundo maior, apresentando ainda assim um valor muito próximo dos registados para 

o grupos B e C (8,03 < 11,76% < 11,94% < 11,98% < 16,67%). 

No que diz respeito à variável “percentagem_administrativos”, os resultados variam de 

12,90% a 14,29%, não existindo nenhum valor que se repita e sendo o valor médio de 13,59%.  

Este valor médio, relativamente aos grupos anteriores, diminuiu, apresentando a percentagem 

mais baixa (13,59% < 30% < 36,66% < 38,83% < 51,67%). 

Relativamente à variável “percentagem_operacional”, os resultados variam de 71,43% 

a 77,42%. Já o valor médio, para este tipo de função, é de 74,42%, o qual, relativamente aos 

grupos anteriormente, continua a aumentar, sendo o maior valor de todos até ao momento 

(74,42% > 53,12% > 51,39% > 45,15% > 25,85%). 

 Posto isto, e como era de esperar, as funções que apresentam uma menor 

percentagem são as de chefia, seguindo-se as funções administrativas e, por último, as 

funções operacionais (11,98% < 13,59% < 74,42%), situação esta que também já tinha 

ocorrido no grupo B, C e D. 

 

Grupo F:  

Nas tabelas 45 e 46 apresentam-se os resultados da variável “total_profissionais”. 
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Tabela 45 - Total de profissionais de logística nas organizações do Grupo F 

Número total de profissionais na área da logística 

17 22 

Count Count 

1 1 

 
Tabela 46 - Medidas estatísticas do total de profissionais de logística no Grupo F 

N 
Valid 2 

Missing 0 

Mean 19,50 

Median 19,50 

Std. Deviation 3,536 

Range 5 

 

 Neste grupo, o número de profissionais varia de 17 a 22, e apresenta como valor médio 

cerca de 20 (19,50) profissionais o que representa uma diminuição relativamente aos dois 

últimos grupos (30 > 22 > 20 > 19 > 10 > 6). 

Posto isto, importa agora compreender de que forma é que as organizações deste 

grupo procuram distribuir os seus recursos humanos, percentualmente, pelas diversas 

funções existentes numa organização de saúde. Nas tabelas 47 e 48 encontram-se os 

resultados referentes a essa mesma distribuição. 

 
Tabela 47 - Percentagem de profissionais de logística por função no Grupo F 

Percentagem de chefias Percentagem de administrativos Percentagem de operacionais 

9,09 17,65 45,45 47,06 35,29 45,45 

Count Count Count Count Count Count 

1 1 1 1 1 1 

 
Tabela 48 - Medidas estatísticas da percentagem de profissionais de logística, por função, no Grupo F 

 Percentagem de 

chefias 

Percentagem de 

administrativos 

Percentagem de 

operacionais 

N 
Valid 2 2 2 

Missing 0 0 0 

Mean 13,3690 46,2567 40,3743 

Median 13,3690 46,2567 40,3743 

Std. Deviation 6,05011 1,13440 7,18451 

Range 8,56 1,60 10,16 

 

 Na tabela 47, começando pelas percentagens associadas às chefias, é possível 

verificar-se que os valores variam de 9,09% a 17,65%, não existindo valores que se repitam, 

e sendo o valor médio de 13,36%. De referir ainda que, face ao grupo anterior, e tendo em 
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consideração os valores médios, o valor da percentagem das chefias aumentou (8,03 < 

11,76% < 11,94% < 11,98% < 13,36% < 16,67%). 

No que diz respeito à variável “percentagem_administrativos”, os resultados 

encontram-se muito próximos entre si e variam de 45,45% a 47,06%, não existindo nenhum 

valor que se repita e sendo o valor médio de 46,25%. Este valor médio, relativamente ao 

último grupo, aumentou substancialmente, passando a ser o segundo maior valor (13,59% < 

30% < 36,66% < 38,83% < 46,25% < 51,67%). 

Relativamente à variável “percentagem_operacional”, os resultados variam de 35,29% 

a 45,45%. Já o valor médio, para este tipo de função, é de 40,37%. A salientar ainda que, 

relativamente ao grupo anterior, o valor médio da percentagem de profissionais afetos às 

funções operacionais diminuiu, passando a ser o segundo valor mais baixo (74,42% > 53,12% 

> 51,39% > 45,15% > 40,37% > 25,83%). 

 Deste modo, as funções que comportam uma menor percentagem são as de chefia, 

seguindo-se as funções operacionais e, por último, as funções administrativas (13,36% < 

40,37% < 46,25%), o que é uma inversão nos resultados relativamente aos grupos anteriores 

com a exceção do grupo A, onde este acontecimento também se tinha verificado. 

 Após feita a análise em todos os grupos (de A a F), é possível apresentar o 

posicionamento final dos mesmos face às quatro variáveis que foram analisadas: 

 Número total de profissionais: 
A (6) < B (10) < C (19) < F (20) < D (22) < E (30) 

 

 Percentagem de chefias: 
D (8,03%) < B (11,76%) < C (11,94%) < E (11,98%) < F (13,36%) < A (16,67%) 

 

 Percentagem de administrativos: 
E (13,59%) < B (30,00%) < C (36,66%) < D (38,83%) < F (46,25%) < A (51,67%) 
 

 Percentagem de operacionais: 
A (25,83%) < F (40,37%) < B (45,15%) < C (51,39%) < D (53,12%) < E (74,42%) 

 

 Nos resultados, começando pela variável “Número total de profissionais”, verifica-se 

que os valores apresentam alguma oscilação entre si e que, com a exceção do grupo F, o 

número de profissionais na área da logística vai aumentando à medida que se avança nos 

grupos, pelo que se pode considerar que existe uma tendência nesse sentido. 

Passando para a “Percentagem de chefias”, constata-se que não existe uma ordem 

entre os grupos. Contudo, todos os grupos apresentam valores muito próximos entre si, 

verificando-se que existe uma maior concentração nos quatro grupos centrais (B, C, E e F), 

onde os valores variam de 11,76% a 13,36%, pelo que se pode considerar existir uma 

tendência nesse sentido.   
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Na “Percentagem de administrativos”, verifica-se que não existe uma ordem entre os 

grupos, e que os valores apresentam uma oscilação. Ainda assim, verifica-se que três, dos 

seis grupos, apresentam valores relativamente próximos, e que variam de 30% a 38,83%. 

Relativamente à “Percentagem de operacionais” constata-se que existe alguma 

oscilação entre os valores e que, com a exceção do grupo F, a percentagem vai aumentando 

à medida que se vai avançando nos grupos. 

 

Questão 2, 3 e 4 - Capacidade das organizações 

 Neste ponto são abordadas as questões 2, 3 e 4 do inquérito por questionário já que 

todas as questões vão permitir estudar quais os recursos humanos existentes, afetos à área 

da logística, face à capacidade/dimensão das organizações de saúde. 

A questão 2 diz respeito a conhecer quais as capacidades das organizações de saúde 

relativamente ao número de camas. Contudo, comparar por si só as capacidades 

relativamente ao número de camas entre as várias organizações acaba por não fornecer 

informação relevante, pelo que o objetivo desta questão passa por relacionar essa mesma 

capacidade com o número de profissionais afetos à área logística (questão 1), através da 

criação de um rácio. 

Este objetivo relaciona-se com o facto de que apenas conhecer a força de trabalho 

existente (analisada na questão 1) e compará-la entre as várias organizações de saúde não 

chega, até porque as organizações têm dimensões/capacidades diferentes, o que irá gerar, 

certamente, necessidades diferentes, por exemplo, a nível dos recursos humanos. Como tal, 

é necessário relacionar essa força de trabalho com a capacidade dos vários hospitais. Para 

efetuar essa análise foi necessário a criação de uma nova variável: “racio_pessoal_camas”. 

Relativamente à questão 3, esta diz respeito a conhecer qual a taxa média de 

ocupação das organizações de saúde relativamente ao número de camas. Esta questão visa 

complementar a análise a efetuar com as duas questões anteriores, já que é necessário, para 

além de comparar os profissionais na área da logística com o número de camas, compreender 

se essas mesmas camas se encontram ocupadas, uma vez que nos casos em que exista uma 

baixa taxa de ocupação, será interessante compreender se o número de profissionais afetos 

às atividades logísticas acompanha essa redução, e vice-versa. 

Já a questão 4 diz respeito a conhecer o número de serviços clínicos existentes em 

cada organização. Contudo, tal como na questão 2, saber por si só este número não fornece 

informações relevantes, pelo que o objetivo para esta questão passa por relacionar o número 

de serviços clínicos com o número de profissionais com funções operacionais afetos à área 

logística (questão 1), através da criação de um rácio.  

A importância desta análise relaciona-se com o facto de que o pessoal operacional é 

responsável pela distribuição dos produtos, a qual é feita, geralmente, por serviço clínico e 



XL 

 

não por cama, pelo que será interessante compreender se os resultados, face à questão 2, 

se mantêm. Assim, para efetuar essa análise foi necessário a criação de uma nova variável: 

“racio_pessoal_operacional_servicos_clinicos”. De seguida será feita a análise das questões 

anteriormente referidas, por ordem, dentro de cada um dos 6 grupos. 

 
Grupo A: 

Na tabela 49 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

Mas antes da avançar para a sua análise, importa referir que existe uma organização que não 

possui camas, pelo que a análise será realizada para as restantes três organizações. 

 
Tabela 49 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo A 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,080 ,125 ,300 

Count Count Count 

Número total 

de camas 

20 0 0 1 90% 

48 0 1 0 88,99% 

75 1 0 0 90% 

 

 Verifica-se que à medida que o número de camas aumenta, o rácio do pessoal afeto 

à área da logística com o número de camas diminui, o que significa que existe uma maior 

otimização destes recursos nas organizações com mais camas. Relativamente à associação 

entre a taxa de ocupação e o rácio referido não é possível tirar conclusões, já que todos os 

valores da taxa de ocupação são elevados e muito próximos entre as organizações. 

 Posto isto, importa agora passar para a análise da comparação entre o número de 

serviços clínicos das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o 

número de serviços clínicos, cujos resultados se encontram na tabela 50, a fim de perceber 

se a tendência evidenciada na tabela anterior se mantem ou não.  

 
Tabela 50 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo A 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,050 ,167 ,333 1,000 

Count Count Count Count 

Número de 

serviços clínicos 

2 0 0 0 1 

3 0 0 1 0 

12 0 1 0 0 

20 1 0 0 0 
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Nos resultados constata-se que existe uma tendência idêntica à registada na tabela 

anterior, já que à medida que o número de serviços clínicos aumenta, o rácio do pessoal 

operacional afeto à área da logística com o número de serviços clínicos diminui, o que reflete 

um maior aproveitamento destes recursos nas organizações com mais serviços. 

 
Grupo B: 

Na tabela 51 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

 
Tabela 51 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo B 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,014 ,032 ,052 ,053 ,077 

Count Count Count Count Count 

Número total 

de camas 

117 0 0 0 0 1 86,44% 

154 0 0 1 0 0 74,89% 

290 1 0 0 0 0 85% 

315 0 1 0 0 0 85% 

322 0 0 0 1 0 84,10% 

  

Verifica-se que, ao contrário do grupo anterior, não existe uma relação direta entre o 

aumento do número de camas e a uma diminuição do rácio do pessoal afeto à área da 

logística, o que pode significar que os recursos humanos associados à logística, em algumas 

organizações, não estão a ser otimizados. A título de exemplo, é possível visualizar-se que a 

organização que apresenta o maior número de camas (322) tem o segundo maior rácio, o que 

pode significar que, face à organização que apresenta 315 camas (valor muito próximo das 

322), que os recursos humanos não estão a ser otimizados. 

Relativamente à associação entre a taxa de ocupação e o rácio referido não é possível 

tirar conclusões, já que todos os valores desta taxa de ocupação são elevados e muito 

próximos entre todas as organizações, com a exceção de uma organização. 

 Posto isto, importa agora passar para a análise da comparação entre o número de 

serviços clínicos das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o 

número de serviços clínicos, cujos resultados se encontram na tabela 52, a fim de perceber 

se a tendência evidenciada na tabela anterior se mantem ou não. 
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Tabela 52 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo B 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,056 ,188 ,267 ,273 ,588 

Count Count Count Count Count 

Número de 

serviços clínicos 

15 0 0 1 0 0 

16 0 1 0 0 0 

17 0 0 0 0 1 

18 1 0 0 0 0 

22 0 0 0 1 0 

 

Nos resultados constata-se que existe uma tendência semelhante à registada na 

tabela anterior, já que é possível dizer-se que existem organizações que podem não estar a 

otimizar os seus recursos humanos a nível operacional afetos à área da logística. Tal pode 

verificar-se pelas quatro primeiras organizações, uma vez que estas têm um número de 

serviços clínicos muito próximos (variando de 15 a 18) e, ao mesmo tempo, apresentam uma 

grande oscilação de valores entre si relativamente ao rácio do pessoal operacional com os 

serviços clínicos (variando de 0,056 a 0,588). 

 
Grupo C: 

Na tabela 53 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

 
Tabela 53 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo C 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,015 ,042 ,061 ,062 ,071 ,072 

Count Count Count Count Count Count 

Número total 

de camas 

309 0 0 0 0 1 0 82,10% 

373 0 0 0 1 0 0 92% 

374 0 0 0 0 0 1 89,20% 

380 0 0 1 0 0 0 80,70% 

426 0 1 0 0 0 0 87,49% 

546 1 0 0 0 0 0 84,16% 

 

 Verifica-se que, com a exceção de uma organização, à medida que o número de 

camas aumenta, o rácio do pessoal afeto à área da logística com o número de camas diminui, 

o que significa que, de uma forma geral, existe uma maior otimização destes recursos nas 

organizações com mais camas. Relativamente à associação entre a taxa de ocupação e o 
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rácio referido não é possível tirar conclusões, já que todos os valores da taxa de ocupação 

são elevados e relativamente próximos entre as organizações. 

 Importa agora passar para a análise da comparação entre o número de serviços 

clínicos das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o número 

de serviços clínicos, cujos resultados se encontram na tabela 54, de forma a perceber se a 

tendência evidenciada na tabela anterior se mantem ou não. De referir que foi necessário 

retirar uma organização, uma vez que esta não indicou no inquérito por questionário o número 

de serviços clínicos que possui, pelo que análise será efetuada para as restantes cinco 

organizações. 

 
Tabela 54 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo C 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,114 ,273 ,290 ,310 ,636 

Count Count Count Count Count 

Número de 

serviços clínicos 

22 0 0 0 0 1 

29 0 0 0 1 0 

31 0 0 1 0 0 

33 0 1 0 0 0 

35 1 0 0 0 0 

 
Nos resultados constata-se que existe uma tendência idêntica à registada na tabela 

anterior, já que à medida que o número de serviços clínicos aumenta, o rácio do pessoal 

operacional afeto à área da logística com o número de serviços clínicos diminui, o que reflete 

um maior aproveitamento destes recursos nas organizações com mais serviços. 

 

Grupo D: 

Na tabela 55 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

 
Tabela 55 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo D 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,021 ,049 

Count Count 

Número total 

de camas 

575 0 1 87% 

770 1 0 87,40% 
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 Verifica-se que à medida que o número de camas aumenta, o rácio do pessoal afeto 

à área da logística com o número de camas diminui, o que significa que existe uma maior 

otimização destes recursos nas organizações com mais camas. Relativamente à associação 

entre a taxa de ocupação e o rácio referido não é possível tirar conclusões, já que os valores 

da taxa de ocupação são elevados e muito próximos entre as organizações. 

 Posto isto, relativamente à análise da comparação entre o número de serviços clínicos 

das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o número de serviços 

clínicos, importa referir que esta não será realizada, uma vez que apenas uma, das duas 

organizações, referiu os serviços clínicos existentes no hospital, (conforme apresentado na 

tabela 56) pelo que, para este grupo, não faz sentido efetuar esta análise. 

 
Tabela 56 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo D 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,341 

Count 

Número de 

serviços clínicos 
41 1 

 

Grupo E: 

Na tabela 57 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

 
Tabela 57 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo E 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,029 ,040 

Count Count 

Número total 

de camas 

700 0 1 86,40% 

1083 1 0 84,23% 

 
 Verifica-se que à medida que o número de camas aumenta, o rácio do pessoal afeto 

à área da logística com o número de camas diminui, o que significa que existe uma maior 

otimização destes recursos nas organizações com mais camas. Relativamente à associação 

entre a taxa de ocupação e o rácio referido não é possível tirar conclusões, já que os valores 

da taxa de ocupação são elevados e muito próximos entre as organizações. 

 Importa agora passar para a análise da comparação entre o número de serviços 

clínicos das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o número 
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de serviços clínicos, cujos resultados se encontram na tabela 58, a fim de perceber se a 

tendência evidenciada na tabela anterior se mantem ou não. 

 
Tabela 58 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo E 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,377 ,686 

Count Count 

Número de 

serviços clínicos 

35 0 1 

53 1 0 

 

Nos resultados constata-se que existe uma tendência idêntica à registada na tabela 

anterior, já que à medida que o número de serviços clínicos aumenta, o rácio do pessoal 

operacional afeto à área da logística com o número de serviços clínicos diminui, o que reflete 

um maior aproveitamento destes recursos nas organizações com mais serviços. 

 

Grupo F: 

Na tabela 59 apresentam-se os resultados referentes à comparação entre o número 

de camas das organizações e o rácio do pessoal da área logística com o número de camas. 

 
Tabela 59 - Relação entre o número de camas, o rácio profissionais-camas e a taxa de ocupação no Grupo F 

 Rácio entre o número de profissionais 

de logística e o número de camas Taxa de 

ocupação ,063 ,075 

Count Count 

Número total 

de camas 

226 0 1 72% 

350 1 0 87% 

 
 Verifica-se que à medida que o número de camas aumenta, o rácio do pessoal afeto 

à área da logística com o número de camas diminui, o que significa que existe uma maior 

otimização destes recursos nas organizações com mais camas. Relativamente à associação 

entre a taxa de ocupação e o rácio referido não é possível tirar conclusões, já que os valores 

da taxa de ocupação são elevados e muito próximos entre as organizações. 

 Passando agora para a análise da comparação entre o número de serviços clínicos 

das organizações e o rácio do pessoal operacional da área logística com o número de serviços 

clínicos, cujos resultados se encontram na tabela 60, a fim de perceber se a tendência 

evidenciada na tabela anterior se mantem ou não. 
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Tabela 60 - Relação entre os serviços clínicos e o rácio pessoal operacional-serviços clínicos no Grupo F 

 Rácio entre o pessoal operacional 

de logística e os serviços clínicos 

,273 ,286 

Count Count 

Número de 

serviços clínicos 

22 1 0 

35 0 1 

 

Constata-se, ao contrário da maioria dos grupos anteriormente analisados, que existe 

uma inversão nestes resultados, já que à medida que o número de serviços clínicos aumenta, 

o rácio do pessoal operacional afeto à área da logística com o número de serviços clínicos 

também aumenta. Estes resultados podem ser o reflexo da especificidade dos hospitais deste 

grupo (oncológicos), que, e alguma forma, acaba por contrariar a tendência demonstrada nos 

grupos anteriores. 

