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Resumo  

Na última década, Portugal foi atingido por uma severa crise económica onde o desequilíbrio 

entre a procura e a oferta, conduziu ao aumento da competitividade nos vários setores 

económicos, como é o caso do setor saúde. As empresas viram-se obrigadas a alterar modelos 

de gestão, a melhorar processos e a rentabilizar recursos, reduzindo custos e mantendo a 

qualidade dos produtos e serviços entregues ao cliente.  

Neste contexto, a José de Mello Saúde (JMS), empresa líder na prestação privada de cuidados 

de saúde em Portugal, encontra-se a restruturar processos de modo a sustentar a sua vantagem 

competitiva. Internamente, o processo de gestão de roupa hospitalar foi identificado como crítico, 

devido à falta de normalização, eficiência e organização das operações logísticas que o 

configuram. Assim, a presente Dissertação de Mestrado tem como objetivo a proposta e 

implementação de melhorias nos circuitos de roupa do Hospital CUF Infante Santo, unidade 

selecionada pela JMS para a elaboração deste trabalho. 

De acordo com as oportunidades de melhoria encontradas no processo em estudo, desenvolveu-

se uma metodologia com múltiplas etapas de implementação, baseadas na aplicação de 

ferramentas Lean e Simulação. Após a sua aplicação, foi possível i) aumentar a motivação e 

cooperação entre os colaboradores envolvidos na gestão de roupa hospitalar, ii) normalizar 

documentalmente o processo pelas unidades hospitalares JMS, iii) reduzir em 9% o tempo 

operacional de armazenamento e consequentemente melhorar as condições ergonómicas de 

trabalho. Por fim, foi ainda testada uma dinâmica de distribuição alternativa, onde se constatou 

ser possível reduzir o tempo operacional de distribuição em 40,2%. 

 

Palavras-chaves: Lean; Simulação; Operações Logísticas; Melhoria de Processos; Circuitos de 

Roupa Hospitalar. 
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Abstract  

In the last decade, Portugal faced a severe economic crisis where the unbalance between 

demand and supply lead to a rise in competitiveness on several economic sectors, including the 

health sector. Companies were obliged to change their management models, to upgrade 

processes and render resources, diminishing costs and keeping product and services quality.  

In this context, José de Mello Saúde (JMS), leader in private health care provision in Portugal, is 

also currently facing an internal process restructuring in order to keep its competitive advantage. 

Due to logistics problems related with the lack of normalization, efficiency and organization, an 

internal analysis highlighted as critical the hospital linen management process. Within this setting, 

the present Master Thesis aims at restructuring the linen hospital circuits and the associated 

management of its clean and dirty linen on Hospital CUF Infante Santo’s linen warehouse – the 

unit selected by JMS for this study. 

Based on the opportunities of improvement found within the scope of the process under study, a 

methodology comprising multiple stages based on Lean and Simulation tools is proposed. 

Applying such a methodology made it possible to i) increase motivation and cooperation amongst 

Linen warehouse employees, ii) normalize the process for all the company’s hospital units, iii)  

organize working areas in such a way that a 9% reduction was achieved for the storage time and 

consequently the work ergonomic conditidions were also improved. Additionally, an alternative 

distribution model of linen was tested, which revealed a possible reduction of the operation time 

by 40.2%, setting employees free for other tasks. 

 

Keywords: Lean; Simulation; Logistics Operations; Process Improvement; Linen Circuits. 
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1. Introdução 

Neste capítulo contextualiza-se o tema e o âmbito do problema que será objeto de estudo na 

presente Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial (secção 1.1.). Define-se, 

na sceção 1.2. os objetivos da Dissertação e na secção 1.3. a metodologia adotada ao longo do 

trabalho. Por fim, na secção 1.4. apresenta-se a estrutura da Dissertação. 

 

1.1. Contextualização do Problema 

A crise económica sentida em Portugal nos últimos anos, revelou-se uma combinação de perigos 

e oportunidades. Apesar dos momentos de estagnação económica serem caracterizados por 

períodos de instabilidade política, social e empresarial, estes podem gerar oportunidades de 

melhoria para as empresas e promover a superação de novos desafios (Rhodes & Stelter, 2011). 

Neste seguimento, para fazer face à volatilidade dos mercados e à diminuição dos consumos, 

as empresas foram obrigadas a alterar os seus modelos de gestão, tornando-se mais eficientes 

e produtivas (Roman, Osinski, & Erdmann, 2016).  

Durante o período de crise, o setor português da saúde foi afetado. De facto, o foco de gestão 

na saúde tem vindo a ser alterado. Em vez de volume, passou a dar-se importância a resultados 

orientados para a prestação de serviços clínicos de elevada qualidade a custos reduzidos 

(Deloitte, 2014).  A necessidade de melhorar a eficiência dos recursos, aumentar a produtividade 

clínica e melhorar a experiência do utente, forçou as organizações de saúde a adotar 

metodologias que tradicionalmente não eram usadas na área hospitalar, tais como o Lean 

(Hellström, Lifvergren, & Quist, 2010), a Simulação (Gunal, 2012) e a Otimização (Lapierre & 

Ruiz, 2007). A aplicação destas metodologias tem conduzido a excelentes resultados em 

ambiente hospitalar, tendo em vista a resolução das necessidades referidas. 

A alteração do foco de gestão na área da saúde teve impacto no setor público e no setor privado. 

No setor privado, a José de Mello Saúde (JMS), líder na prestação privada de cuidados de saúde 

em Portugal, viu na crise uma oportunidade de crescimento. Atualmente encontra-se a melhorar 

processos, a fim de criar um modelo de gestão robusto e transversal que possa ser difundido por 

todas as suas unidades, tendo em vista a qualidade clínica e a redução de custos. Uma análise 

interna destacou alguns processos logísticos como críticos devido à falta de normalização, 

eficiência e organização, como é o caso do processo de gestão de roupa hospitalar. As 

operações logísticas deste processo, apesar de não serem percecionados pelo cliente, ditam a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados, garantido a higiene e segurança da atmosfera 

hospitalar.  

Assim, surge a presente Dissertação de Mestrado que tem em vista a proposta e a 

implementação de melhorias nos circuitos de roupa hospitalar no Hospital CUF Infante Santo 

(HCIS) – unidade selecionada para elaborar a presente Dissertação de Mestrado. Pretende-se 

ainda a normalização dos circuitos referidos, com o intuito de uma aplicação futura noutras 

unidades JMS.  
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1.2. Objetivos da Dissertação 

A presente Dissertação de Mestrado tem como objetivo principal contribuir para a restruturação 

do processo de gestão de roupa hospitalar do Hospital CUF Infante Santo. Este objetivo principal 

desconstrói-se nos seguintes objetivos intermédios:  

• Contextualização do problema; 

• Descrição da empresa JMS e do grupo a que pertence; 

• Apresentação do processo de gestão de roupa hospitalar, através da caracterização dos 

circuitos de roupa hospitalar e do local onde decorrem as operações; 

• Identificação das fragilidades do processo e das oportunidades de melhoria; 

• Revisão da literatura sobre as metodologias e ferramentas mais adequadas para 

resolução do problema em estudo; 

• Recolha e análise de dados referentes à situação inicial dos circuitos de roupa hospitalar 

e consequente proposta de soluções e atividades de melhoria; 

• Implementação das atividades e soluções de melhoria propostas; 

• Avaliação e discussão dos resultados obtidos; 

• Principais conclusões e proposta de melhorias futuras. 

 

 

1.3. Metodologia da Dissertação 

Nesta secção apresenta-se a metodologia que será seguida ao longo da Dissertação de 

Mestrado (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma sumária é possível clarificar cada uma das etapas representadas na Figura 1: 

1) Descrição do Problema 

Em primeiro lugar realiza-se uma breve apresentação da JMS e em seguida enquadra-se a 

Dissertação nas suas necessidades. Posteriormente, explora-se o processo de gestão de roupa 

hospitalar, com a descrição das operações envolvidas nos circuitos de roupa, e com a 

identificação das inerentes fragilidades operacionais.  

2) Revisão da Literatura 

Na terceira etapa é realizada uma revisão bibliográfica em torno das temáticas que serão 

abordadas na Dissertação de Mestrado. Esta revisão tem por objetivo sustentar uma proposta 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

Descrição do Problema 

Revisão da Literatura 

Proposta de soluções e atividade de melhorias  

Caraterização da situação inicial 

Implementação das metodologias e ferramentas selecionadas 

Validação e discussão dos resultados obtidos 

Figura 1 Etapas da metodologia aplicada à Dissertação de Mestrado. 
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de ferramentas e metodologias com potencial de aplicação, tendo em vista a eliminação das 

fragilidades identificadas no processo de gestão de roupa hospitalar. 

3) Caraterização da Situação Inicial 

Nesta etapa procede-se à recolha e tratamento de dados necessários para caraterizar a situação 

inicial das operações dos circuitos de roupa, permitindo a identificação e escrutínio de 

problemas/oportunidades de melhoria. 

4) Proposta de soluções e atividade de melhorias 

Na quarta etapa, desenvolve-se uma proposta de soluções e atividades de melhoria, que vise a 

eliminação dos problemas encontrados. Esta resulta da ligação entre os problemas identificados 

e a proposta de integração de ferramentas e metodologias construída na Revisão da Literatura. 

5) Implementação das metodologias e ferramentas selecionadas 

Na quinta etapa são implementadas as propostas de melhorias anteriormente apresentadas 

(baseadas na aplicação das ferramentas e metodologias previamente propostas) e discute-se a 

sua aplicabilidade tendo em vista a resolução dos problemas identificados. 

6) Validação e discussão de resultados 

A última etapa da Dissertação de Mestrado consiste na apresentação de resultados, tendo por 

base a avaliação do impacto das diferentes propostas de melhoria implementadas, através de 

indicadores de performance especialmente selecionados para o efeito, tais como o tempo de 

execução e número de recursos utilizados. Os resultados obtidos foram depois discutidos, 

seguindo-se a proposta de trabalho futuro. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

A presente Dissertação de Mestrado encontra-se dividida nos seguintes capítulos: 

Capítulo 1: Engloba a contextualização do problema e a motivação para o desenvolvimento da 

presente Dissertação de Mestrado, assim como os objetivos e a metodologia seguida; 

Capítulo 2: Carateriza a empresa e descreve a problemática que será objeto de estudo; 

Capítulo 3: Apresenta uma revisão bibliográfica onde se conclui quais as metodologias e 

ferramentas com potencial de aplicação na resolução da problemática em estudo; 

Capítulo 4: Foca-se na caraterização da situação inicial, com a recolha de dados e análise de 

desperdícios, finalizando com uma proposta de soluções e atividades de melhoria. 

Capítulo 5: Descreve a implementação das ferramentas e metodologias selecionadas através 

das etapas previamente estabelecidas na proposta de melhorias; 

Capítulo 6: De acordo com os indicadores de performance definidos, avaliam-se os resultados 

após a implementação das melhorias propostas; 

Capítulo 7: Expõe as principais conclusões e proposta de trabalho futuro.  
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2. Caso de Estudo 

Neste capítulo apresenta-se a JMS, assim como a unidade hospitalar que será elemento de 

estudo, o HCIS. O capítulo encontra-se dividido em 5 seções. Na secção 2.1. caracteriza-se o 

setor da saúde em Portugal e enquadra-se a JMS no mercado privado de saúde. Na secção 2.2. 

a JMS é caracterizada e a Dissertação de Mestrado é enquadrada nas suas necessidades. Na 

secção 2.3. é apresentado o processo de gestão de roupa hospitalar do HCIS, sendo introduzida 

a dinâmica de funcionamento da sua Rouparia Hospitalar e detalhados os circuitos de roupa 

(limpa e suja) do hospital. Na secção 2.4. são apresentados os problemas e limitações que 

condicionam o processo e por fim, na secção 2.5. são apresentadas algumas conclusões sobre 

o Caso de Estudo. 

 

2.1. Caracterização do Setor da Saúde em Portugal 

A prestação de cuidados de saúde em Portugal é assegurada através de uma rede de 

prestadores públicos e privados (Barros, Machado, & Simões, 2011). No que se refere à 

prestação pública de cuidados de saúde, esta é regulamentada pelo Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) deste 1979, com seguro público, cobertura universal, acesso quase gratuito do ponto de 

vista do utilizador e financiamento fiscal geral (Barros et al., 2011; Gouveia & Oliveira, 2005).  Já 

o setor privado de prestação de cuidados de saúde tem vindo a desenvolver-se e a ganhar um 

espaço cada vez maior no panorama da saúde em Portugal, devido ao aumento do número de 

pessoas abrangidas por seguros privados de saúde, que assim recorrem com mais facilidade a 

estes cuidados (Deloitte, 2011). 

Nos últimos anos, o ambiente económico sentido em Portugal não foi muito promissor, os 

desequilíbrios financeiros e desmedidos endividamentos públicos e privados culminaram numa 

severa crise económica que acabou por afetar, de forma diferenciada, todos os stakeholders do 

setor da saúde (Alexandre, Aguiar-Conraria, & Bação, 2016). No entanto, o setor privado da 

saúde conseguiu resistir, revelando uma tendência de crescimento cada vez mais sólida dos 

hospitais privados. Embora a saúde privada não tenha taxas de crescimento explosivas de ano 

para ano, a verdade é que o setor tem tido um crescimento contínuo, resistindo relativamente 

bem à crise económica que se abateu sobre Portugal nos últimos anos (Expresso, 2015). 

O mercado de prestação privada de cuidados de saúde é dividido por quatro grandes players: 

José de Mello Saúde, Luz Saúde, Lusíadas e Trofa Saúde. Em 2015, segundo um estudo interno 

da José de Mello Saúde, foi possível aferir que a empresa consagrou 352 M€ de proveitos, o 

grupo Luz Saúde 327 M€, o grupo Lusíadas 145 M€ e o grupo Trofa Saúde 93 M€. Na sequência 

da evolução do quadro macroeconómico português, a JMS consegui assegurar a liderança de 

mercado na prestação de cuidados de saúde, assegurando em cada momento a criação de valor 

e, com isso, a satisfação dos seus clientes, colaboradores, acionistas e entidades terceiras com 

as quais colabora no exercício da sua atividade (José de Mello Saúde, 2015).  
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2.2. José de Mello Saúde 

Nesta secção é caracterizado o grupo a que pertence a JMS e a própria JMS (subsecção 2.2.1. 

e 2.2.2). É feito um enquadramento real do problema a ser desenvolvido na presente Dissertação 

de Mestrado (subsecção 2.2.3.). É também caracterizado o hospital, assim como o local onde 

ocorrem grande parte das operações do processo de gestão de roupa hospitalar, que 

posteriormente serão detalhadas na secção 2.3. 

 

2.2.1. O Grupo José de Mello   

O grupo José de Mello foi fundado em 1891 pelo empreendedor português Alfredo da Silva, 

responsável pela criação da Companhia União Fabril (CUF). Hoje em dia, o grupo económico 

José de Mello é considerado um dos maiores grupos empresariais portugueses, cresceu e 

desenvolveu-se à luz da filosofia do seu fundador “mais e melhor”. A sua atividade económica é 

diversificada e o seu posicionamento competitivo assenta em 3 grandes plataformas: Indústria 

Química, representada pela CUF; Infraestruturas e Mobilidade, representada pela Brisa; e 

Saúde, representada pela José de Mello Saúde. Possui ainda participações minoritárias na MGI 

Capital, Efacec Power Solutions e gere a José de Mello Saúde Residências e Serviços e o Monte 

da Ravasqueira (José de Mello, 2017a).  

Para além do seu cariz empreendedor, Alfredo da Silva era também conhecido pelo seu espírito 

humanista, consequente da preocupação que demonstrava pelo bem-estar dos seus 

trabalhadores, numa época em que estas questões pouco ou nada preocupavam os 

empresários. Assim, em 1945 surge o primeiro Hospital da CUF, atualmente conhecido como 

Hospital CUF Infante Santo, foi criado com o propósito social de servir os 80 mil trabalhadores e 

familiares do grupo CUF. A abertura do HCIS deu então origem à atividade da José de Mello 

Saúde (José de Mello, 2017b).  

 

2.2.2. A José de Mello Saúde 

A JMS é o maior operador privado de cuidados de saúde em Portugal, gere sete hospitais e oito 

clínicas privadas, um instituto e dois hospitais em parceria público-privada (PPP) (Figura 2).  
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Figura 2 Evolução do número de unidades de saúde da JMS (Adaptado de José de Mello Saúde, 
2017). 
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Apesar da crise económica sentida nos últimos anos em Portugal, o número de unidades de 

saúde JMS cresceu significativamente, entre 2010 e 2017 (Figura 2). Fruto de sucessivos 

investimentos, a JMS assume-se atualmente segundo o  CEO Salvador de Mello como uma 

“empresa de referência na prestação de cuidados de saúde em Portugal e um parceiro para o 

desenvolvimento do País” (José de Mello Saúde, 2017c). Para sustentar o crescimento 

verificando nos últimos anos, definiu-se um modelo de negócio com base nos seguintes pilares 

estratégicos (José de Mello Saúde, 2017a): 

1. Diferenciação clínica 

A experiência e a inovação são aliadas conjuntamente num modelo de cuidados de saúde que 

tem por base a qualidade do corpo clínico, o acesso à mais moderna tecnologia médica e a 

humanização dos cuidados prestados. 

2. Experiência do cliente 

Consiste na superação das expectativas do cliente através da minimização de tempos de espera 

nos serviços não clínicos: pagamento, check-in, marcação de exames e consultas, entre outros. 

3. Expansão da Rede 

A rede CUF tem vido a crescer e está dispersa geograficamente ao longo de todo o país (Figura 

3). O modelo de crescimento tem sido sustentado através da construção de centros hospitalares 

em pontos estratégicos e clínicas nas suas proximidades. As clínicas são construídas em áreas 

adjacentes aos hospitais, tendo como função a absorção de clientes com necessidades de saúde 

gerais e não intrusivas. Se por ventura o cliente precisar de cuidados mais específicos será então 

direcionado para os hospitais. 
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Figura 3 Organização da rede CUF por clusters e distribuição geográfica (Adaptado de José de Mello 
Saúde, 2017). 
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As unidades da rede CUF complementam entre si a sua oferta de serviços, permitindo obter uma 

vasta gama de cuidados de saúde de acordo com os mais exigentes padrões clínicos e de 

conforto. (José de Mello Saúde, 2017). Por questões de gestão internas e partilha de sinergias, 

a rede CUF foi divida por clusters (Figura 3). As parcerias públicas-privadas, o Hospital Vila 

Franca de Xira e o Hospital de Braga, devido a constrangimentos contratuais, são geridos de 

forma independente. 

4. Gestão eficiente de produção 

A introdução de um padrão de serviço transversal a toda a rede é um objetivo extremamente 

complexo, que ainda está em curso. Algumas das suas principais ações são a reformulação e 

uniformização de processos e a definição de critérios de avaliação e indicadores que permitam 

monitorizar toda a atividade produtiva da rede. Na Figura 4, estão representados alguns 

indicadores de atividade referentes ao ano 2016. 

 

 

 

 

 

5. Talento Humano 

Promovendo uma cultura de responsabilização e exigência, recompensada pelo bom 

desempenho manifestado na partilha de conhecimento e no trabalho em equipa. Atualmente 

congrega cerca de 8000 colaboradores organizados segundo a estrutura organizacional 

representada na Figura 30 ( Anexo A). 

 

2.2.3. Enquadramento da Dissertação na José de Mello Saúde 

O crescimento da JMS levou à restruturação do seu modelo de gestão, procurando normalizar e 

sistematizar processos por toda a rede CUF. Face a este objetivo, foi realizada uma análise 

interna para identificar processos críticos, na qual se destacou a falta de normalização, eficiência 

e organização do processo de gestão de roupa hospitalar - entenda-se por roupa hospitalar toda 

a roupa cuja lavagem e tratamento é realizada pela Lavandaria subcontratada pela JMS. No 

contexto da presente Dissertação, selecionou-se o Hospital CUF Infante Santo (HCIS) para 

análise do processo referido.  

Processo de Gestão de Roupa Hospitalar 

O processo de gestão de roupa hospitalar é o core operacional da Rouparia Hospitalar (daqui 

em diante designada apenas por Rouparia). A Rouparia é um serviço de suporte hospitalar, à 

semelhança da Farmácia ou do Armazém de consumíveis clínicos. Para além do processo de 

gestão de roupa hospitalar, a Rouparia envolve também outras duas atividades secundárias, as 

quais envolvem a gestão de fardamento dos colaboradores e a gestão de encomendas de novos 

Figura 4 Indicadores de atividades do ano de 2016 (Adaptado de José de Mello Saúde, 2017). 
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têxteis. No âmbito da presente Dissertação, serão apenas propostas e analisadas melhorias das 

operações envolvidas no processo associado à gestão de roupa hospitalar. É importante deixar 

claro os seguintes aspetos: i) relativamente ao fardamento, a partir do momento em que este é 

entregue a um colaborador, é da sua inteira responsabilidade a lavagem e o tratamento da farda, 

daí a sua não inclusão no estudo; ii) as encomendas realizam-se de forma não planeada devido 

à inexistência de uma política de controlo de stock, sendo que esta temática também se encontra 

fora do campo de ação da Dissertação de Mestrado. 

O processo de gestão de roupa hospitalar é constituído por dois circuitos: um circuito de roupa 

limpa e um circuito de roupa suja. Como é possível observar na Figura 5, ambos os circuitos 

passam por três locais diferentes: Lavandaria (local de lavagem da roupa), Rouparia (local de 

armazenamento da roupa) e Serviços Clínicos (local de prestação de serviços de saúde, onde é 

utilizada a roupa). Devido à subcontratação do serviço de Lavandaria, a parte do circuito que se 

situa entre a Rouparia e a Lavandaria, não será explorado. O foco da presente Dissertação de 

Mestrado será assim direcionado apenas para os circuitos de roupa limpa e roupa suja, entre a 

Rouparia e os Serviços Clínicos (daqui em diante designado também por Serviços) - destacados 

a azul na Figura 5. 

 

 

 

 

A gestão da Rouparia é atualmente responsabilidade da Direção Logística (DL), mas esteve até 

2016 sobre a alçada da Direção de Gestão Hoteleira. Esta transição de responsabilidades 

implicou uma revisão completa dos processos associados à Rouparia, o que vem também 

justificar a sua análise no âmbito da presente Dissertação. Esta revisão é uma tarefa que está a 

ser acompanhada pela DL (mais especificamente, pela Logística Operacional, uma das áreas da 

DL), assim como pela Direção de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade (DDOQ). Do 

lado da DL, pretende-se reestruturar o fluxo de roupa de forma a obter ganhos a nível de 

eficiência operacional, melhorando o nível de serviço da Rouparia através de um eficiente 

abastecimento de roupa nos Serviços. Paralelamente, do lado do DDOQ pretende-se chegar a 

um modelo normalizado do processo de gestão de roupa hospitalar que possa ser aplicado por 

todas as unidades CUF.  

 

 

Figura 5 Visão macro dos circuitos de Roupa Hospitalar. Legenda: setas verdes –circuito de roupa 
limpa; setas castanhas –circuito de roupa suja. 



9 
 

O Hospital CUF Infante Santo (HCIS) 

Relativamente à seleção da unidade de saúde a analisar, após algumas reuniões com as chefias 

das áreas, chegou-se à conclusão que, tendo em conta a sua elevada taxa de produtividade e a 

sua robusta atividade hospitalar, o HCIS seria a unidade indicada para iniciar a restruturação do 

processo de roupa hospitalar. Este hospital foi a unidade fundadora da JMS, inaugurado em 

1945. Atualmente é uma unidade de referência na prestação de cuidados de saúde dispondo de 

uma ampla oferta hospitalar. A sua estrutura contempla uma área de 19.000 m2 distribuídos por 

dois edifícios: o edifício central, localizado na Travessa do Castro; e um edifício secundário mais 

recente, localizado na Avenida Infante Santo. O edifício original possui 4 pisos, e o edifício 

secundário possui 9 pisos para consultas e alguns exames (José de Mello Saúde, 2017b). Tem 

à sua disposição cerca de 145 camas distribuídas por quartos individuais e enfermarias, nove 

salas de bloco operatório, uma sala de litotrícia, 70 gabinetes de consultas de especialidade e 

atendimento permanente disponível 24h. Adicionalmente, o hospital oferece também um 

conjunto de meios de diagnóstico, exames especiais e tratamentos. Torna-se também importante 

referir que a qualidade dos procedimentos operacionais é garantida através de auditorias 

internas, e uma auditoria externa realizada pela entidade certificadora SGS (José de Mello 

Saúde, 2017d). 

Deste modo, nesta Dissertação será analisado em detalhe o processo de gestão de roupa 

hospitalar, mais concretamente as operações dos circuitos de roupa limpa e roupa suja, entre os 

Serviços e a Rouparia do HCIS, considerando preocupações da DL e da DDOQ. 

 

2.3. Processo de Gestão de Roupa Hospitalar no HCIS 

Nesta secção é apresentada a estrutura do armazém de Rouparia do HCIS e a sua dinâmica de 

funcionamento (subsecção 2.3.1.), e são descritos em detalhe os dois circuitos de roupa 

existentes no HCIS que originam o processo de gestão de roupa hospitalar: o circuito de roupa 

limpa e circuito de roupa suja (subsecção 2.3.2.).  

 

2.3.1. Rouparia do HCIS 

A Rouparia do HCIS possui uma área total de 51,76 m2 e está localizada no piso -1 do edifício 

central do hospital.  Esta infraestrutura encontra-se dividida em duas salas: a sala dos limpos (1, 

Figura 6), onde se armazena e processa a roupa limpa; e a sala de sujos (2, Figura 6), onde se 

armazena os sacos de roupa suja até serem levantados pela Lavandaria.  

A Rouparia do HCIS funciona seis dias por semana, das 7:00h até às 16:00h, de segunda a 

sexta-feira, e das 7:00h até às 15:00h ao sábado. Possui cinco colaboradores, um colaborador 

fixo e quatro colaboradores polivalentes. Devido a problemas de saúde, o colaborador fixo, 

exerce funções única e exclusivamente na Rouparia, trata de pequenas arrumações, controla a 

roupa de guia e prepara sacos com fardamento para serem entregues aos colaboradores do 

hospital.  

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Os quatro colaboradores polivalentes tratam de tarefas pesadas, que exijam força física, 

associadas ao processo de gestão de roupa hospitalar, como por exemplo o transporte de roupa 

limpa até aos Serviços Clínicos.  Os colaboradores polivalentes trabalham cinco dias por semana 

de forma rotativa, de segunda-feira a sábado, das 7:00h às 15:00h, existindo folgas fixas à quarta 

e quinta. Por sua vez, o colaborador fixo trabalha de segunda a sexta-feira, das 8:00h até as 

16:00h. Assim, excluindo períodos de férias e baixas, segue a distribuição de colaboradores 

disponíveis por dia na Tabela 1. Os colaboradores polivalentes que trabalham ao sábado folgam 

de forma intercalada entre quarta e quinta feira. 

Tabela 1 Nº de colaboradores disponíveis por dia da semana. 

 

 

 

 

2.3.2. Circuitos de Roupa no HCIS 

A roupa hospitalar em circulação, limpa ou suja, é classificada em duas categorias: roupa sem 

guia e roupa com guia. A roupa sem guia é controlada ao kg, e a roupa com guia é controlada à 

unidade e ao kg, permitindo um controlo minucioso de stock através de um documento (guia) 

que acompanha os artigos nos dois circuitos. Adicionalmente, existe ainda uma classificação 

específica para as categorias de roupa em circulação: a roupa com guia é designada por Roupa 

Específica; e a roupa sem guia possui uma subcategorização em três grupos diferentes, 

nomeadamente, Roupa Lisa Geral, Roupa Vestir Geral e Colchoaria. De modo a simplificar a 

compreensão do processo, a terminologia usada para a classificação do tipo de roupa em 

questão será: roupa de guia e roupa geral. No anexo B, encontra-se a Tabela A1 com todos os 

artigos de roupa usados no HCIS, segundo a sua categoria. 

A roupa possui um ciclo de vida muito longo, que só termina quando os têxteis deixam de 

apresentar as condições necessárias para serem utilizados pelo cliente final, isto é, pelo doente. 

O processo de gestão de roupa hospitalar é, neste sentido, um processo cíclico – constituído 

Dias da Semana 
Nº de Colaboradores disponíveis 

Fixos Polivalentes 

2ª Feira 1 4 
3ª Feira 1 4 
4ª Feira 1 3 
5ª Feira 1 3 
6ª Feira 1 4 
Sábado 0 2 

Figura 6 Planta da Rouparia do HCIS e  zona envolvente.  Legenda: 1- Sala de limpos da Rouparia, 2- 

Sala de sujos da Rouparia, A- Zona de Descargas/Carregamentos, B- Zona de Saída de Roupa Suja, 

C- Zona de Entrada de Roupa limpa. 

A 

B 

C 

1 2   
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pelas operações do circuito de limpos e do circuito de sujos (Figura 7) – que se repete inúmeras 

vezes até o ciclo de vida da roupa ser esgotado.  

  

 

 

 

 

As operações associadas a circuitos de roupa, são descritas em seguida e estão representadas 

no fluxograma da Figura 8. 

 

Figura 8 Fluxograma do circuito de roupa limpa e do circuito de roupa suja. Legenda: Azul – operação receção; 
Rosa – operação armazenamento; Amarelo – operação distribuição; Violeta – operação recolha; Verde – 

operação processamento; cinzento – operação envio. 