 

Com base no que foi demonstrado ao longo deste ponto, verificou-se que, geralmente, 

à medida que o número de camas e de serviços clínicos aumenta, o rácio do pessoal afeto a 

essas camas e serviços clínicos diminui. Contudo, tal não implica que as organizações que 

possuam menos camas e/ou serviços clínicos devam reduzir o pessoal afeto às atividades 

logísticas a fim de alcançar um efeito de escala maior de forma a existir um maior 

aproveitamento dos profissionais, já que não se dispõe da informação necessária para 

concluir que essas tenham um excesso de profissionais na área da logística. 

 Ainda assim, a partir dos resultados alcançados foi possível criar conhecimento, que 

se for explorado com outro tipo de informações poderá permitir tirar importantes conclusões 

relativamente ao nível de otimização dos recursos humanos envolvidos na área da logística 

nas organizações de saúde. 

 

Questão 5 - Centros de custo 

 A criação desta questão tem com objetivo conhecer o número de serviços clínicos 

existentes em cada uma das organizações de saúde. Contudo, a sua análise não será feita 

de forma isolada, já que não irá fornecer informações relevantes no âmbito da logística 

hospitalar. Neste sentido, a criação desta questão teve como finalidade a melhor exploração 

da questão 32, que será abordada mais à frente no presente anexo. 

 

Questão 6 e 7 - Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

 As questões 6 e 7 do inquérito por questionário têm como objetivo compreender o 

orçamento que é afeto à compra de bens tanto em valor, como em termos percentuais por 

parte das várias organizações de saúde inquiridas. 
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A importância destas questões relaciona-se com o facto de que é no Custo das 

Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC), que é a segunda maior rubrica 

de custos numa organização hospitalar EPE (conforme referido no ponto 1.1), onde se 

encontram os materiais de consumo clínico e os produtos farmacêuticos, os quais são geridos 

pela área da logística e são o ponto central do presente trabalho. 

 Neste sentido, com a questão 6 o objetivo é perceber em que intervalo é que se situam 

as várias organizações de saúde relativamente ao que é gasto em bens, o que irá permitir 

não só comparar as organizações do mesmo grupo, a fim de perceber se existe um padrão 

associado, como comparar o comportamento, desse mesmo gasto em bens, ao longo de 

todos os grupos definidos pela ACSS. 

 Relativamente à questão 7, o objetivo passa por saber qual a correspondência do valor 

anteriormente referido em termos percentuais, o que irá permitir ter uma base de comparação 

idêntica entre todas as organizações. Esta informação irá possibilitar, tal como na questão 6, 

comparar qual a percentagem do orçamento hospitalar afeto aos bens entre as organizações 

do mesmo grupo, bem como no total de organizações. 

Adicionalmente, será também possível verificar se os gastos das organizações se 

encontram na média, que é de 28,66% (conforme referido no ponto 1.1), o que irá permitir 

compreender qual o desempenho das organizações a nível das compras, atividade essa de 

grande importância já que a primeira oportunidade para se reduzir os custos e aumentar a 

qualidade dos serviços prestados é na forma como se compra, até porque é na atividade de 

procurement que reside a oportunidade para se encontrar os produtos com melhor preço-

qualidade. De seguida, nas tabelas 61 e 62, encontram-se os resultados para as duas 

questões anteriormente referidas. 

 
Tabela 61 - Orçamentos hospitalares afetos à compra de bens 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Valor do orçamento 

hospitalar afeto aos 

bens de consumo 

<15.000.000€ 4 4 2 0 0 1 

15.000.001€ - 30.000.000€ 0 0 4 1 0 0 

30.000.001€ - 45.000.000€ 0 0 0 0 0 0 

45.000.001€ - 60.000.000€ 0 0 0 1 0 1 

>60.000.000€ 0 1 0 0 2 0 

 

Na tabela 61 verifica-se que, na maior parte dos casos, as organizações que 

pertencem ao mesmo grupo situam-se num intervalo, associado ao valor do orçamento 

hospitalar afeto aos bens de consumo, idêntico ou bastante próximo entre si, o que pode 
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justificar que estas organizações se encontrem no mesmo grupo. De referir que teria sido 

importante ter obtido mais respostas por parte das organizações que constituem o grupo D de 

forma a verificar se a diferença observada é mantida. 

Simultaneamente, constata-se que à medida que se vai avançando nos grupos, que 

as organizações situam-se em intervalos com um valor do orçamento hospitalar afeto aos 

bens de consumo maiores, com a exceção do grupo F e de uma organização do grupo B. 

 Posto isto, torna-se agora importante analisar o comportamento do que anteriormente 

foi referido mas a nível percentual. A importância de efetuar esta análise relaciona-se com o 

facto de que as organizações têm dimensões e, consequentemente, uma estrutura de custos 

diferente entre elas, e ao comparar pelo valor percentual é possível nivelar todas as 

organizações. Os resultados referentes a essa percentagem apresentam-se na tabela 62. 

 
Tabela 62 - Percentagens do orçamento hospitalar afetos à compra de bens 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Percentagem do valor do 

orçamento hospitalar afeto 

aos bens de consumo 

<10% 3 1 0 0 0 0 4 

11-20% 1 2 2 0 0 0 5 

21-30% 0 1 4 2 0 1 8 

31-40% 0 0 0 0 1 1 2 

41-50% 0 1 0 0 1 0 2 

 

Na tabela supra referida, verifica-se que não só as organizações dentro de cada um 

dos grupos apresentam situar-se num intervalo, associado à percentagem do valor do 

orçamento hospitalar afeto aos bens de consumo, idêntico ou bastante próximo entre si, como 

que, à medida que se vai avançando nos grupos, as organizações se situam em intervalos 

com uma percentagem maior, à exceção do grupo F e de uma organização do grupo B, tal 

como na tabela 61. 

 Constata-se também que a maioria das organizações (8 das 21 (cerca de 38,1%)) se 

concentram no intervalo de 21-30%, no qual se encontra o valor médio associado à 

percentagem do CMVMC, face ao total dos custos operacionais de um hospital EPE, que é 

de 28,66%, como é visível na Figura 1 no ponto 1.1. Relativamente às restantes organizações, 

constata-se que quatro (cerca de 19%) apresentam percentagens superiores à média, e nove 

(cerca de 42,9%) abaixo da média. 

 Face a estes resultados, importa enumerar alguns fatores que, no meu ponto de vista, 

podem influenciar na capacidade das organizações serem mais ou menos eficientes no que 

diz respeito ao que é gasto, percentualmente, nos bens de consumo. De referir que esses 
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fatores vão ser referidos em função das organizações que apresentam valores superiores à 

média (menos eficientes), pois assim será possível melhor fazer a sua exposição. Assim, 

esses fatores são: 

 Existência de doentes mais graves/complexos, o que pode levar a um maior consumo 

de recursos; 

 Baixa eficiência dos profissionais de cuidados de saúde no decorrer da prestação de 

cuidados, o que leva um maior consumo de recursos; 

 Fraca capacidade de gestão sobre as existências por parte das organizações, o que 

pode levar à perda por perecibilidade e furtos, por exemplo. 

 

 

A.10.2 Grupo II - Aprovisionamento e Gestão de Stocks 

 Neste segundo grupo de questões que se encontra no inquérito por questionário, o 

objetivo é o de conhecer quais as metodologias logísticas ligadas ao aprovisionamento e 

gestão de stocks que são utilizadas pelas organizações de saúde. De seguida apresentam-

se, através de subpontos, as várias metodologias a serem alvo de análise, bem com as 

respetivas questões do inquérito que lhes dizem respeito. 

 

Questão 8 e 9 - QEE (Quantidade Económica de Encomenda) 

 Com estas duas questões o objetivo é o de compreender de que forma é que as 

organizações de saúde se posicionam face à utilização da QEE (Quantidade Económica de 

Encomenda). Desta forma, com a questão 8 o objetivo é conhecer o número de organizações 

que calcula a QEE, já que o seu cálculo implica a ponderação simultânea do custo de 

encomenda, custo de posse de stock e custo de aquisição no decorrer do processo de 

aprovisionamento, o que é importante, já que a primeira oportunidade para se a reduzir nos 

custos com o inventário é na forma como as organizações compram. 

 Já com a questão 9, o objetivo é compreender quais das vertentes de custo 

anteriormente referidas é que são tidas em consideração pelas organizações de saúde que 

não calculam a quantidade que minimiza os seus custos totais de aprovisionamento (QEE). 

De seguida, através da tabela 63, apresentam-se os resultados relativamente à utilização da 

QEE e, através da tabela 64, os resultados relativamente às vertentes de custo que são tidas 

em consideração pelas organizações que não efetuam a cálculo da QEE no decorrer do 

processo de aprovisionamento, em todos os grupos definidos pela ACSS. 
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Tabela 63 - Utilização da QEE 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Calcula a Quantidade 

Económica de Encomenda 

Sim 2 3 5 2 1 1 14 

Não 2 2 1 0 1 1 7 

 

 Verifica-se que, das 21 organizações, 14 (66,67%) calculam a QEE, sendo que em 

apenas um grupo, face às respostas ao inquérito obtidas, é que a totalidade das organizações 

efetua esse cálculo.  

Estes resultados podem ser indicativos de poder existir melhoria, já que, como foi 

referido anteriormente, a primeira oportunidade para se a reduzir nos custos com o inventário 

é na forma como as organizações compram, através da ponderação de todos os tipos de 

custos envolvidos no processo de aprovisionamento. Posto isto, torna-se agora importante 

compreender, através da tabela 64, quais são as vertentes de custo que as organizações que 

não calculam a QEE têm em consideração. 

 
Tabela 64 - Utilização de cada uma das vertentes de custo 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C E F 

Count Count Count Count Count 

Custo de encomenda 
Sim 0 0 0 0 1 1 

Não 2 2 1 1 0 6 

Custo de posse de stock 
Sim 0 0 0 1 0 1 

Não 2 2 1 0 1 6 

Custo de aquisição 
Sim 2 2 1 1 1 7 

Não 0 0 0 0 0 0 

 

 Na tabela anterior é possível constatar-se que, das 7 organizações que não efetuam 

o cálculo da QEE, todas as organizações ponderam o custo de aquisição, o que é um aspeto 

positivo na medida em que parece existir uma preocupação em encontrar os produtos com 

um custo mais baixo. Contudo, relativamente às restantes duas vertentes de custo, das 7 

organizações, apenas 1 tem em consideração o custo de encomenda e 1 o custo de posse 

de stock. 

Estes resultados apresentam ser negativos já que existem bastantes organizações que 

não ponderam o custo de posse de stock e o custo de encomenda, os quais são de grande 

importância já que, conforme referem Baboli; Neghab e Haji (2008) e Roodbergen, Vis e Taylor 
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Jr. (2014), o custo de inventário e de armazenagem (que fazem parte do custo de posse de 

stock) e o custo de transporte (que faz parte do custo de encomenda) são os custos 

operacionais mais importantes em toda a cadeia de abastecimento, daí a importância da sua 

ponderação. 

 Desta forma, com base nos resultados, fica claro que algumas organizações 

hospitalares ainda têm espaço para melhorar a nível do apuramento dos seus custos no 

processo de aprovisionamento e, em função disso, reduzir os custos envolvidos nesse mesmo 

processo. De referir que, a este respeito, teria sido tanto interessante como importante 

compreender o porquê de algumas organizações não efetuarem uma ponderação do custo 

de posse de stock e do custo de encomenda, dada a sua relevância. 

 

Questão 10 a 16 - Modelo de aprovisionamento 

 Com estas setes questões, o objetivo é compreender quais os modelos de 

aprovisionamento que são utilizados pelas organizações de saúde já que existem cinco 

modelos que podem ser utilizados e, cada um deles, tem implicações diferentes na forma 

como a gestão de stock é efetuada, no stock que é mantido e na relação com os fornecedores, 

como é referido ao longo dos pontos 2.5.1.1 e 2.5.1.2. 

Importa ainda referir que, para este ponto, existiu a necessidade de criar cinco 

variáveis de forma a ser possível melhor efetuar a análise dos modelos de aprovisionamento 

que são utilizados pelas das organizações. Essas variáveis dizem respeito a cada um dos 

cinco modelos de aprovisionamento referidos na revisão da literatura, tendo sido a sua 

codificação feita em função das suas características, as quais são obtidas através das 

respostas da questão 10 à 16. Essas variáveis são: 

 modelo_qee (Modelo da QEE (Quantidade Económica de Encomenda)); 

 modelo_qee_descontos (Modelo da QEE com Descontos de Quantidade); 

 modelo_qee_sem_reposicao (Modelo da QEE sem Reposição Instantânea); 

 modelo_revisao_continua (Modelo da Revisão Continua); 

 modelo_revisao_periodica (Modelo da Revisão Periódica). 

 

De seguida, através da tabela 65, apresentam-se os resultados referentes aos 

modelos de aprovisionamento que são utilizados pelas organizações de saúde. 

 
Tabela 65 - Modelos de aprovisionamento utilizados 

modelo_qee modelo_qee_

descontos 

modelo_qee_sem_

reposicao 

modelo_revisao_

continua 

modelo_revisao

_periodica 

0 0 0 0 0 

Count Count Count Count Count 

21 21 21 21 21 
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 Na tabela anterior verifica-se que não há nenhuma organização que corresponda à 

codificação criada de nenhum dos modelos de aprovisionamento. Estes resultados já eram 

de esperar, uma vez que fazem parte do setor da saúde muitas particularidades, as quais 

levam a que seja necessário efetuar uma gestão única o que, consequentemente, faz com 

que não existam os modelos de aprovisionamento anteriormente referidos na sua forma 

pura/conceptual. 

Desta forma, tornou-se necessário encontrar um meio de averiguar quais os modelos 

de aprovisionamento que mais se adequam a cada uma das organizações de saúde. Nesse 

sentido, a forma mais prática encontrada para essa finalidade foi através de uma análise 

manual, onde são comparados os elementos que são dados como resposta ao inquérito por 

parte das organizações de saúde, com os elementos que caracterização cada um dos 

modelos de aprovisionamento, os quais se encontram presentes no Anexo 6. 

De referir ainda que este processo de atribuição do modelo de aprovisionamento, que 

se encontra realizado no Anexo 11, ainda que esteja associado a alguma subjetividade, reflete 

uma ponderação crítica e construtiva com base nas respostas dadas por parte das 

organizações. Assim, depois de associar uma organização de saúde a um modelo de 

aprovisionamento, foi necessário criar uma nova variável com o nome de 

“modelo_aprovisionamento” a fim de ser possível proceder à análise estatística dos resultados 

referentes aos modelos de aprovisionamento que são utilizados pelas organizações de saúde, 

cujos resultados se encontram na tabela 66. 

 
Tabela 66 - Modelos de aprovisionamento utilizados (Anexo 11) 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Modelo de 

aprovisionamento 

utilizado 

QEE 0 0 0 0 0 0 0 

QEE com Descontos de Quantidade 0 0 0 0 0 0 0 

QEE sem Reposição Instantânea 0 0 0 0 0 0 0 

Revisão Contínua 3 4 4 2 2 2 17 

Revisão Periódica 1 1 2 0 0 0 4 

 

 Na tabela anterior verifica-se que, dos cinco modelos de aprovisionamento, apenas 

dois são utilizados pelas organizações de saúde, que são os modelos associados à utilização 

do stock de segurança, o que começa por ser o aspeto muito positivo, já que este stock de 

segurança, segundo Santos e Rodrigues (2006), Kampen et al. (2010) e Rosa, Mayerle e 

Gonçalves (2010), é fundamental para aumentar a capacidade de resposta do sistema e cobrir 

variações aleatórias, atuando nos momentos de falha no reabastecimento, no transporte, na 
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comunicação, na produção e na previsão da procura, sendo por isso uma ferramenta útil para 

melhorar o serviço ao cliente.  

Nos resultados constata-se ainda que, dos dois modelos de aprovisionamento que são 

utilizados, 17 organizações (cerca de 81%) utilizam o Modelo de Revisão Contínua e 4 (cerca 

de 19%) o Modelo de Revisão Periódica, o que também parecem ser resultados bastante 

positivos. 

Acerca destes últimos resultados importa salientar que, de um ponto de vista teórico, 

com base na tabela 1 apresentada no ponto 2.5.1.2, dos dois modelos de aprovisionamento 

que são utilizados, o modelo que melhor parece enquadrar-se com as organizações 

prestadoras de cuidados de saúde é o Modelo de Revisão Contínua, já que este para além 

de possibilitar ter um controlo mais apertado sobre os stocks, que é fundamental para garantir 

que existe disponibilidade de produto para fazer face às necessidades de saúde dos utentes, 

também não tem uma obrigatoriedade associada ao período para se realizarem as 

encomendas, o que fornece a habilidade das organizações responderem rapidamente a 

mudanças repentinas no consumo, sem que tenham que esperar por esse mesmo período.  

 Ainda assim, de um ponto de vista mais prático e racional, importa dizer que ambos os 

modelos de aprovisionamento podem ser utilizados em simultâneo, dependendo a sua 

utilização da importância e criticidade de cada artigo, já que para artigos mais 

importantes/críticos deve ser utilizado um Modelo de Revisão Contínua e para os menos 

importantes/críticos o Modelo de Revisão Periódica, conforme refere Ramos (2010), pois 

assim será possível aplicar os recursos de forma mais eficiente. 

Contudo, neste trabalho de projeto, face à dificuldade de conhecer o modelo de 

aprovisionamento que é utilizado em cada tipo de produto dentro de cada uma das 

organizações, o objetivo passou por compreender qual o modelo de aprovisionamento 

predominante nas organizações hospitalares, já que esse comportamento será o reflexo de 

como estas se pretendem posicionar face à gestão dos seus stocks. 

 Posto isto, importa ainda analisar, que no conjunto de todas as organizações, a 

presença de cada um dos elementos que caracterizam os modelos de aprovisionamento 

anteriormente referidos, cujos resultados se encontram na tabela 67. 