Receção Armazenamento Distribuição

Figura 7 Representação esquemática das operações existentes em cada circuito 

Circuito de Roupa Suja 

Circuito de Roupa Limpa 

RecolhaProcessamentoEnvio
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Circuito de Roupa Limpa 

Assim como o nome indica, o circuito de roupa limpa envolve todas as atividades realizadas 

pelos colaboradores da Rouparia desde da receção de roupa limpa até à sua distribuição pelos 

diversos Serviços Clínicos. As operações deste circuito encontram-se representadas na Figura 

8 pelas seguintes cores: receção em rosa, armazenamento em azul e distribuição em amarelo.     

Operação Receção (representada a rosa na Figura 8) é composta pelas seguintes tarefas: 

▪ Descarga 

Após o respetivo tratamento e lavagem, a roupa limpa chega ao HCIS durante o início 

de cada manhã. Esta entrega é assegurada pela transportadora da Lavandaria. Tendo 

como ponto de referência a Figura 6, o motorista estaciona a carrinha na zona A, entra 

dentro do hospital pela zona C, e dirige-se até à entrada da sala de limpos (sala 1) onde 

costumam estar roll container vazios. Os roll containers são transportados até à carrinha, 

carregados com maços de roupa limpa e transportados novamente para a sala de limpos. 

Durante a descarga, os colaboradores da rouparia vão registando manualmente o 

número de unidades/maços de roupa limpa recebida, efetuando esse registo em 

documentos diferentes – um para a roupa geral e outro para a roupa de guia. 

▪ Pesagem 

Imediatamente após a descarga, os colaboradores da Rouparia efetuam a pesagem da 

roupa limpa recebida, utilizando para isso a única balança disponível localizada na sala 

dos sujos. Esta pesagem é feita em kg, de acordo com as categorias definidas pela 

lavandaria: Roupa Lisa Geral, Artigos de Colchoaria, Roupa Vestir Geral e Roupa 

Específica. O valor de cada pesagem é então guardado na memória da balança, e 

quando esta tarefa termina são impressas duas vias dos pesos registados – uma para a 

Rouparia, e outra que seguirá para a Lavandaria. Após a pesagem, existe uma validação 

de pesos: caso exista discrepância de valor entre a pesagem efetuada e os pesos 

registados na guia enviada pela lavandaria deve-se entrar em contacto com a lavandaria 

para averiguar o que aconteceu. 

Operação Armazenamento (representa a azul na Figura 8) é composto pelas seguintes tarefas: 

▪ Controlo de Qualidade 

Terminada a receção, são verificados todos os maços cuja embalagem esteja assinalada 

com um “X”. Este símbolo é usado pela Lavandaria para identificar maços que possam 

conter unidades com anomalias - no entanto, não significa que todas as unidades do 

maço sejam efetivamente detentoras de alguma anomalia.  As anomalias detetadas 

podem ser manchas ou roupa danificada, sendo necessário verificar se estas de facto 

existem. Se as anomalias identificadas forem consideradas irrecuperáveis e 

impossibilitem a continuação do artigo de roupa no circuito, os itens em questão seguem 

para Abate. Se por outro lado, as anomalias forem consideradas recuperáveis, entra-se 

em contacto com a Lavandaria, por via telefónica, para relatar o sucedido e volta-se a 

enviar a roupa para nova lavagem. A roupa com anomalias recuperáveis é colocada num 
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saco de roupa suja, devidamente identificado, e este é armazenado na sala de sujos da 

Rouparia (2, Figura 6), até ao próximo levantamento de roupa (descrito mais à frente, no 

circuito de roupa suja). Os itens que seguem para abate devem ser devidamente 

identificados e separados da restante roupa. Estes itens têm dois fins diferentes: ou são 

doadas para caridade, ou são acumulados em stock na Rouparia, com o objetivo de 

serem utilizados em obras ou em limpezas que ocorram no hospital.  Sempre que seja 

necessário enviar roupa para nova lavagem ou para abate, é efetuado o registo em 

documentos próprios. De referir que nesta atividade é também processada a roupa não 

recuperável enviada pelos Serviços para a Rouparia, sendo o processo idêntico ao 

anteriormente descrito. 

Para a roupa de guia existe um controlo de qualidade adicional. Após a receção destes 

artigos, é necessário conferir se a guia que regressa da Lavandaria corresponde aos 

duplicados que ficaram na Rouparia. Nesta etapa, após conferência dos artigos 

rececionados, verifica-se também o estado da guia: completamente fornecida ou 

pendente de entrega. Se a roupa associada a uma determinada guia não tiver sido toda 

rececionada, deve ser feito o registo das peças que se encontram em falta. Quando a 

guia estiver fechada, ou seja, quando a roupa registada no documento tiver sido toda 

rececionada, o documento é arquivado. 

▪ Preparação  

A roupa que não possui anomalias, roupa geral e roupa de guia, é acondicionada em 

carros de distribuição, até ao limite da capacidade dos mesmos.  

▪ Arrumação  

Após a preparação dos carros de distribuição, o excesso de roupa sem anomalias é 

arrumado, na maioria das vezes, de forma indiferenciada, em armários e estantes 

existentes na Rouparia. A restante roupa segue para distribuição nos Serviços Clínicos. 

Operação Distribuição (representado a amarelo na Figura 8) é composta pelas seguintes 

tarefas: 

▪ Transporte (até ao Serviços) 

São realizadas diversas voltas de distribuição até as necessidades de os Serviços 

estarem satisfeitas. Como não existe uma rota de distribuição pré-definida, os 

colaboradores transportam os carros até aos Serviços seguindo rotas baseadas apenas 

na sua experiência de trabalho, iniciadas pelos Serviços com necessidades 

consideradas mais urgentes. 

▪ Reposição 

Cada serviço possui um local especialmente destinado ao armazenamento de roupa 

limpa. Os colaboradores passam por cada uma destas zonas com o carro de distribuição, 

averiguam a necessidade de reposição por tipo de artigo - com base na sua experiência 

de trabalho - e repõem. Todas as unidades repostas são registadas num documento. 
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▪ Transporte (até à Rouparia) 

Após a reposição de roupa, os colaboradores regressam à Rouparia. Frequentemente 

os carros de distribuição retomam à Rouparia, ainda com roupa. 

▪ Arrumação  

Após regressarem à Rouparia, caso existe excesso de roupa nos carros de distribuição, 

procede-se à sua arrumação no espaço disponível na Rouparia. 

 

Circuito de Roupa Suja 

Este circuito, envolve todas as atividades realizadas pelos colaboradores da Rouparia desde a 

recolha de sacos com roupa suja vinda dos Serviços até ao seu envio para a Lavandaria. As 

operações deste circuito encontram-se representadas na Figura 8 pelas seguintes cores: recolha 

em rosa, processamento em azul e levantamento em cinzento.  

Operação de Recolha (representada a violeta, Figura 8) é composta pelas seguintes tarefas: 

▪ Transporte (até aos Serviços) 

Existem 2 slots temporais para efetuar a recolha: um durante a tarde e outro durante a 

manhã, realizado antes da receção de roupa limpa. À semelhança da distribuição, a 

recolha também não segue uma rota definida, sendo que é pré-combinada pelos 

colaboradores - os colaboradores iniciam a rota na Rouparia, com o respetivo carro de 

recolha, dirigindo-se em primeiro lugar aos serviços que utilizam maior quantidade de 

roupa. 

▪ Coleta  

Todos os serviços possuem uma zona de sujos, onde os colaboradores dos serviços 

(auxiliares de ação médica, enfermeiros, entre outros) colocam os sacos de roupa suja. 

Neste local existem braçadeiras e etiquetas que devem ser usadas para fechar e 

identificar os sacos, respetivamente. Existem duas cores de sacos diferentes: azul para 

roupa visivelmente contaminada, e verde para roupa suja. A diferença entre a roupa geral 

e a roupa de guia surge precisamente nesta etapa. Sempre que é fechado um saco com 

roupa de guia, contaminada ou não, é preenchida uma guia, em triplicado, pelos 

colaboradores do serviço, com a respetiva indicação das tipologias no saco. O original 

fica nos Serviços, o duplicado fica na Rouparia e o triplicado segue para a Lavandaria, 

quando a roupa vai para lavar. Aquando a chegada à zona de sujos de cada serviço do 

hospital, os colaboradores acondicionam os sacos no carro de recolha. 

▪ Transporte (até à Rouparia) 

Como se pode tratar de roupa infetada, durante o trajeto de regresso à Rouparia o carro 

de distribuição tem que estar sempre fechado. Este trajeto é efetuado pela zona dos 

sujos do HCIS. 

Operação Processamento (representado a verde, Figura 8) é composto pela seguinte tarefa: 

▪ Pesagem e Arrumação Sacos  

Depois da recolha de roupa suja, os sacos são pesados pelos colaboradores, na zona 

dos sujos. A pesagem é efetuada com indicação do serviço de origem, sendo o resultado 
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registado num documento. Depois da pesagem estar concluída, deve ser feito o 

somatório de kg de roupa suja por serviço e o somatório total de kg de roupa suja. 

Habitualmente, devido à sua leveza, os sacos com roupa de guia suja não são pesados, 

sendo o seu peso estimado pelo colaborador alocado ao tratamento desta tipologia de 

roupa. No entanto, quando o saco apresenta já algum peso (estando este critério sobre 

o julgamento do colaborador), efetua-se a sua pesagem na balança. Esta pesagem é 

feita de forma isolada e é registada no duplicado e triplicado da guia que veio agrafada 

ao saco dos Serviços. 

À medida que os sacos de roupa suja vão sendo pesados, devem ser colocados no 

corredor da sala de sujos (sala 2), junto à porta (B), como se pode visualizar na Figura 

6. Durante esta tarefa, deve existir uma clara separação entre sacos verdes e sacos 

azuis. Esta separação foi agilizada com a Lavandaria por forma a facilitar a recolha dos 

sacos e a sua arrumação na respetiva carrinha de recolha. 

Operação Envio (representado a cinzento, Figura 8) é composta pela seguinte tarefa: 

▪ Levantamento  

Como só existe uma visita diária efetuada pela Lavandaria, a carrinha que entrega a 

roupa limpa é a mesma que transporta posteriormente os sacos de roupa suja. Assim, o 

levantamento de sacos sujos acontece de segunda-feira a sábado, por volta das 8:00h 

após a descarga de roupa limpa. Os sacos são recolhidos pelo motorista da Lavandaria, 

pela porta B na Figura 6. Esta atividade é monitorizada pelos colaboradores da Rouparia, 

que simultaneamente preenchem um documento com a indicação da quantidade total de 

roupa suja, em kg, enviada para a Lavandaria. Este documento tem a função semelhante 

a uma guia de expedição e é entregue ao motorista juntamente com os documentos guia 

dos sacos com roupa de guia. 

No sentido de enquadrar temporalmente cada uma das operações descritas, segue-se a Tabela 

2, com o horário expediente da Rouparia. Note-se que, as operações e respetivas tarefas do 

circuito de roupa limpa ocorrem todas durante o período da manhã, antes do almoço, ao passo 

que as operações e respetivas tarefas do circuito de roupa suja estão divididas entre o período 

da manhã e o período da tarde. Entre as 12:30h e as14:00h são atualizados os ficheiros em excel 

com os dados que foram registados em papel durantes as restantes operações dos circuitos. Só 

existe um computador disponível e dada a falta de competências informáticas, esta operação só 

é realizada por dois colaboradores com as skill informáticas necessárias. Enquanto isto, os outros 

colaboradores cooperam com o colaborador fixo. A hora de saída dos colaboradores polivalentes 

é às 15:00h, sendo que entre as 15:00h e as 16:00h, o colaborador fixo fica a atender o público, 

por outras palavras, aguarda por exemplo o levantamento ou requisição de fardamento, por parte 

de outros trabalhadores do HCIS.  

Tendo por base a descrição dos circuitos de roupa no HCIS, a presente Dissertação de Mestrado 

envolverá a análise das operações de cada circuito, de modo a propor melhorarias que atuem 

sobre o fluxo de material (roupa), bem como sobre a informação (documentos utilizados).  
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Tabela 2 Horário Expediente da Rouparia. 

 

2.4.  Caracterização do Problema 

Na presente Dissertação de Mestrado pretende-se ajudar a JMS a perceber as potenciais 

vantagens que possam surgir de uma restruturação operacional no processo de gestão de roupa 

hospitalar da Rouparia do HCIS, de forma a criar um modelo de processo transversal a todas as 

unidades. Após acompanhar todas as atividades dos circuitos em análise, detetaram-se 

inúmeras oportunidades de melhoria, que poderão incrementar a eficiência e melhorar o nível de 

serviço da Rouparia no HCIS. 

O principal grande problema observado recai sobre o nível de serviço, que nos últimos meses 

de atividade tem sido muito baixo. Neste momento não existe formalmente nenhum indicador, 

ou conjunto de indicadores, que possam traduzir de forma quantitativa o nível de serviço da 

Rouparia. No entanto foi possível aferir que, em média, os Serviços Clínicos ligam 5 vezes por 

dia para a Rouparia a queixarem-se de falta de roupa. Problema este que, por norma, os 

colaboradores da Rouparia não conseguem resolver, uma vez que não existe roupa lavada 

disponível em stock na Rouparia. Atualmente, quase tudo o que chega lavado da Lavandaria é 

reposto, restando apenas uma quantidade remanescente que não cobre estas necessidades 

extra dos Serviços. Este tipo de queixas tem dificultado muito o ambiente de trabalho, e os 

colaboradores sentem-se efetivamente desmotivados por não terem meios para responder a 

estes pedidos. O baixo nível de serviço é no fundo o resultado acumulado de diversos problemas 

específicos: 

• Falta de controlo de stock nos artigos de categoria roupa geral.  Atualmente 

desconhece-se a quantidade de roupa em circulação. Esta falta de controlo, em 

grande parte, é justificada pelo facto do controlo de saída e entrada de roupa na 

Rouparia ser feito em Kg, e não à unidade – e o peso da roupa suja não é 

necessariamente igual ao peso da roupa limpa. Adicionalmente, verifica-se uma 

Horário Expediente Tarefas Operação 

7:00h –7:30h Transporte / Coleta / Pesagem e Arrumação  
Recolha 

Processamento 

7:30h – 8:00h Descarga / Pesagem Receção 

8:00h – 8:30h Levantamento Envio 

8:30h – 9:00h Controlo de Qualidade / Preparação / Arrumação Armazenamento 

9:00h – 12:00h Transporte / Reposição Distribuição 

Almoço 

12:30h – 14:00h Atualização de ficheiros excel / outras tarefas - 

14:00h – 15:00h Transporte / Coleta / Pesagem e Arrumação 
Recolha 

Processamento 

15:00h – 16:00h Outras Tarefas - 
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grande incerteza das chefias sobre o verdadeiro paradeiro da roupa. Por exemplo: 

recentemente, devido a queixas dos Serviços, foram introduzidas em circulação 

cerca de 140 fronhas adicionais; no entanto a quantidade entregue diariamente pela 

Lavandaria continua a ser a mesma. Colocam-se então as seguintes questões: onde 

está a roupa desaparecida? Nos Serviços? Na Lavandaria? É extraviada no 

transporte entre Rouparia e Lavandaria? 

• Falta de planeamento operacional, que se traduz pela inexistência de indicadores 

de serviço e pela inexistência de rotas planeadas de recolha e de distribuição; 

• Falta de normalização, uma vez que não existe um processo formal em suporte 

escrito que descreva e normalize as operações do processo. Todas as atividades 

laborais desempenhadas na Rouparia baseiam-se apenas no conhecimento 

adquirido pela longa experiência de trabalho dos colaboradores. Adicionalmente, 

todos os documentos que suportam o processo de gestão de roupa hospitalar 

encontram-se desatualizados e com templates pouco user-friendly; 

• Falta de comunicação entre os Serviços e a Rouparia, uma vez que a mesma 

só acontece quando os Serviços ligam a reportar problemas; 

• Desorganização e falta de arrumação dos espaços de trabalho. A maioria das 

prateleiras existentes na Rouparia encontra-se mal identificada e o seu espaço de 

arrumação mal aproveitado. Por exemplo, existem objetos que não são utilizados a 

ocupar espaço de trabalho, sendo disso exemplo uma máquina de costura que não 

é habitualmente utilizada, entre outros. 

Os problemas anteriormente identificados tornam evidentes diversas oportunidades de melhoria, 

como: i) a eliminação das tarefas que não acrescentam valor, ii) o reescalonamento das 

operações diárias e iii) a melhoria nas condições do ambiente de trabalho. 

O intuito da atual Dissertação de Mestrado será implementar medidas que visem a eliminação 

dos desperdícios e que potenciem os recursos utilizados no processo (humanos e materiais), 

tornando o processo mais eficiente e controlado. Adicionalmente pretende-se melhorar os 

layouts dos ambientes de trabalho, por forma a deixá-los mais organizados e ergonómicos, 

adequando-os às necessidades dos trabalhadores.  As melhorias propostas terão em 

consideração, por um lado, a normalização e uniformização do processo de gestão de roupa 

hospitalar, tendo em vista a sua futura aplicação em todas as unidades do grupo, e por outro 

lado, a criação de condições necessárias para atingir um dos objetivos das chefias, relacionado 

com a possível libertação de colaboradores da Rouparia, de modo a redirecioná-los para outros 

serviços de suporte hospitalar. 

 

2.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a contextualização do setor da saúde em Portugal, a José de 

Mello Saúde, o Hospital CUF Infante Santo, a caraterização atual das operações dos circuitos 
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de roupa hospitalar, assim como os problemas subjacentes que motivaram a elaboração desta 

Dissertação de Mestrado.  

Nos últimos anos, apesar da crise económica portuguesa ter afetado o setor da saúde, a JMS, 

empresa líder na prestação privada de cuidados de saúde, além de conseguir manter atividade 

hospitalar, conseguiu expandir o número de unidades de saúde. Agora, em processo massivo 

de crescimento, pretende continuar a manter a satisfação dos clientes através da prestação de 

cuidados de saúde de elevada qualidade, considerando possíveis reduções de custos obtidos 

com melhorias operacionais e partilha de sinergias entre operações. Neste sentido, encontra-se 

a construir um modelo de gestão único que visa uniformizar todos os processos ao longo da sua 

rede de unidades de saúde. 

Esta Dissertação surge precisamente da necessidade demostrada pela JMS em uniformizar e 

melhorar o processo de gestão de roupa hospitalar e os circuitos de roupa que o materializam. 

O hospital analisado foi selecionado pela empresa como piloto para o estudo elaborado na 

presente Dissertação de Mestrado, perspetivando-se que as soluções implementadas consigam 

ser aplicadas nas restantes unidades de saúde da rede CUF. A proposta e implementação de 

melhorias nas operações dos circuitos de roupa têm em vista, a normalização do processo, a 

restruturação de fluxos e o aumento de eficiência operacional.  
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3. Revisão da Literatura 

Este capítulo é sustentado por uma revisão literária sobre temas, conceitos e ferramentas 

relevantes e com aplicação no trabalho a realizar na atual Dissertação de Mestrado, a fim de 

apresentar soluções de melhoria para o problema apresentado no Caso de Estudo (capítulo 2). 

Durante a pesquisa de conteúdos realizada, recorreu-se aos motores de busca Google Scholar 

Academic, PubMed, B-on e Science Direct, utilizando combinações das palavras-chave hospitals 

logistics, healthcare logistics, linen, laundry, Lean thinking, Lean healthcare, Lean warehouse e 

Lean Simulation restringindo publicações ao período entre 1985 até 2017. 

O capítulo encontra-se dividido nas seguintes seções: 3.1. Logística Hospitalar, 3.2. A evolução 

do Lean: da Industria aos Cuidados de Saúde, 3.3. Lean em Armazém, 3.4. Metodologias e 

Ferramentas e 3.5. Proposta e Integração de Ferramentas 3.6. Conclusões do Capítulo. 

 

3.1. Logística Hospitalar 

O êxito da prestação de cuidados de saúde depende do desempenho profissional do corpo 

clínico (médicos, enfermeiro, auxiliares, entre outros), da qualidade e da disponibilidade de 

materiais nos Serviços Clínicos (consumíveis, fármacos, roupa, entre outros), de uma atmosfera 

segura que permitam um relacionamento interpessoal agradável (Singh, Gj, Kotwal, Syed, & Jan, 

2009). Neste sentido, a logística hospitalar apresenta-se, como um conjunto de operações 

complexas e relevantes para os hospitais, visto que uma falha na distribuição de materiais, pode 

resultar num desastre irreparável para os pacientes em linha de atendimento (Barbuscia, 2006).  

De facto, a qualidade dos cuidados de saúde está condicionada não só pela disponibilidade e 

movimentação de materiais, mas também pela existência de recursos humanos qualificados para 

executar as operações envolvidas nestes fluxos, que nem sempre estão bem definidos 

internamente (Landry & Philippe, 2004).   

Atualmente as atividades logísticas hospitalares, como a gestão de materiais, design de layout, 

nivelamento de capacidade e gestão de fluxos direto e inverso, físico e informático, devem ser 

idealmente pensadas e executadas com o menor número de recursos e custos, por forma a 

produzirem os melhores resultados. Para tal, é necessário que exista uma boa colaboração entre 

todos os elementos neste processo, incluindo fornecedores, armazéns e Serviços Clínicos, 

evidenciando-se a necessidade de planear e coordenar as intervenções de cada uma das 

entidades envolvidas nos processos. (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009).  

 

Logística Hospitalar – Prestação de Cuidados vs Serviços de Suporte 

De acordo com Crespo de Carvalho & Ramos (2009), uma unidade de prestação de cuidados de 

saúde a logística hospitalar é configurada em duas vertentes: i) a logística ligada ao atendimento 

e tratamento do doente e ii) a logística associada a todos os processos abrangidos pelos serviços 

de suporte. Dentro da logística de suporte é possível identificar diversos serviços logísticos, tais 

como a Farmácia, o  Armazém central, a Rouparia e às vezes Lavandaria,  a vigilância, a limpeza 

e o catering (Oliveira & Musetti, 2014). A presente Dissertação, enquadra-se desta forma na 
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logística hospitalar de suporte, onde o interesse irá recair sobre a Rouparia – serviço de suporte 

responsável pelo processo de gestão de roupa hospitalar no HCIS (capítulo 2).  

 

A Rouparia como Serviço de Suporte Hospitalar 

A Rouparia é um serviço de suporte indispensável ao atendimento e tratamento dos doentes, 

uma vez que garante a prevenção da contaminação de infeções, garantindo a segurança e a 

higiene pessoal dos pacientes e dos profissionais de saúde nos hospitais (Singh et al., 2009; 

Veni, 2004). Adicionalmente, o aspeto e a limpeza da roupa que circula pelo hospital (têxteis e 

fardamento) transmite confiança aos doentes, refletindo a qualidade dos serviços de saúde 

(Singh et al., 2009). À semelhança de um Armazém, numa Rouparia existem três grandes 

operações logísticas: armazenamento, picking e distribuição. Os espaços de armazenamento 

devem possuir um layout que permita menos movimentos, menos complexidade, menos entropia 

e maior fluidez, permitindo que os processos de armazenamento representem soluções eficazes 

e eficientes de abastecimento (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). Relativamente ao picking, 

existem duas formas extremas de picking que podem coexistir no mesmo sistema logístico: o 

picking por cliente (serviço clínico) e o picking por linha de produto (Crespo de Carvalho & 

Ramos, 2009). O picking por cliente considera cada pedido dos serviços clínicos como uma única 

encomenda, acumulando os produtos e respetivas quantidades requeridas num equipamento de 

distribuição, que posteriormente será entregue nos serviços clínicos. O picking por linha de 

produto percorre todas as encomendas, identifica os produtos repetidos e recolhe a quantidade 

total, ou seja, a soma dos produtos pedidos por cada um dos serviços clínicos. Este tipo de 

picking reduz o número de deslocações à zona de produtos, diminuindo o tempo de operação e 

aumentando a produtividade  (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). Comparando estas duas 

formas de picking, o picking por cliente adequa-se a pedidos heterogéneos, com poucas 

repetições, ao passo, que o picking por linha de produto ajusta-se a pedidos homogéneos. Por 

sua vez, a distribuição só ocorre quando a montante os pedidos estiverem todos aviados. 

Durante esta operação, deve considerar-se, sempre que possível, reduzir os stocks e o número 

de movimentações, através por exemplo da concentração de stocks avançados por piso e não 

por serviço clínico. Uma maior periodicidade de reposição implica um melhor serviço e, 

consequentemente, um custo maior de operação (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). As 

operações logísticas descritas devem ser integradas e balanceadas por forma a que a Rouparia 

consiga satisfazer as necessidades de roupa dos Serviços hospitalares garantido a qualidade 

dos cuidados de saúde.  No caso da Rouparia do HCIS, estas operações podem ser 

enquadradas no circuito de roupa limpa: o armazenamento é feito de forma aleatória, em lugares 

pré-estabelecidos cujo layout em nada facilitam a fluidez de movimentos; o tipo de picking 

utilizado é semelhante ao picking por linha de produto, na medida em que se preenchem os 

carros de distribuição com  várias tipologias de roupa, sem que exista um conhecimento real das 

necessidades de cada serviço; por fim, as rotas de distribuição são realizadas com base na 

experiência de trabalho dos colaboradores, pelos vários serviços clínicos existentes em cada 

piso do hospital. 



21 
 

A literatura publicada em torno da Rouparia, como serviço de suporte hospitalar, é diversa e pode 

ser agrupada de acordo com a aplicação das seguintes metodologias: 

✓ Métodos de Taguchi (Fernández, Torres, & Díaz, 2001): Estes métodos foram 

aplicados num serviço de Rouparia e Lavandaria hospitalar, onde foi possível  reduzir os 

custos de operação e atingir melhorias de qualidade a nível bacteriológico; 

✓ Modelo de Donabedian (Singh et al., 2009): Com base neste modelo foi possível avaliar 

através de questionários a qualidade da estrutura e processo de serviço de Rouparia e  

Lavandaria Hospitalar. O estudo revelou que apesar do serviço prestado ser satisfatório 

para os utilizadores, este pode ser melhorado através da eliminação de deficiências a 

nível estrutural e processual; 

✓ Optimização (Banerjea-Brodeur, Cordeau, Laporte, & Lasry, 1998; Lapierre & Ruiz, 

2007): Com base em modelos matemáticos de otimização foram construídas rotas mais 

eficientes para a distribuição de roupa em hospitais. 

✓ MRP (Neill, Murphy, Gray, & Stoner, 2001): Numa Rouparia hospitalar, de forma a 

controlar o stock de roupa hospitalar usada em cirurgias, foi desenvolvido um sistema 

de controlo de materiais para a monitorização e gestão de roupa; 

✓ Six-Sigma (Furterer, 2011): A aplicação da abordagem Six-Sigma permitiu reduzir as 

perdas de roupa hospitalar no serviço de Rouparia e Lavandaria, melhorando o rácio 

entre roupa suja e roupa limpa em 16% e poupando $77,480 no primeiro ano. 

✓ Lean (Cunha, Campos, & Rifarachi, 2011; Muller, 2015): Tendo em vista melhorias ao 

nível da eficiência e normalização de processos no serviço de Rouparia e Lavandaria 

hospitalar, foram realizados estudos com base na aplicação do Lean, onde foi possível 

identificar desperdícios e propor melhorias nos processos. 

As publicações analisadas, na sua maioria, exploram em simultâneo a existência de um serviço 

de Rouparia e Lavandaria interna no hospital, o que não está totalmente enquadrado com a 

problemática em estudo no âmbito da presente Dissertação de Mestrado. No entanto, com base 

na revisão efetuada, tendo em vista a proposta de melhorias apenas no serviço de Rouparia 

hospitalar, é possível concluir que existem diversas metodologias disponíveis e com potencial de 

utilização. No âmbito da presente Dissertação, dadas as características do processo de gestão 

de roupa hospitalar em análise, o Lean demonstra potencial de aplicação elevado face aos 

objetivos de normalização e eficiência pretendidos. No entanto, alargando a revisão de estudos 

a outras áreas que não na saúde, como por exemplo a área de hotelaria, verifica-se que o Lean 

também tem sido alvo de vasta aplicação, como se pode concluir pelos seguintes estudos 

recentes: 

i. No Apex Hotels, o ciclo de roupa foi mapeado, envolvendo a recolha e lavagem de 

roupa suja e a distribuição de roupa limpa. Através  de ferramentas Lean foi possível 

identificar desperdícios e restruturar os processos, tendo como resultado uma 

poupança de 5728 horas de trabalho humano por ano, melhores condições de 
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trabalho e um serviço ao cliente melhorado  (Accelerate Scottis Enterprise, 2014; 

Rauch, Damian, Holzner, & Matt, 2016); 

ii.  As ferramentas Lean foram também aplicadas no The Enterprise para melhorar o 

seu serviço de limpeza de quartos, onde se efetua a recolha da roupa suja e a 

distribuição de roupa limpa, eliminando as ineficiências deste processo (Rauch et al., 

2016);  

iii. Também no setor hoteleiro de Singapura foi possível concluir que com a aplicação 

de ferramentas Lean a produtividade das operações do serviço de limpeza, inclusive 

a distribuição e a recolha de roupa suja pelos quartos, podia aumentar em 20% 

diariamente (Manaf, 2016). 

Neste contexto, pode-se concluir que a metodologia Lean e as suas ferramentas têm sido 

amplamente aplicadas tendo em vista a proposta de melhorias ao nível dos serviços de Rouparia 

em contexto não hospitalar, existindo também já um número de aplicações com sucesso em 

contexto hospitalar. Paralelamente a esta análise realizada em torno das aplicações Lean, 

constatou-se que a Simulação podia potenciar os resultados obtidos. Após evidências teóricas e 

empíricas reveladas por Robinson et al. (2012), conclui-se que o benefício obtido com aplicação 

simultânea destas abordagens é superior ao benefício da sua aplicação isolada, na medida em 

que a Simulação pode ser utilizada para avaliar/validar o impacto de medidas Lean. De facto, a 

Simulação e o Lean são abordagens com motivações semelhantes, e ambas tem sido usadas 

para melhorar processos e serviços em ambiente hospitalar (Robinson et al., 2012). Assim, é 

possível concluir que, apesar da contribuição logística em ambiente hospitalar ter sido 

subestimada durante muitos anos,  é uma área extremamente importante, cujas operações dos 

serviços de suporte, como a Rouparia,  podem ser melhoradas através da relação mutualista 

existente entre o Lean e a Simulação (Oliveira & Musetti, 2014). 

Assim, como o serviço de suporte hospitalar analisado está relacionado com a gestão de circuitos 

de roupa hospitalar com origem num local semelhante a um armazém (Rouparia), faz sentido 

explorar os campos de ação do Lean em ambiente de armazém. Posto isto, nas seções seguintes 

será feita uma introdução ao Lean, dando-se especial ênfase ao Lean Warehouse. 

Adicionalmente, serão exploradas ferramentas Lean e será abordada a metodologia de 

simulação como ferramenta de validação, sendo que ambas demonstram potencial de aplicação 

na presente Dissertação de Mestrado. 

 

3.2. A Evolução do Lean: da Indústria aos Cuidados de Saúde 

Nas últimas décadas, a incorporação do Lean nas práticas de gestão empresarial tem-se 

revelado um autêntico sucesso em  diversos setores económicos (Moyano-Fuentes & Sacristán-

Díaz, 2012). Com a implementação do Lean, as empresas conseguiram melhorar resultados, 

aumentar a vantagem competitiva e a responsabilidade social, através da consciencialização do 

impacto que as suas atividades de negócio têm na sociedade (Moyano-Fuentes & Sacristán-
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Díaz, 2012; Taubitz, 2010). Uma cultura Lean não se resume em mudar algumas operações em 

determinados processos através de ferramentas específicas, trata-se de mudar toda a 

organização, uma vez que, o seu impacto se perpetua por todo o sistema reduzindo o tempo e o 

custo de operação (Martínez-jurado & Moyano-fuentes, 2014; Melton, 2005). 

A noção de Lean surgiu no Japão nos anos 70, num ambiente pós-guerra. Dada a escassez de 

recursos e a intensa competição sentida no mercado automóvel japonês, a Toyota Motor 

Corporation, viu-se obrigada a alterar o sistema de produção, criando o Toyota Production 

System (TPS) (Hines, Holweg, & Rich, 2004). O TPS é um sistema híbrido que resultou da fusão 

entre as técnicas de produção em massa da Ford com um sistema de produção de pequenos 

lotes, onde foi possível aumentar a eficiência das operações e eliminar as tarefas sem valor 

acrescentado  (Reichhart & Holweg, 2007). O TPS é assim o antecedente do Lean Thinking 

(pensamento Lean), formalizado por Wolmack e Jones em 1996. O pensamento Lean é uma 

abordagem multidimensional que engloba uma larga variedade de práticas de gestão, que 

sinergicamente contribuem para um sistema integrado, simplificado, de qualidade, ao ritmo do 

cliente e livre de desperdício, conduzindo a um maior desempenho operacional (Melton, 2005; 

Shah & Ward, 2003).  

Uma organização Lean entende o que o cliente valoriza, e concentra os seus processos nessa 

valorização, consumindo o menor número de recursos possíveis e eliminando os desperdícios. 

(Hines et al., 2004; Hodge, Goforth Ross, Joines, & Thoney, 2011). A eliminação de desperdícios, 

resulta muitas vezes no aumento da velocidade do processo, reduzindo o tempo total do serviço 

prestado ou de produção, e melhorando a qualidade dos resultados obtidos (Melton, 2005). É 

importante deixar claro que num sistema de produção existem três tipos de operações:  i) as que 

não acrescentam valor (devem ser eliminadas), ii) as que não acrescentam valor, mas são 

necessárias (devem ser simplificadas) e iii) as que realmente adicionam valor (devem ser 

priorizadas) (Monden, 1993). Neste seguimento, as tarefas que não acrescentam valor possuem 

mudas (em português, desperdícios), que segundo Taiichi Ohno e Shigeo Shingo devem ser 

eliminados (Hines & Rich, 1997). Existem sete tipos de desperdícios identificados no TPS (Hicks, 

2007; Hines & Rich, 1997): 

1. Sobreprodução: inibe a fluidez e a continuação do fluxo, e reduz a qualidade e a 

produtividade do sistema. Como consequência, existem defeitos que podem não ser 

detetados e são criados stocks desnecessários de work-in-process (WIP); 

2. Tempo de espera: ocorre quando o fluxo de material ou informação está parado. O ideal 

seria abolir os tempos de espera, obtendo um fluxo sem interrupções. A eliminação total dos 

tempos de espera é quase impossível, devendo-se optar pela sua redução; 

3. Transporte: envolve a movimentação de materiais. Deve procurar-se minimizar e evitar 

transportes duplos ou excessivos, onde seja provável a ocorrência de estragos na carga. A 

redução do número de movimentação de carga favorecerá a comunicação, pois quanto 

maior é a frequência e a distância de transporte, maior é a deterioração da comunicação; 

4.  Excesso de processamento: ocorre quando uma tarefa é realizada da forma complexa, 
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quando por ventura existem alternativas mais simples. 

5. Inventário excessivo: tende a aumentar o lead time, retarda a identificação de 

problemas, aumenta o espaço de armazenamento e desencoraja a comunicação; 

6. Movimentação: está associada à carente ergonomia de produção, que aumenta o 

cansaço dos trabalhadores, contribuindo para a baixa produtividade e qualidade; 

7. Defeitos: no TPS, os defeitos são vistos como oportunidades de melhorias. Devem ser 

abordados numa ótica kaizen, onde é realizada uma análise contínua e interativa do sistema 

usando a classificação dos 7 desperdícios.  

Não existe dúvidas de que a eliminação de desperdícios  é acompanhada pela potencialidade 

de introduzir melhorias nos processos, aumentando a vantagem competitiva da organização 

(Melton, 2005). No Lean Thinking, é possível encontrar os cinco princípios Lean que configuram 

o antídoto para a eliminação dos desperdícios numa organização (Figura 9) (Wolmack & Jones, 

2003). Resumidamente, a ideia do Lean Thinking passa pela especificação do valor, fornecendo 

ao cliente o que ele realmente necessita; pela identificação da cadeia de valor onde por família 

de produto, ou serviço se identificam a sucessão de atividades, identificando e eliminando  o que 

não adiciona valor; pelo estabelecimento de fluxo; pela adoção de um sistema puxado pelo 

cliente, onde a produção é acionada pelo seu pedido; procurando sempre a perfeição (Hicks, 

2007). 

 

Apesar da origem industrial o Lean encontra-se difundido no setor da saúde (Schweikhart & 

Dembe, 2009). Os métodos e ferramentas utilizadas no TPS podem conduzir a excelentes 

resultados, aumentando a eficiência e melhorando a qualidade  dos cuidados de saúde 

(Bendavid, Boeck, & Philippe, 2012). De fato, nos últimos anos, o interesse sobre esta 

abordagem no setor da saúde, cresceu e levou ao escrutínio de todas as atividades que não 

acrescentam valor durante a prestação de cuidados de saúde (Bendavid et al., 2012). Um passo 

fundamental para a implementação do Lean nesta área é colocar o paciente em primeiro plano,  

incluindo o tempo e conforto como métricas de desempenho do sistema, desde a entrada no 

hospital até à sua saída (Kollberg, Dahlgaard, & Brehmer, 2006). A implementação dos princípios 

Lean referidos em ambiente hospitalar acarreta os seguintes benefícios (Jones & Mitchell, 2006): 

• Melhora a qualidade e a segurança - menos erros e acidentes, melhores resultados; 

• Melhora a entrega – conhecendo a procura, o trabalho é realizado atempadamente;   

• Melhora o rendimento –  as mesmas pessoas, as mesmas tarefas com menos recursos; 

Figura 9 Princípios Lean. (Adaptado de Wolmack & Jones, 2003) 

1. Valor
2. Cadeia de 

Valor 
3. Fluxo 4. Pull 5. Perfeição



25 
 

• Momento de aceleração – proporciona um ambiente de trabalho estável, com 

procedimentos claros e padronizados, cria as bases para a melhoria constante. 

Em suma, a metodologia Lean considera a fotografia holística do processo proporcionando uma 

cultura de segurança, onde é possível gerir e sincronizar diferentes processos, melhorando a 

produtividade, reduzindo atrasos e eliminando erros (Cooper & Mohabeersingh, 2008). Apesar 

de existirem algumas barreiras à implementação do Lean em contexto hospitalar feitas as 

adaptações necessárias, a aplicação da filosofia Lean em hospitais, permite obter bons 

resultados e melhorar a performance dos cuidados de saúde (Brandão de Souza & Pidd, 2011). 

Já referido na secção 3.1., os cuidados de saúde são suportados por diversas operações 

logísticas, que no caso da presente Dissertação o interesse recai sobre as operações ligadas à 

gestão de roupa hospitalar realizada pelo serviço de suporte de Rouparia. Este serviço de 

suporte é homólogo a um Armazém, justificando então a necessidade de explorar com mais 

algum detalhe- na próxima secção- a aplicação do Lean em ambiente de armazém. 

 

3.3. Lean em Armazém  

O Lean consegue ser adaptado a realidades muito diferentes do habitual contexto de produção, 

como é o caso dos cuidados de saúde e de um armazém (de Visser, 2014). Tendo a consciência 

de que o valor de um armazém está na sua capacidade de resposta face às encomendas dos 

clientes, fazendo os respetivos ajustes, a realidade de um armazém pode ser equiparada à 

realidade de produção, se as encomendas forem vistas como a montagem de produtos. Assim, 

o Lean em armazém foca-se no processamento das encomendas de forma eficiente, 

minimizando as atividades que não acrescentam valor nas operações de receção, 

armazenamento, picking e distribuição (Myerson, 2012). Neste sentido, Mahfouz (2011)  define 

que os objetivos do  Lean em armazém são aumentar a capacidade de resposta e reduzir o custo 

total de operação, simplificando todas as operações logísticas através da eliminação de 

desperdícios. Na Tabela 3 encontra-se a conversão dos sete desperdícios da produção Lean 

para ambiente de armazém (Haan et al, 2009): 

Tabela 3 Comparação de desperdícios  (Adaptado de Haan, Overboom, e Naus, 2009) 

Muda na Industria Exemplos de Muda em Armazém 

1.Sobreprodução -  Picking de produtos não necessários; 

2.Tempo de Espera 
- Depois do picking, produtos em boas condições esperam por 
inspeção; 

3.Transporte 
- Transporte desnecessário de produtos devido a layouts e 
rotas ineficientes; 

4.Excesso de 
Processamento  

- Inspeção ou embalamento de produtos não necessária; 

5.Inventário  - Excesso de stock no armazém central ou stock obsoleto; 

6.Movimentação 
- Movimentos desnecessários de pessoas devido a rotas 
ineficientes de picking; 

7.Defeito - Manuseamento e envio de produtos defeituosos. 

 

Deste modo, torna-se evidente que em contexto de armazém a aplicação de princípios e 

ferramentas Lean representa uma abordagem poderosa para a redução de erros e melhoria de 
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qualidade das operações logísticas (de Visser, 2014).  

Da literatura analisada foi possível fazer o levantamento dos seguintes estudos e resultados da 

implementação de Lean em contexto de armazém: 

i. O layout de armazém foi alterando com base na utilização conjunta de ferramentas Lean 

e métodos heurísticos, na qual foi possível encontrar uma localização ótima para cada 

produto, melhorando a operação de armazenamento e reduzindo em 30% a distância 

percorrida durante o picking (Dharmapriya & Kulatunga, 2011); 

ii. Um estudo realizado num armazém no Brasil, revela que a implementação de Lean em 

operações de manuseamento e armazenamento de produtos é aplicável a qualquer 

empresa logística, caso todas as pessoas estejam envolvidas no processo de mudança 

(Santos, Tanajura, & Santos, 2015); 

iii. Com base na comparação de 6 armazéns foi possível concluir que o Lean influencia a 

performance de um armazém (de Visser, 2014); 

iv. A implementação do Lean, baseada no método de Dehdari irá aumentar a produção do 

armazém em pelo menos em 5% (Dehdari, 2014); 

Ainda com base na investigação de Bozer (2012) o Lean em armazém é um sistema composto 

pelos seguintes princípios: i) 5S para atingir a perfeição dentro do armazém; ii) Promoção de 

melhoria contínua através da resolução conjunta de problemas segundo o Kaizen; iii) 

Agendamento de reuniões frequentes para discutir a performance do armazém, as oportunidades 

de melhorias e as potencias dificuldades; iv) Normalizar o trabalho, através de equipamentos 

semelhantes e normalizar os processos através de instruções em documentos escritos; v) Criar 

fluxo através do agendamento de entrada e saída, com base em janelas de horárias, distribuindo 

a carga de trabalho; vi) Armazenar produtos permitindo a minimização das distâncias 

percorridas, minimizando o tempo de picking e otimização da densidade de armazenamento e 

vii) Medir, melhorar e justificar a densidade de armazenamento em cubos e metros quadrados 

com a intenção de melhorar o armazenamento, bem como os tempos de viagem.  

Em suma, o Lean tem a capacidade de transformar um problema, numa oportunidade de 

melhoria, em diversos contextos fora da produção, como é o caso de um armazém. Na gestão 

Lean todas as energias devem ser concentradas numa visão de futuro partilhada, onde 

globalmente advém diversos benefícios para a organização (Cunha et al., 2011; Melton, 2005): 

• Proporciona a criação de um fluxo contínuo com processos normalizados; 

• Conduz à eliminação de desperdícios;  

• Permite a redução do lead time, inventário e custos operacionais; 

• Potencia ainda o aumento da qualidade e robustez do processo, motivando as pessoas 

a participar na mudança e a trabalhar em equipa.  

Embora existem diversos benefícios, a implementação do Lean possui ainda duas grandes 

barreiras: a falta de perceção tangível dos seus benefícios e a visão de que a maioria dos 

processos já são eficientes. No entanto é importante notar que quando a capacidade de reposta 
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de um sistema aumenta, será possível atingir também alguns benefícios financeiros. Por outro 

lado, a perceção de que os processos de negócios são eficientes, na maioria das vezes constitui 

uma ilusão. Funcionalmente, os processos podem aparentar ser eficientes, no entanto a 

aplicação do Lean e das suas ferramentas, pressupõe a revisão de todos os processos da cadeia 

de valor, onde com frequência se acaba por encontrar processos com estrangulamentos e 

ineficiências (Melton, 2005). 

 

3.4. Metodologias e Ferramentas 

O Lean em ambiente de armazém é potenciado através de ferramentas que melhorem o fluxo e 

a visibilidade dos processos, eliminando simultaneamente os desperdícios operacionais (Per 

Karlsoon, 2008). Por sua vez, a Simulação pode ser utilizada neste contexto,  

para determinar os benefícios do Lean após a sua implementação (Young et al., 2004). Posto 

isto, nesta secção apresentam-se as ferramentas Lean que demostram potencial de 

aplicação(subsecção 3.4.1), tendo em vista a eliminação de desperdícios no processo de gestão 

de roupa hospitalar no HCIS, em ambos os circuitos (limpo e sujo), e a Simulação (subsecção 

3.4.2.), como uma metodologia de validação de resultados. 

3.4.1. Ferramentas Lean 

Em seguida descrevem-se as ferramentas Lean revistas, com potencial de aplicação no Caso 

de Estudo. 

Value Stream Mapping  

Para criar um processo perfeito, é necessário começar pela identificação do fluxo de valor 

(Wolmack & Miller, 2005). O Value Stream Mapping (VSM) surge, neste sentido, como um 

método de mapeamento de operações, onde é  possível visualizar o percurso de  produtos, 

serviços ou informação, garantindo uma visão global dos processos (Pinto, 2008). Este 

mapeamento, facilita a tomada de decisão e cria uma base comum de análise do fluxo, revelando 

os desperdícios escondidos e as suas respetivas fontes, identificando consequentemente 

oportunidades de melhoria para a aplicação de outras ferramentas Lean  (Abdulmalek & 

Rajgopal, 2007; Rahani & Al-Ashraf, 2012). 

Independente do processo, o VSM sinaliza as operações que geram desperdícios e que atrasam 

o tempo de resposta, ou seja, todas as atividades que consomem recursos sem adicionar valor 

(Jimmerson, Weber, & Sobek, 2005). No caso da D45T, o uso do VSM permitiu melhorar a taxa 

de produtividade através da identificação de desperdícios ocultos no processo de produção, 

como lacunas entre o trabalho real e o trabalho padronizado, ou seja, os trabalhadores não 

seguiam estritamente os processos de montagem, o que conduzia a elevadas taxas de rejeição 

(Rahani & Al-Ashraf, 2012). Já no caso de uma lavandaria hospitalar, a utilização do VSM 

permitiu perceber que dos 647 minutos utilizados no processamento diário de roupa hospitalar, 

apenas 276 minutos caracterizavam operações que agregavam valor ao processo (Cunha et al., 

2011). 
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5S 

Para Henry Ford a estandardização de um método, consistia em adotar o melhor método entre 

muitos, e aplicá-lo sempre (Viorel & Mihaela, 2008). O 5S surgem como uma ferramenta Lean 

ideal para estandardizar e organizar espaços de trabalho, por forma a que seja compreendido 

por todos (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). É resultado da combinação de 5 palavras 

japonesas começadas por S: Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. 

O processo dos 5S inclui as seguintes etapas (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009; Kimsey, 

2010; Terry, 2003): 

✓ SEIRI (separar): O primeiro passo do processo consiste em libertar o espaço de trabalho 

eliminando todos os materiais desnecessários, ou seja, separar o útil do inútil e eliminar o 

desnecessário. 

✓ SEITON (arrumar): O segundo passo do processo tem como objetivo a redução do tempo 

necessário para ter acesso a um utensílio, durante a realização de uma tarefa. Para este 

efeito, os materiais devem ser arrumados em localizações pré-estabelecidas e identificadas, 

de modo a que sejam facilmente localizados por qualquer pessoa, sendo possível coloca-

los no seu lugar o mais rapidamente possível. 

✓ SEISO (limpar): O terceiro passo consiste em limpar todo o espaço de trabalho, sem 

exceções. Todos devem participar neste processo de limpeza, desde o operador ao gestor, 

em que para além de limpar seja possível desenvolver a sensibilidade a não sujar.  

✓ SEIKETSU (estandardizar): O quarto passo consiste em estabelecer normas, através de 

regaras e procedimentos padronizados, em que seja possível reportar, medir e manter o 

grau de limpeza. 

✓ SHITSUKE (disciplina): O último passa implica disciplina e respeito, fazendo das atitudes 

anteriores um hábito.  

Adicionalmente permite verificar objetos fora dos locais pré-estabelecidos, bem como tomar 

decisões sobre o que deve ser mantido, onde e como deve ser armazenado, aumentando assim 

a eficiência dos locais de trabalho (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). 

Para ilustrar a aplicação desta ferramenta, é possível destacar o caso do hotel The Enterprise 

onde foi utilizada para arrumar e introduzir padronização nos espaços administrativos e de 

manutenção através da seguinte lógica: i) limpou-se o espaço de trabalho,  eliminando tudo o 

que não era necessário ii)  organizaram-se as ferramentas e materiais sistematicamente sobre 

as mesas de trabalho, atribuindo a cada peça um lugar determinado, influenciado pelo acesso, 

uso ergonómico, peso e frequência de utilização e iii) posteriormente a cada objeto foi atribuído 

um lugar único, marcado pelo desenho da sua sombra (Rauch et al., 2016). 

Já num contexto da saúde, os espaços partilhados, como por exemplo o Armazém hospitalar, a 

Farmácia, a Rouparia, entre outros, são claramente lugares onde faz sentido aplicar 5S, sendo 

que esta ferramenta contribui para o aumento da produtividade e qualidade do trabalho, 
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reduzindo problemas relacionados com a segurança e higiene no trabalho (Viorel & Mihaela, 

2008). No entanto é preciso ter cautela durante a implementação de 5S. Esta filosofia nasceu no 

Japão e pode ser difícil implementá-la em ambiente latinos devido às diferenças culturais, 

devendo ser especificamente adaptada a cada contexto de aplicação (Crespo de Carvalho & 

Ramos, 2009). 

 

Gestão Visual 

A gestão visual surgiu nas últimas décadas às empresas de produção e serviços, como uma 

ferramenta que através de um sistema visual possibilita aos colaboradores uma melhor 

compreensão  sobre os valores da empresa, a sua função  e as necessidades do cliente (Tjell & 

Bosch-Sijtsema, 2015). A gestão visual procura tornar as situações transparentes, de forma a 

priorizar o que realmente é necessário (Tezel, Koskela, & Tzortzopoulos, 2009). O objetivo desta 

ferramenta é tornar as situações visíveis e de fácil compreensão, para qualquer pessoa 

conferindo-lhe autonomia para corrigir situações anormais de forma intuitiva e independente 

(Teixeira, Schoenardie, Garcia, Merino, & Paladini, 2012; Tezel et al., 2009).  

Num contexto Lean, a vantagem da gestão visual é a implementação de sistemas simples e 

intuitivos que ajudam as pessoas a gerir processos, evitando erros e desperdícios (Pinto, 2008). 

Alguns exemplos de mecanismos de controlo visual, são etiquetas, marcações no pavimento, 

quadro de comunicação, sinais luminosos, sinais sonoros, entre outros. Adicionalmente, este 

método também favorece a comunicação, uma vez que transmite informações sobre o estado 

do processo e mostra onde as coisas são armazenadas (Pinto, 2008). 

 

Diagrama de Spaghetii  

O Diagrama de Spaghetti constitui outra ferramenta de mapeamento de operações, onde os 

fluxos processuais são representados graficamente. O principal objetivo é reduzir a densidade 

de movimentos, melhorando o layout do espaço de trabalho. Por norma, utiliza-se a planta do 

espaço de trabalho e traça-se  o caminho percorrido pelas pessoas e materiais, onde facilmente 

se identificam os desperdícios de transporte e movimentação (Silva & Rentes, 2012). 

No contexto hoteleiro, esta ferramenta já foi usada para identificar ineficiência no serviço de 

limpeza, melhorando as rotas de recolha de roupa suja e distribuição de roupa limpa nos quartos 

(Rauch et al., 2016). 

 

Normalização 

Uniformizar, normalizar e estandardizar significa o mesmo, seguir a mesma sequência, as 

mesmas operações e as mesmas ferramentas. A normalização de processos prevê a existência 

de um procedimento documentado seguido impreterivelmente, em  que perante situações 

idênticas, os colaboradores ajam de forma igual (Pinto, 2008). 

A normalização aumenta a previsibilidade dos processos, reduz os desvios, reduz os custos e 

confere consistência às operações. Não é instantânea, requer acompanhamento até atingir a 



30 
 

estabilização e revisão periódica para avaliar a existência de ideias de melhoria. Enquadra-se  

numa abordagem Kaizen, que será clarificada mais à frente, onde o ciclo de melhoria contínua 

Plan-Do-Act-Check (PDCA), pode ser adaptado a um ciclo de uniformização, na qual o Plan 

passa a Standardization originando o Standardization-Do-Act-Check (SDCA) (Pinto, 2008).  

A causa de muitos problemas em processos organizacionais está ligada à falta de normalização 

(Graban, 2012). A única maneira de garantir que as pessoas seguem as medidas normalizadas, 

é construir procedimentos únicos com a sua colaboração, que contemplem as suas motivações 

e sugestões. A normalização não é um fim, mas sim um meio para melhorar os resultados de 

uma organização.  (Graban, 2012; Jones & Mitchell, 2006). 

 

JIT e Sistema Pull 

 Um sistema JIT é fundamento por uma estratégia pull, ou seja, um serviço ou a produção de um 

produto só é iniciada quando o cliente solicita (Cooper & Mohabeersingh, 2008). Pull, significa 

em português ‘puxar’, tratando-se no fundo de uma estratégia onde se inicia uma operação 

recorrendo a recursos (pessoas, materiais, equipamentos e informações) apenas quando 

necessário. O Just-in-Time é conhecido com um dos principais fundamentos do TPS, onde a sua 

aplicação permite atingir reduções significativas no lead time de produção, conseguindo entregar 

ao cliente a quantidade necessária, no lugar certo e no tempo necessário com o mínimo stock 

(Reichhart & Holweg, 2007). A implementação de um sistema JIT, implica redesenhar as práticas 

de trabalho, eliminar refluxos, falhas e longos tempos de espera (Kollberg et al., 2006). A 

aplicação da JIT nos serviços de saúde significa equilibrar a capacidade com a procura. Prever 

períodos de procura elevada pode ajudar os gestores hospitalares a fazer ajustes no sistema, 

como mover pessoal de períodos com baixa procura para períodos de alta procura (Kollberg et 

al., 2006).  Os hospitais têm sido lentos a adotar a metodologia JIT, optando por um sistema de 

abastecimento empurrado. No entanto, um sistema puxado garante que os pacientes sejam 

tratados de forma rápida e eficiente.  

O JIT assegura a melhoria contínua através da encapsulação dos objetivos em ambientes de 

constante mudança, remove procedimentos rígidos, promove a uma melhor utilização de 

recursos, com foco no sucesso a logo prazo, simplificando as operações e os processos de 

negócio (Cooper & Mohabeersingh, 2008; Gary Jarrett, 2006). 

 

Kaizen 

Existem algumas metodologias direcionadas à melhoria de processo articuladas ao pensamento 

Lean. Contudo, aquela que à priori melhor se enquadra com o Caso de Estudo é o Kaizen. ‘Kai’ 

significa mudar e ‘zen’ significa melhor. Esta mudança para melhor, é no fundo a visão de 

melhoria contínua, onde pequenas mudanças com todas as pessoas, todos os dias, e em todos 

os lugares, influenciarão positivamente a organização (Graban & Swartz, 2012). 

O Kaizen enfatiza o envolvimento de todas as pessoas na eliminação ou redução das atividades 

que não acrescentam valor (Hines & Rich, 1997). Esta ferramenta possui os seguintes 
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elementos: i) trabalho em equipa, ii) disciplina, ii) elevação da moral, iii) círculos de qualidade, iv) 

sugestões de melhoria e v) eliminação de desperdícios (Crespo de Carvalho & Ramos, 2009). 

Ainda numa ótica de melhoria contínua Crespo de Carvalho e Ramos (2009) descrevem os ciclos 

de melhoria representados na Figura 10. O ciclo PDCA tem como objetivo tornar os processos 

de gestão mais fáceis e ágeis, independentemente da área em que sejam utilizados. ‘Plan’ 

significa estabelecer os objetivos e desenhar os processos para chegar aos objetivos 

pretendidos; ‘Do’ significa a implementação dos processos idealizados; ‘Check’ está ligado à 

monitorização dos processos e resultados de acordo com os objetivos estabelecidos; ‘Act’ 

significa rever todos os passos anteriores de forma a modificar o processo, melhorando-o antes 

da próxima implementação. Por sua vez o ciclo de gestão de processo é composto por 5 fases. 

Na fase de desenho identificam-se os processos atuais (AS IS) e idealizam-se os processos 

futuros. Na fase da modelação desenham-se concetualmente os processos (TO BE) e traçam-

se possíveis cenários. Na fase da execução, implementam-se os processos (TO BE). Na fase da 

monitorização, realizam-se os acompanhamentos e a medição de novos processos. Por último 

da fase da otimização identificam-se as possíveis melhorias, incorporando-as no desenho do 

processo inicial, voltando-se a repetir o ciclo. Ambos os ciclos são simples e universais e devem 

estar presentes na análise, desenho de soluções e implementação de melhorias sustentáveis.  

Por fim, a única maneira de tornar um processo sustentável, é fazer com que os participantes 

acreditem nele. Isto normalmente é conseguido através de evento Kaizen, ou seja, microprojetos 

onde se realiza o diagnóstico e melhoria de processos. São sessões de formação intensivas, de 

duração variável de acordo com o que se pretende analisar e mudar, onde se abordam os 

elementos Kaizen e se trabalham os ciclos representados na Figura 10. A equipa de participantes 

começa por mapear o processo, com auxilio do VSM, especificando o valor desde o inicio até ao 

fim, assim como os desperdícios nas atividades e entre atividades. O próximo passo é idealizar 

e mapear o estado futuro do processo questionado como é que o processo devia ser alterado 

para a perfeição, através do princípio V.A.C.A (Valuable; Adequate; Capable; Available), onde 

cada atividade incorpora apenas valor. As mudanças são depois conseguidas com a 

implementação das inúmeras ferramentas Lean disponíveis (Wolmack & Miller, 2005). 

 

Figura 10 Comparação entre o ciclo de PDCA e ciclo de Gestão de Processos (Adaptado de Crespo de 
Carvalho & Ramos, 2009) . 
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3.4.2. Simulação 

Hoje em dia, as empresas revelam uma grande relutância à mudança. Dada a realidade dos 

fatos, apesar da validade dos resultados obtidos com a introdução de mudanças diretas ser 

incontestável, existem desvantagens associadas (Law & Kelton, 1991). A experimentação direta 

de cenários num sistema envolve custos elevados, risco associado à probabilidade de falha e 

tempo para obter resultados e ser possível comparar a implementação de diversos cenários 

(Pidd, 2004). Assim, a simulação surge como uma metodologia alternativa que permite validar e 

avaliar a implementação de diferentes cenários sem recorrer à experimentação direta (Zahraee, 

Golroudbary, Hashemi, Afshar, & Haghighi, 2014).  Através da simulação é possível, por 

exemplo, testar a utilização de recursos e diminuir o tempo de processamento, num período 

aceitável de tempo, sem correr riscos e sem recorrer a grandes investimentos (Zahraee et al., 

2014). 