 
Tabela 67 - Utilização dos elementos que caracterizam os modelos de aprovisionamento 

Lead time 

conhecido e 

constante 

Ponto de 

encomenda 

Quantidades a 

encomendar 

fixas 

Quantidades 

entregues na 

totalidade 

Períodos de 

encomendas 

fixo 

Utilização de 

descontos de 

quantidade 

Existência de 

stock de 

segurança 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Count Count Count Count Count Count Count 

14 20 7 20 6 18 21 

66,67% 95,23% 33,33% 95,23% 28,57% 85,71% 100% 



LIV 

 

 Com base na tabela anterior, importa começar por destacar o elemento “stock de 

segurança”, que é utilizado por todas as organizações, e é um dos elementos centrais do 

modelo de Revisão Contínua e Revisão Periódica, que são os dois modelos utilizados pelas 

organizações de saúde, conforme demonstrado na tabela 66. Estes resultados apresentam 

ser positivos, já que espelham bem a tentativa de combater a imprevisibilidade subjacente ao 

setor da prestação de cuidados de saúde por parte de todas as organizações. 

 Passando para o elemento “Lead time conhecido e constante”, este encontra-se 

presente em 14 das 21 organizações, o que significa que os fornecedores, na maior parte das 

organizações, são cumpridores relativamente ao tempo que demoram a entregar as 

encomendas que são efetuadas. 

Ainda a respeito deste elemento, importa referir que o stock de segurança, elemento 

abordado anteriormente, serve para combater a imprevisibilidade associada tanto à procura, 

como à oferta (fornecedores), sendo que a existência, ou não, dessa imprevisibilidade 

associada à oferta pode ser conhecida através da resposta ao elemento “Lead time conhecido 

e constante“. Assim, conforme é possível verificar-se nos resultados, na maior parte dos casos 

essa imprevisibilidade não existe, pelo que nessas organizações o nível de stock de 

segurança a manter pode ser mais baixo. 

Relativamente ao elemento “Quantidades entregues na totalidade”, este ocorre em 20 

das 21 organizações, o que significa que, praticamente todas as organizações usufruem de 

uma reposição instantânea, que é outra característica dos modelos de Revisão Contínua e 

Revisão Periódica. Estes resultados significam que os fornecedores disponibilizam de 

imediato todas as quantidades encomendadas pelas organizações clientes, sem falhas, o que 

faz com que não exista imprevisibilidade associada à entrega dessas mesmas quantidades 

por parte dos fornecedores o que, tal como foi referido no elemento anterior, permite que o 

nível de stock de segurança a manter possa ser mais baixo. 

 Passando para o elemento “Ponto de encomenda”, este é utilizado por 20, das 21 

organizações, o que é representativo da importância que este tem para as mesmas, o que já 

era de esperar, uma vez que a sua utilização é fundamental para que a realização das 

encomendas aos fornecedores possa ser feita no momento certo. 

Ainda sobre este elemento, importa referir que o mesmo não faz parte da 

caracterização do Modelo de Revisão Periódica, já que neste modelo o período entre 

encomendas é fixo. Contudo, todas as 4 organizações que, pelas características evidenciadas 

com base na resposta ao inquérito por questionário, foram classificadas com o modelo de 

Revisão Periódica utilizam o “Ponto de encomenda”. Uma das possíveis razões para que tal 

aconteça pode relacionar-se com o facto de este mecanismo servir como uma “salvaguarda” 

para as organizações nos casos em que a procura seja superior à média, levando a que exista 

a necessidade de encomendar fora do período fixo de encomenda. 
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 No que diz respeito ao elemento “Quantidades a Encomendar Fixas”, este é 

característico do Modelo de Revisão Contínua, onde essas quantidades devem de refletir a 

quantidade económica de encomenda (QEE), e é utilizado por 7 das 21 organizações.  

Contudo, o número de organizações que utiliza este elemento (7), é diferente do 

número de organizações que calcula a QEE (14 (ver tabela 63)), e do número que utiliza o 

Modelo de Revisão Contínua (17). Uma das possíveis razões para que isso aconteça pode 

relacionar-se com o facto de que as organizações que calculam a QEE procurarem encontrar 

essa quantidade em vários períodos temporais diferentes, em função das necessidades 

previstas para o próximo período de abastecimento, evitando, assim, adquirir quantidades em 

excesso. 

 Relativamente ao elemento “Período entre encomendas fixo”, este é utilizado por 6, 

das 21 organizações. Este é um elemento que apenas é característico no Modelo de Revisão 

Periódica, o qual é utilizado por 4 organizações, o que representa uma ligeira diferença para 

as 6 organizações que utilizam o elemento em análise. 

Contudo, tal diferença justifica-se pelo facto de que para se considerar que uma organização 

utiliza o modelo de Revisão Periódica, para além de ser necessário existir um “Período entre 

encomendas fixo”, é também necessário que as “Quantidades a encomendar fixas” não se 

verifiquem, já que este é o único modelo onde estes dois elementos ocorrem 

simultaneamente, e tal só se verificou em 4 organizações. 

 Já no que diz respeito ao último elemento a ser descrito, a “Utilização de descontos de 

quantidade”, este é utilizado por 18 das 21 organizações de saúde, o que significa que existe 

uma preocupação na maior parte das organizações em tirar proveito deste elemento, o que 

parece ser um aspeto positivo na medida em que irá permitir baixar o preço unitário dos 

produtos que vão ser necessários para fazer face à procura. 

 

Questão 17 e 18 - Nível de serviço 

Com estas questões, o objetivo é compreender se as organizações de saúde têm 

definidos indicadores relacionados com o nível de serviço (questão 17) e, em caso afirmativo, 

qual o nível de serviço que estas pretendem realizar (questão 18). Através destas questões 

será possível compreender de que forma é que as organizações de saúde se pretendem 

posicionar relativamente ao nível de serviço que pretendem prestar, isto é, relativamente à 

probabilidade de terem disponível a quantidade procurada por forma a satisfazer todas as 

necessidades dos utentes. 

A importância destas questões relaciona-se também com o facto de que a utilização 

deste indicador tem consequências no stock de segurança que é formulado, já que quanto 

maior for o nível de serviço e a variabilidade da procura ou do prazo de entrega do fornecedor, 

maior será o stock de segurança a manter, como referem Carvalho e Ramos (2009), o que 
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consequentemente irá implicar um maior investimento na aquisição de stock e na sua 

respetiva manutenção. 

Neste sentido, será também interessante verificar se as organizações que apresentam 

um maior nível de serviço, apresentam também uma maior percentagem associado ao seu 

CMVMC. De seguida, através das tabelas 68, 69 e 70, apresentam-se os resultados bem 

como a respetiva análise, dos aspetos anteriormente referidos. 

 
Tabela 68 - Utilização do indicador do nível de serviço 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Indicador do nível 

de serviço 

Sim 3 2 4 1 1 2 13 

Não 1 3 2 1 1 0 8 

 

 Na tabela 68 verifica-se que 13, das 21 organizações, têm definidos indicadores 

relacionados com o nível de serviço, o que significa que um número significativo de 

organizações não têm em consideração este indicador. Estes resultados demonstram que 

existe margem de melhoria em muitas organizações, já que estas podem não estar a definir 

corretamente o stock de segurança a manter, uma vez que um indicador deste tipo é 

fundamental na definição desse mesmo stock como já tinha sido referido no início deste ponto 

através de Carvalho e Ramos (2009). 

 Desta forma, a não utilização deste indicador pode dar origem a duas situações: por 

um lado, pode comprometer a capacidade das organizações em responder à procura de todos 

os utentes que pretende servir, devido ao facto de o stock de segurança não estar bem 

definido e, consequentemente, de poderem não existirem os materiais para fazer face às 

necessidades desses mesmos utentes, devido à ocorrência de roturas de stock, como 

resultado de variações superiores à média tanto a nível do consumo/procura, como dos 

prazos de entrega por parte dos fornecedores. 

Por outro lado, as organizações podem ter definido um stock de segurança demasiado 

alto, situação essa que iria significar que existia demasiado capital empatado em stock, o qual 

poderia ter outras aplicações financeiras. Assim, estes resultados refletem que existe margem 

de melhoria já que, com base no que foi referido, existem organizações que podem estar a 

criar ineficiências. 

 Posto isto, importa agora compreender, através da tabela 69, qual é a percentagem 

do nível de serviço que as 13 organizações de saúde, que utilizam um indicador para esse 

mesmo nível, procuram ter. 
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Tabela 69 - Percentagens do indicador do nível de serviço praticadas 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total Percentagem 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Percentagem do 
nível de serviço 

<70% 2 1 0 0 0 0 3 25% 

70-80% 0 0 0 0 0 0 0 0 

81-90% 0 0 2 0 0 0 2 16,67% 

91-100% 1 1 1 1 1 2 7 58,33% 

Missing (NR) 0 0 1 0 0 0 1 ---- 

Total 3 2 4 1 1 2 12 (13) 100%14 

 
 Relativamente à tabela apresentada supra, importa começar por dizer que, das 13 

organizações que utilizam o indicador do nível de serviço, uma não deu resposta à 

percentagem desse mesmo nível, pelo que a análise reflete 12 desses casos. 

Passando para os resultados, verifica-se que das 12 organizações, 7 (58,33%) 

procuram ter um nível de serviço entre os 91% e os 100%, o que significa que apenas 33,33% 

do total de organizações (21) procuram ter disponíveis quase, ou na totalidade, a quantidade 

procurada pelos utentes, o que vem reforçar o que anteriormente foi referido relativamente à 

necessidade de melhoria por parte de grande parte destas organizações. 

No que diz respeito às 5 organizações restantes, 2 procuram ter um nível de serviço 

entre os 81% e os 90%, enquanto que as outras 3 organizações procuram ter um nível de 

serviço menor que 70%, o que aumenta bastante a probabilidade de comprometer a 

disponibilidade de produto junto do consumidor final. 

Importa ainda abordar outro aspeto, e que se relaciona com o facto de que quanto 

maior for o nível de serviço que se pretende realizar, maior terá que ser o stock de segurança 

a ser formulado o que, consequentemente, irá implicar um maior investimento na aquisição 

de stock e na sua respetiva manutenção. Nesse sentido, parece-me oportuno compreender 

qual a relação entre o nível de serviço adotado pelas organizações de saúde e o que é gasto 

por estas, percentualmente, a nível do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias 

Consumidas (CMVMC), já que este é o valor que melhor permite comparar as organizações. 

Na tabela 70 encontram-se os resultados dessa relação. 

 
 
 
 

                                                
14 Estas percentagens foram calculadas em função das 12 organizações das quais foi possível obter-se resposta, 
ou seja, a organização que se encontra como “Missing” não foi contemplada nos cálculos. 
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Tabela 70 - Relação entre o valor percentual do CMVMC e do nível de serviço 

 Percentagem do nível de serviço 

Total <70% 70-80% 81-90% 91-100% 

Count Count Count Count 

Percentagem do valor do 

orçamento hospitalar afeto 

aos bens de consumo 

<10% 2 0 0 1 3 

11-20% 1 0 0 1 2 

21-30% 0 0 2 3 5 

31-40% 0 0 0 1 1 

41-50% 0 0 0 1 1 

Total 3 0 2 7 12 

 

 Na tabela anterior verifica-se que a maioria das organizações (3 de 5) que apresentam 

uma menor percentagem do valor do orçamento hospitalar afeto aos bens de consumo (<10% 

e 11-20%), são as que apresentam uma percentagem de nível de serviço mais baixa (<70%). 

No que diz respeito às organizações que realizam um nível de serviço entre 81% e 

90%, estas apresentam uma percentagem do valor do orçamento hospitalar afeto aos bens 

de consumo que se situa entre os 21 e os 30%, com uma frequência de dois. Assim, em 

função dos dois grupos anteriormente referidos, pode dizer-se que houve um aumento da 

percentagem do que é gasto em bens de consumo face ao aumento da percentagem do nível 

de serviço. 

Relativamente ao último intervalo do nível de serviço que é realizado (91-100%), este 

é o que apresenta uma maior frequência de organizações (7), as quais se encontram 

distribuídas por todos os intervalos da percentagem do valor do orçamento hospitalar afeto 

aos bens de consumo, existindo uma maior concentração no intervalo de 21-30%, tal como 

acontecia no intervalo de nível de serviço de 81-90%. 

De referir ainda que 2 das 7 organizações que realizam um nível de serviço de 91-

100% encontram-se posicionadas entre os 31% e os 50% relativamente à percentagem do 

valor do orçamento hospitalar afeto aos bens de consumo, o que representar um aumento 

face ao intervalo anterior do nível de serviço (81-90%). 

 Estes resultados demonstram que, de uma forma geral, existe uma tendência de que 

à medida que a percentagem do nível de serviço aumenta, a percentagem do valor do 

orçamento hospitalar afeto aos bens de consumo também aumenta, com a exceção de duas 

organizações, que realizam um nível de serviço de 91-100%, mas com um valor do orçamento 

hospitalar afeto aos bens de consumo que varia de <10% a 20%. 
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Questão 19 - Análise ABC na gestão de stocks 

Com a presente questão, o objetivo é perceber se as organizações de saúde, no 

decorrer do seu processo de aprovisionamento, efetuam uma divisão dos artigos em função 

da sua importância para as mesmas. 

A importância desta questão relaciona-se com o facto de que associado à gestão dos 

artigos estão recursos, e saber quais os artigos que necessitam de uma maior monitorização 

é fundamental para que esses mesmos recursos sejam bem alocados à sua gestão a fim de 

que a sua a falta não ocorra, até porque nem todos os artigos apresentam a mesma 

importância. De seguida, através da tabela 71, encontram-se os resultados referentes da 

presente questão para todas as organizações de todos os grupos. 

 
Tabela 71 - Utilização da análise ABC no processo de aprovisionamento 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização da Análise ABC no 

processo de aprovisionamento 

Sim 3 3 4 1 2 2 15 

Não 1 2 2 1 0 0 6 

 

 Na tabela anterior verifica-se que das 21 organizações de saúde, 15 utilizam a análise 

ABC para efetuar a divisão dos seus artigos em função da importância que estes apresentam 

para as mesmas.  

Estes resultados, apesar de apresentarem serem positivos face ao número de 

organizações que utilizam esta metodologia, constata-se que ainda existe oportunidade de 

melhoria, já que algumas destas organizações não efetuam uma agregação dos artigos em 

diferentes grupos de forma a definir políticas de controlo de inventário comuns para cada 

grupo, em função da sua importância no sistema de inventário (Millstein, Yang e Li (2014) e 

Chen, Li e Liu (2008)), não evidenciando assim uma preocupação em gerir melhor os seus 

stocks de forma a alocar os limitados recursos disponíveis onde estes terão um maior impacto, 

como é o objetivo desta metodologia, segundo Beheshti; Grgurich e Gilbert (2012). 

De referir ainda que a utilização desta metodologia, segundo Ramos (2010), em função 

da importância atribuída aos vários artigos, irá permitir que as organizações saibam quais os 

artigos que devem possuir uma monitorização contínua (Modelo de Revisão Contínua), e 

quais devem possuir uma monitorização periódica (Modelo de Revisão Periódica), já que esta 

metodologia é um instrumento de apoio à decisão sobre que artigos devem ser alvo de um 

maior investimento em termos de controlo de stocks. 
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Questão 20 - Just-in-time (JIT) 

 Com esta questão o objetivo é compreender de que forma é que as organizações de 

saúde se pretendem posicionar face à utilização da filosofia JIT, uma vez que estar em 

sintonia com esta metodologia significa estar focado em reduzir e eliminar desperdício e 

alcançar a excelência em toda a organização, conforme referem Gupta (2012) e Green Jr. et 

al. (2014). 

 A respeito desta questão importa destacar um problema detetado na sua conceção, já 

que nesta são apresentadas e descritas as várias vertentes que caracterizam o JIT, para que, 

quem responde ao inquérito por questionário, consiga facilmente concluir se considera que a 

organização de saúde em causa consegue alcançar cada uma dessas vertentes. Contudo, a 

vertente “Lote unitário” encontra-se mal descrita, já que é dito que esta diz respeito a: “Se só 

se produz um cuidado de saúde de cada vez.”, quando na verdade a sua descrição deveria 

de ser: “Se só se produz em função das necessidades – se não se produzem cuidados de 

saúde irrelevantes.”. 

Esta situação levou à necessidade de retirar as respostas de todas as organizações 

hospitalares da análise dos resultados relativamente à vertente “Lote unitário” do JIT, pelo 

que a análise em vez de ter em consideração 7 vertentes, apenas terá 6. 

De referir ainda que, de forma a averiguar qual o número de organizações que 

conseguem alcançar a totalidade das vertentes do JIT, tornou-se necessário criar uma nova 

variável, com o nome de “jit_total”. De seguida, através da tabela 72, apresentam-se os 

resultados para essa variável. 

 
Tabela 72 - Total de organizações que alcançam todas as vertentes do JIT 

 Grupo da ACSS a que a organização 

de saúde pertence 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Alcançar todas as vertentes do JIT 

(sem a vertente "Lote unitário") 

Sim 0 1 0 0 0 0 1 

Não 4 4 6 2 2 2 20 

 

 Na tabela anterior verifica-se que apenas 1, das 21 organizações, considera alcançar 

as seis vertentes do JIT, pelo que estes resultados não são positivos, uma vez que as 

organizações estão a desperdiçar uma oportunidade para se tornarem mais eficientes através 

da eliminação do seu desperdício. 
Ainda a este respeito, importa referir que apesar da maioria das organizações não 

considerarem alcançar, simultaneamente, as seis vertentes do JIT, não significa que as 

mesmas não consigam alcançar nenhuma delas. Desta forma, no Anexo 12 encontram-se as 

percentagens do total de vertentes que cada organização considera alcançar. 
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Posto isto, parece ainda relevante fazer uma análise, através da tabela 73, a cada uma 

das vertentes de forma isolada, o que irá permitir compreender quais as vertentes que são 

mais alcançadas pelas organizações e, consequentemente, quais os aspetos que são tidos 

em maior consideração por parte das organizações de saúde. 

Mas antes de avançar para essa análise, importa ainda deixar uma nota de destaque 

relacionada com o facto de que, no decorrer das atividades das organizações de saúde, 

existem, no meu ponto de vista, alguns fatores que podem influenciar as respostas das 

organizações que constituem a amostra, levando a que estas considerem que uma 

determinada vertente do JIT possa não ser alcançada. Esses fatores, nas vertentes que se 

consideram poder ser influenciadas, são: 

 Zero defeitos: Nesta vertente importa referir que é difícil que os defeitos não ocorram 

no decorrer da prestação de cuidados, uma vez que estes cuidados são prestados por 

pessoas, as quais estão sujeitas a errar, ainda que dos seus erros possam resultar 

consequências negativas tanto para o utente como para a organização. Neste sentido, 

torna-se compreensível se esta for uma das vertentes menos alcançadas por parte 

das organizações de saúde; 

 Zero stocks: Esta é uma vertente que é caracterizada por se possuir o mínimo de stock 

possível, pelo que a resposta por parte das organizações pode ser alvo de alguma 

subjetividade, já que apurar este valor pode ser um exercício difícil tendo em 

consideração que estas se situam num setor onde a imprevisibilidade associada ao 

consumo está bastante presente. Ainda assim, esta questão serve também para 

refletir a perceção das organizações de saúde relativamente a se consideram ter 

excesso de stock ou não. 