Na literatura, as abordagens mais frequentes são a simulação por eventos discretos e a 

simulação de sistemas dinâmicos (Tako & Robinson, 2010). Na simulação por eventos discretos, 

são desenvolvidos modelos de natureza estocástica, onde entidades individuais se movem entre 

filas de espera e atividades, num determinado período de tempo (Tako & Robinson, 2010). Por 

sua vez, na simulação de sistemas dinâmicos são desenvolvidos modelos determinísticos, na 

qual são modelados conjuntos de stocks e fluxos, ajustados a um período de tempo contínuo. 

No entanto, independentemente da abordagem, os modelos de simulação devem ser 

representações o mais próximas possível do sistema real a estudar, permitindo investigar o seu 

desempenho ao logo do tempo, bem como identificar possíveis melhorias no sistema ou testar o 

efeito de diferentes estratégias  (Law & Kelton, 1991; Tako & Robinson, 2010). 

O modelo de simulação por eventos discretos é o que melhor se ajusta à problemática em estudo, 

face às suas propriedades estocásticas. À semelhança do Lean, a simulação de eventos 

discretos foi inicialmente usada nas industrias de produção, no entanto encontra-se atualmente 

difundida nos serviços, inclusive no setor hospitalar (S Robinson, 2015). Detty & Yingling (2000), 

elaboraram um estudo onde simularam um sistema atual e um sistema com melhorias Lean e 

concluíram que a simulação de eventos discretos pode ser usada para quantificar o impacto de 

medidas Lean. Conhecer à priori o que se consegue economizar, por exemplo ao nível dos 

recursos utilizados e dos tempos de operação, é algo que fortalece a crença Lean facilitando o 

compromisso da organização no processo de implementação (Detty & Yingling, 2000). Assim, 

conclui-se que a relação entre o Lean e a Simulação pode ser bastante proveitosa. 

 

3.5. Proposta de Integração de Ferramentas e Metodologias 

As ferramentas anteriormente referidas podem ser aplicadas com graus de implementação 

diferentes dependendo das características específicas do processo em análise (Abdulmalek, 

Rajgopal, & Needy, 2006). Desta forma, tendo em vista a resolução dos problemas identificados 

na secção 2.4., propõe-se a integração, por etapas, das ferramentas e metodologias 

mencionadas anteriormente (Figura 11). 
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A Figura 11 deve-se ler da seguinte forma:  

i.  A caixa preta no topo da figura representa a caracterização da situação inicial do 

processo de gestão de roupa hospitalar (etapa 0), e servirá de input a todas as 

restantes etapas; 

ii. A caixa individual em formato de triângulo (etapa 1) representa a metodologia que 

será aplicada de forma transversal a todo o processo, envolvendo atividades que 

são desenvolvidas em paralelo com as etapas 2 a 5; 

iii. As caixas em formato de seta (etapas 2 a 4) representam etapas sequenciais, onde 

as bolas em azul escuro dão indicação das ferramentas aplicadas para melhorias no 

circuito de roupa suja (S) e as bolas em azul claro dão indicação das ferramentas 

aplicadas para melhorias no circuito de roupa limpos (L). Na sua interseção 

encontram-se as ferramentas e metodologias que serão usadas em ambos os 

circuitos; 

Esta proposta será o guia metodológico usado na presente Dissertação de Mestrado. Este 

framework será utilizado para melhorar os circuitos de roupa descritos no capítulo 2, 

assegurando a restruturação dos fluxos, o aumento da eficiência e a normalização das operações 

associadas a esses circuitos. A metodologia proposta inclui as seguintes etapas: 

Etapa 0 - Após o acompanhamento de todo o processo de gestão de roupa hospitalar no gemba, 

será efetuado um mapeamento da situação inicial através do VSM, com o levantamento dos 

respetivos desperdícios.  

Etapa 1 – Nesta etapa será introduzida uma cultura de melhoria continua, através de noções 

Kaizen Lean, na qual o objetivo será incutir aos trabalhadores um espírito de melhoria contínua, 

onde autonomamente e através da utilização de ciclos de melhoria consigam resolver problemas. 

Figura 11 Proposta de Integração de Ferramentas e Metodologias. Legenda: L-Limpos, S- Sujos. 
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Etapa 2- Antes da introdução de qualquer mudança nas operações dos circuitos, é necessário 

consolidar e estabilizar as operações dos circuitos através da normalização de documentos de 

suporte e da conceção de um procedimento operacional.  

Etapa 3- Após a normalização do processo, é necessário organizar o espaço de trabalho da 

Rouparia, através do redesenho do Layout com auxilio dos 5S, da Gestão Visual e do Diagrama 

de Spaghetti. 

Etapa 4- De forma a melhorar as rotas de distribuição de roupa limpa, recorre-se à Simulação 

para testar um cenário de abastecimento Pull. 

A implementação de ferramentas ou metodologias Lean requer um sistema de avaliação com 

medidas que reflitam o impacto das ações implementadas ao nível da eficiência e desempenho 

do processo (D’Andreamatteo, Ianni, Lega, & Sargiacomo, 2015).  Um sistema de avaliação de 

desempenho Lean deve seguir os seguintes requisitos: i) ser simples, ii) não incluir muitas 

medidas, iii) não incluir rácios, iv) suportar a implementação da estratégia e motivar o 

comportamento desejado, v) medir o processo e não as pessoas, e  vi) a base temporal usada 

deve ser ajustável ao processo, para que seja possível aplicar as ações corretivas enquanto o 

processo está decorrer (Wolmack & Miller, 2005). Posto isto, o impacto do framework proposto 

será avaliado através de indicadores de performance como o tempo de operação e número de 

recursos utilizados. 

 

3.6. Conclusões do Capítulo  

No capítulo 3 realizou-se uma revisão bibliográfica sobre temas ligados ao Caso de Estudo, que 

serão importantes para a resolução dos problemas encontrados. A revisão feita seguiu uma 

ordem afunilada, ou seja, por ordem decrescente de magnitude do tema. Começou-se por rever 

a Logística Hospitalar, onde o foco foi a logística associada aos serviços de suporte hospitalar, 

dando especial destaque ao serviço de suporte de Rouparia e às suas principais operações e 

configurações logísticas. A secção termina com a revisão de trabalhos realizadas em Rouparias 

e Lavandarias, onde se constatou o potencial de aplicação da relação simbiótica entre o Lean  e 

a Simulação, dadas as características do processo de gestão de roupa hospitalar e os problemas 

encontrados no local onde decorrem as operações (Rouparia). Depois avaliou-se a evolução da 

filosofia Lean, desde o início da sua história, começando pela produção e terminando nos 

cuidados de saúde. Dadas as semelhanças da Rouparia com um armazém, a secção seguinte 

revê a matéria publicada na ordem da aplicação do Lean em armazéns, identificando casos de 

sucesso encontrados fora do setor hospitalar. Posteriormente, são revistas ferramentas e 

metodologias que revelam potencial de aplicação na resolução do Caso de Estudo em contexto 

de armazém: VSM, 5S, Gestão Visual, Diagrama de Spaghetti, Normalização, JIT e sistema Pull, 

Kaizen e Simulação. 
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4. Caracterização da Situação Inicial 

O principal objetivo deste capítulo é caraterizar quantitativamente e qualitativamente a situação 

atual das operações dos circuitos de roupa, de modo a definir uma estratégia de melhoria 

operacional, de acordo com os objetivos da JMS, para a restruturação do processo de gestão de 

roupa hospitalar no HCIS. 

O capítulo inicia-se com a Recolha e Tratamento de Dados (secção 4.1), onde são balizados os 

dados que caracterizam a situação atual das operações dos circuitos. Segue-se o Mapeamento 

do Fluxo de Valor, onde se apresentam o VSM do circuito atual de roupa limpa e o VSM do 

circuito atual de roupa suja (secção 4.2). Após a construção dos VSM, é feito um Levantamento 

de Problemas e são analisados os respetivos desperdícios operacionais (secção 4.3), sendo 

depois propostas soluções e atividades de melhorias (secção 4.4). O capítulo finda nas 

Conclusões (secção 4.5). 

 

4.1. Recolha e Tratamento de Dados 

No contexto da presente Dissertação de Mestrado, definiu-se um processo como um conjunto 

de operações, realizadas pelos colaboradores da Rouparia. As operações envolvem diferentes 

tarefas e estão encadeadas em circuitos, de acordo com o estado da roupa, limpo ou sujo. Neste 

sentido, e segundo a proposta de integração de ferramentas e metodológica (secção 3.5), a 

primeira etapa a realizar será a caracterização da situação atual do processo de gestão de roupa 

hospitalar, através do VSM. Devido à ordem cíclica deste processo, e à inexistência de 

operações iguais em cada um dos circuitos, optou-se por construir um VSM para o circuito de 

roupa limpa e um VSM para o circuito de roupa suja. Para a sua construção foi necessário 

acompanhar ambos os circuitos, através de várias visitas ao gemba. Por motivos de 

disponibilidade do HCIS, as visitas foram apenas realizadas durante os dias úteis, 

compreendidos entre cinco e trinta de junho de 2017. No total, foram realizadas 20 visitas diárias, 

entre as quais 10 foram destinadas ao levantamento qualitativo das operações de cada circuito, 

de modo a compreender as suas rotinas diárias de trabalho. Este levantamento foi realizado 

através do acompanhamento visual das operações e do diálogo com os colaboradores. Os outros 

10 dias foram reservados à cronometragem dos tempos envolvidos em cada uma das operações 

e das suas tarefas. A informação relativa às quantidades de roupa, em kg, envolvidas nos 

circuitos de roupa (limpa e suja) foram também analisadas ao longo deste período de 20 dias, 

sendo extraídas de documentos de registo internos em excel. Note-se que por forma a simplificar 

a análise, as quantidades apresentadas resultam da soma entre as quantidades de roupa geral 

e as quantidades de roupa de guia movimentadas diariamente. 

Torna-se importante referir que os dados recolhidos, assim como os dados facultados sobre o 

período em análise, foram parcialmente alterados e apenas são válidos para o trabalho 

desenvolvido nesta Dissertação de Mestrado. No entanto, apesar de não corresponderem a 

valores reais, foram alterados na mesma ordem de grandeza, para que a realidade das 

operações dos circuitos de roupa pudesse ser retratada o mais próximo do possível. 



36 
 

Para a construção dos VSM e para o respetivo entendimento das operações de cada circuito, foi 

necessário agregar três grupos de dados diferentes, que se seguem nas próximas subseções: 

dados sobre as quantidades movimentadas (subsecção 4.1.1.), dados sobre os tempos de 

operação (subsecção 4.1.2.), e dados sobre as localizações dos Serviços Clínicos e as 

condicionantes de acesso (subsecção 4.1.3.).  

 

4.1.1. Quantidade de Roupa Movimentada 

Nesta subsecção apresentam-se os dados relativos às quantidades de roupa movimentadas nos 

circuitos de roupa no HCIS, nomeadamente as quantidades diárias recebidas de roupa limpa e 

de roupa suja enviada, assim como as quantidades diárias entregues de roupa limpa nos 

Serviços. 

 

Roupa limpa recebida e roupa suja enviada – Quantidades médias  

A quantidade média diária de roupa limpa recebida e roupa suja enviada, foi calculada com base 

nos pesos recolhidos ao longo dos 20 dias (Tabela A2, Anexo C). Para a amostra analisada, a 

média diária de roupa limpa recebida é de 719,11 kg e de roupa suja enviada é de 798,83 kg. A 

razão pela qual a quantidade média diária de roupa limpa recebida é inferior à quantidade média 

diária de roupa suja enviada é simples: após a utilização, a roupa pode conter secreções do 

doente ou outros líquidos, e aumentar assim de peso. Neste sentido, está acordada uma margem 

de perda de cerca de 7% com a Lavandaria, ou seja, por cada 100 kg de roupa suja enviados, 

deveriam ser entregues no mínimo 93 kg de roupa limpa. No entanto, segundo o histórico dos 

últimos meses, esta margem tem sido excedida, o que se verifica também na amostra analisada. 

De acordo com os valores médios apresentados a perda de roupa é de cerca de 10%, sendo a 

margem acordada excedida em 3% . Por fim, tendo em conta o grau de variação relativamente 

baixo das quantidades analisados, os valores médios obtidos serão utilizados durante a 

construção dos VSMs, de modo a ter uma base igual de comparação. 

 

Roupa limpa entregue nos Serviços Clínicos – Quantidades médias  

Apesar de não existirem dados sobre o consumo, isto é, sobre a utilização efetiva de roupa nos 

Serviços Clínicos, assume-se que a roupa limpa entregue nos Serviços Clínicos seja igual à 

procura. Seguindo esta linha de raciocínio foram também analisados ao longo dos 20 dias, os 

dados relativos à quantidade de roupa, geral e guia, entregue nos Serviços Clínicos. Os 

documentos analisados em excel encontravam-se detalhados por dia, por Serviço Clínico e por 

kg e unidades de tipologias entregues. Devido à extensa quantidade de dados, optou-se por 

realizar uma análise agregada à quantidade entregue em kg, por dias da semana, por piso e por 

serviço (ver Tabelas A4 e A5, Anexo C).  

O gráfico da Figura 12 ilustra a quantidade média total de roupa entregue em cada um dos dias 

da semana. Da sua interpretação é possível concluir que o pico de procura semanal, ou seja, o 

dia em que se entrega maior quantidade de roupa, ocorre à segunda-feira, com uma média total 
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de 761,79 kg. Segue-se a quarta feira com uma média de 703,32 kg, a terça-feira com uma média 

de 700,72 kg, a sexta-feira com uma média de 694,77 kg e a por fim a quinta-feira com 675,20 

kg. Posto isto, a quantidade total média diária entregue é de 707,16 kg, com desvio padrão de 

29,03 kg - assim, não existindo grandes variações nas quantidades entregues diariamente, o 

valor médio diário também poderá ser considerado na construção do VSM do circuito de limpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De notar que foi possível aferir junto dos colaboradores que a quantidade de roupa distribuída 

ao sábado nem sempre satisfaz as necessidades de roupa dos Serviços Clínicos durante o fim 

de semana (sábado e domingo), pelo que seria de esperar que segunda-feira fosse o dia com 

maior procura, ou seja, o dia cuja quantidade de roupa entregue fosse maior. Como tal, é possível 

concluir que quinta e sexta-feira serão dias com atividade hospitalar mais reduzida, e como tal o 

consumo de roupa e consequentemente a sua procura, são inferiores face aos restantes dias da 

semana. 

Para além da procura média agregada por dia da semana, é possível aprofundar a análise e 

detalhar as quantidades médias de roupa entregue por dia da semana e por piso (Tabela 4). Da 

análise da Tabela 4, é possível afirmar que, em média e diariamente, o piso 1 é o que mais 

consome, com uma média diária de 204,69 kg. Analogamente, o piso -2 é o que apresenta menor 

consumo, com uma média diária de 9,05 kg. Os valores das quantidades médias entregues não 

apresentam grandes variações de acordo com os desvios-padrão, à exceção do piso -1. 

Tabela 4  Quantidade média de roupa entregue por piso em kg. 

 

Dia da Semana 
Quantidade entregue por piso (kg) 

Piso -2 Piso -1 Piso 0 Piso 1 Piso 2 Piso 3 

2ª Feira 11,03 119,55 170,77 208,61 150,34 101,50 

3ª Feira 5,63 90,57 142,89 198,01 155,99 107,62 

4ª Feira 18,86 93,61 155,23 202,31 135,42 97,90 

5ª Feira 4,90 59,99 144,40 214,62 159,91 91,39 

6ª Feira 4,85 116,05 149,10 199,91 127,15 97,71 

Quantidade média entregue (kg) 9,05 95,96 152,48 204,69 145,76 99,22 

Desvio Padrão (kg) 5,42 21,39 10,11 6,12 12,48 5,31 
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Figura 12- Quantidade média de roupa (geral e guia) entregue nos Serviços Clínicos 
do HCIS, durante 4 semanas do mês de junho. 
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Esta análise permitiu reunir informações sobre as quantidades de roupa movimentadas no HCIS, 

tais como o total médio diário de roupa recebida e enviada, assim como o total médio de roupa 

entregue nos Serviços Clínicos, necessárias para a construção dos VSMs (secção 4.2). Não 

obstante foi também possível aferir o incumprimento da margem de perda estipulada com 

Lavandaria, as tendências de consumo diárias e as tendências de consumo médio diário por 

piso. 

 

4.1.2. Tempos de Operação 

A recolha dos tempos de operação teve em consideração os seguintes aspetos i) os tempos de 

operação estão diretamente relacionados com a quantidade de roupa movimentada, i.e., quanto 

maior é a quantidade de roupa, maior é o tempo de operação; e ii) o número de colaboradores 

disponíveis também influencia os tempos de operação. Posto isto, e dado o horário rotativo de 

trabalho dos vários colaboradores (às segundas, terças e sextas-feiras as operações são 

asseguradas por 4 colaboradores; e às quartas e quintas-feiras por 3 colaboradores), optou-se 

por cronometrar as tarefas em dias aleatórios de forma a contemplar todos os cenários possíveis 

numa semana, considerando a existência de semanas atípicas, com maior ou menor procura de 

roupa, e excluindo da análise os sábados e períodos de baixas ou férias. Por outras palavras, na 

amostra recolhida de 10 dias (como referido no início da secção 4.1) existem duas segundas, 

duas terças, duas quartas, duas quintas e duas sextas. 

É importante referir que os valores registados foram utilizados para determinar tempos médios, 

em minutos, sendo esses posteriormente utlizados na construção dos VSM (secção 4.2). Para 

cada um dos circuitos de roupa, segue-se as análises dos tempos de operação. 

 

Circuito de Roupa Limpa 

O circuito de roupa limpa ocorre, por norma, durante a manhã. Devido à natureza das várias 

tarefas envolvidas no circuito de roupa limpa, diferentes abordagens foram seguidas para a 

cronometragem dos tempos associados. 

Na Tabela A4, no anexo D, estão representadas as durações diárias registadas das tarefas de 

descarga e pesagem (operação receção), controlo de qualidade e arrumação (operação de 

armazenamento). Tendo em conta o universo reduzido de dias analisados, conclui-se que a 

duração destas tarefas apresenta variações pequenas, com exceção da pesagem que apresenta 

um valor de desvio padrão superior aos restantes. É importante acrescentar que a arrumação 

pode ocorrer em dois momentos distintos (Figura 8): i) depois da preparação de carrinhos ou ii) 

depois do transporte entre os Serviços e a Rouparia. Sendo que para obter o valor total da 

duração desta tarefa foi necessário cronometrar, em dois momentos distintos, as durações desta 

tarefa, e somar o seu valor. 

O transporte e a reposição (operação de distribuição) são tarefas que exigiram um procedimento 

de recolha diferente. Existem diversos Serviços Clínicos, e a Rouparia só dispõe de três carros 

de distribuição, de tamanhos diferentes (um grande, um médio e um pequeno), cuja capacidade 
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total não permite o abastecimento dos Serviços Clínicos de uma só vez. Assim sendo, por dia 

são realizadas as seguintes voltas de distribuição: 

• Voltas A1 e A2:  são voltas sequenciais, sendo que primeiro realiza-se a volta A1, onde 

são preparados o carro grande e o carro médio de distribuição, com tipologias de roupa 

geral consideradas prioritárias, e depois a volta A2, onde se preparam os mesmos carros 

de distribuição, com tipologias de roupa geral menos prioritárias. Na volta A1 e A2, 

visitam-se os mesmos Serviços. Efetua-se uma reposição em série, ou seja, os carros 

de distribuição são preparados na Rouparia, é feito o abastecimento de um conjunto de 

Serviços e só depois é que os carros regressão à Rouparia. 

• Volta de Guia:  esta volta é realizada após a volta A2, uma vez que requer a utilização 

do carro médio de distribuição. Como o nome indica, esta volta só inclui a distribuição 

de roupa de guia. Esta volta à semelhança das anteriores, também é realizada em série, 

ou seja, o carro é preparado na Rouparia, são abastecidos uma série de Serviços 

Clínicos, e o carro regressa novamente à Rouparia. 

• Voltas B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8: por volta, é abastecido apenas um Serviço Clínico 

com roupa geral. Estas voltas são sequenciais entre si, e ocorrem em simultâneo com 

as voltas A1 e A2, pois requerem a utilização do carro pequeno. A lógica de distribuição 

é ligeiramente diferente: consiste em preparar o carro de distribuição na Rouparia, 

abastecer o Serviço, e regressar novamente à Rouparia, e este processo repete-se até 

os oito Serviços estarem abastecidos. Note-se que os Serviços Clínicos abastecidos 

nestas voltas não coincidem com os Serviços visitados nas voltas A1 e A2. 

Por conseguinte, no dia em que se cronometrou as voltas A, não foi possível cronometrar as 

voltas B. Assim, dos 10 dias disponíveis para cronometrar as tarefas dos circuitos de roupa, 

optou-se indistintamente por cronometrar as voltas A1 e A2 em cinco dias, e as voltas B1, B2, 

B3, B4, B5, B6, B7, B8, noutros 5 dias. Relativamente à volta de guia, apesar de não existirem 

conflitos de simultaneidade com as outras voltas, foi cronometrada também em 5 dias, fincando 

assim com o mesmo número de elementos na amostra. No anexo D na Tabela A6 apresentam-

se as durações médias, em minutos, das tarefas de reposição e transporte em cada uma das 

voltas. Note-se que a duração da tarefa transporte corresponde ao tempo consumido entre a 

Rouparia e os Serviços, entre Serviços, e entre Serviços e Rouparia.  

Por fim, para a tarefa de preparação (operação de armazenamento) cronometrou-se o tempo de 

preparação dos carros de distribuição para cada uma das voltas. Nos dias em que se 

cronometrou as voltas A, cronometrou-se também o tempo de preparação dos carros de 

distribuição, tendo-se seguido o mesmo procedimento para as restantes voltas. Foi possível 

assim, obter um tempo médio de preparação para cada uma das voltas (Tabela A7, Anexo D).  

A Tabela 5 e a Figura 13 permitem sumariar os dados recolhidos nesta fase. De acordo com 

estes dados, verifica-se que 54% do tempo de trabalho, ou seja, 155,56 minutos, são alocadas 

ao transporte e reposição (operação de distribuição); cerca de 23%, ou seja, 65,38 minutos, são 

alocados à preparação de carros de distribuição (operação de armazenamento); e cerca de 23%, 



40 
 

ou seja, 68,89 minutos, são alocados à descarga, pesagem (operação de receção) controlo de 

qualidade e à arrumação (operação de armazenamento). 

 

Tabela 5 Duração média das tarefas do circuito de roupa limpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de Roupa Suja 

O circuito de roupa suja tem a particularidade de ocorrer em dois momentos do dia, durante o 

início da manhã e durante a tarde (sendo o período da tarde o período de trabalho posterior à 

hora de almoço). Durante o início da manhã ocorrem as tarefas de transporte e coleta (operação 

de recolha), a pesagem e arrumação (operação de processamento) e levantamento (operação 

de envio). Durante a tarde, à exceção do levantamento, as tarefas de transporte, coleta, pesagem 

e arrumação voltam a repetir-se. 

Diariamente, durante o início da manhã, realizam-se cerca de 6 voltas de recolha e durante a 

tarde cerca de 5 voltas de recolha. Uma volta de recolha compreende a tarefa de coleta e 

transporte. Como existem quatro carros de recolha disponíveis, de igual capacidade, efetuam-se 

diversas voltas em simultâneo. Mais uma vez, dada a simultaneidade de voltas, não foi possível 

cronometrar as 11 voltas de recolha realizadas diariamente. No entanto, durante o levantamento 

do processo, foi possível aferir que na maioria das voltas os carros de recolha eram 

frequentemente preenchidos na sua totalidade com sacos de roupa suja. Posto isto, optou-se 

por realizar uma análise às durações médias das tarefas de coleta, transporte, arrumação e 

pesagem, por carro. Analogamente à tarefa transporte do circuito de roupa limpos, agregou-se o 

tempo despendido entre a Rouparia e os Serviços, entre Serviços, e entre Serviços e Rouparia. 

Operação Tarefas Duração Média (min) 

Receção 
Descarga 28,27 

Pesagem 15,05 

Armazenamento 
 

Controlo de Qualidade 10,30 

Preparação 65,38 

Arrumação 15,27 

Distribuição 
Transporte  75,37 

Reposição 80,19 

Duração média total (min) 289,83 

Descarga
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Pesagem
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Controlo de 
Qualidade
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Arrumação
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Preparação
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Transporte
26%

Reposição
28%

Figura 13 Percentagem de tempo de trabalho para cada tarefa do circuito 
de roupa limpa. 
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Durante os dez dias de recolha de tempos, cronometrou-se entre uma a duas voltas de recolha 

por dia. No anexo D, na Tabela A8, estão registadas as durações médias das tarefas, por volta, 

ou seja, por carro. Na Tabela A9 do anexo D, apresentam-se a duração total média destas 

tarefas. Relativamente à tarefa de levantamento, esta foi cronometrada diariamente (Tabela A5, 

Anexo D), pois ocorre uma vez por dia, na sala de sujos da Rouparia.  

Analisando conjuntamente a Tabela 6 e a Figura 14 é possível concluir que 65% do tempo de 

trabalho, ou seja, 94,26 minutos, corresponde à coleta e ao transporte (operação de recolha); 

21% ou seja, 30,7 minutos, correspondem ao levantamento (operação de envio); e 14%, ou 

seja,19,85 minutos, correspondem à pesagem e arrumação (operação de processamento). 

 

Tabela 6 Duração média das tarefas do circuito de roupa suja. 

Operação Tarefas Duração Média (min) 

Recolha 
Coleta 25,13 

Transporte 69,13 

Processamento Pesagem e Arrumação 19,85 

Envio Levantamento 30,70 

Duração média total (min) 144,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Localização de Serviços Clínicos e Condicionantes de Acesso 

Nesta subsecção descreve-se de forma geral o espaço físico dos Serviços Clínicos, assim como 

a sua localização, por forma a contextualizar o local das operações dos circuitos de roupa do 

HCIS. 

Serviços Clínicos – Descrição geral do espaço físico 

Ficou explícito anteriormente que mais de 50% do tempo efetivo de trabalho é concentrado nas 

operações de distribuição e recolha, respetivamente, do circuito de roupa limpa e do circuito de 

roupa suja. As tarefas das operações de recolha e distribuição decorrem entre os Serviços 

Clínicos e Rouparia, ao passo que, as restantes operações decorrem na Rouparia, entre a sala 

de limpos e a sala de sujos (Figura 6). À semelhança da Rouparia, cada Serviço Clínico é 

composto também por uma sala, ou por um local (por exemplo, um armário), dedicado apenas 

ao armazenamento de roupa limpa, e por uma sala de sujos, que para além dos sacos com roupa 

Transporte
48%

Coleta
17%

Pesagem e 
Arrumação

14%

Levantamento
21%

Figura 14 Percentagem de tempo de trabalho para cada tarefa do circuito 

de roupa suja. 
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suja, armazena também o restante lixo hospitalar. Fica assim evidente que no circuito de roupa 

limpa a distribuição ocorre entre as salas de limpos da Rouparia e dos Serviços Clínicos, e no 

circuito de roupa suja a recolha acontece entre as salas de sujos da Rouparia e dos Serviços 

Clínicos. 

 

Serviços Clínicos – Localização 

Neste estudo, optou-se por selecionar apenas os Serviços com elevada atividade hospitalar e 

com visitas diárias, tanto para a reposição de roupa limpa como para a recolha de roupa suja. 

Por exemplo, Serviços como a Esterilização e a Senologia não foram incluídos na análise, pois 

o consumo de roupa é tão reduzido que são visitados apenas quinzenalmente ou mensalmente.  

Os Serviços Clínicos encontram-se espalhados pelos seis pisos do HCIS, entre o piso -2 e o piso 

3, sendo que o último piso do hospital é reservado à administração. Existem 5 elevadores: i) o 

elevador 1, que  liga o piso -1 ao piso  2, e a sua utilização é reservada aos circuitos logísticos 

hospitalares (roupa, comida, material clínico entre outros);  ii) os elevadores 2 e 3, que ligam o 

piso -2 ao piso 3, e são utilizados nos circuitos logísticos hospitalares, mas a prioridade é o 

transporte de doentes; e iii) os elevadores 4 e 5, que ligam o piso -1 e o piso 4, e a sua utilização 

é reservados apenas aos visitantes (no entanto acabam por ser utilizados nos circuitos logísticos 

hospitalares, como é o caso dos circuitos de roupa). No anexo E, encontram-se as plantas 

representativas dos 6 pisos, onde se localizam os Serviços Clínicos e os respetivos locais/salas 

de armazenamento de roupa limpa e salas de sujos: 

• No piso -2 (Figura 31, Anexo E), encontra-se a Gamma Knife (GK) e Angiografia (Angio). 

Note-se que estes serviços só conseguem ser acedidos através do elevador 2 e 3.  

• No Piso -1(Figura 32, Anexo E), encontra-se Rouparia, a Cardiologia (Cardio), a 

Fisioterapia (Fisio) e a Gastroenterologia (Gastro). Este é o primeiro piso à superfície, 

devido à existência de um pátio no interior HCIS e à impossibilidade de transportar roupa 

limpa por um acesso exterior (normas internas), a ligação entre a Rouparia e a Fisio e 

a Rouparia e a Gastro requerem utilização do elevador 4 e 5 até ao piso 0, e 

seguidamente utilizar o elevador 1, para voltar novamente ao piso -1. 

• No Piso 0 (Figura 34, Anexo E), encontra-se a Ala A e a Ala B de internamentos, Raio 

X, Ecografia e Mamografia (REM), o Atendimento Permanente (AP), os Gabinetes 

Médicos (GM), a Tomografia Axial Computorizada (TAC) e Laboratórios (LAB). Por 

questões de gestão interna, a sala de roupa limpa da Ala A e da Ala B é a mesma. É 

possível aceder a estes Serviços por qualquer um dos elevadores. 

• No piso 1(Figura 33, Anexo E), encontra-se a Ala A, a Ala B e a Ala C de internamentos, 

a Quimioterapia (Quimio) e a Enfermaria (ENF). De forma semelhante, por questões de 

gestão interna, a sala de roupa limpa da Ala A e da Ala B é a mesma. Novamente, 

também é possível aceder a estes Serviços por qualquer um dos elevadores. 

• No piso 2 (Figura 35, Anexo E), encontra-se a Ala A, a Ala B e a Ala C de internamentos, 

e o Bloco Operatório 2 (BO 2). Neste piso a Ala A de internamentos é uma ala de 
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cuidados paliativos, sendo interdita a circulação de carros de distribuição e recolha. 

Posto isto, a sala de armazenamento de roupa limpa e a sala de sujos da Ala A coincide 

com as salas da Ala B. A circulação no BO 2 também é interdita, e considerando a 

localização do local de roupa limpa e suja, o acesso é realizado pelos elevadores 4 e 5. 

O acesso à Ala B e o acesso à Ala C é realizado pelos elevadores 2 e 3. 

• No piso 3 (Figura 36, Anexo E), encontra-se a Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalentes (UCIP), e o Bloco Operatório 1 (BO 1). O local de armazenamento de roupa 

limpa assim com a sala de sujos localizam-se num extremo oposto à UCIP, pelo que o 

seu acesso é feito através dos elevadores 4 e 5. Atendendo que a circulação pelo BO 1 

é interdita, o acesso à UCIP é feito através dos elevadores 2 e 3 e o acesso ao BO 1 é 

feito através dos elevadores 4 e 5. 

No total foram analisados 23 Serviços Clínicos, mas como existem salas de armazenamento de 

roupa limpa partilhadas por Serviços, serão apenas visitados 20 pontos de reposição. 

Relativamente aos locais de recolha de roupa suja, como cada Serviço Clínico dispõe 

individualmente de uma sala/local onde se armazena os sacos de roupa suja, serão 

contabilizados 20 pontos de recolha. 

De referir ainda, que por indicação da JMS foram medidos tempos e não distâncias, sendo esta 

a variável de interesse para avaliar a eficiência do processo de gestão de roupa hospitalar. A 

matriz do Anexo F resume os tempos médios de deslocação entre a Rouparia e os Serviços 

Clínicos e entre Serviços Clínicos (Tabela A10). Dado o limitado número de vistas que se 

realizaram ao gemba e a necessidade de cronometrar tempos entre vários serviços, cada valor 

da matriz resultou da média entre duas cronometragens apenas. Relativamente à Rouparia, em 

virtude da proximidade entre as salas de limpos e sujos, o tempo de deslocação entre estes 

locais foi considerada nulo.  

 

4.2. Mapeamento do Fluxo de Valor  

Finalizada a recolha e tratamento de dados, tem-se a informação necessária para mapear o 

fluxo, iniciando-se assim a Etapa 0 da metodologia proposta no capítulo 3 (secção 3.5.). No 

entanto, segundo princípios Lean (secção 3.2), importa esclarecer previamente, o que é valor no 

caso em estudo. O valor do processo de gestão hospitalar está em satisfazer as necessidades 

de roupa dos Serviços Clínicos (clientes), no tempo e na quantidade certa. Como o processo de 

gestão de roupa hospitalar funciona em ciclo, o valor não é igual nos dois circuitos. No circuito 

de roupa limpa o valor reside na tarefa de reposição, e no circuito de roupa suja o valor reside 

na tarefa de recolha. 

Especificado o valor, é necessário agora definir os intervenientes do processo de gestão de roupa 

hospitalar. Numa ótica Lean em Armazéns, têm-se a Rouparia como o Armazém, os Serviços 

Clínicos como clientes e a Lavandaria como o fornecedor. 
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Tal como fico explícito na secção 4.1, optou-se pela construção separada de um VSM para o 

circuito de limpos (subseções 4.2.1.) e de um VSM para o circuito de sujos (subsecção 5.2.2.). 

Segue-se uma lista de pressupostos e informações utilizados durante a construção dos VSM: 

• Lead Time: é o tempo que decorre entre o pedido do cliente e a chegada do pedido ao 

mesmo, neste caso é o tempo no qual um circuito é executado. Engloba o tempo em que 

se realizam as tarefas de valor acrescentado para o cliente (exemplo: reposição e coleta) 

e o tempo que decorrem entre as tarefas de preparação do pedido, tendo em vista a 

criação de valor (exemplo: preparação de carrinhos, transporte, entre outros), incluindo 

assim o tempo onde não existe agregação de valor. 

• Tempo de processamento: é o tempo total consumido durante as tarefas que agregam 

valor. 

• Diferença entre Operação e Tarefa: uma operação pode ser constituída por uma ou 

mais tarefas. Na construção dos VSM, optou-se por representar as tarefas realizadas 

em cada circuito.  

• Barra temporal: apresenta, em minutos, o tempo de valor acrescentado e o tempo sem 

valor acrescentado. 

• Valores Médios: os valores apresentados, de quantidades e durações, são valores 

médios, pois de acordo com as amostras analisadas (ver secção 4.1) os valores não 

apresentaram grandes variações.  

• Numero de Operadores: os colaboradores têm horários rotativos, e consequentemente 

o número de colaboradores disponível não é igual diariamente. No entanto, como as 

tarefas foram cronometradas de segunda a sexta-feira, os valores de duração média das 

tarefas refletem as flutuações do número de colaboradores disponíveis. 

• Fluxo de Material e Informação: de forma semelhante a outros processos, o processo 

de gestão de roupa hospitalar possui um fluxo de materiais (roupa movimentada) e um 

fluxo de informação (documentos internos), que será explorado mais à frente. 

• Particularidade do transporte: em ambos os VSM, a tarefa transporte foi transformada 

em inventário e em movimento, e como tal não aparece em nenhuma das caixas de 

processo. 

• Cálculo de Quantidade Arrumada: no circuito de limpos, a quantidade média de roupa 

recebida diariamente, 719,19 kg (secção 4.1.1), assim como a quantidade média de 

roupa entregue nos Serviços Clínicos, 707,16 kg (secção 4.1.1), e consequentemente a 

quantidade média de roupa arrumada é a diferença entre esses valores, isto é, 11,95 kg. 

 

4.2.1. VSM  –  Circuito de Roupa limpa 

O VSM do circuito de roupa limpa encontra-se representado na Figura 16: a azul estão 

representadas as tarefas da operação receção, a rosa as tarefas da operação armazenamento, 

e a amarelo uma das tarefas da operação distribuição. A tarefa transporte (operação distribuição) 

foi considerada inventário em movimento, sendo a sua duração considerada tempo de valor não 

acrescentado.  
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As tarefas do circuito são relativamente simples, e com exceção da preparação, apresentam 

tempos de operação com valores não muito elevados, mas que ainda podem ser reduzidos. 

Analisando a operação de distribuição como um todo, esta possui uma duração total de 155,56 

minutos, em que 75,37 minutos são tempo de valor não acrescentado despendido no transporte 

de roupa limpa e 80,19 minutos são tempo de valor acrescentado despendido na reposição.  

Ao desenhar o VSM foi necessário suplementar uma análise mais detalhada a cada tarefa. 

Descarga 

De acordo com o numero de trabalhadores disponíveis por dia, esta tarefa pode ser executada 

por quatro ou três colaboradores. A descarga efetiva da roupa é da responsabilidade do motorista 

da Lavandaria. O trabalho dos colaboradores é apenas de monitorização e registo manual das 

unidades/maços descarregados da roupa geral e de roupa de guia. Este registo é algo obsoleto 

pois, uma vez que a sua informação não chega a ser carregada nem informaticamente nos 

documentos internos nem em excel, é somente guardada em pastas de arquivo morto.  

Pesagem 

A roupa limpa descarregada é acompanhada por guias de expedição, enviadas pela Lavandaria. 

Para a roupa geral existe uma guia com os kg de roupa limpa enviados. Quanto à roupa de guia, 

o documento anexado à roupa suja regressa novamente com a roupa limpa. Por uma questão 

de controlo, a roupa limpa geral volta a ser pesada, e o seu peso é registado num documento. 

Como só existe uma balança disponível, a pesagem é efetuada na sala de sujos e dadas as 

dimensões mínimas da sala, esta tarefa só é realizada por dois colaboradores. A roupa de guia 

é controlada à unidade, e esta ação só se realiza na tarefa controlo de qualidade. 

Controlo de Qualidade 

Por razões desconhecidas, na Lavandaria durante o processo de lavagem existem artigos que 

ficam manchados ou danificados, mas são enviados novamente para a Rouparia. Supostamente 

os maços de roupa que vêm com alguma destas anomalias são identificados pela Lavandaria 

com um “X”. No entanto, nem sempre um maço com um “X” significa que todas as unidades do 

maço estejam com anomalias, e adicionalmente existem maços de roupa que apesar de não 

estarem assinalados possuem artigos com anomalias. Assim, é necessário realizar um controlo 

de qualidade que pressupõe a verificação visual de anomalias sem danificar/desembalar os 

maços. Caso a roupa possua anomalias não reparáveis vai para abate, ou seja, é posta fora de 

circulação. Se as anomalias forem consideradas reparáveis, a roupa é colocada dentro de um 

saco verde de roupa suja (roupa não contaminada), o saco é identificado, através do 

preenchimento de uma guia – utilizam-se os documentos de roupa guia - e é colocado na sala 

de roupa suja, na zona de arrumação dos sacos verdes, até ao novo levantamento dos sacos de 

roupa suja. 

A roupa de guia é controlada pelo quinto colaborador da Rouparia, que confere se a roupa de 

guia recebida corresponde efetivamente aos documentos de roupa de guia enviados novamente. 

Após a guia estar fechada, são arquivados por dia, os documentos correspondentes à primeira 

e segunda via da guia, com os documentos onde se registou as pesagens da roupa geral, e o 
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registo de unidade/maço. Dada a quantidade de documentos em papel arquivados por mês, os 

documentos ficam amontoados por arquivar. 

Arrumação e Preparação 

As tarefas de arrumação e preparação dos carros de distribuição decorrem praticamente em 

simultâneo. Após a pesagem, a roupa geral e a roupa de guia são encaminhadas para a sala de 

limpos da Rouparia. Enquanto dois colaboradores arrumam a roupa, um ou dois colaboradores 

a prepara nos carros de distribuição pequeno (a, Figura 15), médio (b, Figura 15) e grande (c, 

Figura 15). Os carros são preparados de acordo com o conhecimento que cada colaborador tem 

sobre o consumo habitual de roupa dos Serviços. Por outras palavras, são preparados numa 

lógica push, já que não são conhecidas as necessidades reais dos Serviços Clínicos. Acontece 

com alguma regularidade, durante as voltas A de distribuição, não existir capacidade para 

armazenar mais roupa nos Serviços, consequentemente o carro médio (c, Figura 15) e o carro 

grande (d, Figura 15) regressam à Rouparia ainda com roupa. Repete-se novamente a tarefa de 

arrumação e enquanto é possível, se necessário, preparam-se novamente carros de distribuição. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reposição 

Esta tarefa pode ser realizada por três ou por quatro trabalhadores. Sabe-se que para as voltas 

A são precisos dois carros de distribuição (médio e grande), ou seja, são precisos dois 

colaboradores um para cada carro. Para a volta B, é preciso apenas um colaborador pois só é 

utilizado um carro de distribuição (carro pequeno). Assim, nos dias em que estão quatro 

trabalhadores disponíveis, um deles acompanha um dos colegas, reforçando a voltas A ou as 

voltas B.  

De modo a esclarecer as rotas de distribuição, ou seja, os Serviços Clínicos abastecidos em 

cada volta, aferiu-se o seguinte padrão de distribuição, durante o levantamento do processo: 

• Na volta A1 e A2: são visitados um total de sete pontos de abastecimento que 

correspondem a dez Serviços Clínicos. O ponto de partida é a Rouparia no piso -1, 

utilizam-se os elevadores 2 e 3, e a primeira paragem é efetuada no piso 1, onde se 

repõe a roupa na sala de roupa limpa da Ala C, da Ala A e B e Quimioterapia.  Retoma-

c 

d c 

Figura 15  Carros de distribuição. Legenda: a- carro pequeno após a preparação; b-carro médio após a 
preparação; c- carro médio quando regressa à Rouparia após uma volta de distribuição; d- carro grande 

após a preparação; e- carro grande quando regressa à Rouparia após uma volta de distribuição. 

a b e 



47 
 

se aos elevadores 2 e 3, e segue-se ao piso 3, onde se abastece o local de roupa limpa 

da UCIP. Novamente Através dos elevadores 2 e 3, prossegue-se ao piso 2 e abastece-

se a sala de roupa limpa da Ala A e B e da Ala C. Para o piso 0 voltam a utilizar-se os 

elevadores 2 e 3, repõem-se a roupa na sala de roupa limpa da Ala A e B e regressa-se 

novamente ao piso -1, à Rouparia, através dos elevadores 2 e 3. Esta rota repete-se na 

volta A2. 

• Na volta B: são visitados um total de oito pontos de abastecimento que correspondem a 

oito Serviços Clínicos. O ponto de partida é a Rouparia no piso -1, utilizam-se os 

elevadores 4 e 5 até ao piso 3, e repõe-se a quantidade necessária de roupa limpa no 

BO 2, e regressa-se posteriormente à Rouparia. Numa lógica de voltas paralelas, através 

dos elevadores 4 e 5, repõe-se a roupa no BO 1(piso 1), nas Enfermarias (piso 1), no AP 

(piso 0), no REM (piso 0). Depois no piso -1, abastece-se a Cardio e face à 

impossibilidade de transportar roupa pelo exterior, através dos elevadores 4 e 5 acede-

se ao piso 0, e através do elevador 1, segue-se para o piso -1 onde se repõe a roupa da 

Gastro (piso -1). Esta rota volta a repetir-se para a Fisio (-1). 

No que diz respeito à volta de guia, todos os dias é recebida roupa de guia de diversos Serviços. 

Assim, tornou-se impossível aferir um padrão de distribuição, pois a rota desta volta é ajustada 

diariamente. Apesar disto, é importante referir que os Serviços Clínicos que não são visitados 

nas voltas A e B, como o LAB, TAC, GK, GB e Angio, são incluídos na volta de guia, uma vez 

que só consomem roupa desta categoria (exemplo: batas e lençóis de elástico). 

É importante ressalvar que as quantidades entregues em cada Serviço Clínico são registadas 

manualmente e posteriormente são carregadas para ficheiros excel. 
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Figura 16 VSM do circuito de roupa limpa. 
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4.2.2. VSM – Circuito de Roupa Suja 

O VSM do circuito de roupa suja encontra-se representado na Figura 17: a violeta está 

representada a tarefa da operação recolha, a verde a tarefa da operação processamento e a 

cinzento a tarefa da operação envio.  

 

De forma semelhante ao VSM do circuito de limpos, a tarefa transporte da operação recolha foi 

considerada inventário em movimento, e sua duração foi considerada tempo de valor não 

acrescentado. O transporte de roupa suja entre os Serviços Clínicos e a Rouparia tem a duração 

de 69,13 minutos. Por seu turno, o tempo que decorre entre o levantamento e a pesagem e 

arrumação, também é considerado tempo de valor não acrescentado e corresponde a inventário 

parado, durante 1440 minutos, ou seja, um dia.  Isto porque, os sacos de roupa suja são 

recolhidos dos Serviços Clínicos no dia “N”, porém só são enviados para a Lavandaria no dia 

“N+1”, permanecendo na sala de sujos da Rouparia até ao levantamento. Por outras palavras, 

apesar de existirem dois períodos de recolha de roupa suja, manhã e tarde, o levantamento só 

ocorre uma vez por dia, e antecede o período de recolha da manhã, então os sacos de roupa 

suja são armazenados durante um dia. 

As tarefas do circuito de roupa suja são também relativamente simples, e não apresentam 

tempos de operação muito elevados, no entanto podem ainda ser reduzidos. Neste circuito, o 

que aparenta ser ineficiente, são as movimentações de roupa suja. Ao analisar a coleta e o 

transporte de roupa suja até à rouparia, como um todo, isto é, como a operação de recolha em 

118,26 minutos, apenas 25,13 minutos correspondem a tempo de valor acrescentado. Esta 

desigualdade revela ineficiência nas rotas efetuadas durante as voltas de recolha. 

Figura 17 VSM do circuito de roupa suja. 
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De forma semelhante, ou desenhar o VSM do circuito de sujo foi necessário suplementar uma 

análise mais detalhada a cada tarefa: 

Coleta 

De forma inversa às voltas de distribuição, não foi possível definir um padrão que traduzisse as 

rotas efetuadas durante voltas de recolha de roupa suja. Durante o levantamento do processo 

apreendeu-se que as voltas são combinadas pelos colaboradores, ainda na Rouparia. Muitas 

das vezes devido à má comunicação existem voltas que se cruzam, ou seja, depois de um 

colaborador ter recolhido a roupa suja de um Serviço, um colega visita novamente esse Serviço, 

sendo esta visita desnecessária. 

Existem 4 carros de recolha disponíveis, durante a manhã realizam-se seis voltas e durante a 

tarde 5. Um carro é afetado a um colaborador e uma volta só termina quando a capacidade do 

carro é totalmente ocupada. Assim nos dias em que estão quatro colaboradores é possível 

realizar quatro voltas em simultâneo e nos dias em que estão três colaboradores só é possível 

realizar três voltas em simultâneo. Em qualquer um dos dias a carga de trabalha é desigual, visto 

que existem sempre colaboradores a fazer mais voltas do que outros. 

Pesagem e Arrumação 

Esta tarefa ocorre na sala de sujos da Rouparia (Figura 18), e mais uma vez dada a reduzida 

dimensão da sala esta tarefa só pode ser realizada por dois colaboradores. Enquanto um 

colaborador coloca os sacos em cima da balança e regista as quantidades de roupa suja por 

Serviço Clínico, o outro procede à arrumação dos sacos, tendo em conta a cor, na zona de 

arrumação dos sacos verdes (roupa não contaminada) (b, Figura 18) ou na zona de arrumação 

dos sacos azuis (roupa contaminada) (c, Figura 18). As quantidades registadas são 

posteriormente passadas para ficheiros excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento 

Esta tarefa é semelhante à tarefa de descarga. Os sacos de roupa suja são carregados pelo 

trabalhador da Lavandaria para a carrinha, enquanto isto acontece os colaboradores da Rouparia 

monitorizam toda a atividade e simultaneamente preenchem uma espécie de guia de expedição 

Figura 18 Sala de sujos da Rouparia. Legenda: a- balança; b- zona de arrumação de sacos verde; c- 

zona de arrumação de sacos azul. 

a 

b 

c 
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com a quantidade de roupa geral suja total enviada, como não existe um documento próprio 

utilizam os documentos de roupa de guia. Este documento e segundas vias dos documentos de 

roupa de guia anexados aos sacos de roupa de guia suja, são agrupadas e entregues ao 

trabalhador da Lavandaria. A terceira via dos documentos de roupa de guia é entregue ao quinto 

colaborador da Rouparia, para que este possa efetuar o controlo de qualidade particular da roupa 

de guia. 

 

4.3. Levantamento de Problemas e Análise de Desperdícios 

Nesta secção aprofunda-se a discussão sobre as ineficiências, ou seja, sobre as oportunidades 

de melhoria existentes no processo de gestão de roupa hospitalar. A partir da construção dos 

VSM e do levantamento qualitativo do processo realizado durante as visitas ao gemba, foi 

possível identificar uma série de desperdícios. Foram identificados desperdícios singulares, 

associados a problemas específicos encontrados nas operações dos circuitos, e desperdícios 

comuns, associados a problemas transversais que afetam a eficiência global das operações. 

 

4.3.1. Problemas Gerais Encontrados nos Circuitos de Roupa  

Em primeiro lugar, analisam-se os desperdícios comuns (listados na Tabela 7) associados a 

problemas/oportunidades de melhoria genéricas identificados no gemba. 

Tabela 7 Desperdícios comuns associados a problemas transversais do processo. 

Problema/oportunidade de melhoria Desperdício 

i. Desorganização na área de escritório Movimentação  

ii. Falta de normalização do processo e documentos de suporte 

desatualizados 

Excesso de 

Processamento 

   iii. Falta de coordenação e desmotivação 
Tempo de Espera / 

Defeitos 

 

Pela tabela verificam-se os seguintes problemas: 

i. Desorganização na área de escritório: Entenda-se área de escritório a zona onde se 

encontra o computador para carregar os ficheiros em excel, e as estantes onde se 

arquivam documentos. Esta área de escritório encontra-se dividida em duas zonas da 

sala de limpos da Rouparia o que provoca movimentações desnecessárias dos 

colaboradores. No geral, a área de escritório encontra-se bastante desorganizada, não 

existe um espaço fixo para arrumar material de papelaria (exemplo: canetas, tesouras, 

clipes) e existem diversas zonas com documentos empilhados, que aguardam o seu 

arquivo.  

ii. Falta de normalização do processo e documentos de suporte desatualizados: O 

processo de gestão de roupa hospitalar é caracterizado pela inexistência de um 

procedimento documentado onde as operações dos circuitos estejam regulamentadas. 

Consequentemente, grande parte dos documentos de registo, que configuram o fluxo de 
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informação do processo, são configurados por templates desatualizados e pouco “user-

friendly”. Esta falta de normalização acaba por se traduzir em excesso de 

processamento. 

iii. Falta de coordenação e desmotivação: Nos diálogos mantidos com os colaboradores 

durante as visitas ao gemba notou-se que quase todos os colaboradores se encontravam 

desmotivados, dadas as condições de trabalho. Consequentemente, a desmotivação 

acabava por se traduzir na falta de coordenação durante as operações, originando 

períodos de pausa coletivos não previstos, e ausência de rigor durante os momentos de 

registos de quantidades. Os períodos de pausa originam tempos de espera e a ausência 

de rigor origina defeitos. 

Seguidamente, analisa-se a Tabela 8, onde se encontra a sumarização dos desperdícios 

singulares encontrados em cada operação de ambos os circuitos de roupa. 

Tabela 8 Resumo dos desperdícios encontrados em cada operação do dos circuitos de roupa. Legenda: 
NA – não avaliado. 

 

Por ordem decrescente, conclui-se que o excesso de processamento é o desperdício com maior 

incidência, seguindo-se o transporte, despois a sobreprodução, e por último a movimentação.  

De modo a realizar uma análise mais detalhada a cada desperdício enumerado na Tabela 8, 

apresenta-se nas subseções seguintes a explicação aos problemas encontrados no gemba, em 

cada uma das operações do circuito de roupa limpa (subsecção 4.3.1.) e do circuito de roupa 

suja (subsecção 4.3.2.). Posteriormente na subsecção 4.3.3 serão propostas as ações de 

melhoria que visem a redução ou eliminação dos desperdícios encontrados. 

 

4.3.2. Problemas Específicos do Circuito de Roupa Limpa 

Na Tabela 9 estão discriminados os desperdícios e problemas encontrados nas tarefas das 

operações do circuito de roupa limpa. A receção foi a única operação à qual não foram 

associados desperdícios.  

 

Tipos de Desperdícios 
Circuito de roupa limpa Circuito de roupa suja 

Receção Armazenamento Distribuição Recolha Processamento Envio 

Sobreprodução NA X NA NA NA NA 

Tempo de Espera NA NA NA NA NA NA 

Transporte NA NA X X NA NA 

Excesso de Processamento NA X X NA NA X 

Inventário NA NA NA NA NA NA 

Movimentação NA X NA NA NA NA 

Defeito NA NA NA NA X NA 
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Tabela 9 Desperdícios identificados nas operações do circuito de roupa limpa. 

Operação Tarefa Problema/oportunidade de melhoria Desperdício  

Armazenamento 

Controlo de 

Qualidade 
a) Qualidade do serviço de lavagem 

Excesso de 

Processamento 

Arrumação 
b) Layout inadequado e falta de 

identificação geral 
Movimentação 

Preparação c) Picking de roupa não necessária 

Excesso de 

Processamento 

/Sobreprodução/ 

Movimentação 

Distribuição Transporte 
d) Rotas pouco eficientes de 

distribuição 

Transporte/ Excesso de 

Processamento 

 

Pela tabela verificam-se os seguintes problemas: 

a) Qualidade do serviço de lavagem: Este problema está diretamente relacionado com o 

nível de serviço da Lavandaria. Após a lavagem, a existência de roupa com anomalias, 

manchas ou danificada, já por si revela uma qualidade duvidosa do processo de lavagem 

efetuado na Lavandaria. O controlo de qualidade efetuado à roupa geral tem-se tornado 

cada vez mais exaustivo, devido à má identificação dos maços com unidades 

defeituosas. A verificação de um maço de roupa limpa, sem que este contenha realmente 

uma unidade danificada, origina excesso de processamento. 

b) Layout inadequado e falta de identificação: No gemba, na sala de limpos da Rouparia, 

verificou-se que apesar de existirem algumas localizações definidas para arrumar a 

roupa por tipologias, o espaço não era suficiente, e consequentemente roupa da mesma 

tipologia é arrumada em espaços diferentes. Verificou-se também a ocupação das áreas 

de trabalho com utensílios e materiais não utilizados, como por exemplo uma máquina 

de costura, caixas com fardamento descontinuado, fatos de circulação descartáveis (que 

foram em tempos de uso obrigatório para a recolha de roupa suja), entre outros. O 

próprio layout da sala era não funcional, uma vez que a zona de preparação de carros 

coincidia com a zona de descarga de caixas de roupa nova, o espaço para os 

colaboradores se movimentarem era muito reduzido. De modo geral, verificou-se 

também que grande parte das áreas de trabalho, como os armários e estantes, não se 

encontravam devidamente identificados. Todos estes aspetos dão origem a 

movimentações desnecessárias dos colaboradores durante a arrumação de roupa. 

c) Picking de roupa não necessário: Tendo em conta que não se conhece o consumo 

real por tipologia de roupa de cada Serviço, os carros de distribuição são preparados 

numa lógica push. No gemba verificou-se que esta dinâmica de preparação acaba por 

se traduzir em sobreprodução, pois é efetuado o picking de artigos de roupa não 

necessários nos Serviços. Um artigo de roupa é considerado não necessário quando 

não existe espaço na sala de limpos desse Serviço para armazenar mais roupa. Quando 

isto acontece, existem várias opções: os artigos regressam novamente à rouparia, ficam 
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no carro de preparação e são entregues noutra volta, ou são arrumados novamente 

revelando excesso de produção. Na preparação de carrinhos, face ao picking de roupa 

não necessária e ao layout pouco funcional da sala de limpos da Rouparia, também se 

verifica o desperdício de movimentação, uma vez que os colaboradores efetuam 

movimentações desnecessárias para colocar a roupa nos carros de distribuição. 

d) Rotas de distribuição pouco eficientes: Na volta A1 e na volta A2 visitam-se os 

mesmos Serviços - isto resulta em descontinuidades no fluxo de roupa, que se traduzem 

em excesso de processamento. Por outro lado, quando após uma volta de distribuição 

os carros regressam à Rouparia ainda com roupa, verifica-se o desperdício de 

transporte, pois os colaboradores efetuam o transporte de roupa não necessária. 

 

4.3.3. Problemas Específicos do Circuito de Roupa Suja 

Analogamente, para o circuito de roupa suja, na Tabela 10 estão discriminados os desperdícios 

e os problemas encontrados nas operações deste circuito.  

Tabela 10 Desperdícios identificados nas operações do circuito de roupa suja. 

 

Pela tabela verificam-se os seguintes problemas encontrados:  

a) Rotas de recolha pouco eficientes: A falta de comunicação entre os colaboradores faz 

com que possam cruzar rotas de recolha, ou seja, os colaboradores podem passar por 

salas ou locais de armazenamento de sacos de roupa suja nos Serviços Clínicos que já 

foram coletados por outro colega. Como consequência, existe transporte desnecessário 

dos carros de recolha. 

b) Sacos de roupa suja sem identificação: Verificou-se a existência de um grande 

número de sacos de roupa suja, verdes ou azuis, não identificados pelos Serviços 

Clínicos. Posto isto, durante a pesagem e arrumação os colaboradores são obrigados a 

supor a origem do saco, originando erros durante o registo das quantidades em kg de 

roupa suja por Serviço. A este erro processual associa-se o desperdício defeito. 

c) Informação Duplicada: Na tarefa de levantamento é preenchido um documento que 

serve como guia de expedição. Este documento é preenchido nos documentos de roupa 

de guia, sendo que uma via é enviada para a Lavandaria e as outras duas vias são 

arquivadas na rouparia.  Esta tarefa está associada a excesso de processamento, tendo 

em conta que na pesagem e arrumação já é registada a quantidade de roupa suja, o 

preenchimento da guia de expedição representa duplicação de informação. 

Operação Tarefa Problema/oportunidade de melhoria Desperdício 

Recolha Transporte a) Rotas pouco eficientes de recolha Transporte 

Processamento 
Arrumação e 

Pesagem 

b) Sacos de roupa suja sem 

identificação 
Defeito 

Envio Levantamento c) Informação Duplicada 
Excesso de 

Processamento 
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4.4. Proposta de Soluções e Atividades de Melhoria  

Nesta secção, são propostas as atividades de melhoria a seguir, tendo em vista a redução dos 

desperdícios identificados anteriormente.  