 
Tabela 73 - Presença de cada uma das vertentes do JIT no total de organizações 

 Zero 
defeitos 

Zero 
preparação 

Zero 
stocks 

Zero 
movimentação 

Zero 
quebras 

Lead time 
zero 

Número de 
organizações 

4 8 11 12 4 14 

Taxa de 
utilização 

19,05% 38,1% 52,38% 57,14% 19,05% 66,67% 

 

Em função da tabela anterior, as vertentes mais alcançadas, por ordem decrescente, são: 

1. Lead time zero (66,67% - 14 organizações); 

2. Zero movimentação (57,14% - 12 organizações); 

3. Zero stocks (52,38% - 11 organizações); 

4. Zero preparação (38,1% - 8 organizações); 

5. Zero defeitos e Zero quebras (19,05% - 4 organizações); 
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Tendo em conta estes resultados, verifica-se que a vertente mais alcançada por parte 

das organizações é o “Lead time zero”, contabilizando um total de 14 organizações. Esta 

vertente é caracterizada por se ter os materiais disponíveis quando estes são necessários, o 

que significa que, face aos resultados, em mais de metade das organizações os seus 

fornecedores cumprem com o prazo de entrega estipulado. 

Nesse sentido, torna-se importante efetuar uma conjugação de fatores, relacionando 

as respostas dadas nesta vertente com as respostas dadas à questão 10, que diz respeito a 

se o lead time dos fornecedores é conhecido e constante. Os resultados desta relação 

encontram-se apresentados na tabela 74. 

 
Tabela 74 - Relação entre o “Lead time zero” e o Lead time conhecido e constante 

 Lead time zero 

Total Sim Não 

Count Count 

Lead time conhecido 

e constante 

Sim 9 5 14 

Não 5 2 7 

Total  14 7 21 

 

 Verifica-se que, apesar de o número de organizações ser idêntico (14) para os dois 

fatores em análise, em apenas 9 organizações esses dois fatores ocorrem simultaneamente, 

pelo que seria interessante compreender qual o motivo para que as 5 organizações que 

consideram ter um lead time conhecido e constante não considerarem alcançar o “Lead time 

zero”. Na mesma linha de pensamento, seria também interessante compreender como é que 

as 5 organizações que não possuem fornecedores com um lead time conhecido e constante 

consideram alcançar o “Lead time zero”. 

 A segunda vertente mais alcançada é o “Zero movimentação”, contabilizando 12 

organizações. Esta vertente é caracterizada por se ter os artigos necessários à produção dos 

cuidados de saúde o mais próximo possível da zona de prestação dos mesmos, o que significa, 

face aos resultados, que podem existir organizações que não têm um layout e/ou as 

infraestruturas corretas por forma a recolher os produtos da forma mais ágil possível. De referir 

que uma análise mais aprofundada sobre esta questão será elaborada no ponto seguinte, já 

que esta pode estar associada à utilização do sub-sistema do JIT, o Kanban. 

 A terceira vertente mais alcançada é “Zero stocks”, contabilizando um total de 11 

organizações. Esta vertente é caracterizada por se possuir o mínimo stock possível, o que 

significa que, face aos resultados, cerca de um pouco menos de metade das organizações 

julgam possuir excessos de stock, o que, consequentemente, significa que está a ocorrer 

desperdício associado à posse de stock, uma vez que os recursos financeiros estão 

empatados em stock em vez de noutra aplicação financeira. 
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 Neste sentido, parece interessante compreender se as organizações que consideram 

alcançar o “Zero stocks” são as mesmas que têm em consideração o custo de posse de stock 

no processo de encomenda de determinado artigo, que diz respeito às questões 8 e 9 do 

inquérito. Na tabela 75 encontram-se os resultados dessa relação. 

 
Tabela 75 - Relação entre o “Zero stocks”e o Custo de posse de stock 

 Zero stocks  

Total Sim Não 

Count Count 

Custo de posse 

de stock 

Sim (Q8)15 9 5 14 

Sim 0 1 1 

Não 2 4 6 

Total 11 10 21 

  

Na tabela anterior verifica-se que, das 11 organizações que alcançam a vertente “Zero 

stocks”, 9 têm em consideração o custo de posse de stock, o que significa que, quase na 

totalidade dos casos, existe uma relação entre ter em consideração o custo de posse de stock, 

e alcançar a vertente “Zero stocks”. É também possível constatar-se que existem 6 

organizações que ponderam o custo de posse de stock, mas que não consideram alcançar a 

vertente “Zero stocks”. 

Importa ainda referir que, no meu ponto de vista, esta vertente pode estar associada 

a alguma subjetividade, como foi referido no início deste ponto, já que considerar ter o stock 

mínimo possível pode ser um exercício complicado de realizar, uma vez que as organizações 

se situam num setor onde a imprevisibilidade associada ao consumo está presente, pelo que 

as conclusões retiradas desta vertente podem estar sujeitas a alguma subjetividade. Contudo, 

com esta vertente o objetivo foi compreender qual a perceção das organizações de saúde 

relativamente a se consideram ter excesso de stock ou não, e ficou claro que ainda existem 

organizações que podem melhorar nesse aspeto. 

 No que diz respeito à quarta vertente mais alcançada, o “Zero preparação”, esta 

apresenta uma contabilização de apenas 8 organizações. Estes resultados podem refletir a 

necessidade de reestruturação de processos por parte de grande parte das organizações, até 

porque estas, quando possível, poderiam ter preparados os materiais necessários para a 

prestação dos vários cuidados de saúde, como serve de exemplo as consultas, as 

intervenções cirúrgicas, entre outras situações, onde seja relativamente fácil de prever quais 

os materiais necessários e, em função disso, efetuar a sua respetiva preparação, de forma a 

agilizar o processo de prestação de cuidados de saúde. 

                                                
15 Respostas positivas à ponderação do custo de posse de stock na questão 8, onde se questiona se é calculada 
a quantidade que minimiza os custos totais, onde esse tipo de custo é ponderado. 
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 As vertentes menos alcançadas são o “Zero defeitos” e “Zero quebras” que 

contabilizam apenas 4 organizações. Assim, começando pela vertente Zero quebras”, esta 

caracteriza-se por não ocorrerem roturas de stock, o que, face aos resultados, significa que 

na maior parte das organizações essas roturas de stock acontecem, o que é um aspeto 

negativo na medida em que ficam doentes por tratar. 

Estas roturas de stock podem ocorrer em função de duas situações: a primeira, por 

falha no momento de se efetuar a encomenda aos fornecedores (que se relaciona com o ponto 

de encomenda), e a segunda, por falha dos fornecedores quer no prazo de entrega, como na 

entrega das quantidades encomendadas. Neste sentido, torna-se importante tentar 

compreender, em função das situações descritas anteriormente, a que se devem essas 

roturas de stocks. 

Desta forma, para a primeira situação descrita, será necessário cruzar os resultados 

da vertente “ zero quebras” do JIT com a questão 11, que diz respeito à utilização do ponto 

de encomenda. Já para a segunda situação, será necessário cruzar os resultados da vertente 

“zero quebras” do JIT, com a questão 10, que diz respeito a se o lead time dos fornecedores 

é conhecido e constante, e com a questão 13, que diz respeito a se as quantidades, por parte 

dos fornecedores, são entregues na sua totalidade no momento que havia sido acordado. 

Adicionalmente ainda será cruzada a vertente “zero stocks” com a vertente “zero 

quebras”, ambas pertencentes ao JIT, já que, assim, será possível compreender qual a 

relação entre a existência de roturas de stock e o posicionamento das organizações face à 

existência de mais ou menos stock. De seguida, através das tabelas 76, 77, 78 e 79, 

encontram-se os resultados para o que foi descrito anteriormente. 

 
Tabela 76 - Relação entre o “Zero quebras” e o Ponto de Encomenda 

 Zero quebras  

Total Sim Não 

Count Count 

Ponto de 

Encomenda 

Sim 4 16 20 

Não 0 1 1 

Total 4 17 21 

  

Na tabela 76 verifica-se que, das 17 organizações que apresentam roturas de stock, apenas 

existe 1 em que a não utilização do ponto de encomenda pode justificar a ocorrência dessas 

mesmas roturas. Também se verifica que em 16 das 20 organizações que utilizam ponto de 

encomenda, já ocorreram roturas de stock, pelo que se o ponto de encomenda estiver bem 

definido e for acionado de forma oportuna, a razão para a ocorrência das roturas de stock terá 

de ser outra. 

 



LXV 

 

Tabela 77 - Relação entre o “Zero quebras”e o Lead time conhecido e constante 

 Zero quebras 

Total Sim Não 

Count Count 

Lead time conhecido 

e constante 

Sim 4 10 14 

Não 0 7 7 

Total  4 17 21 

 

Tabela 78 - Relação entre o “Zero quebras” e as Quantidades entregues na totalidade 

 Zero quebras 

Total Sim Não 

Count Count 

Quantidades entregues 

na totalidade 

Sim 4 16 20 

Não 0 1 1 

Total 4 17 21 

 

 Começando pela relação entre a vertente “Zero quebras” e o lead time conhecido e 

constante, verifica-se que das 17 organizações que apresentam roturas de stock, 7 não 

possuem fornecedores com um lead time conhecido e constante, o que pode explicar as 

roturas de stock nestas organizações. Ainda assim, 10, dessas 17 organizações, apresentam 

ter fornecedores com um lead time conhecido e constante, pelo que terá que existir outro 

motivo para a ocorrência de roturas de stock. 

 No que diz respeito à relação entre a vertente “Zero quebras” e as quantidades 

entregues na totalidade e no momento que havia sido acordado com o fornecedor, verifica-se 

que em apenas 1 organização é possível associar as roturas de stock com o não receber as 

quantidades na sua totalidade e no momento que havia sido acordado. Ainda assim, 16 das 

17 organizações que apresentam roturas de stock, recebem as quantidades na sua totalidade 

e no momento que havia sido acordado, pelo que esta também não é a principal razão para 

a ocorrência das roturas de stock. 

Posto isto, importa ainda analisar a relação entre o “Zero quebras” e o “Zero stocks” 

por forma a compreender se as organizações que têm roturas de stocks, são as que 

consideram possuir um mínimo de stock possível. Os resultados dessa relação encontram-se 

apresentados na tabela 79. 
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Tabela 79 - Relação entre o “Zero quebras” e o “Zero stocks” 

 Zero quebras 

Total Sim Não 

Count Count 

Zero stocks 
Sim 3 8 11 

Não 1 9 10 

Total 4 17 21 

 

Na tabela anterior verifica-se que 8 das 17 organizações que apresentam roturas de 

stock, consideram ter o mínimo de stock possível, o que pode ser uma das razões para que 

as roturas de stocks aconteçam, já que é um risco inerente à tentativa de se tentar possuir 

níveis de stocks mais baixos. Ainda assim, esta não pode ser considerada a única razão para 

todas as organizações que apresentam roturas de stock.  

 Posto isto, depois da análise efetuada entre a vertente “Zero quebras” com outras 

variáveis, foi possível compreender que todas essas variáveis podem ter algum impacto para 

que as roturas de stock aconteçam. Contudo, ainda podem ser apontadas, através de um 

exercício de reflexão, outras razões para que essas roturas aconteçam: 

 Falta de liquidez financeira para fazer face aos compromissos com os fornecedores 

(Lei dos compromissos); 

 Ponto de encomenda mal ajustado às necessidades da organização; 

 Falha humana na altura de efetuar a encomenda; 

 Variações no consumo bastante superiores à média, o que leva a que os fornecedores 

não tenham os meios necessários para disponibilizar os artigos da forma mais 

oportuna possível. 

 

Ainda relativamente à vertente “Zero quebras” importa referir que, tal como na vertente 

“Zero movimentação”, será feita também uma análise no ponto seguinte, já que é possível 

estabelecer uma relação entre a ocorrência de roturas de stock e a utilização do sub-sistema 

do JIT, o Kanban.    

Passando para a última vertente a ser abordada, o “Zero defeitos”, tal como a anterior, 

esta também só é alcançada por 4 organizações. Esta vertente é caracterizada por os 

cuidados de saúde serem bem feitos à primeira, pelo que os resultados não apresentam ser 

positivos. Ainda assim, estes resultados compreendem-se, já que basta a ocorrência de um 

erro para que esta vertente não seja alcançada, e uma vez que os cuidados de saúde são 

prestados por pessoas, estas podem erram. Importa ainda salientar, face aos resultados, a 

importância da standardização de procedimentos e processos por parte das organizações, a 
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fim de se escolherem os que permitem oferecer uma maior segurança para o doente, de forma 

a minimizar os erros. 

 Posto isto, depois de analisadas todas as vertentes do JIT de forma individual, foi 

possível verificar-se que, das seis vertentes que caracterizam esta metodologia, apenas existe 

1 organização que considera alcançar todas as vertentes (com a exceção da vertente “Lote 

unitário”, que foi retirada da análise), o que significa que muitas organizações de saúde estão 

a perder uma oportunidade para se tornarem mais competitivas através da eliminação de 

alguns dos seus desperdícios, e melhorar na qualidade dos cuidados de saúde que são 

prestados ao utentes como referem Gupta (2012) e Green Jr. et al. (2014). 

 

Questão 21 e 22 - Kanban e e-Kanban 

 Com estas questões, o objetivo é compreender se as organizações utilizam o sub-

sistema do JIT, o Kanban (questão 21), e se, associado a essa metodologia, são utilizadas 

tecnologias de informação e comunicação (questão 22), o que irá dar resposta a se as 

organizações utilizam a forma tecnológica do Kanban (e-Kanban).  

A importância destas questões relaciona-se com o facto de que esta metodologia é 

importante para controlar melhor os stocks em processo, a produção, o abastecimento de 

componentes, bem como o respetivo fluxo de informações associadas, a fim de disponibilizar 

os artigos de forma mais oportuna, como foi referido no ponto 2.5.1.4. 

Posto isto, antes de avançar para a análise das questões, importa referir a criação de 

algumas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o que se pretende estudar: 

 e_kanban (Utilização do e-Kanban); 

 kanban_jit_movimentacao_quebras (Alcançar o “zero movimentação” e “zero quebras” 

utilizando o Kanban); 

 kanban_jit_movimentacao_quebras_tic (Alcançar o “zero movimentação” e “zero 

quebras” utilizando o e-Kaban). 

 

De seguida, através da tabela 80, apresentam-se os resultados referentes à questão  

21, que dizem respeito às organizações que utilizam a metodologia Kanban. 

 
Tabela 80 - Utilização do Kanban 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização de armários nos  

serviços clínicos (Kanban) 

Sim 3 5 5 1 2 1 17 

Não 1 0 1 1 0 1 4 
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 Na tabela anterior verifica-se que 17, das 21 organizações, utilizam armários nos seus 

serviços clínicos. Estes resultados, ainda que não sejam perfeitos, são positivos, já que que 

a maior parte das organizações utilizam o Kanban, demonstrando que existe uma 

preocupação em controlar melhor os stocks em processo, a produção e o abastecimento de 

componentes, já que este é o objetivo desta metodologia (Junior e Filho, 2009). 

 Depois de verificado o número de organizações que utilizam o Kanban, importa agora, 

através da questão 22, compreender qual o número dessas organizações que procuram tirar 

proveito da versão tecnológica do Kanban (e-Kanban), cujos resultados se encontram 

apresentados na tabela 81. 

 
Tabela 81 - Utilização do e-Kanban 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Tecnologias de informação e 

comunicação associadas à 

utilização dos armários (e-Kanban) 

NA16 1 0 1 1 0 1 4 

Sim 3 4 5 1 1 0 14 

Não 0 1 0 0 1 1 3 

 

 Nos resultados constata-se que, 14 das 17 organizações procuram associar 

tecnologias de informação e comunicação à metodologia Kanban, o que significa que mais de 

metade das organizações procuram não só melhor registar e consultar os vários artigos que 

são utilizados no decorrer da prestação dos cuidados de saúde, de forma a eliminar os furtos 

e perdas, como melhorar e formalizar o processo de comunicação a fim de eliminar muitos 

dos erros manuais do Kanban convencional associados à reposição dos materiais, tornando 

a comunicação com os fornecedores mais clara, minimizando a escassez de materiais 

(roturas), simplificando o processo de compra, e melhorando a transparência da cadeia de 

abastecimento, conforme referem Kouri, Salmimaa e Vilpola (2007), BIQ Health Solutions 

(s.d.) e MacKerron et al. (2014) como sendo as vantagens associadas ao e-Kanban. 

 Posto isto, tendo em consideração estas vantagens, importa agora compreender se as 

organizações que utilizam esta metodologia conseguem tirar partido da mesma, alcançando 

algumas das vertentes do JIT que anteriormente foram referidas: “Zero movimentação” e o 

“Zero quebras”. A escolha da vertente “Zero movimentação” relaciona-se com o facto de a 

utilização do Kanban permite ter os materiais necessários à produção de cuidados de saúde 

o mais próximo possível das zonas de prestação dos mesmos e, em função disso, permitir 

que os profissionais de saúde diminuam as suas movimentações.  

                                                
16 Não aplicável (NA) 
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Relativamente à vertente “Zero quebras”, a metodologia Kanban, através do controlo 

que permite que seja feito sobre os stocks, irá levar com que uma melhor gestão dos mesmos 

seja feita e, em função disso, poderá aumentar a probabilidade da não existência de rotura de 

stocks. De seguida, através das tabelas 82 e 83 encontram-se os resultados para a relação 

entre a utilização do Kanban e e-Kanban e a vertente “Zero movimentação”. 

 
Tabela 82 - Relação entre o Kanban e o “Zero Movimentação” 

 Zero movimentação  

Total Sim Não 

Count Count 

Utilização do 

Kanban 

Sim 12 5 17 

Não 0 4 4 

Total 12 9 21 

 

Tabela 83 - Relação entre o e-Kanban e o “Zero Movimentação” 

 Zero movimentação  

Total Sim Não 

Count Count 

Utilização do 

e-Kanban 

Sim 11 3 14 

Não 1 6 7 

Total 12 9 21 

 

 Na tabela 82 verifica-se que das 17 organizações que utilizam o Kanban, 12 (70,59%) 

conseguem alcançar a vertente “Zero movimentação”. Por outro lado, das 12 organizações 

que alcançam o “Zero movimentação”, todas utilizam a metodologia Kanban, pelo que se pode 

dizer que o alcançar a vertente “Zero movimentação” do JIT pode estar associada à utilização 

da metodologia Kanban. 

 Relativamente à tabela 83, é possível verificar-se que das 14 organizações que 

utilizam o e-Kanban, 11 (78,57%) conseguem alcançar a vertente “Zero movimentação”. Estes 

resultados refletem que, à partida, com a utilização do e-Kanban, a vertente “Zero 

movimentação” é mais facilmente alcançada (78,57% > 70,59%). 

 Após analisada a relação entre a vertente “Zero movimentação” e a utilização do 

Kanban e e-Kanban, importa agora efetuar o mesmo processo para a vertente “Zero quebras”, 

cujos resultados se encontram nas tabelas 84 e 85. 
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Tabela 84 - Relação entre o Kanban e o “Zero Quebras” 

 Zero quebras  

Total Sim Não 

Count Count 

Utilização 

do Kanban 

Sim 4 13 17 

Não 0 4 4 

Total 4 17 21 

 

Tabela 85 - Relação entre o e-Kanban e o “Zero Quebras” 

 Zero quebras  

Total Sim Não 

Count Count 

Utilização 

do e-Kanban 

Sim 3 11 14 

Não 1 6 7 

Total 4 17 21 

 

 Na tabela 84 verifica-se que das 17 das organizações que utilizam o Kanban, apenas 

4 (23,53%) conseguem alcançar a vertente de “Zero quebras”. Estes resultados já eram de 

esperar, uma vez que no ponto abordado anteriormente, que diz respeito ao JIT, já se tinha 

verificado que eram muito poucas as organizações que não tinha roturas de stock. Ainda 

assim, é interessante constatar que todas as organizações que alcançam o “Zero quebras” 

utilizam a metodologia Kanban, o que acaba por demonstrar que nas poucas organizações 

em que não ocorrem roturas de stock, o Kanban encontra-se presente. 

 Relativamente à tabela 85, face à 84, constata-se que das 4 organizações que utilizam 

o Kanban e onde não ocorrem roturas de stock, 3 utilizam o e-Kanban, pelo que apesar de 

serem poucos os casos, a versão mais simples do Kanban pode já permitir a não ocorrência 

de roturas de stock. 

Estes resultados refletem que tanto a utilização do Kanban como do e-Kanban não 

possibilitam evitar as roturas de stock nestas organizações, pelo que não se pode considerar 

que estas roturas ocorram pela não utilização de metodologias deste tipo, pelo que devem 

existir outras razões para que estas roturas de stock aconteçam, como as que foram indicadas 

no final na análise à questão anterior (Questão 20 – Just-in-time (JIT)). 

 Adicionalmente, parece-me ainda interessante compreender o número de 

organizações que consegue alcançar, simultaneamente, o “Zero movimentação” e o “Zero 

quebras”, tanto com a utilização do Kanban, como com a utilização do e-Kanban, cujos 

resultados encontram-se nas tabelas 86 e 87. 
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Tabela 86 - Relação entre o Kanban e o “Zero movimentação e quebras” 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização do Kanban e alcançar o 

"Zero movimentação" e o "Zero quebras" 

Sim 0 1 0 1 0 0 2 

Não 4 4 6 1 2 2 19 

 

Tabela 87 - Relação entre o e-Kanban e o “Zero movimentação e quebras” 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

Total 
A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização do e-Kanban e alcançar o 

"Zero movimentação" e o "Zero quebras" 

Sim 0 1 0 1 0 0 2 

Não 4 4 6 1 2 2 19 

 

 Nas tabelas supra apresentadas, apesar de os resultados não serem muito 

significativos devido ao facto de na maior parte das organizações ocorrerem roturas de stocks, 

verifica-se que apenas 2 organizações conseguem alcançar, simultaneamente, as vertentes 

“Zero movimentação” e “Zero quebras” aquando da utilização do Kanban, e que essas 

organizações são as mesmas que utilizam o e-Kanban. 

Neste sentido, face aos resultados alcançados, importa salientar que o foco na maior 

parte das organizações deve incidir na resolução dos problemas associados às referidas 

roturas, para que seja possível tirar o máximo de partido da implementação deste tipo de 

metodologias, como acontece em grande parte das organizações inquiridas, como é possível 

constatar-se nas tabelas 84 e 85. 

 

Questão 23 a 25 - MRP e MRP II 

Com estas questões, o objetivo é compreender se as organizações utilizam 

metodologias similares ao Material Requirement Planning (MRP- questões 23 e 24) e ao 

Manufacturing Resource Planning (MRP – questão 25). A importância destas questões 

relaciona-se com o facto de que estes modelos permitem controlar o inventário de materiais; 

atribuir prioridades aos materiais e ainda planear as atividades de compra, prazos de entrega 

e a própria produção. 

Desta forma, através do MRP será possível reduzir o inventário e o stock de 

segurança; aumentar o turnover do inventário; melhorar o serviço ao cliente, o planeamento, 

controlo e performance financeira; reduzir o tempo de espera (lead time) e aumentar a 



LXXII 

 

informação que servirá de base para as decisões, por exemplo, como referem Sum et al. 

(1995), Ismail (2005) e Oleskow, Pawlewski e Fertsch (2007). 

Relativamente ao MRP II, as vantagens são as mesmas que as descritas 

anteriormente, já que este é uma extensão do MRP, com a diferença de que nesta 

metodologia também será possível efetuar um controlo de como é que todos os recursos 

afetos ao processo produtivo estão a ser utilizados, tais como a mão-de-obra, máquinas, 

capacidade de produção, capacidades técnicas, energia, capital, entre outros, conforme é 

descrito no ponto 2.5.1.6. 

Posto isto, antes de avançar para a análise das questões, importa referir a criação de 

algumas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o que se pretende estudar: 

 mrp (Utiliza o MRP); 

 mrp_ii (Utiliza o MRPII). 

 

Passando para a análise propriamente dita, importa começar por entender quais das 

vertentes do MRP (questão 23 e 24), consideradas importantes de se analisar, é que as 

organizações de saúde mais utilizam. Assim, na tabela 88 encontram-se os resultados da 

realização do calendário de produção para a prestação de cuidados de saúde e, na tabela 89, 

os resultados para a realização do planeamento das necessidades de materiais para a 

realização de cada produto hospitalar. 

 
Tabela 88 - Realização do calendário de produção 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Realização de um 

calendário de produção 

Sim 3 4 4 1 2 2 16 

Não 1 1 2 1 0 0 5 

 

Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, 16 realizam um calendário de 

produção associado à prestação de cuidados de saúde. Estes resultados não apresentam ser 

coerentes, já que, no meu ponto de vista, em qualquer organização de saúde existem 

cuidados de saúde programáveis (cirurgias, consultas, entre outros), pelo que é de difícil 

compreensão existirem organizações que não agendem alguns dos seus cuidados de saúde 

a serem prestados. 

A este respeito, importa ainda referir que, na minha opinião, o planeamento dos 

cuidados de saúde pode ser feito para qualquer produto hospitalar que se pretenda 

disponibilizar (ainda que este exercício seja mais difícil de realizar para os produtos não 

programáveis/agendáveis, como é caso das necessidades de saúde de caráter de urgência), 
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através não só do estudo das necessidades de saúde da população, onde será necessário 

uma colaboração entre os hospitais e as unidades de cuidados de saúde primários, como 

através do recurso a históricos de consumo. 

Salienta-se que a importância de as organizações conseguirem prever minimamente 

os cuidados de saúde a entregar aos utentes relaciona-se com o facto de que estas vão 

conseguir planear melhor os vários materiais necessários à prestação desses mesmos 

cuidados, o que irá não só permitir reduzir os seus níveis de stock, não tendo tanto dinheiro 

empatado com o mesmo, como programar, se necessário, as respetivas encomendas para 

que a falha desses mesmos materiais não ocorra. 

 
Tabela 89 - Realização do planeamento das necessidades de materiais 

 Grupo da ACSS a que a organização de saúde pertence  

Total A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Planeamento das 

necessidades de materiais 

Sim 3 2 3 1 2 0 11 

Não 1 3 3 1 0 2 10 

 

 No que diz respeito a se as organizações realizam um planeamento das necessidades 

de materias, através dos resultados apresentados na tabela 89, verifica-se que 11 (cerca de 

52,38%), das 21 organizações, realizam esse planeamento. 

Estes resultados podem ser indicativos de existir melhoria, já que ao efetuar o 

planeamento das necessidades de materiais (Bill of Materials (BOM)) será não só possível 

fazer todo o planeamento dos vários materiais necessários à produção de cada produto 

hospitalar a ser entregue (em função do calendário de produção anteriormente referido) 

ligando a procura dos consumidores ao plano e rede de abastecimento; como também será 

possível standardizar os materiais (os que se considerarem ser os mais custo-efetivos) a 

utilizar nos vários produtos hospitalares, fazendo com que toda a organização partilhe de uma 

mesma “linguagem”, ao mesmo tempo que é possível reduzir o desperdício. 

 Importa ainda referir que estes resultados não eram os esperados, uma vez que é de 

difícil compreensão como é que algumas organizações não efetuam o planeamento das 

necessidades de materiais que serão necessários para a prestação de cuidados de saúde, já 

que deste planeamento dependem as quantidades a serem encomendadas, pelo que podem 

existir organizações que não apresentam os seus níveis de stock otimizados. 

 Desta forma, importa agora conjugar as duas variáveis anteriormente analisadas de 

forma a compreender o número de organizações que utiliza uma metodologia similar ao MRP. 

Na tabela 90 apresentam-se esses resultados. 
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Tabela 90 - Utilização do MRP 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização 

do MRP 

Sim 3 2 3 1 2 0 11 

Não 1 3 3 1 0 2 10 

 

Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, 11 (cerca de 52,38%) utilizam 

um calendário de produção, bem como um planeamento das necessidades de materiais, 

atingindo desta forma o MRP. 

Estes resultados podem ser indicativos de existir melhoria, já que esta metodologia 

permite efetuar um planeamento com base nas perspetivas de consumo e, quase metade das 

organizações podem não atingir as vantagens associadas a esta metodologia que, segundo 

Sum et al. (1995), Ismail (2005) e Oleskow, Pawlewski e Fertsch (2007), relacionam-se com: 

reduzir o inventário e o stock de segurança; aumentar o turnover do inventário; melhorar o 

serviço ao cliente, o planeamento, controlo e performance financeira; reduzir o tempo de 

espera (lead time) e aumentar a informação que servirá de base para as decisões.  

 Posto isto, importa agora analisar outra variável que irá permitir compreender qual o 

número de organizações que consegue alargar o conceito do MRP, alcançando o MRP II. Os 

resultados para essa variável encontram-se apresentados na tabela 91. 

 
Tabela 91 - Realização do planeamento de todas as necessidades de recursos 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Planeamento de todas as 

necessidades de recursos 

Sim 4 2 1 1 1 0 9 

Não 0 3 4 1 1 2 11 

Total 4 5 5 2 2 2 20 

 

Relativamente a esta variável, importa começar por referir que existiu uma organização 

do grupo C que não respondeu a esta questão, pelo que o total de respostas para esta questão 

será de 20, ao invés de 21. No que diz respeito aos resultados, verifica-se que, das 20 

organizações, 9 (cerca de 45%), procuram realizar o planeamento de todas as necessidades 

de recursos, o que significa que mais de metade das organizações inquiridas encontram-se a 

desperdiçar uma oportunidade para melhor controlar os custos envolvidos na prestação de 

cuidados de saúde. 
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 Importa referir que, no meu ponto de vista, a realização do planeamento dos recursos 

envolvidos na prestação de cuidados de saúde deve ser alargada a todos os produtos 

hospitalares, mesmo para os produtos onde sejam realizados procedimentos mais simples e 

que não envolvem tantos recursos, já que qualquer que seja o produto hospitalar a realizar 

parece ser possível, e importante, escolher e standardizar os materiais e procedimentos que 

mais custo-efetivos são para as organizações, fazendo assim com que estas caminhem em 

direção a uma maior eficiência. 

 Posto isto, conjugando todas as variáveis anteriormente abordada (“realizar um 

calendário de produção”; “realizar um planeamento das necessidades de materiais” e “realizar 

o planeamento de todas as necessidades de recursos”), é possível compreender o número 

de organizações que conseguem alcançar o MRP II. Os resultados dessa conjugação de 

variáveis encontram-se apresentados na tabela 92. 

 
Tabela 92 - Utilização do MRP II 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização do 

MRP II 

Sim 3 2 0 1 1 0 7 

Não 1 3 5 1 1 2 13 

Total 4 5 5 2 2 2 20 

  

De referir que, devido à não resposta de uma organização na variável anterior, só 

fazem parte desta análise 20 organizações. Relativamente aos resultados, verifica-se que das 

20 organizações, apenas 7 (cerca de 35%) é que conseguem alcançar o MRP II. 

Estes resultados permitem concluir que existe margem para melhoria, uma vez que, 

com base na revisão da literatura e no exemplo prático apresentado no Anexo 3, esta é uma 

das metodologias que melhor permite controlar todos os recursos envolvidos na produção 

hospitalar, pelo que pode passar por metodologias deste tipo a capacidade de as 

organizações eliminarem parte do seu desperdício, tornando-se assim mais eficientes. 

 

Questão 26 e 27 - VMI 

 Com estas questões, o objetivo é compreender se as organizações utilizam o Vendor 

Managed Inventory (VMI). Desta forma, o objetivo da questão 26 é saber se existem artigos 

cuja gestão é feita exclusivamente por parte dos fornecedores e, o da questão 27 é 

compreender se na gestão desses mesmos artigos existe partilha de informação através de 

uma plataforma eletrónica, pois só assim se pode considerar que as organizações tiram 

partido de uma solução de VMI. 
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 A importância destas questões relaciona-se com o facto de que esta metodologia 

permite reduzir os níveis de stock na cadeia de abastecimento, os custos no transporte e 

distribuição, aumentar a disponibilidade de mercadorias na localização do cliente (reduzindo 

o lead time) e ainda possibilita que o pessoal afeto à gestão de stocks possa focar-se noutras 

prioridades (USAID (2012); Hariga et al. (2013) e Irungu e Wanjau (2011)). 

Posto isto, antes de avançar para a análise das questões, é de referir a criação de 

duas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o que se pretende estudar: 

 vmi; 

 gestao_fornecedores_outra_partilha. 

 

Passando para a análise propriamente dita, importa começar por entender qual o 

número de organizações onde os stocks são geridos pelos fornecedores, cujos resultados se 

encontram na tabela 93. 

 
Tabela 93 - Artigos geridos pelos fornecedores 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Artigos geridos 

pelos fornecedores 

Sim 0 2 2 2 2 0 8 

Não 4 3 4 0 0 2 13 

 

 Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, apenas 9 (42,9%) têm artigos 

que são geridos pelos seus fornecedores. A este respeito, importa salientar que estes 

resultados não indicam que a totalidade dos artigos destas organizações são geridos pelos 

fornecedores, mas sim que nestas organizações existem artigos que são geridos pelos 

fornecedores. 

Estes resultados, no meu ponto de vista, não se devem considerar positivos ou 

negativos, uma vez que as organizações podem ter na sua posse os recursos e capacidades 

de gestão suficientes para gerir os seus artigos de forma eficiente. Ainda assim, deixar a 

gestão dos artigos a cargo dos fornecedores pode trazer benefícios para as organizações, já 

que poderá permitir reduzir os níveis de stock na cadeia de abastecimento, os custos no 

transporte e distribuição, aumentar a disponibilidade de mercadorias na localização do cliente 

(reduzindo o lead time) e ainda possibilita que o pessoal afeto à gestão de stocks possa focar-

se noutras prioridades (USAID (2012); Hariga et al. (2013) e Irungu e Wanjau (2011)). 

Para que tal aconteça, torna-se necessário que a partilha de informação com os 

fornecedores, relativamente ao estado de consumo dos stocks, seja feita através de uma 
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plataforma que permita um acesso fácil, rápido e que não tenha erros associados à informação 

gerada, para que todo o processo possa ocorrer de forma mais dinâmica e ágil. 

Neste sentido, importa agora compreender, das 8 organizações que têm artigos 

geridos pelos seus fornecedores (tabela 93), quais as que partilham informações associadas 

ao consumo desses artigos através de uma plataforma eletrónica, o que irá permitir conhecer 

quais as organizações que alcançam o VMI. Os resultados dessa relação encontram-se 

apresentados na tabela 94. 

 
Tabela 94 - Utilização do VMI 

 Grupo da ACSS a que as organizações 

de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização do VMI 
Sim 0 1 1 0 1 0 3 

Não 4 4 5 2 1 2 18 

 

 Em função da tabela 93, verifica-se que, das 8 organizações que têm artigos geridos 

pelos seus fornecedores, apenas 3 (tabela 94) utilizam uma plataforma eletrónica para 

partilhar informações com os seus fornecedores, pelo que estas são as únicas organizações 

que conseguem alcançar o VMI. 

 Estes resultados demonstram que a metodologia VMI apresenta uma baixa adoção 

por parte das organizações de saúde, o que até se pode justificar pelas desvantagens 

associadas a esta metodologia, já que esta está associada a alguma dificuldade de 

implementação, devido à necessidade de investimento em sistemas de informação e 

processos de gestão, e pelo facto de que esta metodologia requer a necessidade de elevados 

níveis de confiança, integração de sistemas de informação e de sistemas de identificação de 

produtos comuns, como referem Lee et al. (2008). 

 Importa ainda salientar que os resultados apresentados não significam que outras 

organizações não tenham os seus artigos geridos pelos seus fornecedores, antes pelo 

contrário como se verifica na tabela 93, já que as organizações que têm artigos geridos pelos 

seus fornecedores são 8, e apenas 3 dessas é que conseguem alcançar o VMI, sendo que a 

diferença reside no método de troca de informação que é utilizado entre as mesmas. 

 Nesse sentido, importa agora compreender quais as outras formas de partilha de 

informação que são utilizadas pelas 5 organizações restantes, até porque estas podem fugir 

um pouco ao que é o VMI tradicional, encontrando outras formas, que podem ser mais 

económicas. Os resultados dessas outras partilhas de informação encontram-se 

apresentadas na tabela 95.  
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Tabela 95 - Outras formas de partilha de informação 

 Frequência 

Outras formas 

de partilha 

de informação 

Envio de nota de encomenda ao fornecedor, do material consumido. 1 

Fisicamente 1 

Inventário 1 

Os responsáveis pelos centros de custo reportam ao 

aprovisionamento os consumos efetuados e posteriormente, é emitida 

a nota de encomenda com os respetivos códigos de artigo. 