Por razões que se prendem com o tempo disponível para o desenvolvimento da Dissertação, 

não foi possível abordar todos os desperdícios encontrados. Tendo em vista a seleção de 

problemas prioritários de resolução, apresentou-se à JMS uma lista com todos os problemas 

encontrados e os respetivos desperdícios associados (gerais e específicos). Os problemas 

selecionados pela JMS foram alinhados com a proposta de integração de ferramentas e 

metodologias definidas no capítulo 3 (secção 3.5) (ver Tabela 11). Posto isto, as propostas de 

melhoria foram distribuídas por diversas etapas, e em cada etapa foram implementadas 

ferramentas diferentes, por forma a reduzir/ eliminar os desperdícios associados aos problemas 

operacionais. Segue-se o esclarecimento detalhado das etapas definidas na Tabela 11: 

• Etapa 1: Tendo em conta a falta de coordenação e a desmotivação dos colaboradores da 

Rouparia, inicia-se um processo de criação da cultura de melhoria contínua. Através de uma 

mini formação são introduzidas noções básicas de Lean e Kaizen. É dado espaço aos 

colaboradores para identificarem problemas operacionais e proporem soluções de melhoria. 

Pretende-se abordar também questões ligadas com as más condições de trabalho, 

diretamente relacionadas com funcionalidade do Layout, assim como a funcionalidade dos 

documentos que constituem o fluxo de informação associado à roupa. Esta etapa tem um 

impacto geral (afeta ambos os circuitos de roupa) e visa eliminar os desperdícios tempo de 

espera e defeitos. 

• Etapa 2: Nesta etapa pretende-se elaborar um procedimento de trabalho válido em todas as 

unidades da rede CUF, por forma a normalizar as operações, e as respetivas tarefas 

executadas em cada um dos circuitos de roupa. Os documentos de registo também serão 

atualizados, face ao contexto atual de trabalho. Naturalmente, o impacto desta etapa será 

também de ordem geral e visa eliminar o desperdício de excesso de processamento. 

• Etapa 3: Aqui o objetivo relaciona-se com a organização das áreas de escritório (por 

aplicação de 5S), concentrando todos os materiais de papelaria e documentos numa só zona 

da sala de limpos da Rouparia. Consequentemente serão feitos pequenos ajustes no layout 

das áreas de trabalho da sala de limpos da Rouparia (estantes e armários) e redefinidas 

novas localizações onde a roupa será arrumada. Adicionalmente serão trabalhadas todas as 

identificações em falta (5S e Gestão Visual). Aqui, para além de um impacto geral prevê-se 

também um impacto no circuito de roupa limpa, tendo em vista a eliminação do desperdício 

de movimentação.  

• Etapa 4: Esta etapa envolve a elaboração de uma proposta de novas rotas de distribuição 

por piso, visando estabelecer uma dinâmica de distribuição pull. Para isto, será, em primeiro 

lugar, determinado o número mínimo de carros de distribuição necessários para abastecer os 

Serviços Clínicos de cada piso. Posteriormente, este resultado será utilizado como input a 

um modelo de simulação, onde serão testadas novas rotas de distribuição baseadas nos 
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tempos mínimos de deslocação entre Serviços Clínicos e Rouparia. Esta etapa terá um 

impacto especifico no circuito de roupa limpa, e visa eliminar os desperdícios de excesso de 

processamento, sobreprodução, movimentação e transporte. 

Tabela 11 Etapas de melhoria tendo em conta ferramentas e estratégias propostas. 

 

4.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi efetuada, a caracterização da situação inicial do processo de gestão de roupa 

hospitalar indicada na Etapa 0 da Metodologia (capítulo 4). A caracterização iniciou-se com 

recolha e tratamento de dados (secção 4.1.), sendo o output desta fase, o input para a fase 

seguinte, de mapeamento do valor fluxo de cada um dos circuitos (secção 4.2.). Por conseguinte, 

através da construção dos VSM para os respetivos circuitos de roupa, foi possível alcançar uma 

visão global do processo de gestão de roupa hospitalar, desde a entrada de roupa limpa, até à 

sua saída de roupa suja no HCIS. Nas visitas ao gemba que conduziram ao mapeamento do 

fluxo de valor aferiu-se que, apesar da dinâmica de circulação de roupa hospitalar ostentar ser 

continua, na medida em que a roupa é recebida, distribuída, utilizada, recolhida e novamente 

enviada, no espaço de um dia, existem diversos constrangimentos nos fluxos de material (roupa) 

e informação (documentos de registos). De forma encadeada, o output retirado dos VSM permitiu 

identificar desperdícios operacionais (secção 4.3), que podem ser reduzidos de forma a atingir 

os objetivos da JMS, de normalização, reestruturação de fluxos e aumento da eficiência 

operacional do processo de gestão de roupa hospitalar. Por fim, elaborou-se uma proposta de 

soluções e atividades de melhoria (secção 4.4), que face aos problemas selecionados como 

prioridade de resolução pela JMS, está divida por etapas cujo impacto pode ser geral (em ambos 

os circuitos) ou direcionado apenas para o circuito de roupa limpa. 

Etapas Problemas 
Desperdício a Eliminar 

Impacto 

Ferramentas e 

Estratégias de 

Melhoria 

E
ta

p
a

 1
 

Falta de coordenação 

e desmotivação 

Tempo de Espera / 

Defeitos 
Geral 

Noção de Kaizen e ao 

Lean 

E
ta

p
a

 2
 

Falta de normalização 

do processo e 

documentos de 

suporte desatualizados 

Excesso de 

Processamento 
Geral Normalização 

E
ta

p
a

 3
 

Layout inadequado e 

falta de identificação 
Movimento 

Circuito de 

roupa limpa Gestão Visual 

5 S Desorganização na 

área de escritório 
Geral 

E
ta

p
a

 4
 

Picking de roupa não 

necessário 

Excesso de 

Processamento 

/Sobreprodução/ 

Movimentação/Transporte 

Circuito de 

roupa limpa 
Simulação 

Rotas pouco eficientes 

de distribuição 
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5. Implementação das Etapas de Melhoria 

No presente capítulo apresenta-se a implementação das soluções e atividades de melhoria 

propostas, tendo em vista a eliminação dos problemas e desperdícios identificados no capítulo 

anterior. Este capítulo representa o exercício prático da presente Dissertação de Mestrado, onde 

se aplicou a proposta metodológica (ver figura 11), afim de melhorar o processo de gestão de 

roupa hospitalar no HCIS. 

Este capítulo encontra-se dividido em seis seções. A secção 5.1. apresenta a etapa 1, a qual 

integra a introdução de uma cultura de melhoria que facilitará a implementação das restantes 

atividades de melhoria. A secção 5.2. aborda a etapa 2, de consolidação do processo, onde se 

procede à normalização documental. A etapa 3 surge na secção 5.3., onde se propõe a 

organização dos espaços de trabalho na Rouparia. A secção 5.4. envolve a etapa 4, na qual se 

recorre à simulação para testar uma lógica de distribuição por piso, fundamentada por um 

sistema de abastecimento pull. Por fim, a secção 6.5. apresenta as principais conclusões do 

capítulo. 

É importante ainda acrescentar que as etapas 1, 2 e 3 foram efetivamente implementadas no 

gemba, ao passo que a etapa 4 não foi implementada, devendo ser encarada, no entanto como 

sugestões de melhoria a implementar. A calendarização das etapas é apresentada na Tabela 

12, note-se que as etapas ocorreram de forma sequencial: 

Tabela 12 Duração das etapas de melhoria (verificada para as etapas 1, 2 e 3; e prevista para a etapa 4). 
 

 

 

5.1. Etapa 1 – Cultura de Melhoria Contínua 

Nesta secção apresenta-se a estratégia utilizada para introduzir a cultura de melhoria continua 

na Rouparia do HCIS, tendo em vista a resolução do problema geral identificado: a falta de 

coordenação e desmotivação dos colaboradores. 

A desmotivação é algo tóxico não só para os trabalhadores, mas também para a empresa. A 

desmotivação no trabalho pode estar associada à quebra de produtividade, ao aumento de erros 

e à falta de coordenação, ou seja, à carência de entreajuda entre os trabalhadores. Neste 

sentido, durante as visitas ao gemba aferiu-se uma notória desmotivação e falta de coordenação 

entre os colaboradores polivalentes. Este comportamento negativo dos colaboradores traduzia-

se frequentemente em erros durante a execução das tarefas (exemplo: erros no registo de 

pesagem). Assim, com o objetivo de ultrapassar este problema, e simultaneamente mudar o 

mindset dos colaboradores para o ambiente de mudança que se avizinhava, preparou-se uma 

apresentação onde se introduziu a cultura de melhoria contínua. A apresentação durou 

aproximadamente duas horas, e assemelhou-se a um evento Kaizen. Em conjunto com os 

colaboradores, analisou-se o processo de gestão de roupa hospitalar e definiram-se ações de 

Etapa 1 2 3 4 

Julho 2 horas 9 dias 6 dias 18 dias 
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melhoria nas áreas de trabalho da Rouparia, que serão exploradas na próxima etapa, para 

eliminar/reduzir os desperdícios identificados.  A apresentação cumpriu a seguinte agenda: 

1. Introdução dos Princípios Lean: valor, cadeia de valor, fluxo, pull, perfeição. 

2. Introdução ao Kaizen: pequenas mudanças, todos os dias, em todos os lugares, 

realizada por todos. 

3. Apresentação de ferramentas Lean e exemplos práticos da sua aplicação: 5S, Gestão 

Visual, normalização. 

4. Análise do processo atual de gestão de roupa hospitalar: circuito de roupa limpa e circuito 

de roupa suja. 

5. Com recurso ao ciclo PDCA, a seguinte estratégia foi seguida: i) identificaram-se os 

problemas e desperdícios associados à falta de condições de trabalho na Rouparia, os 

quais estão maioritariamente relacionados com o layout inadequado e com a falta de 

organização na área de trabalho ii) definiu-se um plano de melhoria, com as alterações 

possíveis, e iii) calendarizou-se a implementação e verificação das ações para os dias 

seguintes. 

6. A apresentação terminou com uma mensagem de força, onde se tentou transmitir, 

segundo a metodologia Lean, a importância das pessoas numa organização, ou seja, a 

importância individual e em equipa dos colaboradores para o sucesso do processo de 

gestão de roupa hospitalar. 

No fim da formação apelou-se à realização semanal de pequenas reuniões de 10 minutos, com 

intuído de fazer um balanço semanal, promovendo o dialogo entre os colaborados com os 

aspetos positivos, aspetos negativos e ações que promovam a correção dos aspetos negativos. 

Sugeriu-se ainda, que estas reuniões fossem acompanhadas por uma chefia, nomeadamente o 

gestor da Rouparia e que decorressem no período posterior à hora de almoço, onde se realizam 

as atualizações dos ficheiros excel, com as quantidades de roupa registadas diariamente. 

 

5.2. Etapa 2 – Consolidação do Processo 

Nesta secção é descrita a ferramenta de normalização aplicada tendo em vista a consolidação 

do processo. Esta etapa foi aplicada com o objetivo de resolver o problema geral identificado 

sobre a falta de normalização do processo e documentos de suporte desatualizados. 

Considerando o objetivo prioritário da JMS, o qual envolve tornar o processo de gestão de roupa 

hospitalar transversal a todas as unidades hospitalares da rede CUF, optou-se em primeiro lugar 

por consolidar o processo a nível documental, antes de implementar qualquer melhoria física na 

Rouparia do HCIS. Numa lógica Lean, normalizar um processo significa criar um procedimento 

único que garanta sempre a mesma sequência de operações.  

No total esta etapa de implementação consumiu 9 dias úteis e foi desenvolvida em três passos: 
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1. Levantamento do processo 

Para além das visitas ao gemba destinadas ao levantamento qualitativo do processo de gestão 

de roupa hospitalar foi necessário visitar mais duas unidades hospitalares. Isto porque, apesar 

da presente Dissertação incidir sobre o HCIS, segundo a JMS, este hospital possui um nível de 

atividade hospitalar médio - entenda-se que quanto maior for a atividade hospitalar (exemplo: 

mais cirurgias, exames e consultas), maior será o consumo diário de roupa. Posto isto, dada a 

necessidade de averiguar as operações dos circuitos de roupa em unidades com níveis de 

atividade hospitalar diferentes, foi sugerido pela JMS que se visitasse também o Hospital CUF 

Cascais (HCD) – caracterizado por atividade hospitalar pequena (comparativamente com o 

HCIS) – e o Hospital CUF Descobertas (HCD) – caracterizados por atividade hospitalar elevada 

(comparativamente com o HCIS). O levantamento qualitativo do processo de gestão de roupa 

hospitalar nestas unidades foi semelhante ao realizado no HCIS. Note-se que aqui não se 

procedeu à cronometragem de operações, nem à identificação de desperdícios. As sessões de 

acompanhamento realizadas no gemba do HCD e do HCC permitiram aferir que, numa 

perspetiva macro, ambos os circuitos de roupa são constituídos pelas mesmas operações e, 

consequentemente, pelas mesmas tarefas. Porém, estas tarefas são alvo de alguns ajustes de 

forma a estarem adaptadas à realidade de cada unidade, tendo em conta as infraestruturas, 

atividade hospitalar e número de colaboradores, entre outros. A grande inconsistência 

operacional identificada foi encontrada a nível dos documentos de registo utilizados em cada 

tarefa, isto é, constatou-se que as três unidades utilizavam documentos diferentes aquando da 

realização das mesmas tarefas. 

2. Adaptação e simplificação dos documentos de registo 

Tendo em conta as inconsistências encontradas nos documentos, o segundo passo desta etapa 

envolveu adaptação e simplificação de todos os documentos de registo associados aos circuitos 

de roupa. Por motivos de confidencialidade não será possível exibir todos os documentos 

alterados. A título de exemplo, na figura 19 é ilustrada a comparação entre um documento 

utilizado antes da etapa de consolidação e o mesmo documento utilizado depois da etapa de 

consolidação (neste exemplo, documento de roupa de guia). As alterações principais realizadas 

ao documento foram as seguintes: 

i. O documento (1) era proveniente de cadernos de papel químico, com 3 vias; o 

documento (2) possui apenas uma via, sendo possível a sua impressão numa 

impressora comum. 

ii. O documento (1) enumerava as tipologias de guia, e muitas delas já não estavam em 

circulação; o documento (2) passou a ter um campo de preenchimento para designar 

qual a tipologia de guia, e o número de unidade, o tamanho e observações, se aplicável. 

iii. O documento (2) passou a ter um campo de preenchimento para o peso de roupa limpa 

e para o peso de roupa suja, campo esse não existente no documento (1). 

iv. O documento (2) possui campos de preenchimento individuais para o Serviço Clínico, 

Rouparia e Lavandaria, de modo a responsabilizar cada um dos intervenientes no 
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processo. Ao invés do documento (1) que só tinha um campo de responsabilização, onde 

o colaborador dos Serviços Clínicos assinava e registava a data do documento. 

v. Ao documento (2) foi adicionado um número do documento. Este número de documento 

é gerado pela plataforma de gestão documental da JMS, para cada Serviço Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fluxos de informação associados a cada um dos documentos também foi alterado: 

• Fluxo de informação associada ao documento antigo (1): Cada Serviço Clínico 

possui um caderno de documentos de guia, sendo que quando um saco com roupa 

de guia era fechado nos Serviços, preenchia-se o documento de guia com a 

indicação do nome e número de unidades de cada tipologia no saco, data e 

assinatura da pessoa que preencheu o documento, como se pode ver na Figura 19. 

A primeira via do documento ficava no Serviço Clínico, não existindo qualquer tipo 

de controlo realizado pelo mesmo, tendo em conta que o documento é seguidamente 

arquivado. A segunda e terceira via do documento eram agrafadas ao saco e 

seguiam para a Rouparia. Na Rouparia, aquando a pesagem e arrumação de roupa 

suja, preenche-se o documento com o peso de roupa suja.  Posteriormente, durante 

o levantamento de roupa suja, a segunda via é entregue ao colaborador da Rouparia 

que trata do controlo de roupa de guia e a terceira via segue para a Lavandaria. No 

dia em que a roupa de guia limpa é novamente entregue na Rouparia, a segunda via 

do documento regressa também, e inicia-se o processo de controlo de roupa de guia 

descrito na subsecção 2.3.2.  

• Novo fluxo de informação associado ao documento (2): O novo documento só possui 

uma via. Os Serviços preenchem o local onde o documento de guia foi efetuado 

(unidade hospitalar e o Serviço Clínico). Depois preenchem os campos de 

informação referentes à roupa suja de guia no saco, seguidamente a pessoa que 

preencheu o documento regista a dada e assina, no campo de preenchimento 

destinado a este efeito. O documento é anexado ao saco de roupa suja de guia e 

segue para a Rouparia. Na Rouparia, o colaborador que efetuou a recolha, regista a 

data da operação e assina também. Por sua vez, o colaborador que controla a roupa 

Figura 19 Documento de roupa de guia antes (1) e depois (2) da implementação 
da normalização. 

1 2 
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de guia, regista o número do documento, o serviço a que pertence, e o número de 

unidades. No levantamento, o motorista da Lavandaria preenche a data e assina o 

documento, sendo posteriormente encaminhado para a Lavandaria. Na entrega de 

roupa suja, o documento regressa à Rouparia, e o motorista da Lavandaria tem de 

registar a data de entrega e assinar novamente. Já na Rouparia, efetua-se o controlo 

de roupa de guia, com a confirmação das unidades recebidas e dos pendentes de 

entrega. Por fim, quando a roupa de guia é novamente distribuída pelos serviços, o 

colaborador da Rouparia que efetua a distribuição tem de registar a data da 

reposição, assinar, e notificar a reposição de roupa a alguém dos Serviços 

(enfermeiro ou AAM). A pessoa notificada, tem de registar também a data e assinar. 

O documento regressa novamente à Rouparia, e se a guia estiver fechada é 

arquivado, caso contrário fica identificado como pendente de entrega e quando o 

remanescente de roupa de guia for entregue pela Lavandaria, o processo de registo 

repete-se novamente durante a operação de distribuição, até o documento ser 

fechado e arquivado. 

Esta lógica de alterações foi usada para todos os outros documentos de registo. Todas as 

alterações feitas foram testadas juntos dos colaboradores, aferindo se as alterações propostas 

tornavam realmente os documentos mais “user-friendly”, e se o seu preenchimento se tornava 

mais prático, facilitando as tarefas dos colaboradores e diminuindo então o excesso de 

processamento. A elaboração do procedimento operacional e alteração de todos os documentos 

de registo, foram tarefas bastantes exaustivas, que demoram cerca de uma semana a ser 

concluídas.  

3. Elaboração de um procedimento operacional único 

Por fim, o terceiro passo desta etapa consistiu na elaboração de um procedimento operacional 

transversal a todas as unidades hospitalares da rede CUF, de modo a normalizar as operações 

dos circuitos de roupa limpa e roupa suja, visto que até ao momento da presente Dissertação 

não existia qualquer documento deste género na JMS. O procedimento foi subdividido de acordo 

com os dois circuitos de roupa, sendo que em cada circuito são descritas as operações e as 

respetivas tarefas, e em cada tarefa são indicados quais os documentos de registo a usar - 

integrando assim os documentos modificados no procedimento. Mais uma vez, por motivos de 

confidencialidade, não foi possível incluir o documento oficial do procedimento operacional 

elaborado na presente Dissertação. 

 

5.3. Etapa 3 – Organização de Espaços  

Nesta subsecção é descrita a aplicação das ferramentas 5S e Gestão Visual, utilizadas para 

organizar os espaços de trabalho da sala de limpos da Rouparia, tendo em vista a resolução dos 

problemas transversais identificados ao nível da inadequação do Layout, da desorganização da 

área de escritório e falta de identificação. 
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Layout inadequado, desorganização da área de escritório e falta de identificação 

– aplicação de 5S 

De acordo com os depoimentos dos colaboradores, recolhidos na etapa 1, concluiu-se que um 

dos principais motivos para o descontentamento sobre as condições de trabalho era a 

inadequação da própria zona de trabalho, ou seja, a inadequação do layout da área de trabalhos 

da sala de limpos da Rouparia.  Posto isto, e tendo em conta os problemas identificados, decidiu-

se atuar sobre dois aspetos: aumento do espaço dedicado à zona de preparação/ zona de 

descargas (7, Figura 20) e junção das áreas de escritório (2, Figura 20). Na Figura 20 encontra-

se a representação esquemática da situação inicial (Figura 20(a)) e a situação após 

implementação destas alterações (Figura 20(b)).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A alteração física do Layout ocorreu em paralelo com a aplicação da ferramenta 5S. Enumeram-

se de seguida as fases de implementação:  

1. Inicialmente, aplicou-se o Seiri (triagem) - retirou-se da sala de limpos da Rouparia tudo o que 

ocupava espaço e que não era de uso diário, ou seja, não acrescentava valor ao processo, 

como por exemplo caixas de fardamento descontinuado, máquina de costura obsoleta, fatos 

de circulação descartáveis, entre outros; 

2. O segundo passo (Seiton), consistiu em arrumar e arquivar todos os documentos espalhados 

pelas zonas de arrumação de escritório (2, Figura 20), reservando o armário 4 (Figura 20) 

apenas aos pertences dos colaboradores. Adicionalmente foram também arrumadas gavetas 

com material de papelaria, junto à secretária (Figura 21). 

 

 

 

 

 

a 

Figura 20  Representação esquemática do Layout da sala de limpos da Rouparia antes (a) e depois (b) 
da implementação de melhorias. Legenda: 1- Zonas de arrumação de roupa limpa; 2- Zonas de escritório, 
dedicadas à arrumação de arquivo e material de papelaria; 3 – Zona de controlo de qualidade; 4- Zonas 
reservadas aos pertences dos colaboradores; 5 – Máquina de costura obsoleta; 6- Zona de repouso; 7- 

Zona de preparação de carros de distribuição e zona de descarga de roupa nova provinde dos 
fornecedores. 

b 

1 

Figura 21 Exemplo da aplicação de 5S, situação antes (1) e depois da aplicação da 
ferramenta. 

2 
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3.  Em seguida, moveu-se a estante de arquivo, que se localizava junto da máquina de costura 

(5, Figura 20), para a parede atrás da secretária com o computador. Esta alteração permitiu 

agregar a zona de escritório num só lugar (Figura 22). Depois aumentou-se a zona de 

preparação de carros de distribuição, com a deslocação da estante que estava em frente à 

zona de controlo de qualidade (3, Figura 20), para junto da parede que estava até ao momento 

desocupada; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Procedeu-se ao Seiso (limpeza), restringindo a limpeza às zonas de escritório, visto que a 

zona de arrumação da roupa é limpa regularmente; 

5. Aplicou-se o Seiketsu (normalização), definindo-se uma zona específica para a arrumação 

de roupa de guia (1, Figura 23), tendo em conta a inexistência de um local fixo para 

arrumação dos artigos de roupa de guia até ao momento da presente Dissertação. 

Adicionalmente, para facilitar o arquivo de documentos de guia, marcaram-se as pastas de 

aquivo delimitando posições fixas (2, Figura 23), de modo a  facilitar a arrumação na posição 

correta. 

 

 

 

 

 

 

6. Por fim, em conjunto com o gestor da rouparia procedeu-se à última etapa dos 5S, Shitsuke 

(padronização) - explicou-se aos colaboradores o intuito das alterações feitas e 

calendarizou-se semanalmente ações de limpeza e organização do espaço. Nesta fase foi 

reforçada a necessidade de manter a organização, assim como de manter o 

desimpedimento das zonas de trabalho. Por exemplo, aquando a chegada do fornecedor, 

deveria proceder-se à sua arrumação na arrecadação do HCIS (destinada a este efeito), de 

modo a manter a zona de preparação desimpedida (2, Figura 24), evitando a o impedimento 

que normalmente caracterizava a situação inicial (1, Figura 24). 

 

Figura 22 Zona de escritório antes (1) e depois (2) da alteração do Layout. 

1 2 

Figura 23 Exemplos da aplicação da Gestão Visual Seiketsu. Legenda: 1- marcação de 
zona de arrumação ; 2- marcação de pastas. 

1 2 
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Layout inadequado, desorganização da área de escritório e falta de identificação 

– aplicação de Gestão Visual 

Por sua vez, relativamente à identificação das áreas de trabalho, se esta for adequada e visível, 

permite simplificar e facilitar qualquer tarefa. Como tal, tornou-se necessário a melhoria da 

acessibilidade de informação da localização associada a cada tipologia de roupa. Assim, após 

as alterações do Layout, em conjunto com o gestor da Rouparia, definiram-se novas localizações 

de arrumação para cada tipologia de roupa, e desenvolveu-se ainda um novo conjunto de 

etiquetas identificadoras.  

A alteração da localização das tipologias teve em consideração a dificuldade que os 

trabalhadores demonstram aquando a operação de armazenamento. Anteriormente à presente 

fase de implementação, existiam tipologias que inevitavelmente eram arrumadas em locais 

errados. Por exemplo, na situação inicial o espaço destinado à arrumação de lençóis de adulto 

era de tal forma confinado, que os colaboradores eram obrigados a arrumar esta tipologia em 

localizações alheias, como por exemplo na localização dos pijamas. De forma genérica, as 

alterações das localizações de cada tipologia foram as seguintes: 

• Agrupou-se as tipologias por família. A título de exemplo, os turcos como toalhas de bidé, 

tapetes e lençóis de banho ficaram localizados proximamente. O mesmo aconteceu para 

roupas de cama como colchas, resguardos, pijamas, entre outros. 

• O espaço dedicado a tipologias volumosas ou com grande stock foi aumentado 

consideravelmente (exemplo: cobertores e lençóis de adulto, respetivamente). 

• As tipologias com maior rotatividade – e esta avaliação foi feita através do feedback dos 

colaboradores - passaram a estar localizadas nas zonas de arrumação de fácil acesso 

(1, Figura 20) e perto da zona de preparação de carros (7, Figura 20). Por outro lado, as 

tipologias menos usadas foram colocadas em zonas de mais difícil acesso, como por 

exemplo o interior da sala de limpos e as prateleiras mais altas das estantes de 

arrumação de roupa. 

A cada nova localização foi colocada uma etiqueta identificadora, com o nome da tipologia e o 

respetivo código de barras. O código de barras foi adicionado à etiqueta, uma vez que, até à data 

do desenvolvimento da presente Dissertação, as chefias previam a informatização do processo 

Figura 24 Zona de preparação de carros de distribuição antes (1) e depois (2) 
das alterações do Layout. 

1 2 



65 
 

de gestão de roupa hospitalar para breve. Consequentemente, após a informatização do sistema, 

e durante o processo de picking, o colaborador passará a registar as quantidades de roupa 

picadas, em sistema, introduzindo manualmente ou recorrendo a um leitor de código de barras. 

As alterações implementadas ao nível do layout físico da sala, da redefinição das localizações 

de arrumação, e do novo sistema de identificação onde se utilizou a ferramenta de Gestão Visual, 

atuaram conjuntamente sobre o desperdício de movimentação verificado na operação de 

armazenamento, evitando assim as deslocações desnecessárias dos colaboradores durante as 

tarefas de controlo de qualidade, preparação e arrumação. 

 

5.4. Etapa  4 – Reabastecimento Pull 

O objetivo desta etapa é apresentar uma proposta de melhoria que solucione o problema do 

picking de roupa não necessária e a ineficiência das rotas de distribuição. A ideia desenvolvida 

para resolver estes problemas baseia-se na criação de um sistema de distribuição por pisos 

baseado numa lógica de reabastecimento pull. Para isto, definiu-se uma metodologia integrada 

de resolução, que começou pela determinação do número mínimo de carros de distribuição 

necessários ao processo de picking de roupa. Para esta determinação, propõe-se um modelo de 

otimização baseado em programação matemática linear. Posteriormente, o número mínimo de 

carros de distribuição foi utilizado como input ao modelo de simulação construído tendo em vista 

avaliar o cenário de distribuição por pisos proposto. 

 O desenvolvimento da metodologia de resolução definida nesta etapa foi organizada em dois 

passos. No primeiro passo apresenta-se o modelo de programação de matemática (subsecção 

5.4.1) e no segundo passo o modelo de simulação (subsecção 5.4.2). 

 

5.4.1. Passo 1: Modelo de Otimização 

Conforme foi exposto na Análise de Desperdícios (subsecção 4.3), após a realização de uma 

volta de distribuição, é comum que os carros de distribuição regressem à Rouparia ainda com 

roupa. Esta roupa tem que ser novamente arrumada, e isto naturalmente representa um 

desperdício de excesso de processamento. Por forma a reduzir este desperdício, pensou-se em 

preparar os carros de distribuição de acordo com as necessidades de cada serviço clínico. Face 

à proposta de distribuição por pisos, a ideia passou por perceber quantos carros de distribuição 

são realmente necessários para satisfazer a procura agregada por piso. Por outras palavras, 

pretende-se investigar qual o número mínimo de carros de distribuição necessários para 

abastecer de uma só vez os Serviços Clínicos de cada piso. 

Como a procura exata de roupa de cada serviço é desconhecida, optou-se por trabalhar com os 

dados apresentadas na Recolha e Tratamento de Dados (secção 4.1.1), dados esses relativos à 

quantidade média de roupa entregue por piso. Após um estudo prévio sobre as capacidades dos 

carros de distribuição, conclui-se que a capacidade em volume é mais restritiva do que a 

capacidade em kg, pelo que se optou por desenvolver um modelo de otimização mais simples, 
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que equacionasse a capacidade volumétrica de cada carro e a procura em volume por piso 

(ignorando a capacidade em kg). A formulação matemática do modelo de programação 

matemática desenvolvido com este propósito está apresentado de seguida. 

Formulação do modelo de Programação Matemática 

Apresenta-se em seguida a formulação do modelo de programação matemática desenvolvido. 

Índices e Conjuntos 

p - piso, p ∈ P 

c - carro, c ∈ C 

O índice p representa os pisos do hospital com Serviços Clínicos. Para o caso em análise, o 

domínio de P é {p1;  p2;  p3;  p4; p5;  p6}, visto que só existem seis pisos com Serviços 

consumidores de roupa no HCIS. Por sua vez, o índice c representa os carros de distribuição 

disponíveis para efetuar o transporte de roupa limpa até aos Serviços. Face ao contexto do 

problema analisado, o domínio de C é {c1;  c2;  c3}, uma vez que, existem três carros, com 

diferentes dimensões, para realizar a distribuição no HCIS. 

Parâmetros 

procurap – procura de roupa limpa (em volume) por piso p 

capacidadec - capacidade (em volume) por carro de distribuição c 

carroc - número de carros de distribuição do tipo c disponíveis 

Variáveis 

Npc - variável inteira positiva que indica o número de carros do tipo c necessários para abastecer 

o piso p 

Função Objetivo 

A função objetivo de um modelo matemático define o que realmente importa maximizar ou 

minimizar, face aos objetivos definidos no problema em questão. Neste caso em particular, a 

função que corresponde ao problema em estudo é a minimização do número de carros de cada 

tipo, necessários para abastecer cada piso do HCIS. Assim, a função objetivo (equação 5.4.1) 

que melhor se adequa a este problema resulta da minimização do número de carros (de todos 

os tipos) necessários para abastecer todos os pisos.   

𝑍 = 𝑚𝑖𝑛∑∑𝑁𝑝𝑐
𝑐𝑝

 

 

Restrições 

Foram definidas duas restrições que caracterizam o problema. A equação (5.4.2) define a 

restrição de capacidade volumétrica. Nesta equação estabelece-se a relação entre a capacidade 

volumétrica dos carros de distribuição e a procura em volume por piso, devendo a soma das 

capacidades volumétricas de cada um dos três carros ser maior ou igual do que a procura em 

volume por piso. 

(5.4.1) 
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∑(𝑁𝑝𝑐
𝑐

×  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐) ≥ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑝   ∀ 𝑝 ∈ 𝑃 

Por sua vez, a equação (5.4.3) impõe uma restrição de visita, ou seja, o abastecimento de roupa 

a um determinado piso não pode ser realizado com mais carros do que aqueles que estão 

disponíveis por cada tipo. Isto porque, assumindo que só existem três carros de distribuição, um 

de cada tipo, a utilização de dois carros do mesmo tipo implicaria aumentar o número de voltas, 

e isso iria corromper a dinâmica de distribuição por piso planeada, onde se pretende efetuar a 

distribuição apenas em 6 voltas (relembre-se que os Serviços estão distribuídos por 6 pisos do 

HCIS). Assim, no máximo, face à quantidade de roupa entregue, deve ser possível abastecer 

cada piso com os carros de distribuição disponíveis. De referir que esta condição apenas é válida 

em contextos em que os carros de distribuição disponíveis são suficientes para satisfazer toda a 

procura por piso do hospital numa só volta, como é o caso do HCIS.  

𝑁𝑝𝑐 ≤ 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑐 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃,  c ∈ 𝐶 

Implementação do Modelo de Programação Matemática 

Dada a simplicidade do modelo de otimização proposta, a sua implementação teve por base a 

utilização do solver do excel. Para tal, foi necessário introduzir em excel os dados relativos aos 

parâmetros definidos no modelo. Na Tabela 13, encontram-se os dados relacionados com os 

parâmetros carroc e capacidadec, sendo a capacidade volumétrica um dado retirado dos manuais 

de equipamento de cada carro disponíveis na Rouparia. 

Tabela 13 Dados sobre os parâmetros carroc e capacidadec. 

 

 

Relativamente à procurap, ou seja, à procura volumétrica de roupa por piso, esta foi calculada 

por estimativa, de acordo com o raciocínio seguinte: 

• Primeiro, foi necessário selecionar um dia da semana como referência, tendo-se optado 

pelo dia com maior procura volumétrica - segunda-feira. Isto porque se pretendia 

verificar um resultado máximo, sendo que no limite a solução obtida para segunda-feira 

poderá ser usada nos restantes dias da semana.  

• Após a seleção do dia analisado, através de medições estimou-se o volume unitário de 

cada tipologia (Tabela A12, Anexo G); 

• Seguidamente, voltou-se a analisar os ficheiros internos em excel com as quantidades 

entregues nas quatro segundas-feiras analisadas, e calculou-se o volume entregue por 

tipologia em cada Serviço Clínico (Tabelas A13, A14, A15, A16, A17 e A18, Anexo G); 

• Por fim, somaram-se os volumes médios entregues por Serviço Clínico, e calculou-se a 

procura volumétrica agregada por piso. Os resultados relacionados com parâmetro 

procurap encontram-se então na Tabela 14. 

Tipo de Carro carroc capacidadec (m3) 

Pequeno  c1 0,83 

Médio c2 0,52 

Grande  c3 0,21 

(5.4.3) 

(5.4.2) 
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Tabela 14 Dados sobre o parâmetro procurap. 

Piso p procurap (m3) 

-2 p1 0,06 

-1 p2 1,02 

0 p3 0,97 

1 p4 1,25 

2 p5 0,90 

3 p6 0,66 

Após a inserção dos dados dos parâmetros em excel, encontrou-se a solução ótima apresentada 

graficamente na Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solução será analisada com detalhe na avaliação dos resultados desta etapa no capítulo 6. 

Todavia, à priori, é possível concluir que para uma segunda-feira, é possível satisfazer a procura 

de roupa por piso com apenas 10 carros (combinados por volta), alterando assim a lógica de 

preparação de carros de distribuição de push, para pull. 

5.4.2. Passo 2:  Modelo de Simulação 

Tendo já o número ótimo de carros necessários para abastecer cada piso, procedeu-se à 

construção do modelo de simulação apresentado na Figura 37 (Anexo H). Existem diversos 

softwares de simulação disponíveis, no entanto optou-se por trabalhar com SIMUL8, dado o 

conhecimento funcional prévio do programa, adquirido numa unidade curricular do Mestrado em 

Engenharia e Gestão Industrial. 

 O SIMUL8 é um programa de simulação simples e intuitivo que envolve o processamento de 

entidades discretas, em tempos discretos (Hauge & Paige, 2004). Recorde-se que a construção 

do modelo tem por objetivo avaliar se a proposta de distribuição de roupa por pisos melhora a 

eficiência das rotas de distribuição, reduzindo assim o tempo operacional da distribuição. 

Tendo em vista a construção do modelo de simulação que representa, da forma mais fidedigna 

possível o problema em estudo, foi necessário definir tarefas, entidades, entre outros parâmetros 

do SIMUL8. Assim sendo, o modelo foi construído de acordo com os pressupostos seguintes: 

• Seguindo a linha de raciocínio utilizada para o modelo matemático, simulou-se apenas a 

operação de distribuição para segunda-feira, sendo este o dia onde ocorre em média o pico 

da procura semanal de roupa limpa; 

Np1 Np2 Np3 Np4 Np5 Np6

c1 1 1 1 1 1 1

c2 0 1 1 1 0 0

c3 0 0 0 0 1 0

0

1

N
º 

d
e

 C
a

rr
o

s

c1 c2 c3

Figura 25 Solução ótima do modelo. 
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• A distribuição é composta pela tarefa de reposição e pela tarefa de transporte, e, por 

conseguinte, criaram-se dois tipos de atividades, cada uma com durações específicas: a 

reposição e o transporte. Entre cada atividade, dada a natureza do programa, foi necessário 

introduzir filas de espera com duração zero, entre cada atividade; 

• No que se refere à interação entre as atividades do modelo:  

i. Primeiro, criaram-se atividades de reposição para os 20 Serviços Clínicos em 

estudo. A estas atividades foi atribuído somente o nome de cada serviço.  

ii. Depois criaram-se atividades de transporte, tendo em consideração uma linha de 

raciocínio particular. Considerou-se as durações médias de deslocação entre 

Serviços (Tabela A10, Anexo F), e tentou-se perceber qual era o caminho mais perto 

por piso. Primeiro, analisou-se em cada piso qual era o Serviço Clínico cuja duração 

da deslocação até à Rouparia fosse menor. Depois, dentro de cada piso, identificou-

se o Serviço mais próximo, e assim sucessivamente até atingir uma rota que 

visitasse todos os Serviços por piso, seguindo o caminho mais próximo, ou seja, o 

caminho que demorasse menos tempo a percorrer (Tabela A21, Anexo I). 

Exemplificado, de acordo com os resultados apresentados na Tabela A21 (Anexo I) 

o caminho mais curto para o piso 1 começa na Rouparia, segue-se a Ala C, depois 

a Enfermaria, a Ala A e B e a Quimioterapia, regressando depois novamente à 

Rouparia. 

• No total, o modelo é constituído por 46 atividades (Figura 37, Anexo H): 20 atividade de 

reposição e 26 atividade de transporte. Como tal, por forma a simplificar o processo de 

construção, optou-se por se criar entidades em bulk. O intuito do modelo foi simular os 

tempos das tarefas, reposição e transporte, e não a quantidade transportada movimentada 

na operação distribuição, uma vez que esta já é um dado conhecido. Assim, introduziram-se 

apenas 6 entidades no modelo. Cada entidade representa a quantidade total a ser entregue 

por piso. 

• Definiram-se quatro tipos de recursos diferentes: colaboradores, C1 (carro pequeno), C2 

(carro médio) e C3 (carro grande).  A atribuição dos recursos C1, C2 e C3 às atividades de 

reposição e transporte seguem os resultados obtidos pelo modelo de programação 

matemática. A título de exemplo, associou-se as atividades reposição e transporte do piso -

2 ao carro C1, do piso -1 aos carros C1 e C2, do piso 0 aos carros C1 e C2, do piso 1 aos 

carros C1 e C2, do piso 2 aos carros C1 e C3, e do piso 3 ao carro C1.  Relativamente aos 

colaboradores, analisaram-se três cenários: cenário inicial com quatro colaboradores, ou 

seja, os quatro trabalhadores polivalentes disponíveis à segunda; o segundo cenário com 

três colaboradores; e o terceiro cenário com apenas dois colaboradores. Associaram-se os 

colaboradores às atividades dos pisos de acordo com o número de carros associados. Para 

o piso -2 e 3, associou-se apenas um colaborador, dado que a distribuição só requer um 

carro. Por sua vez, como nos pisos -1, 0,1 e 2, é necessário a utilização de dois carros de 

distribuição, definiu-se que no mínimo seriam precisos dois colaboradores, e no máximo 3. 

Esta decisão foi tomada tendo em consideração que na situação atual as voltas A requerem 
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dois carros de distribuição e são realizadas por dois ou por três colaboradores, ao invés da 

volta B e de Guia, que são realizadas apenas por um colaborador, uma vez que, se utiliza 

apenas um carro de distribuição. 

• Relativamente aos tempos de operação, este foram analisados em separado para cada uma 

das atividades. 

Atividade Reposição: foi necessário desagregar o valor médio por dia (segunda-feira) e por 

Serviço Clínico calculado no capítulo 4 (secção 4.1.2). Dada a situação atual da operação 

distribuição, foi ainda necessário calcular a duração total de reposição para os Serviços 

visitados duas vezes por dia (Tabela A19, Anexo I). Adicionalmente, como não se 

cronometram as voltas B nas segundas-feiras analisadas, utilizou-se as durações de 

reposição dos Serviços visitados por esta volta nas duas quarta-feira analisadas. Assumindo 

que o tempo de reposição é proporcional à quantidade reposta, optou-se por selecionar os 

valores de quarta-feira, sendo este o segundo dia onde ocorre o pico de entregas semanal 

(Figura 12).  

Atividade Transporte: para esta atividade, assumiu-se que a sua duração era igual aos 

valores das deslocações entre Serviços Clínicos e Rouparia (Tabela A10, Anexo F). Assim, 

tendo em conta esses valores, e as rotas de distribuição por piso baseadas no caminho mais 

curto referidas anteriormente, construiu-se a Tabela A21 (Anexo I). 

• Após alguma investigação, aferiu-se que a coerência e a validade dos resultados obtidos na 

simulação depende das funções de distribuição de probabilidades escolhidas para traduzir o 

comportamento das atividades a simular. Da investigação realizada, foi possível aferir que 

funções de distribuição como a média, a normal, a uniforme e a triangular, não são 

recomendadas (Law, 2003; Law & Mccomas, 1998). Porém, como não existem dados 

suficientes para fazer a aproximação probabilística correta, optou-se por usar a função de 

distribuição normal. Segundo o Help Center do SIMUL8, apesar de não ser a função mais 

correta é normalmente usada para reproduzir a duração das operações com variabilidade 

baixa (Corporation, 2017). Analisados os desvios-padrão da duração de ambas as tarefas, 

nas Tabela A19 e A20 (Anexo I), conclui-se que sobre a amostra examinada existe baixa 

variabilidade.   

• Para terminar, uma vez que, que só existe uma receção de roupa limpa por dia, definiu-se 

uma taxa de chegada fixa de 1440 minutos, sendo este valor o número total de minutos num 

dia. A distribuição ocorre num horário expediente entre as 9:00h e o 12:00h, como tal definiu-

se que o running time era de 180 minutos. O relógio de simulação foi programado para um 

dia, o que significa que em cada run se simulava uma segunda-feira diferente. Não foi 

definido período de estabilização (warm-up peridodo), devido à definição de chegadas fixas. 

Tendo em conta o objetivo de simulação, selecionaram-se os Key Performance Indicators (KPI) 

fornecidos pelo SIMUL8, indicados na Tabela 15. O modelo construído (Figura 37, Anexo H) 

pretende simular a operação de distribuição do circuito de roupa limpa do HCIS numa segunda-

feira – mas uma vez que esta operação pode variar de semana para semana, é necessário 

introduzir variabilidade ao modelo. Assim, para que os resultados se assemelhem o mais possível 
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do mundo real, recorreu-se ao trial calculator para calcular o número de trial (conjunto de run que 

ocorrem simultaneamente) necessários a simular para cada KPI, de modo a atingir resultados 

confiáveis. Recorde-se que uma run individual utiliza apenas uma fonte de números aleatórios, 

ao contrario do trail, que utiliza diferentes fontes de números aleatórios conferindo aos KPI a 

variabilidade existente no mundo real (Corporation, 2017).  

Os resultados obtidos para cada cenário, de acordo com os trails realizados, encontram-se na 

Tabela 15. No próximo capítulo será elaborada uma análise mais detalhada aos resultados 

obtidos nesta etapa, onde será avaliada a proposta de distribuição, no sentido de aferir se os 

desperdícios de movimento e excesso de processamento conseguem ou não ser eliminados. 

Tabela 15 KPI extraídos do Simul8. 

 

 

5.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, foram apresentadas as 4 etapas de implementação de atividades e soluções de 

melhoria da presente Dissertação de Mestrado. Cada etapa procura eliminar os desperdícios 

identificados no capítulo anterior, segundo a metodologia Lean, através de pequenas mudanças 

sem recorrer a investimentos monetários. 

A Etapa 1, descreve a introdução da cultura de melhoria continua no ambiente de trabalho da 

Rouparia, tendo em vista a implementação de melhorias. 

A Etapa 2, explica a consolidação do processo de gestão de roupa hospitalar através da 

normalização dos documentos de registo e da elaboração de um procedimento operacional 

transversal, com perspetiva de aplicação em todas a unidades hospitalares CUF. 

A Etapa 3, é dedicada à implementação das ferramentas 5S e Gestão Visual na sala de limpos 

da Rouparia, onde foi alterada a configuração do layout da área de trabalho, definidas novas 

localizações de arrumação para cada tipologia e criado um sistema de identificação novo. 

Por fim na etapa 4, desenvolveu-se um modelo matemático que indicou o número mínimo de 

carros necessários para abastecer os Serviços Clínicos de cada piso, seguidamente introduziu-

se este input no modelo de simulação construído, para validar as possíveis melhorias que a 

proposta de distribuição por piso acarreta para a operação de distribuição. 

KPI Simul8 (minutos) 
Cenários 

2 Colaboradores 3 Colaboradores 4 Colaboradores 

Tempo médio de saída no sistema Piso -1 13,71 13,49 13,49 

Tempo médio de saída no sistema Piso -2 95,93 94,09 94,09 

Tempo médio de saída no sistema Piso 0 36,65 35,90 35,90 

Tempo médio de saída no sistema Piso 1 61,87 60,67 60,67 

Tempo médio de saída no sistema Piso 2 79,91 78,07 78,89 

Tempo médio de saída no sistema Piso 3 90,73 88,89 88,89 

Tempo médio de conclusão da distribuição 95,93 94,09 94,09 

Taxa de ocupação de colaboradores 53,29% 49,31% 36,80% 
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6. Análise de Resultados 

No presente capítulo realiza-se a monitorização do trabalho desenvolvido ao longo da 

Dissertação de Mestrado, através da avaliação dos resultados obtidos após a implementação 

das ferramentas selecionadas.  

Este capítulo divide-se em várias seções onde se avaliam os resultados obtidos nas etapas de 

implementação descritas no capítulo 5. Na secção 6.1 avaliam-se os resultados da Etapa 1., na 

secção 6.2. os resultados da Etapa 2, na secção 6.3. os resultados da Etapa 3 e na secção 6.4 

os resultados da Etapa 4. O capítulo termina com a secção 6.5, onde se apresentam algumas 

conclusões. 

 

6.1. Resultados Etapa 1 

A implementação de uma cultura de melhoria contínua no processo de gestão de roupa hospitalar 

do HCIS, não é instantânea, é algo que exige tempo, e requer a mudança de comportamento de 

todos os intervenientes no processo. No curto prazo, ou seja, durante o período de 

implementação das etapas seguintes, verificou-se o envolvimento de todos os colaboradores nas 

mudanças efetuadas no gemba, que culminou no aumento geral da motivação, melhorando a 

entreajuda entre a equipa, essencial para o bom funcionamento das operações dos circuitos de 

roupa. A longo prazo, o resultado desta etapa não é mensurável, porém o seu sucesso depende 

não só do compromisso das pessoas envolvidas, mas também da crença de que a sua aplicação 

se irá repercutir positivamente nas operações dos circuitos de roupa. Neste sentido, o objetivo 

desta etapa foi introduzir a crença de que com pequenas melhorias diárias, com o envolvimento 

de todos e sem recorrer a investimentos monetários, é possível melhorar significativamente as 

condições de trabalho, facilitando e desobstruindo as rotinas diárias de trabalho dos 

colaboradores. 

 

6.2. Resultados Etapa 2  

Durante o período de desenvolvimento da presente Dissertação de Mestrado não foi possível 

quantificar os resultados obtidos com a normalização do processo de gestão de roupa hospitalar.  

No entanto, sabe-se que a elaboração de um procedimento transversal a todas as unidades, 

poderá facilitar a aprendizagem e a integração de um novo colaborador, no que diz respeito às 

dinâmicas de trabalho de cada operação. Por outro lado, a normalização dos documentos de 

registo irá promover um fluxo de informação mais contínuo, com menos estrangulamentos. 

Ainda, caso necessário, a permuta entre colaboradores de unidades hospitalares diferentes 

poderá vir a acontecer, sem que a eficiência das operações dos circuitos de roupa seja posta em 

causa. Adicionalmente, a consolidação documental do processo de gestão de roupa hospitalar 

nas unidades CUF, poderá acarretar também algumas vantagens a nível económico e ambiental. 

Por exemplo, o documento de guia, poderá facilmente ser impresso no HCIS, em folha normal 

de papel evitando os antigos blocos de papel químico, de 3 vias, impressos em gráficas. 
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6.3. Resultados Etapa 3  

Os últimos três dias da Etapa 3 foram direcionadas à cronometragem dos tempos operacionais 

das tarefas da operação armazenamento. Só foi possível recolher dados durantes três dias: uma 

quinta, uma quarta e uma segunda-feira. Acompanhando o mesmo raciocínio utilizado na recolha 

e tratamento de dados (secção 4.1), cronometrou-se o tempo total diário alocado ao controlo de 

qualidade e à arrumação de roupa limpa (Tabela A23, Anexo J) e o tempo total alocado à 

preparação dos carros de distribuição em cada volta (Tabela A22, Anexo J). Na Tabela 16, 

apresenta-se a comparação entre a duração total média das tarefas antes e depois da 

implementação das ferramentas 5S e Gestão Visual na sala de limpos da Rouparia do HCIS.   

Tabela 16 Duração das tarefas da operação armazenamento antes e depois da implementação das 
ferramentas 5S e Gestão Visual.  

Tarefas 
Duração (minutos) 

Situação Inicial Situação após a implementação 

Controlo de Qualidade 10,30 9,44 

Preparação 65,38 59,51 

Arrumação 15,27 13,95 

Total 90,95 82,90 

As alterações realizadas ao nível do layout, a redefinição da localização de arrumação de cada 

tipologia de roupa e a introdução de novas etiquetas identificadores, permitiu reduzir em cerca 

de 9%, ou seja, em 8,05 minutos o tempo da operação armazenamento. Todas as tarefas 

apresentam reduções, mas a redução mais significativa foi de 5,88 minutos, na duração da tarefa 

preparação. Por conseguinte, como a Etapa 3 não afetou mais operações, é possível concluir 

que as alterações no gemba (sala de limpos da Rouparia) tiveram um impacto positivo na 

redução do Lead time do circuito de roupa limpa, passou de 289,83 minutos para 281,78 minutos. 

Sendo este último valor o resultado da subtração entre o valor inicial do Lead Time e os 8,05 

minutos atingindo na redução do tempo de armazenamento. 

Adicionalmente à redução do tempo operacional, o feedback recebido pelos colaboradores foi 

também bastante positivo. A organização e as mudanças efetuadas na sala de limpos da 

Rouparia permitiu melhorar de forma muito significativa as condições de trabalho, através de 

melhorias ergonómicas e da redução de movimentos efetuados pelos colaboradores durante a 

operação armazenamento. A redução da densidade de movimentos é ilustrada no Diagrama de 

Spaghetti da Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

b 

Figura 26 Diagrama de Spaghetii situação antes (a) e depois (b) da Etapa 3. Legenda: 
Azul- deslocações associadas ao fluxo de material (roupa); Amarelo- deslocações 

associadas ao fluxo de informação (documentos de registo). 

a 
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6.4. Resultados Etapa 4  

O estudo prévio do processo de gestão de roupa hospitalar realizado no capítulo 4 (secção 4.1.2) 

permitu aferir que , na situação atual (Figura 13), 54% do tempo de trabalho do circuito de roupa 

limpa é alocado à operação de distribuição, sendo que 26% desse tempo corresponde a tempo 

de valor não acrescentado consumido no transporte de roupa limpa entre os Serviços Clínicos e 

a Rouparia. No gemba constatou-se que as rotas ineficientes de distribuição originavam 

desperdícios de transporte e excesso de processamento, pelo que seria possível reduzir esses 

26% de tempo de valor não acrescentado. Com esse prepósito avaliou-se uma alternativa de 

distribuição baseada na distribuição conjunta de roupa geral e de roupa de guia por piso, a qual 

foi descrita em detalhe no capítulo 5 (secção 5.4.). No entanto, por falta de tempo não foi possível 

implementar esta proposta no gemba e quantificar melhorias obtidas, tendo sido apenas possível 

avaliar o impacto desta proposta com base em resultados da simulação proposta na secção 

5.4.2. 

Neste contexto, tendo por base os resultados obtidos através do modelo de simulação proposto, 

e tendo em vista avaliar o impacto dos resultados obtidos nesta etapa, na operação distribuição, 

selecionaram-se os seguintes indicadores de desempenho: i) Número de voltas de distribuição; 

ii) Número de colaboradores; iii) Número de carros de distribuição necessários; iv) Duração da 

operação distribuição em minutos. Apresenta-se em seguida o resultado, para cada um dos 

indicadores. 

Número de voltas de distribuição 

O número de voltas de distribuição foi o único indicador cujo resultado foi conhecido à priori, uma 

vez que, está implicitamente relacionado com a proposta de distribuição alternativa por pisos 

sugerida. Os Serviços Clínicos consumidores de roupa estão localizados em 6 pisos do HCIS, 

sendo por isso necessário realizar 6 voltas de distribuição, ao invés das 11 voltas realizadas 

atualmente. 

Número de colaboradores 

Relativamente ao número de colaboradores, este indicador resulta da análise dos KPI do modelo 

de simulação (Tabela 16). Na simulação foram analisados três cenários, onde apenas se variou 

o número de colaboradores disponíveis. Os resultados obtidos apresentados na Tabela 16, 

revelam que o tempo de duração no sistema para o bulk de cada piso, não apresentam grandes 

variações. No entanto, verifica-se que a taxa de ocupação é inversamente proporcional ao 

número de colaboradores, ou seja, quanto maior é o número de colaboradores menor é a taxa 

de ocupação. Este resultado indica que é possível reduzir o número de colaboradores afetos à 

distribuição na segunda-feira. No limite, seria possível fazer a distribuição apenas com dois 

colaboradores, mas de modo a ser possível fazer pausas entre as voltas de distribuição, o ideal 

será com três colaboradores.  

Número de carros de distribuição necessários 

Considerando o consumo médio por Serviço Clínico à segunda-feira e a capacidade dos carros 

de distribuição disponíveis, é possivel abastecer o piso -2 com o carro grande, os pisos -1, 0,1 
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com os carros grande e médio, o piso 2 com os carros grande e pequeno, e o piso 3 com  o carro 

grande. Na Figura 27 apresenta-se a alocação dos carros de distribuição aos respetivos pisos, 

sendo possível verificar que para cada piso não são necessários mais do que três carros de 

distribuição em simultâneo. 

Note-se a redução (isto é, melhoria) a nível dos indicadores definidos até agora. Com o plano de 

distribuição atual, são necessários 13 carros de distribuição combinados nas respetivas voltas. 

Alternativamente numa dinâmica de distribuição por piso, ou seja, agregando as necessidades 

de Serviços do mesmo piso num único pedido, seria necessário utilizar, de forma combinada por 

piso, um total de 10 carros de distribuição. Assim, os carros passam a ser preparados numa 

lógica pull, de acordo com as necessidades, ao invés da lógica push atual utilizada, evitando o 

desperdício de sobreprodução (picking de roupa não necessária), e o processamento excessivo 

(arrumar roupa que regressa à rouparia após uma volta de distribuição). Para sumarizar estas 

melhorias, na Figura 28 encontra-se a comparação dos vários indicadores de desempenho, na 

situação atual e numa situação futura, com 3 colaboradores, após a implementação de uma 

dinâmica de distribuição por piso. 

Duração da operação distribuição 

Por fim, o indicador duração da operação distribuição é o que apresenta maior impacto. Na Figura 

29, pela comparação dos três cenários com a situação atual, conclui-se que, os cenários com 3 

e 4 colaboradores apresentam durações iguais de distribuição, ou seja, 94,09 minutos. Esta 

conclusão suporta a sugestão feita anteriormente de que o cenário com 3 colaboradores 

apresenta ser o mais adequado, equacionando a taxa de ocupação dos colaboradores com a 

duração da operação distribuição. Comparando este resultado com a situação atual, verifica-se  

que é possível reduzir em 40,2 % a duração da operação distribuição, isto é, em 62,47 minutos. 

Atualmente, o horário expediente da operação distribuição é das 9:00h até ao 12:00h, ou seja, 

três horas. A distribuição atual ocorre em 155,56 minutos, sendo o tempo restante períodos de 

pausa realizados pelos colaboradores entre as voltas de distribuição. Com a estratégia proposta, 

nas três horas alocadas à distribuição, a taxa de ocupação de cada trabalhador é de 49,31 %, 
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Figura 27 Alocação dos três tipos de carros por volta de distribuição aos respetivos pisos do HCIS. 
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sendo que em 51,69% do tempo, ou seja, durante 93,04 minutos os trabalhadores encontram-se 

desocupados. Esta conclusão permite salientar um aspeto muito importante, que vai ao encontro 

dos objetivos da JMS. No total, é possível libertar um colaborador durante três horas completas 

e 3 colaboradores durante 93,04 minutos. A libertação destes colaboradores da operação 

distribuição permite alocá-los a outros serviços hospitalares de suporte com dinâmica 

operacional semelhante à Rouparia, como por exemplo o Armazém central ou a Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofundando a análise, ao detalhe das seis rotas efetuadas, com base na duração dos bulks de 

cada piso no sistema (Tabela 16), calculou-se a duração de cada volta por piso. A título de 

exemplo, a volta com menor duração é a do piso -2 com 5,2 minutos, e a volta com maior duração 

é a do piso 1 com 24,77 minutos. Estes resultados são aceitáveis, com a realidade atual da 

operação de distribuição. Por exemplo, o piso 1 é o piso com maior consumo de roupa, 

consequentemente as tarefas de reposição em cada Serviço têm uma duração mais longa, o que 

faz com que a volta dure mais tempo.  Por seu turno, o piso 0 apresenta um consumo inferior de 

roupa relativamente ao piso 1, no entanto é o piso que apresenta maior número de Serviços 

Clínicos, o que justifica o facto da duração da volta ser ligeiramente inferior à volta do piso 1.  