1 

Requisições nominais do B.O. 1 

Total 5 

 

 Na tabela apresentada, verifica-se que 2 organizações referem que é enviada uma 

nota de encomenda ao fornecedor do material consumido, o que, se a interpretação foi a 

correta, relacionam-se com os produtos que se encontram à consignação neste tipo de 

organizações. Este método de partilha de informação utilizado acaba por ser menos eficiente 

(mas mais barato) que a plataforma eletrónica comum utilizada no VMI. 

 Posteriormente, verifica-se que uma organização refere como forma de partilha de 

informação “Inventário” e outra “Requisições nominais do B.O.”, o que não permite tirar 

conclusões, já que não é explícito de que forma é que essa partilha é efetuada. 

 A última forma de partilha de informação a abordar relaciona-se com a “Fisicamente”, 

a qual, se a interpretação for a correta, parece ser um método interessante na medida em que 

através de um encontro físico/pessoal será possível não só efetuar a partilha de informação 

referente aos consumos de forma mais barata (não é necessário a implementação de 

tecnologias de informação) e criar uma maior proximidade entre a organização cliente e a 

organização fornecedora, como ainda seria possível comunicar detalhes mais específicos 

relativamente a como deve decorrer o próximo período de aprovisionamento. 

 Ainda assim, esta abordagem parece estar associada a algumas desvantagens face à 

metodologia de VMI, nomeadamente no consumo de tempo e no facto ser um processo pouco 

automatizado, dinâmico e ágil. 

 Posto isto, face ao que foi abordado neste ponto, é de referir que passar a gestão dos 

vários artigos para os fornecedores através da utilização de um sistema como o VMI pode ser 

uma alternativa consistente para as organizações de saúde, uma vez que, segundo Dong e 

Xu (2002), citando Gerber (1991), esta metodologia na gestão de materiais de um hospital, 

alcançou uma maior eficácia do que o JIT (Just in Time) ou métodos de redução de stocks. 

Mas não só, ao deixar a gestão dos artigos a cargo dos fornecedores vai permitir que o 

pessoal das organizações afeto a essas atividades se possa focar noutras prioridades, já que 

não se torna necessário existir uma preocupação associada ao estado dos stocks, ao ponto 
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de encomenda e ao lead time dos fornecedores, uma vez que cabe aos fornecedores efetuar 

a gestão desses aspetos. 

 

 

A.10.3 Grupo III - Gestão de Armazém 

Neste terceiro grupo de questões que se encontra no inquérito por questionário, o 

objetivo é conhecer qual o formato do armazém, a(s) metodologia(s) de arrumação que são 

utilizadas no mesmo, bem como a(s) metodologia(s) de picking que são adotadas pelas várias 

organizações de saúde. De seguida apresentam-se, através de subpontos, as várias 

metodologias a serem alvo de análise, bem com as respetivas questões do inquérito que lhes 

dizem respeito.  

 

Questão 28 - Formato do armazém 

Com esta questão, o objetivo é compreender qual o layout em armazém (“U”, “I” ou 

“L”) que é utilizado pelas organizações de saúde, já que diferentes layouts têm implicações 

distintas na agilidade e organização com que as atividades dentro do armazém são realizadas. 

De seguida, na tabela 96, apresentam-se os resultados referentes a esta questão. 

Tabela 96 - Formatos em armazém utilizados 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Formatos em 

armazém utilizados 

Formato em U 2 1 2 0 1 1 7 

Formato em L 0 0 1 0 0 1 2 

Formato em I 2 4 0 1 1 0 8 

Outro 0 0 3 1 0 0 4 

 

Na tabela anterior verifica-se que o formato mais utilizado em armazém por parte das 

organizações de saúde é o “I”, com uma frequência de 8, seguindo-se do formato em “U” com 

uma frequência de 7 e do formato “Outro” com uma frequência de 4, já em último lugar de 

utilização encontra-se o formato em “L”, com uma frequência de 2. Estes resultados 

demonstram que a maior parte das organizações utiliza um formato em armazém com fluxo 

direcionado (formato em “I” e “L”), com uma frequência de 10 organizações, o que significa, 

segundo Ramos (2010), que estas organizações utilizam um formato que diminui os 

congestionamentos dentro e fora do armazém nas operações de receção e expedição, uma 

vez que estas acontecem em espaços físicos distintos. 

É ainda possível constatar-se que 7 organizações utilizam um formato em armazém 

com fluxo quebrado (formato em “U”), o que significa, segundo Ramos (2010), que estas 
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organizações utilizam um formato que reduz a distância média percorrida nas atividades de 

arrumação e picking. Posto isto, importa agora compreender quais são os outros tipos de 

formatos que são utilizados pelas 4 organizações restantes, cujos resultados se encontram 

apresentados na tabela 97. 

 
Tabela 97 - Outros formatos em armazém utilizados 

 Frequência 

Outros formatos em 

armazém utilizados 

“Desenho no inquérito.” 1 

diverso 1 

Espinha 1 

T 1 

 
 Face à tabela apresentada, importa começar por referir que o primeiro tipo de formato 

não foi possível traduzir por escrito, uma vez que a sua apresentação no inquérito por 

questionário foi feita através de um desenho, o qual se apresenta na figura 15. 

 
Figura 15 - Layout utilizado por uma das organizações de saúde inquiridas 

 

 
 

 

 
O formato anteriormente apresentado parece ter semelhanças com o formato em “U”, 

conforme se pode verificar na figura 12 do capítulo 2.5.2. Contudo, certamente que existem 

diferenças para o formato que é apresentado na figura 15, uma vez que essa não foi a opção 

de resposta selecionada no inquérito por parte desta organização. A este respeito teria sido 

tanto interessante como importante compreender no que podem consistir essas diferenças, 

mas tal não foi possível de saber junto desta organização. 

Passando para o formato “diversos”, importa começar por referir que, tal como no 

formato anterior, não foi possível compreender junto da organização que utiliza este tipo de 

formato o que é que o mesmo significa ou qual é a metodologia que lhe está associada. Ainda 

assim, uma das possíveis interpretações é que pode não haver um formato definido no(s) 

armazém(ns) desta organização de saúde, o que a verificar-se pode ser um aspeto negativo 

devido à pouca sistematização que pode existir nessa mesma organização. 

No que diz respeito ao formato “Espinha”, depois de feita uma pesquisa sobre o 

mesmo, este é caracterizado, segundo Cardona et al. (2015), por ter dois corredores 

transversais diagonais, e os corredores nas zonas inferiores são perpendiculares aos 

corredores nas zonas superiores, como é possível verificar-se na figura 16. 
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Figura 16 - Formato em espinha (Fishbone) 

                  

Fonte: Cardona et al. (2015) 

 

 Os mesmos autores ainda referem um estudo de Gue and Meller (2009), os quais 

descobriram que a distância de viagem esperada do formato em espinha é até 20% menor 

comparativamente com os formatos tradicionais. A este respeito, Cardona, Rivera e Martínez 

(2012) ainda dizem que a redução dessa distância é o resultado dos corredores principais 

diagonais fazerem com que a viagem entre o ponto de depósito e recolha (P&D (Pickup and 

Deposit)) e os artigos a ser recolhidos é menor, e que num armazém tradicional retilíneo, é 

sempre necessário percorrer a distância total numa operação de picking. 

Face ao que foi descrito, seria interessante verificar se a organização que utiliza este 

formato em espinha consegue alcançar uma maior produtividade relativamente às restantes 

organizações que utilizam os formatos “tradicionais” (I, L e U). Adicionalmente, também 

importa salientar que este tipo de formato poderia ter sido incluído como uma das opções de 

resposta à questão 29. 

 Relativamente ao formato em “T”, o último a ser abordado, teria sido interessante 

compreender quais as vantagens que a organização de saúde que o utiliza julga conseguir 

alcançar, já que não se encontraram referências a este tipo de formato na literatura. 

Posto isto, importa ainda referir que o formato a ser adotado por parte das 

organizações deve estar em sintonia com os objetivos e infraestruturas das mesmas, já que 

diferentes formatos podem oferecer diferentes vantagens. E, neste aspeto, ficou claro que 

estas organizações estão mais associadas a um formato que diminua os congestionamentos 

dentro e fora do armazém (formato em “I” e “L”).  

 

Questão 29 - Metodologia de arrumação em armazém 

Com esta questão, o objetivo é compreender quais as metodologias de arrumação 

(Análise ABC por rotatividade; Análise ABC em altura e Família de produtos) que são 

utilizadas nos armazéns das diferentes organizações de saúde, já que através destas 

metodologias é possível organizar melhor a área de armazenagem e, em função disso, 

P&D 
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recolher e disponibilizar de forma mais ágil e oportuna os diferentes artigos aos vários serviços 

clínicos, conforme é descrito no final do ponto 2.5.1.3 e no ponto 2.5.2. 

Posto isto, antes de avançar para a análise das metodologias de arrumação utilizadas, 

importa referir a criação de algumas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o 

que se pretende estudar: 

 “todas_metodologias_arrumacao” (Utilização de todas as metodologias de 

arrumação); 

 “abc_altura_rotatividade” (Utilização da Análise ABC em altura e por rotatividade); 

 “abc_altura_familia_produtos” (Utilização da Análise ABC em altura e Família de 

produtos); 

 “abc_rotatividade_familia_produtos” (Utilização da Análise ABC por rotatividade e 

Família de produtos). 

 

De seguida, através da tabela 98, começa-se por apresentar os resultados para a 

variável “todas_metodologias_arrumacao”. 

 
Tabela 98 - Utilização de todas as metodologias de arrumação 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D   E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização de todas as 

metodologias de arrumação 

    Sim 0 0 0 0 1 0 1 

    Não 4 5 6 2 1 2 20 

 

 Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, apenas uma utiliza todas as 

metodologias. Estes resultados significam que estas organizações podem melhorar neste 

aspeto, uma vez que todas as metodologias associadas à arrumação e disposição dos 

produtos em armazém referidas, podem ser utilizadas em simultâneo, como se confirma 

através da organização que efetua essa utilização simultânea, até porque a agregação dessas 

metodologias irá permitir não só organizar melhor o armazém, como também agilizar todo o 

processo de recolha dos vários produtos.  

Desta forma, devido ao facto de quase todas as organizações não utilizarem as três 

metodologias em simultâneo, importa agora compreender qual o número de organizações que 

utiliza mais do que uma dessas mesmas metodologias. Para tal, tornou-se necessário agregar 

essas metodologias duas a duas, cujos resultados se encontram apresentados nas tabelas 

99, 100 e 101. 
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Tabela 99 - Utilização da Análise ABC em altura e por rotatividade 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização da Análise ABC 

em altura e por rotatividade 

 Sim 0 0 0 0 1 0 1 

 Não 4 5 6 2 1 2 20 

 
 Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, apenas 1 utiliza, 

simultaneamente, a análise ABC na arrumação em altura e na disposição dos produtos em 

armazém em função da sua rotatividade. Contudo, esta é organização que já utiliza 

simultaneamente as três metodologias, conforme se constata na tabela 98, pelo que, sem 

contar com esta organização, não existe mais nenhuma que utilize simultaneamente as duas 

metodologias em análise. 

 
Tabela 100 - Utilização da Análise ABC em altura e da família de produtos 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização da Análise ABC em 

altura e família de produtos 

 Sim 0 0 1 0 1 0 2 

 Não 4 5 5 2 1 2 19 

 

 Na tabela acima, verifica-se que, das 21 organizações, apenas 2 utilizam, 

simultaneamente, a análise ABC na arrumação em altura e uma disposição em armazém por 

família de produtos, sendo que uma delas é a referida na tabela 98. 

 
Tabela 101 - Utilização da Análise ABC em rotatividade e da família de produtos 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização da Análise ABC em 

rotatividade e família de produtos 

Sim 0 1 0 0 1 0 2 

Não 4 4 6 2 1 2 19 

 

 Na tabela anterior verifica-se que, das 21 organizações, apenas 2 utilizam, 

simultaneamente, a análise ABC para dispor os produtos em armazém em função da sua 

rotatividade e uma disposição em armazém por família de produtos. 

Desta forma, face aos resultados apresentados nas tabelas 99, 100 e 101 constata-se 

que estas organizações podem apresentar margem de melhoria, uma vez que são raras as 
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que utilizam, pelo menos, duas das metodologias de arrumação em armazém referidas, o que 

visa reforçar o que já havido sido dito face aos resultados apresentados na tabela 98. 

Posto isto, importa agora compreender qual a adoção, por parte destas organizações, 

de cada uma das metodologias individualmente, cujos resultados se encontram apresentados 

na tabela 102. 

 
Tabela 102 - Metodologias de arrumação em armazém utilizadas 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Metodologias de 

arrumação utilizadas 

Análise ABC em altura 0 0 1 0 1 0 2 

Análise ABC por rotatividade 0 2 1 1 2 1 7 

Família de produtos 4 3 5 1 1 1 15 

Outra arrumação 0 1 1 1 0 0 3 

 

Em função da tabela supra apresentada, as metodologias de arrumação mais 

utilizadas, por ordem decrescente, são: 

1. Família de produtos (71,43% - 15 organizações); 

2. Análise ABC por rotatividade (33,33% - 7 organizações); 

3. Outra arrumação (14,3% - 3 organizações); 

4. Análise ABC em altura (9,52% - 2 organizações). 

 

Nos resultados anteriores verifica-se que a metodologia de arrumação mais utilizada 

é a “Família de produtos”, o que significa que a maioria das organizações dá bastante 

importância em dispor os seus produtos em armazém em função do tipo, peso, dimensão, 

formato e/ou embalagem dos mesmos, de forma a otimizar as atividades de armazenagem e 

manuseamento, a fim de colocar em zonas mais próximas os produtos que costumam ser 

requisitados juntamente. De referir ainda que, a este respeito, teria sido interessante 

compreender quais os critérios que as organizações dão mais importância no decorrer da 

utilização da metodologia “Família de produtos”, isto de forma a perceber se existiria um 

padrão associado a esse critério. 

A segunda metodologia de arrumação mais utilizada é a “Análise ABC por 

rotatividade”, cujos resultados, em certa parte, são compreensíveis, uma vez que a maioria 

das organizações, conforme se verificou, já utiliza a metodologia “Família de produtos”, o que 

já possibilita dispor os artigos em armazém segundo diferentes critérios. O que anteriormente 

foi referido compreende-se melhor se se verificar que as 7 organizações que utilizam a 

“Análise ABC por rotatividade” são as que sobram das que utilizam a metodologia “Família de 
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produtos” (15) face ao total de organizações (21), sendo que a organização “a mais” é a que 

tira partido destas duas metodologias simultaneamente. 

A este respeito, importa ainda referir que, no meu ponto de vista, a optar por uma das 

duas metodologias, a “Análise ABC por rotatividade” parece ser a melhor, já que permite 

organizar o espaço em função da rotatividade/consumo dos produtos, onde os que 

apresentam uma taxa de utilização maior são colocados nas zonas de mais fácil acesso e 

mais próximos das zonas de aviamento e/ou entrada/saída do armazém, já que estes 

produtos originam mais movimentações (Carvalho e Ramos, 2009), o que, 

consequentemente, irá oferecer uma maior agilidade no processo de recolha face à 

metodologia “Família de Produtos”, onde apenas são associadas zonas do armazém a 

famílias de produtos. 

 Ainda assim, é de salientar que estas duas metodologias podem ser utilizadas 

simultaneamente, uma vez que seria possível criar zonas associadas a famílias de produtos 

e, dentro das mesmas, deixar os produtos que maior rotatividade/consumo apresentam mais 

perto das zonas de maior movimentação, o que iria permitir agilizar a tarefa de picking. 

Passando para a metodologia de arrumação “Análise ABC em altura”, esta apenas é 

utilizada por 2 organizações. Estes resultados causam alguma surpresa, já que esta é uma 

metodologia bastante importante no que toca a melhor organizar, em altura, a arrumação dos 

produtos, permitindo ter um acesso mais fácil aos produtos com uma maior 

rotatividade/consumo. 

 Face à tabela 102, verifica-se ainda que existem 3 organizações que dizem utilizar 

outras metodologias de arrumação para além das que foram referidas no inquérito, pelo que 

na tabela 103 encontram-se apresentadas essas metodologias. 

 
Tabela 103 - Outras metodologias de arrumação utilizadas 

 Frequência 

Outras metodologias de 

arrumação utilizadas 

Cardex 1 

Dimensão 1 

FEFO 1 

 

 Começando pela primeira metodologia apresentada, o Cardex, este segundo Pereira, 

Ferreira, Caravalho e Carinha (2012): “é um sistema semiautomático, uma vez que se trata 

de uma máquina, mas que necessita da intervenção do Homem para funcionar. Trata-se de 

um dispositivo rotativo vertical que movimenta prateleiras, possuindo estas inúmeras gavetas, 

cada qual contendo um medicamento diferente. No panorama atual o Kardex é visto como a 

ferramenta mais adequada para reduzir os erros de medicação, os custos associados com a 

terapêutica medicamentosa e melhorar a qualidade e segurança do tratamento.” 
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 A respeito deste sistema, importa começar por salientar que a sua utilização parece 

ser uma boa iniciativa face ao que foi referido pelos autores anteriormente. Depois, importa 

também dizer que este tipo de sistema já era conhecido, tendo o seu funcionamento sido 

visualizado e compreendido numa das visitas efetuadas a uma organização do setor público 

empresarial. Nessa mesma visita, foi ainda possível constatar-se que a sua utilização era feita 

dentro dos serviços clínicos e não no armazém central em si, daí não ter sido feita a sua 

incorporação no inquérito por questionário elaborado.  

 A segunda metodologia de arrumação que é apresentada na tabela 103 é a 

“Dimensão”. A este respeito, teria sido importante compreender em que contexto é que a 

“Dimensão” é utilizada (zona, altura ou outro), uma vez que esta resposta é de difícil 

interpretação. Ainda assim, importa referir que o tipo de arrumação “Dimensão” pode ser um 

dos critérios utilizados na metodologia “Família de produtos”, e curiosamente a organização 

que utiliza a metodologia “Dimensão” não utiliza a metodologia “Família de produtos”, pelo 

que é difícil tecer considerações sobre esta resposta. 

 A última metodologia de arrumação que é referida é o “FEFO” que significa First Expire 

First Out, a qual parece ser muito bem aplicada em qualquer que seja a indústria, já que faz 

todo o sentido que os artigos a serem primeiro consumidos sejam os que apresentem um 

prazo de validade que se encontra mais perto do fim, até para evitar correr o risco de ter em 

posse artigos perecíveis, o que iria significar estar a desperdiçar os já escassos recursos 

existentes nas organizações. 

 Desta forma, é possível compreender que uma melhor análise das metodologias de 

arrumação poderia ter sido efetuada, incluindo no inquérito elaborado metodologias como o 

“FEFO” (First Expire First Out) ou “LIFO” (Last In First Out ). 

Em função do que foi abordado no decorrer deste ponto, ficou claro que estas 

organizações podem melhorar na forma como arrumam os seus produtos em armazém, a fim 

de se tornarem mais ágeis na hora de efetuar a recolha dos mesmos, principalmente na 

adoção da metodologia “Análise ABC em altura” que é onde, no meu ponto de vista, reside a 

grande falha por parte destas, já que todas as organizações utilizam pelo menos uma 

metodologia de arrumação associada à disposição dos artigos em armazém. 

 

Questão 30 - Metodologia de picking 

Com esta questão, o objetivo é compreender quais as metodologias de picking 

(Cliente, Produto, Zona, Onda, Bucket brigades e/ou Outra) que são utilizadas pelas 

organizações de saúde, já que todas as metodologias têm implicações distintas na agilidade 

com que os produtos são recolhidos em armazém, conforme é referido no ponto 2.5.3. 
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Posto isto, antes de avançar para a análise das metodologias de picking utilizadas, 

importa referir a criação de algumas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o 

que se pretende estudar: 

 “cliente_produto_zona_onda” (Utilização de todas as metodologias de picking) 

 “cliente_produto” (Utilização do picking por cliente e produto) 

 “cliente_produto_onda” (Utilização do picking por cliente, produto e onda) 

 “cliente_produto_zona” (Utilização do picking por cliente, produto e zona) 

 “onda_zona” (Utilização do picking por onda e zona) 

 “cliente_zona_onda” (Utilização do picking por cliente, zona e onda) 

 “cliente_onda” (Utilização do picking por cliente e onda) 

 “cliente_zona” (Utilização do picking por cliente e zona) 

 “produto_zona_onda” (Utilização do picking por produto, zona e onda) 

 “produto_onda” (Utilização do picking por produto e onda) 

 “produto_zona” (Utilização do picking por produto e zona) 

 

De seguida, através da tabela 104, começa-se por apresentar os resultados para todas 

as variáveis anteriormente apresentadas a fim de compreender de que forma é que as 

organizações se pretendem posicionar face à adoção de mais do que uma das metodologias 

de picking, uma vez que, conforme foi referido na revisão da literatura, muitas destas 

metodologias podem ser usadas simultaneamente. A este respeito, importa ainda referir que 

a metodologia Bucket brigades não foi agregada a nenhuma outra metodologia, já que esta é 

pouco flexível na sua forma de funcionamento. 

 
Tabela 104 - Utilização das várias combinações entre as metodologias de picking 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização de todas as 

metodologias de picking 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking 

por cliente e produto 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking por 

cliente; produto e onda 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking por 

cliente; produto e zona 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking 

por onda e zona 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 
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Utilização do picking por 

cliente; zona e onda 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking 

por cliente e onda 

Sim 0 1 0 1 1 0 3 

Não 4 4 6 1 1 2 18 

Utilização do picking 

por cliente e zona 

Sim 0 1 0 0 0 1 2 

Não 4 4 6 2 2 1 19 

Utilização do picking por 

produto; zona e onda 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking 

por produto e onda 

Sim 0 0 0 0 0 0 0 

Não 4 5 6 2 2 2 21 

Utilização do picking 

por produto e zona 

Sim 0 0 0 0 1 0 1 

Não 4 5 6 2 1 2 20 

 

Na tabela supra apresentada verifica-se que são raras as organizações que utilizam 

mais do que uma metodologia de picking, registando-se tal acontecimento em apenas 6 das 

21 organizações, pelo que se pode considerar que existe margem para melhoria. Posto isto, 

importa agora compreender qual a adoção, por parte destas organizações, de cada uma das 

metodologias individualmente, cujos resultados se encontram apresentados na tabela 105. 

 
Tabela 105 - Metodologias de picking utilizadas 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 

 

Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Picking por 

cliente 

   Sim 1 3 5 2 1 2 14 

   Não 3 2 1 0 1 0 7 

Picking por 

produto 

   Sim 0 1 0 0 1 0 2 

   Não 4 4 6 2 1 2 19 

Picking por 

zona 

   Sim 2 1 1 0 1 1 6 

   Não 2 4 5 2 1 1 15 

Picking por 

onda 

   Sim 1 2 0 1 1 0 5 

   Não 3 3 6 1 1 2 16 

Picking bucket 

brigade 

   Sim 0 0 0 0 0 0 0 

   Não 4 5 6 2 2 2 21 

Outro tipo 

de picking 

   Sim 0 0 0 0 1 0 1 

   Não 4 5 6 2 1 2 20 

 

Em função da tabela supra apresentada, as metodologias de picking mais utilizadas, 

por ordem decrescente, são: 

1. Picking por cliente (66,67% - 14 organizações) 
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2. Picking por zona (28,57% - 6 organizações) 

3. Picking por onda (23,81% - 5 organizações) 

4. Picking por produto (9,52% - 2 organizações) 

5. Outro tipo de picking (4,76% - 1 organização) 

6. Picking bucket brigade (0% - 0 organizações) 

 
Verifica-se que a metodologia de picking mais utiliza é a por cliente, com uma 

contabilização de 14 organizações, o que significa que a maioria das organizações dão mais 

importância a utilizar uma metodologia que permita minimizar a confusão, já que o operador 

assume a encomenda como única, e percorre produto a produto, conforme refere Manning 

(2008). Ainda assim, Ramos (2010) refere que este é o método com menor produtividade, já 

que requer mais tempo para completar uma encomenda, uma vez que o operador pode ter 

que deslocar-se várias vezes à mesma zona. 

A segunda metodologia mais utilizada é o picking por zona, sendo utilizada por apenas 

6 organizações. Sobre esta metodologia, importa referir que esta é a única que não pode ser 

utilizada individualmente, necessitando de estar associada ao picking por cliente, produto ou 

onda. Contudo, destas 6 organizações, foi possível verificar, através da tabela 104, que 

apenas 3 destas utilizam simultaneamente o picking por zona com outro tipo de picking, 

(Cliente e Zona (2) e Produto e Zona (1)). 

Desta forma, constata-se que existem 3 organizações que não utilizam o picking por 

zona, simultaneamente, com nenhuma outra metodologia, o que acaba por não fazer sentido, 

uma vez que esta metodologia de picking, que é caracterizada por segmentar o armazém por 

zonas e associar um operador a cada uma delas (Lima (2013) citado por Dornelles et al. 

(2013)), necessita de outra(s) metodologia(s) associada(s) à recolha efetiva dos produtos, 

pelo que seria interessante compreender com quais dessas metodologias é que estas 

organizações utilizam o picking por zona. 

 A terceira metodologia mais utilizada é o picking por onda, com uma contabilização de 

apenas 5 organizações. Este tipo de picking é muito similar ao picking por cliente, com a 

diferença de que nesta metodologia as encomendas podem ser agendadas para serem 

aviadas a horas específicas do dia, o que permite coordenar o picking e as respetivas 

operações de expedição, pelo que a sua utilização nas organizações de saúde pode ser 

bastante interessante. 

  No que diz respeito à quarta metodologia, o picking por produto, este apenas é utilizado 

por 2 organizações, o que não era esperado, uma vez que nos casos em que as organizações 

tenham várias encomendas para recolher (homogéneas entre si) geram-se ineficiências, já 

que esta metodologia, segundo Carvalho e Ramos (2009), permite conciliar encomendas de 

vários serviços clínicos, sendo que o operador vai vendo, em cada uma delas, quais os 
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produtos que se repetem, para os quais se desloca ao local onde se encontram armazenados 

e recolhe a respetiva quantidade total. Só depois, na zona de preparação das encomendas 

destinadas aos clientes, é que se procede à repartição dos múltiplos produtos recolhidos pelos 

respetivos pedidos. 

Desta forma, este tipo de picking irá permitir reduzir substancialmente o número de 

viagens ou deslocações do operador a uma zona de produtos, o que representa uma 

vantagem, já que excessivas deslocações implicam o gasto de tempo, o que baixa a 

produtividade. Ainda assim, face às características das encomendas que as organizações 

possam ter, pode acabar por fazer sentido a baixa adoção desta metodologia, até porque 

esperar que se juntem várias encomendas pode comprometer a disponibilidade de produtos 

nos serviços clínicos que requisitaram a reposição à mais tempo. 

Passando para a metodologia de picking bucket brigade, esta não é utilizada por 

nenhuma organização de saúde, o que se pode justificar pelo facto de esta ser uma 

abordagem relativamente recente às restantes, e cuja implementação, organização e 

utilização pode ser bastante exigente, o que pode acabar por não valer o esforço por parte 

das organizações, já que existem outras metodologias, mais simples, que permitem que estas 

consigam também ser eficientes e eficazes na atividade de picking. 

 Verifica-se ainda, através da tabela 105, que existe 1 organização que refere utilizar 

outra metodologia de picking para além das que foram referidas no inquérito, que é o picking 

por rota tendo em conta a localização dos produtos requisitados pelos clientes/serviços, como 

se constata na tabela 106. 

 
Tabela 106 - Outra metodologias de picking utilizadas 

 Frequência 

Outras metodologias de 

picking utilizadas 

Picking por rota tendo em 

conta a localização dos 

produtos requisitados pelos 

clientes/serviços. 

1 

 

Sobre esta metodologia importa começar por referir que o seu funcionamento já era 

conhecido e parece ser bastante interessante, já que irá permitir melhor organizar e agilizar 

todo o processo de recolha dos vários produtos, uma vez que é criada uma rota que o 

operador de armazém terá de executar, a qual tem em consideração a proximidade dos 

produtos a recolher e, em função disso, a distância total a percorrer é minimizada. 

No exemplo conhecido, esta metodologia era utilizada simultaneamente com o picking 

por cliente, e para a sua utilização era necessário recorrer a tecnologias de informação e 

comunicação (PDA) para aceder à rota a percorrer. Neste sentido, seria também interessante 

compreender se a organização de saúde que adota esta metodologia, se a mesma pode ser 
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ou é alargada para o picking por produto, e se são ou não utilizadas tecnologias de informação 

e comunicação, como o PDA, na sua realização. 

 Após analisados os resultados, importa referir que, no meu ponto de vista, não existe 

uma metodologia de picking que seja melhor que outra, uma vez que diferentes metodologias 

têm implicações distintas na forma como os produtos são recolhidos, como existem 

metodologias que se enquadram melhor do que outras em função das necessidades em 

determinado momento. 

Neste sentido, seria interessante juntar o picking por onda com o picking por zona, o 

que iria permitir não só agendar e coordenar todo o processo de recolha, como afetar zonas 

específicas do armazém a cada operador, possibilitando definir com maior clareza quais os 

produtos que cada um deve recolher. A juntar ao que foi dito, em função do número de 

encomendas existentes no momento, as organizações poderiam optar por efetuar um picking 

por produto por forma a otimizar o tempo gasto na recolha dos vários produtos, ou efetuar um 

picking por cliente quando existissem poucas e/ou encomendas heterogéneas entre si. 

 

 

A.10.4 Grupo IV - Distribuição 

 Neste quarto grupo de questões que se encontra no inquérito por questionário, o 

objetivo é, por um lado, compreender quais as metodologias de distribuição associadas aos 

materiais de consumo clínico e produtos farmacêuticos que são utilizadas. 

Por outro lado, fora do contexto do grupo, o objetivo é compreender se existem em 

curso projetos estruturais e/ou procedimentais de melhoria dos processos de logística nas 

organizações de saúde, bem como se existem outras metodologias logísticas que não tenham 

sido referidas no decorrer do inquérito elaborado. De seguida apresentam-se, através de 

subpontos, as várias questões do inquérito a serem alvo de análise. 

 

Questão 31 - Metodologias de distribuição 

 Com esta questão, o objetivo é compreender quais os sistemas de distribuição que 

são utilizados nas organizações de saúde. A importância subjacente a este conhecimento 

relaciona-se, como é referido no ponto 2.5.4, com o facto de que diferentes sistemas de 

distribuição possuem diferentes características e formas de gestão, o que consequentemente 

irá levar tanto a diferentes resultados no contexto financeiro das organizações de saúde, bem 

como nos resultados em saúde dos doentes. 

Posto isto, antes de avançar para a análise das metodologias de distribuição utilizadas, 

importa referir a criação de algumas variáveis que foram necessárias para melhor analisar o 

que se pretende estudar: 

 “unitaria_coletiva” (Utilização da distribuição por dose unitária e coletiva) 
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 “unitaria_individual” (Utilização da distribuição por dose unitária e individual) 

 “unitaria_semi_individual” (Utilização da distribuição por dose unitária e semi-

individual) 

 
De seguida, através da tabela 107, apresentam-se os resultados da utilização de cada 

uma das metodologias de distribuição. 

 
Tabela 107 - Metodologias de distribuição utilizadas 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Distribuição coletiva 
   Sim 1 1 2 0 1 2 7 

   Não 3 4 4 2 1 0 14 

Distribuição individual 
   Sim 1 2 3 0 0 0 6 

   Não 3 3 3 2 2 2 15 

Distribuição semi-

individual 

   Sim 0 0 1 0 0 0 1 

   Não 4 5 5 2 2 2 20 

Distribuição por dose 

unitária 

   Sim 2 5 5 2 2 2 18 

   Não 2 0 1 0 0 0 3 

Reposição por níveis 

de stock 

   Sim 2 4 6 2 2 1 17 

   Não 2 1 0 0 0 1 4 

 

Em função da tabela supra apresentada, as metodologias de picking mais utilizadas, 

por ordem decrescente, são: 

1. Distribuição por dose unitária (85,7% - 18 organizações); 

2. Reposição por níveis de stock (80,95% - 17 organizações); 

3. Distribuição coletiva (33,3% - 7 organizações); 

4. Distribuição individual (28,6% - 6 organizações); 

5. Distribuição semi-individual (4,8% - 1 organização). 

 

Verifica-se que a metodologia de distribuição mais utilizada é a por dose unitária, tal 

como já era esperado, com uma contabilização de 18 organizações. Estes resultados são 

positivos, ainda que não sejam perfeitos, já que existem organizações que não adotam este 

sistema de distribuição, o que acaba por ser um aspeto negativo, já que o sistema de 

distribuição por dose unitária, de entre os sistemas de distribuição de medicamentos, é o que 

tem mostrado ser mais adequado para um correto seguimento da terapêutica farmacológica 

do doente, conforme refere Pereira et al. (2012). 
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A este respeito, Cortes et al. (2009) ainda acrescentam que não só este sistema de 

distribuição reduz os stocks de medicamentos nas unidades de enfermagem, evitando 

também os desvios e perdas, como também a higiene e a organização são superiores neste 

sistema face aos tradicionais. É também dito que este sistema para além de ser 

economicamente viável e de prestigiar o hospital, pelo melhor controlo e uso dos 

medicamentos, o doente também recebe uma assistência diferenciada, sendo o perfil 

farmacológico dos doentes favorecido pelo sistema praticado. 

A segunda metodologia de distribuição mais utilizada é a reposição por níveis de stock, 

com uma contabilização de 17 organizações. Relativamente a esta metodologia, importa 

começar por dizer que, da pesquisa e das visitas que foram efetuadas a duas organizações 

de saúde do setor público, este foi o único sistema identificado como sendo utilizado na 

distribuição de material de consumo clínico. Contudo, verifica-se que nem todas as 

organizações utilizam esta metodologia, pelo que seria interessante compreender de que 

forma é que as mesmas repõem e/ou disponibilizam os materiais necessários à prestação de 

cuidados de saúde nos seus serviços clínicos. Neste sentido, parece-me oportuno efetuar 

uma conjugação da utilização desta metodologia, com a metodologia Kanban, cujos 

resultados se encontram apresentados na tabela 108. 

 
Tabela 108 - Relação entre a utilização da Reposição por Níveis de Stock e do Kanban 

 Kanban 

Total Sim Não 

Count Count 

Reposição por 

níveis de stock 

Sim 14 3 17 

Não 3 1 4 

Total 17 4 21 

 
Na tabela anterior verifica-se que, das 17 organizações que utilizam a metodologia 

Kanban, apenas 14 referem utilizar a metodologia “Reposição por níveis de stock”, o que 

representa uma contradição, na medida em que na metodologia Kanban, através dos armários 

existentes em cada serviço, a reposição é efetuada por níveis de stock, a não ser que não 

seja o caso nestas organizações. 

A ocorrência do que acabou de ser referido, e o facto de existirem organizações que 

dizem não utilizar a “Reposição por níveis de stock” pode dever-se a, na questão 31 do 

inquérito, existir uma junção das metodologias de distribuição associadas ao material de 

consumo clínico e produtos farmacêuticos, o que pode ter prejudicado os resultados. 

A salientar ainda, através da tabela 108, que existe uma organização que refere não 

utilizar nem a metodologia Kanban, nem a “Reposição por níveis de stock”, não identificando, 

através da questão 34, outra metodologia associada à reposição dos materiais de consumo 
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clínico, pelo que seria interessante compreender de que forma é que esta organização efetua 

essa mesma reposição.  

 Voltando à tabela 107, a terceira metodologia mais utilizada é a distribuição coletiva, 

com uma contabilização de 7 organizações. Estes resultados, não apresentam ser positivos, 

já que esta metodologia, segundo Coimbra et al. (1998), consiste no envio de uma certa 

quantidade de medicamentos para os serviços clínicos, para lá permanecerem em stock, o 

que, segundo Vasconcelos et al. (2012), irá gerar grandes stocks no setor de enfermagem, o 

que pode possibilitar erros de administração de medicamentos, possíveis extravios, 

acondicionamentos incorretos e perdas por perecibilidade, o que proporciona um custo 

oneroso para a instituição hospitalar. 

 Já as duas últimas metodologias utilizadas são o sistema de distribuição individual e o 

sistema de distribuição semi-individual, com uma frequência de organizações de 6 e 1, 

respetivamente. O sistema de distribuição individual apresenta algumas características 

semelhantes com o sistema de distribuição por dose unitária, mas é menos vantajoso. Já face 

ao sistema de distribuição coletiva apresenta mais vantagens. Desta forma, para as 

organizações que utilizam esta metodologia, pode fazer sentido um investimento adicional por 

forma a utilizar o sistema de distribuição por dose unitária, que é o que apresenta mais 

vantagens. 

 Analisados os vários sistemas de distribuição individualmente, é ainda oportuno 

compreender se, de entre os sistemas de distribuição de medicamentos (Coletivo, Individual, 

Semi-individual e Dose Unitária), se existem organizações que utilizam, simultaneamente, o 

sistema de distribuição por dose unitária (o mais vantajoso) com outro sistema de distribuição, 

cujos resultados se encontram na tabela 109. 

 
Tabela 109 - Utilização da distribuição por dose unitária com as restantes metodologias 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização da distribuição 

por dose unitária e coletiva 

Sim 0 1 1 0 1 2 5 

Não 4 4 5 2 1 0 16 

Utilização da distribuição 

por dose unitária e individual 

Sim 0 2 2 0 0 0 4 

Não 4 3 4 2 2 2 17 

Utilização da distribuição por 

dose unitária e semi-individual 

Sim 0 0 1 0 0 0 1 

Não 4 5 5 2 2 2 20 
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Face aos resultados, importa referir que causa alguma estranheza o facto de existirem 

organizações que utilizem o sistema de distribuição por dose unitária simultaneamente com 

outros sistemas de distribuição, já que o primeiro, do ponto de vista da segurança do doente 

e do equilíbrio financeiro das organizações, oferece mais vantagens que os restantes, 

conforme referido anteriormente. Ainda assim, a utilização de outros sistemas de distribuição 

juntamente com o sistema de distribuição por dose unitária pode justificar-se, após uma 

reflexão sobre o tema, por exemplo, devido a alguns fatores: 

 Ainda não foi possível implementar em toda a organização a distribuição por dose 

unitária, uma vez que existem alguns custos associados à sua implementação, 

nomeadamente em materiais, equipamentos, infraestruturas e recursos humanos 

(Pereira et al., 2012); 

 Podem existir serviços, que por um motivo associado à prática clínica ou de outro tipo, 

leva a que a utilização de outros sistemas de distribuição faça sentido de ser utilizada, 

como por exemplo a distribuição coletiva, pela necessidade de terem que existirem 

stocks nos serviços clínicos. 

 

Posto isto, com base no que foi referido no decorrer deste ponto, importa ainda 

salientar que o sistema de distribuição a ser escolhido deve ser eficiente, seguro e estar de 

acordo com o esquema terapêutico prescrito, para que custos acrescidos com perdas de 

medicamentos e com complicações pela realização de terapêuticas erradas não ocorram e, 

nesse aspeto, o sistema de distribuição por dose unitária, conforme foi referido no ponto 2.5.4 

e neste ponto, é o que melhor responde a essas questões. 

 

Questão 32 - (Não será analisada) 

 Na presente questão, devido à baixa taxa de resposta por parte das organizações de 

saúde, optou-se por não se efetuar a sua análise, já que os resultados, e as respetivas 

conclusões, não seriam significativas.   

 

Questão 33 - Melhoria dos processos de logística 

 Com esta questão, o objetivo é perceber se, nas organizações de saúde, existem em 

curso projetos estruturais e/ou procedimentais de melhoria dos processos de logística, uma 

vez que através desta questão será possível compreender de que forma é que estas 

organizações se pretendem posicionar relativamente a uma maior eficiência e eficácia nas 

suas atividades logísticas. De seguida, através da tabela 110, apresentam-se os resultados 

para a presente questão. 

 

 



XCVI 

 

Tabela 110 - Existência de projetos de melhoria logística 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Existência de projetos 

de melhoria logística 

Sim 4 3 6 1 2 2 18 

Não 0 2 0 1 0 0 3 

 

 Face aos resultados apresentados na tabela supra, verifica-se que a maior parte das 

organizações têm em curso projetos de melhoria logística, o que é um aspeto positivo na 

medida em que existe um reconhecimento da importância da mesma, e demonstra vontade 

de aumentar a eficiência e eficácia das atividades e processos associados à mesma. 

Neste sentido, face aos resultados apresentados no decorrer deste anexo nas várias 

metodologias logísticas, é possível indicar as que, face à baixa adoção/utilização17 no 

contexto global das organizações, poderiam ser melhoradas: calcular a Quantidade 

Económica de Encomenda (QEE); utilizar um Indicador do Nível de Serviço; capacidade de 

alcançar mais vertentes do JIT; implementação da vertente tecnológica do Kanban (e-

Kanban); realizar um “Planeamento das necessidades de produção” (vertente do MRP); 

realizar um “Planeamento das necessidades de recursos” (MRP II); utilizar uma solução de 

Vendor Managed Inventory (VMI); utilização simultânea de mais metodologias de picking e 

utilização simultânea de mais metodologias de arrumação (nomeadamente Análise ABC em 

altura e por rotatividade). 

 

Questão 34 - Outras técnicas ou modelos 

Com esta questão, o objetivo é compreender se existem outras metodologias logísticas 

que não tenham sido referidas no decorrer do inquérito elaborado. De seguida, através das 

tabelas 111 e 112, apresentam-se os resultados para esta questão. 

 
Tabela 111 - Utilização de outras metodologias logísticas 

 Grupo da ACSS a que as 

organizações de saúde pertencem 
Total 

A B C D E F 

Count Count Count Count Count Count 

Utilização de outras 

metodologias logísticas 

Sim 0 0 0 1 2 0 3 

Não 4 5 6 1 0 2 18 

 

                                                
17 Definiu-se como baixa taxa de utilização as metodologias que apresentavam um número de organizações 
inferiores a 15 (71,43%). 
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Tabela 112 - Outras metodologias logísticas utilizadas 

 Frequência 

Outras metodologias 

logísticas utilizadas 

Fefo; MRP 1 

Lean 1 

Reposição por Duplo-lote 1 

 

 Em função das tabelas anteriores, verifica-se que existem 3 organizações que referem 

utilizar metodologias logísticas que não constavam no inquérito por questionário. Assim, 

começando pela metodologia de MRP, importa referir que esta já se encontra no inquérito 

elaborado, mas não de forma direta, uma vez que esta metodologia foi desdobrada nas 

componentes que se consideraram ser de maior relevo nas organizações de saúde (questões 

23 e 24). Quanto à metodologia FEFO (First Expire First Out), esta já foi abordada no final da 

análise realizada na questão 29. 

 No que diz respeito à metodologia Lean (pressupõe-se que seja Filosofia Lean), 

importa salientar que esta fazia parte do presente trabalho de projeto e do respetivo inquérito 

elaborado. Contudo, devido não só à extensão do trabalho, mas também ao tempo para o 

terminar, a opção mais sensata foi retirar tudo o que se relacionava com esta metodologia da 

revisão da literatura e do inquérito, focando-se assim o trabalho apenas nas metodologias 

logísticas. 

O que anteriormente foi referido deve-se ao facto de a Filosofia Lean não ser, por si 

só, uma metodologia logística, mas sim uma forma de estar, onde a componente da gestão 

logística, através das suas atividades e metodologias referidas ao longo do presente trabalho, 

dá um enorme contributo para alcançar os objetivos associados a esta, que se relacionam 

com a identificação e eliminação dos desperdícios, ou seja, identificação e eliminação das 

várias atividades que não criam valor para o cliente e que se podem considerar como 

dispensáveis. 

 A última metodologia referida é a Reposição por Duplo-lote. A respeito desta, importa 

começar por mencionar Escobar, Bourque e Gallego (2015) que referem que foi através do 

desenvolvimento do sistema por Duplo-lote, nos finais dos anos 80, que a metodologia 

Kanban começou a aparecer nos cuidados de saúde. 

Os mesmos autores, passando para a caracterização desta metodologia, ainda 

referem que neste sistema a quantidade de cada item é uniformemente distribuída em dois 

compartimentos, e quando um está vazio os enfermeiros usam o segundo (chamado de 

“compartimento backup”), e identificam que uma caixa/compartimento ficou vazio. Neste 

processo, os manipuladores/operadores de materiais normalmente fazem rondas nas 

unidades de enfermagem para que se possa proceder à reposição dos materiais consumidos 

de acordo com uma periodicidade fixa. 
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Assim, este sistema, segundo Hintzen et al. (2009), disponibiliza uma fila visual para 

os técnicos puxarem todas as caixas/compartimentos vazios e colocá-los numa zona de 

recolha, para que estes sejam repostos, até porque estes pares foram criados para facilitar a 

reposição. Também é dito que a arrumação utilizada nessas caixas/compartimentos segue a 

lógica First In First Out (o primeiro a entrar é o primeiro a sair), por forma a controlar os 

produtos que mais perto se encontram do prazo de validade, o que envolve esgotar a primeira 

caixa antes de ter acesso aos produtos da segunda. 

Os mesmos autores, juntamente com Escobar, Bourque e Gallego (2015), referem 

alguns benefícios da utilização desta metodologia: 

 O sistema elimina a necessidade de quem faz a reposição ter que, manualmente, ir 

ver às prateleiras quais as necessidades de reposição, o que leva a que o tempo dos 

técnicos de picking seja substancialmente reduzido; 

 O processo de encomenda é mais rápido, devido à regras de decisão, que levam a 

que não seja necessária a contagem, como referido no ponto anterior; 

 Redução drástica, ou mesmo eliminação, da carga de trabalho associada à gestão de 

material da equipa de enfermagem, quando existam manipuladores/operadores de 

material empregados, permitindo assim que os enfermeiros se concentrem no 

atendimento em vez de nas atividades de gestão de materiais; 

 Os manipuladores/operadores de materiais gastam menos tempo nas unidades de 

enfermagem, o que reduz o manuseamento do produto e, consequentemente, há 

menos chances de interrupção das atividades clínicas; 

 Maior rotação de stock e níveis de stock médios inferiores que, por sua vez, reduzem 

o número de produtos fora do prazo de validade. 

 

Desta forma, foi possível compreender que esta metodologia apresenta os princípios 

do Kanban, já que permite gerir o stock em processo, limitando a quantidade de inventário no 

mesmo. Posto isto, importa ainda referir que esta metodologia parecer ser em tudo 

semelhante à Reposição por Níveis de Stock, com a diferença de ser um processo muito mais 

dinâmico como foi visto, pelo que a sua utilização pode acabar por fazer mais sentido. 

 Posto isto, face aos resultados apresentados na tabela 111, é possível concluir que foi 

feito um levantamento exaustivo das metodologias logísticas existentes nas organizações de 

saúde, uma vez que das poucas metodologias que foram referidas (4) serem utilizadas por 

estas, apenas uma não constava no inquérito por questionário elaborado. Ainda assim, isto 

não significa que outras metodologias não tenham ficado por abordar, já que existem sempre 

novas formas de pensar e de estar. 
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Anexo 11 - Tomada de decisão do modelo de aprovisionamento 

Grupo A: 

Tabela 113 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo A 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

 
Organização 1 

Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 2 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Revisão Periódica 

Organização 3 Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 4 Não Sim Não Sim Não Não Sim Revisão Contínua 

 

Justificação: 

 Na organização 1, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que cada um dos 

modelos contabiliza 5 dos 7 elementos referidos pela organização. Contudo, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o 

modelo que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à utilização do “Stock de 

Segurança”, que é característico deste tipo de modelo; 

 Na organização 2, o modelo que melhor se enquadra é o modelo da Revisão Periódica, já que a organização apresenta 5 dos 7 elementos 

que caracterizam o modelo. Mas não só, também a presença, simultânea, dos elementos “Quantidades a Encomendar Fixas”; “Período 

Entre Encomendas Fixo” e “Stock de Segurança”, faz com que o modelo de Revisão Periódica seja o indicado; 

 Na organização 3, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que cada um dos 

modelos contabiliza 5 dos 7 elementos referidos pela organização. Contudo, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o 



C 

 

modelo que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à utilização do “Stock de 

Segurança”, que é característico deste tipo de modelo; 

 A organização 4, apresenta 6 dos 7 elementos que caracterizam o modelo de Revisão Contínua, pelo que este é o modelo de 

aprovisionamento que melhor parece enquadrar-se com a organização. 

 
Grupo B: 

Tabela 114 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo B 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

Organização 5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 6 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 7 Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Revisão Periódica 

Organização 8 Não Sim Não Sim Não Não Sim Revisão Contínua 

Organização 9 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

 

Justificação: 

 Para a organização 5, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 5 das respostas dadas por esta organização. Contudo, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à utilização do “Stock de Segurança”, que 

é característico deste tipo de modelo; 
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 Para a organização 6, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 6 das 7 respostas dadas por esta organização. Assim, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o  modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à existência de “Stock de Segurança” e de 

o “Período entre Encomendas” não ser fixo, já que estes são os elementos de maior destaque no modelo de Revisão Contínua; 

 Na organização 7, o modelo que parece ser mais indicado é o Modelo de Revisão Periódica, uma vez que a organização apresenta 5 dos 7 

elementos que caracterizam o modelo. Mas não só, a escolha deste modelo reside também no facto de não existirem “Quantidades a 

Encomendar Fixas”; de existir um “Período Entre Encomendas Fixo” e de a organização utilizar “Stock de Segurança”; 

 Na organização 8, o modelo que parece ser mais indicado é o Modelo de Revisão Contínua, já que este contabiliza 6 dos 7 elementos que 

o constituem; 

 Nas organizações 9, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 6 das respostas dadas por esta organização. Assim, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à existência de “Stock de Segurança” e de 

o “Período entre Encomendas” não ser fixo, já que estes são os elementos de maior destaque no modelo de Revisão Contínua; 

 

Grupo C: 

Tabela 115 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo C 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

 
Organização 10 

Não Sim Sim Não Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 11 Não Sim Não Sim Sim Sim Sim Revisão Periódica 

Organização 12 Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 
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Organização 13 Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 14 Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Revisão Periódica 

Organização 15 Não Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

 
Justificação: 

 Na organização 10, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo da Revisão Contínua, uma vez que a organização apresenta 6 

dos 7 elementos que caracterizam o modelo. De referir que apesar de a organização não ter uma “Reposição Instantânea”, a mesma utiliza 

“Stock de Segurança”, o que pode combater o primeiro elemento referido.  

 Para a organização 11, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo de Revisão Periódica, já que a organização apresenta 6 dos 

7 elementos que caracterizam o modelo. Mas não só, também a presença, simultânea, de elementos como não possuir “Quantidades a 

Encomendar Fixas”; apresentar um “Período Entre Encomendas Fixo” e de utilizar “Stock de Segurança”, faz com que o modelo de Revisão 

Periódica seja o indicado; 

 Nas organizações 12 e 13, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 5 das respostas dadas por esta organização. Assim, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à existência de “Stock de Segurança” e de 

o “Período entre Encomendas” não ser fixo, já que estes são os elementos de maior destaque no referido modelo; 

 Para a organização 14, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo da Revisão Periódica, já que a organização apresenta 5 dos 

7 elementos que caracterizam o modelo. Mas não só, também a presença, simultânea, de elementos como não possuir “Quantidades a 

Encomendar Fixas”; de apresentar um “Período Entre Encomendas Fixo” e de utilizar “Stock de Segurança”, faz com que o modelo de 

Revisão Periódica seja o indicado; 

 Na organização 15, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo de Revisão Contínua, já que a organização apresenta 6 dos 7 

elementos que caracterizam o modelo; 
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Grupo D: 

Tabela 116 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo D 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

 
Organização 16 

Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 17 Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

 

Justificação: 

 Nas organizações 16 e 17, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 5 das respostas dadas por esta organização. Assim, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à existência de “Stock de Segurança” e de 

o “Período entre Encomendas” não ser fixo, já que estes são os elementos de maior destaque no referido modelo. 

 

Grupo E: 

Tabela 117 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo E 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

 
Organização 18 

Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 19 Não Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 
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Justificação: 

 Na organização 18, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 6 das respostas dadas por esta organização. Assim, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadrar-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à existência de “Stock de Segurança” e de 

o “Período entre Encomendas” não ser fixo, já que estes são os elementos de maior destaque no referido modelo; 

 Na organização 19, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo de Revisão Contínua, já que a organização apresenta 6 dos 7 

elementos que o caracterizam. 

 

Grupo F: 

Tabela 118 – Modelos de aprovisionamento nas organizações do grupo F 

 

Lead Time 

Conhecido e 

Constante 

(Sim/Não) 

Ponto de 

Encomenda 

(Sim/Não) 

Quantidades a 

Encomendar 

Fixas 

(Sim/Não) 

Reposição 

Instantânea 

(Sim/Não) 

Período Entre 

Encomendas 

Fixo 

(Sim/Não) 

Descontos de 

Quantidade 

(Sim/Não) 

Stock de 

Segurança 

(Sim/Não) 

Modelo de 
Aprovisionamento adotado 

(aproximação) 

 
Organização 20 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Revisão Contínua 

Organização 21 Não Sim Não Sim Não Sim Sim Revisão Contínua 

 

Justificação: 

 Para a organização 20, os modelos podem ser dois: QEE com descontos de quantidade ou modelo de Revisão Contínua, já que ambos 

contabilizam 5 das respostas dadas por esta organização. Contudo, face a uma ponderação da relevância dos vários elementos, o modelo 

que melhor parece enquadra-se com esta organização é o modelo de Revisão Contínua, devido à utilização do “Stock de Segurança”, que 

é característico deste tipo de modelo; 

 Na organização 21, o modelo que melhor parece enquadrar-se é o modelo de Revisão Contínua, já que a organização apresenta 6 dos 7 

elementos que o caracterizam. 
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Anexo 12 - Resultados das vertentes do JIT alcançadas pelas organizações de saúde 

 
Tabela 119 – Resultados das vertentes do JIT alcançadas pelas organizações de saúde 

 
  

Organização 
Zero 

defeitos 
Zero 

preparação 
Zero 

stocks 
Zero 

movimentação 
Zero 

quebras 
Lead time 

zero 

Percentagem do 
total de vertentes 

alcançadas 

A 

1 1 2 1 2 1 1 66,7% 

2 2 2 1 2 2 2 16,7% 

3 2 2 1 2 2 1 33,3% 

4 2 2 2 1 2 2 16,7% 

B 

5 2 1 1 2 2 2 33,3% 

6 2 2 2 2 2 1 16,7% 

7 1 1 1 1 1 1 100% 

8 2 1 2 1 2 1 50% 

9 2 1 1 1 2 1 66,7% 

C 

10 2 2 1 1 2 1 50% 

11 2 2 2 1 2 1 33,3% 

12 2 2 1 1 2 1 50% 

13 2 1 2 1 2 2 33,3% 

14 2 2 1 1 2 2 33,3% 

15 1 1 1 2 2 1 66,7% 

D 
16 2 1 2 2 2 2 16,7% 

17 2 2 1 1 1 1 66,7% 

E 
18 2 2 2 1 2 1 33,3% 

19 2 1 2 1 2 2 33,3% 

F 
20 1 2 2 2 1 1 50% 

21 2 2 2 2 2 1 16,7% 

 