Para terminar a análise dos resultados da Etapa 4, é importante mencionar alguns aspetos. A 

sequência de visita dos Serviços em cada piso foi imposta ao modelo de simulação tendo por 

base o caminho mais curto (em termos de tempo). A rota do piso -2 e do piso 3, utilizam os 

elevadores 2 e 3 para aceder a cada piso e regressar à Rouparia. Assim, a rota obtida para o 

piso 3, onde se visita primeiro a UCIP e depois o BO1, implica que o local de arrumação da roupa 

limpa do BO transite para a entrada junto aos elevadores 2 e 3, dada a restrição de acesso a 

pessoal autorizado ao interior dos Blocos Operatórios. A rota do piso 0 pressupõe a utilização 

dos elevadores 4 e 5 para chegar ao piso 0 e o regresso à Rouparia é realizado pelos elevadores 

2 e 3. A rota do piso 1 implica a utilização dos elevadores 2 e 3 para aceder aos Serviços, e o 

elevador 1 para regressar à Rouparia. Note-se que a utilização do elevador 1 para aceder à 

rouparia sugere a um troço do percurso realizado ao ar livre pelo pátio do hospital, uma vez que 

no regresso à Rouparia não se transporta roupa limpa nos carros de distribuição – o que faz com 

que esta rota seja considerada aceitável.  A rota para o piso 2 implica a utilização dos elevadores 

2 e 3 para aceder aos Serviços e dos elevadores 4 e 5 para regressar. Por último a rota no piso 
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Figura 29 Comparação entre a duração da operação distribuição, na segunda-feira, nos três 
cenários analisados e na situação atual.  
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0, não pressupõe a utilização de elevadores para aceder ao Serviço de Cardiologia, porém dada 

a impossibilidade mais uma vez de transportar roupa limpa pelo pátio do hospital esta rota 

pressupõe a utilização dos elevadores 4 e 5 para aceder ao piso 0 e do elevador 1 para aceder 

novamente ao piso -1. Note-se o facto de que as atividades de transporte do modelo foram 

construídas tendo em conta a matriz do anexo F cujo as durações das deslocações apresentadas 

respeitam as condicionantes de acesso referidas em 4.1.3. 

 

 

6.5. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados e avaliados os resultados obtidos na fase de implementação 

da metodologia da presente Dissertação de Mestrado (capítulo 1). Na secção 6.1. constatou-se 

que a introdução da cultura de melhoria contínua no ambiente de trabalho da Rouparia, contribuiu 

para o aumento da motivação e cooperação entre os colaboradores. De seguida, na secção 6.2., 

perspetivaram-se resultados, ao nível da integração de novos colaboradores, da permuta de 

colaboradores entre Rouparias da rede CUF, da redução do impacto ambiental, e da redução de 

custos, que a normalização documental do processo de gestão de roupa hospitalar acarreta para 

a JMS. Na secção 6.3. avaliam-se os resultados obtidos com a implementação das ferramentas 

de 5S e Gestão Visual na sala de limpos da Rouparia. As alterações do Layout, a redefinição da 

localização de arrumação de cada tipologia de roupa e a introdução de novas etiquetas 

identificadoras, além de melhorar as condições de trabalho dos colaboradores a nível 

ergonómico, permitiu reduzir a duração da operação armazenamento em 9%, ou seja, em 8,05 

minutos. Por fim, na secção 6.4., avalia-se e discute-se os resultados obtidos com a alteração 

da dinâmica de distribuição de roupa limpa. A distribuição conjunta de roupa geral e de guia por 

piso, permite reduzir a duração da operação distribuição em 40,2%, ou seja, em 62,47 minutos. 

Além da redução do tempo operacional, foi possível também reduzir o número de recursos 

alocados a esta operação. Na situação atual de distribuição, são diariamente realizadas 10 

voltas, onde são necessários 13 carros e 4 colaboradores. No entanto, considerando a segunda-

feira, dia da semana selecionado face à elevada procura de roupa, para testar a distribuição por 

pisos, é possível abastecer todos os pisos, apenas com 6 voltas, realizadas por 3 colaboradores 

e utilizando um total de 10 carros agrupados por volta. Ainda, dada a redução do tempo de 

operação, é possível libertar os colaboradores para outras funções em serviços de suporte 

hospitalares semelhantes à Rouparia, como por exemplo a Farmácia ou o Armazém Central. 

Os resultados obtidos até à conclusão da presente Dissertação de Mestrado, nas Etapas 

implementadas no gemba (1,2 e 3) demonstram-se positivos. Por sua vez, os resultados obtidos 

na Etapa 4, revelam que a adoção de uma distribuição por pisos, constitui uma alternativa de 

distribuição extremamente benéfica para o circuito de roupa limpa do HCIS. Contudo, é de frisar, 

que a continuação dos resultados obtidos nas Etapas 2, 3, e os possíveis resultados obtidos com 

a mudança da dinâmica de distribuição, só serão válidos caso os valores de cultura de melhoria 

contínua introduzidos na Etapa 1, prevaleçam na Rouparia do HCIS. 
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7. Conclusões e Trabalho Futuro 

A presente Dissertação de Mestrado foi desenvolvida em colaboração com a José de Mello 

Saúde e teve como objetivo contribuir para restruturação do processo de gestão de roupa 

hospitalar, no Hospital CUF Infante Santo. Para tal, tendo por base uma visão Lean enquadrada 

com a metodologia Simulação, foram propostas e implementadas várias soluções de melhoria 

que visaram reduzir os desperdícios, aumentar a eficácia, normalizar e restruturar os fluxos 

associados às operações dos circuitos de roupa limpa e roupa suja, que constituem o processo 

de gestão de roupa hospitalar. Nesse sentido, foi proposta uma abordagem metodológica 

composta por várias etapas. 

Inicialmente, tendo em vista aprofundar o conhecimento sobre o processo de gestão de roupa 

hospitalar, realizaram-se diversas vistas ao gemba, onde foi possível acompanhar as operações 

de cada circuito. Os dados recolhidos durante as sessões de acompanhamento foram analisados 

e tratados de modo a possibilitar o mapeamento do fluxo de valor de cada circuito através da 

ferramenta VSM, seguindo-se a consequente identificação de desperdícios e oportunidades de 

melhoria (Etapa 0). 

De seguida, procedeu-se à introdução da cultura de melhoria continua (Etapa 1), onde foram 

apresentados aos colaboradores da Rouparia, noções básicas de Lean e Kaizen. A 

apresentação realizada aos colaboradores seguiu a estrutura de um evento Kaizen. Por um lado, 

durante esta mini formação foram recolhidas algumas sugestões de melhoria dos colaboradores, 

onde simultaneamente foram envolvidos no ambiente de mudança que se avizinhava. Por outro 

lado, foi transmitida uma mensagem de modo a que todos os colaboradores percecionassem a 

sua importância no sucesso operacional dos circuitos de roupa, ultrapassando os problemas de 

desmotivação e falta de cooperação existentes. 

A Etapa 2 teve como objetivo a consolidação documental do processo de gestão de roupa 

hospitalar. Como a JMS pretende a normalização deste processo pela rede CUF, durante o 

desenvolvimento desta etapa foram visitadas outras duas unidades hospitalares do grupo, no 

sentido de perceber as semelhanças e divergências operacionais. Assim, foi possível elaborar 

um procedimento operacional de trabalho, onde em cada operação são referenciados os 

documentos de registos a ser utilizados. Todos os documentos de registo que constituem o fluxo 

de informação do processo de gestão de roupa hospitalar foram atualizados e normalizados. Da 

normalização documental do processo de gestão de roupa hospitalar perspetiva-se a facilidade 

de integração de um novo colaborador, a permuta entre colaboradores de Rouparias de 

diferentes unidades, e ainda a redução dos custos e do impacto ambiental associado à menor 

quantidade de papel que será utilizada. 

Na Etapa 3 procedeu-se à organização do espaço de trabalho da sala de limpos da Rouparia, 

através da implementação das ferramentas 5S e Gestão Visual. As alterações realizadas no 

layout da sala, que culminaram no aumento da área de preparação de carros de distribuição e 

na junção das áreas de escritório, a alteração da localização de arrumação de cada tipologia, e 

a introdução de novas etiquetas identificadoras, permitiu não só melhorar as condições de 
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trabalho dos colaboradores, mas também a redução do tempo de operação preparação, em 9% 

(8,05 minutos) traduzido pela redução de movimentos desnecessários. 

Por sua vez, na Etapa 4 concetualizou-se um reabastecimento Pull, com base numa proposta de 

distribuição por pisos. Dada a inviabilidade da implementação desta etapa, primeiro elaborou-se 

um modelo matemático de modo a perceber quantos carros de distribuição eram necessários 

para abastecer as necessidades dos Serviços Clínicos. E em seguida, elaborou-se um modelo 

de simulação de eventos discretos, com recurso ao SIMUL8, de modo a perceber o impacto 

temporal na operação distribuição que a implementação da proposta de distribuição por piso 

acarretava. Este estudo foi desenvolvido com base nos tempos médios operacionais e nas 

quantidades médias entregues de segunda-feira, visto ser este o dia onde ocorre o pico semanal 

de entregas. Os resultados obtidos revelam que em vez de 11 voltas diárias de distribuição, 

realizadas por 4 colaboradores, e onde se utilizam 13 carros de distribuição, é possível realizar 

a distribuição apenas em 6 voltas, uma por piso, utilizando 10 carros de distribuição e apenas 3 

colaboradores. Relativamente à duração da operação distribuição, é possível reduzir o tempo 

operacional em 40,2 % (62,47 minutos). Por conseguinte, esta redução implica a liberação dos 

colaboradores da operação de distribuição, permitido a sua afetação a tarefas de outros serviços 

de suporte hospitalar semelhantes à Rouparia, como o Armazém Central ou a Farmácia. A 

implementação de uma dinâmica de distribuição por piso, iria diminuir os desperdícios de 

transporte e excesso de processamento.  

É importante realçar que todas as melhorias operacionais propostas para além de possuírem um 

investimento nulo para a JMS, contribuíram para a restruturação do processo de gestão de roupa 

no HCIS. Foi possível ainda verificar que pelo menos, ao nível do caso de estudo, a simulação 

teve um papel fundamental na avaliação das estratégias propostas, confirmando-se assim os 

benefícios obtidos com a aplicação integrada do Lean e Simulação. 

Para concluir, após avaliação das etapas de implementação e dos resultados obtidos é 

necessário fazer algumas criticas, que poderão fundamentar a realização de trabalhos futuros: 

i. No que se refere aos problemas analisados na Etapa 4 (relacionados com o picking de 

roupa e com as ineficiências das rotas de distribuição) como o objetivo passou apenas 

por reduzir o número total de carros utilizados na distribuição e, consequentemente, 

diminuir o número de voltas realizadas, o modelo matemático desenvolvido nessa etapa 

foi mantido o mais simples possível, não contemplando a minimização do excesso de 

capacidade por carrinho. Isto conduziu a que a solução ótima indicasse o carro grande 

para todos os serviços, o que implica que as seis rotas de distribuição por piso ocorram 

sequencialmente. No entanto, se um dos objetivos fosse a minimização do excesso de 

capacidade por carrinho, seria possível considerar rotas de distribuição paralelas, onde, 

por exemplo, se utilizasse o carro grande para um piso, e o carro médio e pequeno para 

outro piso. Mantendo um cenário com três colaboradores, tudo indica que a redução no 

tempo de distribuição poderia ser maior. Seria interessante explorar modelos de 
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simulação para os restantes dias da semana, de modo a averiguar variações nos 

resultados. 

ii. Neste trabalho não foram abordadas questões sobre o nível de serviço da Rouparia. Mas 

da análise realizada às quantidades médias totais de roupa limpa recebida e roupa suja 

enviada, constatou-se que a margem de perda de roupa acordada com a Lavandaria não 

está a ser cumprida. Este tema chegou a ser abordado com o gestor da Rouparia, e 

confirmou-se a recorrência deste acontecimento. Por conseguinte, enviar mais roupa do 

que aquele que se recebe pode culminar em futuras roturas de stocks e, 

consequentemente, não será possível responder às necessidades dos Serviços Clínicos. 

Posto isto, sugere-se a necessidade de rever os termos contratuais acordados com a 

Lavandaria e, simultaneamente, implementar o sistema de controlo de inventário que 

permita um controlo mais rigoroso sobre as quantidades de roupa em circulação, como 

por exemplo o RFID. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Referências Bibliográficas 

Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value 

stream mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of 

Production Economics, 107(1), 223–236. 

Abdulmalek, F. A., Rajgopal, J., & Needy, K. L. (2006). A Classification Scheme for the Process 

Industry to Guide the Implementation of Lean. Engineering Management Journal, 18(2), 15–

25. 

Accelerate Scottis Enterprise. (2014). Apex Hotels Case Study. 

Alexandre, F., Aguiar-Conraria, L., & Bação, P. (2016). A longa estagnação. Em Crise e Castigo. 

Os desiquilíbrios e o resgate da economia portuguesa. Lisboa: Fundação Francisco Manuel 

dos Santos. 

Banerjea-Brodeur, M., Cordeau, J.-F., Laporte, G., & Lasry, A. (1998). Scheduling linen deliveries 

in a large hospital. Journal of the Operational Research Society, 49(8), 777–780. 

Barbuscia, C. S. (2006). Gestão de suprimentos na administração hospitalar pública. Em Gestão 

Hospitalar: administrando o hospital moderno (pp. 196–224). São Paulo: Saraiva. 

Barros, P. P., Machado, S. R., & Simões, J. de A. (2011). Portugal:Healthsystemreview. 

Healthsystemsintransition, 13(4), 1–156. 

Bendavid, Y., Boeck, H., & Philippe, R. (2012). RFID-Enabled Traceability System for 

Consignment and High Value Products : A Case Study in the Healthcare Sector, 3473–3489. 

Bozer, Y. A. (2012). Developing and Adapting Lean Tools/Techniques to Build New 

Curriculum/Training Program in Warehousing and Logistics. Michigan. 

Brandão de Souza, L., & Pidd, M. (2011). Exploring the barriers to Lean health care 

implementation. Public Money and Management, 31(1), 59–56. 

Cooper, R., & Mohabeersingh, C. (2008). Lean thinking in a healthcare system-innovative roles. 

Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2(2), 110–117. 

Corporation, S. (2017). SIMUL8 Help Center. Obtido 30 de Agosto de 2017, de 

https://www.simul8.com/support/help/doku.php?id=start 

Crespo de Carvalho, J., & Ramos, T. (2009). Logística na Saúde (3a Edição). Lisboa: Edições 

Sílabo. 

Cunha, A. M. C. A., Campos, C. E., & Rifarachi, H. H. C. (2011). Aplicabilidade da metodologia 

Lean em uma lavanderia hospitalar Applicability of the Lean methodology in a hospital 

laundry. O Mundo da Saúde, 35(5), 311–318. 

D’Andreamatteo, A., Ianni, L., Lega, F., & Sargiacomo, M. (2015). Lean in healthcare: A 

comprehensive review. Health Policy, 119(9), 1197–1209. 

de Visser, J. (2014). Lean in the warehouse: Measuring lean maturity and performance within a 



82 
 

warehouse environment. -Erasmus University Rotterdam. 

Dehdari, P. (2014). Measuring the impact of lean techniques on performance indicators in logistics 

operations. Measuring the Impact of Lean Techniques on Performance Indicators in 

Logistics Operations, 1–191. 

Deloitte. (2011). Saúde em análise Uma visão para o futuro. 

Deloitte. (2014). 2014 Global Health Care Outlook: Shared challenges, shared opportunities. 

Detty, R. B., & Yingling, J. C. (2000). Quantifying benefits of conversion to lean manufacturing 

with discrete event simulation : A case study. International Journal of Production Research, 

38(2), 429–445. 

Dharmapriya, U. S. S., & Kulatunga, A. K. (2011). New Strategy for Warehouse Optimization – 

Lean warehousing. Em International Conference on Industrial Engineering and Operations 

Management (pp. 22–24). Kuala Lumpur, Malaysia. 

Expresso. (2015). Hospitais privados dão milhões. Obtido 31 de Março de 2017, de 

http://expresso.sapo.pt/economia/exame/2015-10-31-Hospitais-privados-dao-milhoes 

consultado em 31/03/17 

Fernández, V. G., Torres, P. L. G., & Díaz, B. A. (2001). Quality optimization in the hospital 

laundry service : an application case. Interncional Jornal of Health Care Quality Assurance, 

14(5), 193–199. 

Furterer, S. L. (2011). Applying lean Six Sigma to reduce linen loss in an acute care hospital, 3(7), 

39–55. 

Gary Jarrett, P. (2006). An analysis of international health care logistics. Leadership in Health 

Services, 19(1), 1–10. 

Gouveia, C., & Oliveira, M. D. (2005). Health care reform in Portugal : an evaluation of the NHS 

experience. Health Economics, 14, 203–220. 

Graban, M. (2012). Lean Hospitals : Improving Quality , Patient Safety , and Employee 

Engagement (2nd ed.). New York: CRC Press. 

Graban, M., & Swartz, J. (2012). Healthcare Kaizen: Engaging Front-Line in Sustainable 

Continuos Improvement. Healthcare Kaizen: Engaging Front Line Staff in Sustainable 

Continuous Improvements. New York: CRC Press. 

Gunal, M. M. (2012). A guide for building hospital simulation models. Health Systems, 1(1), 17–

25. 

Haan,  de J., Overboom, M., & Naus, F. (2009). Lean Logistics Service Providers: Option or 

Utopia? Experiences from the Netherlands. Em The 5th International congress on Logistics 

and SCM Systems. Seoul. Hackman,. 

Hauge, J. W., & Paige, K. N. (2004). Learning SIMUL8: The Complete Guide. PlainVu. 



83 
 

Hellström, A., Lifvergren, S., & Quist, J. (2010). Process management in healthcare: investigating 

why it’s easier said than done. Journal of Manufacturing Technology Management, 21(4), 

499–511. 

Hicks, B. J. (2007). Lean information management: Understanding and eliminating waste. 

International Journal of Information Management, 27(4), 233–249. 

Hines, P., Holweg, M., & Rich, N. (2004). Learning to evolve: A review of contemporary lean 

thinking. International Journal of Operations & Production Management, 24(10), 994–1011. 

Hines, P., & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. Lean Enterprise Research 

Center, Cardiff Business School, 17(1), 46–64. 

Hodge, G. L., Goforth Ross, K., Joines, J. A., & Thoney, K. (2011). Adapting lean manufacturing 

principles to the textile industry. Production Planning & Control, 22(3), 237–247. 

Jimmerson, C., Weber, D., & Sobek, D. K. (2005). Reducing waste and errors: piloting lean 

principles at Intermountain Healthcare. Jt Comm J Qual Patient Saf, 31(5), 249–257. 

Jones, D., & Mitchell, A. (2006). Lean thinking for the NHS. 

José de Mello. (2017a). Estrutura e Perfil. Obtido 5 de Abril de 2017, de 

http://www.josedemello.pt/estrutura-e-perfil/ 

José de Mello. (2017b). História do Grupo. Obtido 5 de Abril de 2017, de 

http://www.josedemello.pt/historia-do-grupo/ 

José de Mello Saúde. (2015). Relatório de Sustentabilidade. 

José de Mello Saúde. (2017a). Apresentação Interna. 

José de Mello Saúde. (2017b). Infraestruturas Hospital CUF Infante Santo. Obtido 15 de Abril de 

2017, de https://www.saudecuf.pt/unidades/infante-santo/o-hospital/infraestruturas 

José de Mello Saúde. (2017c). Mensagem do Presidente. 

José de Mello Saúde. (2017d). O hospital CUF Infante Santo. Obtido 5 de Abril de 2017, de 

https://www.saudecuf.pt/unidades/infante-santo/o-hospital/apresentacao 

Kimsey, D. B. (2010). Lean Methodology in Health Care. AORN Journal, 92(1), 53–60. 

Kollberg, B., Dahlgaard, J. J., & Brehmer, P. (2006). Measuring lean initiatives in health care 

services: issues and findings. International Journal of Productivity and Performance 

Management, 56(1), 7–24. 

Landry, S., & Philippe, R. (2004). How Logistics Can Service Healthcare. Supply Chain Forum, 

5(2), 24–30. 

Lapierre, S. D., & Ruiz, A. B. (2007). Scheduling logistic activities to improve hospital supply 

systems, 34, 624–641. 

Law, A. M. (2003). How to Conduct a Successful Simulation Study. Em Winter Simulation 



84 
 

Conference (pp. 66–70). 

Law, A. M., & Kelton, W. D. (1991). Simulation Modeling and Analysis (2a Edição). McGraw-Hill. 

Law, A. M., & Mccomas, M. G. (1998). Simulation of Manufacturing Systems. Em Winter 

Simulation Conference (pp. 49–52). 

Mahfouz, A. (2011). An Integrated Framework to Assess ’Leanness’ Performance in Distribution 

Centres. Dublin Institute of Technology. 

Manaf, H. (2016). Application of Lean to Hotel ’ s Operations - Raising housekeeping productivity. 

Em The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia (pp. 184–197). 

Martínez-jurado, P. J., & Moyano-fuentes, J. (2014). Lean Management , Supply Chain 

Management and Sustainability : A Literature Review q. Journal of Cleaner Production, 85, 

134–140. 

Melton, T. (2005). The Benefits of Lean Manufacturing. Chemical Engineering Research and 

Design, 83(6), 662–673. 

Monden, Y. (1993). Toyota Production System: An Integrated Approach to Just-in-Time (2a 

Edição). Norcross: Industrial Engineering and Management Press. 

Moyano-Fuentes, J., & Sacristán-Díaz, M. (2012). Learning on lean: a review of thinking and 

research. International Journal of Operations & Production Management, 32(5), 551–582. 

Muller, M. (2015). Diagnóstico de uma Lavandarua Hospitalar sob a Ótica do Lean Healthcare. 

Universidade Regional do Noroeste do Estado Grande do Sul. 

Myerson, P. (2012). Lean supply chain and logistics management. New York: McGraw-Hill. 

Neill, L. O., Murphy, M., Gray, D., & Stoner, T. (2001). An MRP System for Surgical Linen 

Management at a Large Hospital, 25(1), 63–71. 

Oliveira, T. S., & Musetti, M. A. (2014). Revisão Compreensiva de Logística Hospitalar: Conceitos 

e Atividades. Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, 3(1), 1–13. 

Per Karlsoon, M. T. (2008). Lean Warehousing - Gainin from Lean thinking in Warehousing. Lund 

University. 

Pidd, M. (2004). Computer Simulation in Management Science. John Wiley and Sons Ltd. 

Pinto, J. P. (2008). Lean Thinking - Introdução ao pensamento magro. Comunidade Lean 

Thinking, 159–163. 

Rahani, A. R., & Al-Ashraf, M. (2012). Production Flow Analysis through Value Stream Mapping: 

A Lean Manufacturing Process Case Study. Procedia Engineering, 41, 1727–1734. 

Rauch, E., Damian, A., Holzner, P., & Matt, D. T. (2016). Lean Hospitality - Application of Lean 

Management Methods in the Hotel Sector. Procedia CIRP, 41, 614–619. 

Reichhart, A., & Holweg, M. (2007). Lean Distribution: concepts, contribution, conflicts. 



85 
 

International Journal of Production Research, 45(16), 3699–3722. 

Rhodes, D., & Stelter, D. (2011). Conquiste vantagem em uma crise. Obtido 23 de Março de 

2017, de http://hbrbr.uol.com.br/conquiste-vantagem-em-uma-crise/ 

Robinson, S. (2015). Discrete-event simulation: from the pioneers to the present, what next? 

Operations Research Society, 56(6), 619–629. 

Robinson, S., Radnor, Z. J., Burgess, N., & Worthington, C. (2012). SimLean: Utilising simulation 

in the implementation of lean in healthcare. European Journal of Operational Research, 

219(1), 188–197. 

Roman, D. J., Osinski, M., & Erdmann, R. H. (2016). A substantive theory on the implementation 

process of operational performance improvement methods. Revista de Administração, 

52(2), 148–162. 

Santos, D. R., Tanajura, A. P. M., & Santos, C. C. R. (2015). Lean Warehouse - a Aplicação De 

Técnicas Lean Nos Processos De. Em XXXV Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção. 

Schweikhart, S., & Dembe, A. (2009). The applicability of Lean and Six Sigma techniques to 

clinical and translational research. J Investig Med, 57(7), 748–755. 

Shah, R., & Ward, P. T. (2003). Lean manufacturing: Context, practice bundles, and performance. 

Journal of Operations Management, 21(2), 129–149. 

Silva, A. L. da, & Rentes, A. F. (2012). Um modelo de projeto de layout para ambientes job shop 

com alta variedade de peças baseado nos conceitos da produção enxuta. Gestão & 

Produção, 19(3), 531–541. 

Singh, D., Gj, Q., Kotwal, M., Syed, A. T., & Jan, F. (2009). Quality Control in Linen and Laundry 

Service at A Tertiary Care Teaching Hospital in India, 33–44. 

Tako, A. A., & Robinson, S. (2010). Model development in discrete-event simulation and system 

dynamics : An empirical study of expert modellers. European Journal of Operational 

Research, 207(2), 784–794. 

Teixeira, J. M., Schoenardie, R. P., Garcia, L. J. E., Merino, A. D., & Paladini, E. P. (2012). Gestão 

Visual : Uma Proposta de Modelo para Facilitar o Processo de Desenvolvimento de 

Produtos. Conferêcnia Internacional de Design, Engenharia e Gestão para inovação - 

IDEMi, 21–23. 

Terry, P. (2003). Le 5 S socle de l’efficacité industrielle - Mode d’emploi. Paris: Afnor. 

Tezel, B., Koskela, L., & Tzortzopoulos, P. (2009). The functions of visual management. 

International Research Symposium, 201–219. 

Tjell, J., & Bosch-Sijtsema, P. M. (2015). Visual management in mid-sized construction design 

projects. Procedia Economics and Finance, 21, 193–200. 



86 
 

Veni, K. (2004). Laundry and Linen Services in Hospitals. AECS Illumination, 4(1), 21–25. 

Wolmack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation, Revised and Updated. London: Simon & Schuster. 

Wolmack, J. P., & Miller, D. (2005). Going Lean in Health Care. Institute for Healthcare 

Improvement Cambridge. Elsevier Ireland Ltd. 

Young, T., Brailsford, S., Connell, C., Davies, R., Harper, P., & Klein, J. H. (2004). Using industrial 

processes to improve patient care. British Medical Journal, 328, 162– 164. 

Zahraee, S. M., Golroudbary, R., Hashemi, A., Afshar, J., & Haghighi, M. (2014). Simulation of 

Manufacturing Production Line Based on Arena, 933, 744–748. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Anexos 

Anexo A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Unidades de Saúde são o local onde existe criação direta de valor para o cliente, ou seja, 

onde são desempenhadas todas as atividades relacionadas com o tratamento e 

acompanhamento clínico. Cada unidade possui uma gestão interna que visa monitorizar e 

potenciar a sua produtividade. A SAGIES por sua vez é a empresa responsável pela prestação 

de serviços de segurança e saúde no trabalho, em todas as instituições da rede. No entanto, a 

estratégia corporativa definida pela Comissão Executiva só consegue ser integrada e executada 

nas Unidades de Saúde através das Direções do Centro Corporativo. 

 

 

 

 

Figura 30 Organigrama da José de Mello Saúde (Adaptado de: JMS, 2016). Legenda: PPP- Parcerias 
Público- Privadas, DAI- Direção de Auditoria Interna, DCS- Direção de Comunicação e Sustentabilidade, 
DF- Direção Financeira, DJ- Direção Jurídica, DPECGI- Direção de Planeamento Estratégico, Controlo de 
Gestão e Inovação, DCL- Direção do Cliente, DCR- Direção de Canais Remotos, DC- Direção Comercial, 
DGH- Direção de Gestão Hoteleira, DMRK- Direção de Marketing, DFA- Direção Farmácia, DDOQ- Direção 
de Desenvolvimento Organizacional e Qualidade, DL- Direção Logística, DSI- Direção de Sistemas de 
Informação, DRH- Direção de Recursos Humanos. 
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Anexo B 

 

Tabela A 1 Artigos de Roupa usados no HCIS, classificados segundo a sua categoria de roupa geral ou 

guia. 

# Artigos Categorias de Roupa 

1 Almofada Geral  

2 Batas   Guia 

3 Camisa Acamado Geral  

4 Calça Pijama Adulto  Geral  

5 Capa Edredom Geral  

6 Casaco Pijama Adulto Geral  

7 Cobertores Geral  

8 Colcha Adulto Geral  

9 Colchões Anti Escaras  Guia 

10 Cortinas  Guia 

11 Edredom  Guia 

12 Fatos de Circulação Geral  

13 Fronha  Geral  

14 Fronha Impermeável  Guia 

15 Lençóis de Elástico  Guia 

16 Lençol Adulto Geral  

17 Lençol Bloco Geral  

18 Lençol Maca Geral  

19 Lonas  Guia 

20 Mantas  Guia 

21 Resguardo de Adulto Geral  

22 Roupões  Guia 

23 Tapetes Geral  

24 Toalha Banho Geral  

25 Toalha Bidé Geral  

26 Toalha Rosto Geral  

27 Toalhas Fisioterapia  Guia 

 

 

Como consequência de hábitos comportamentais muito antigos, apesar das batas de médico e 

dos fatos de circulação, com os respetivos números de artigo 2 e 12, serem considerados itens 

de fardamento, a direção do HCIS autoriza que estes itens sejam lavados pela Lavandaria 

subcontratada, representado um custo acrescido. Estes itens seguem os circuitos normais de 

roupa limpa e roupa suja apresentados na secção  
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Anexo C 

 

Tabela A 2 - Quantidades de roupa suja enviada para a Lavandaria e quantidade de roupa limpa recebida 
da Lavandaria no mês de junho. 

Dia 
Roupa recebida (kg) Roupa enviada (kg) 

Total Limpa Total Suja 

2ª Feira 05-06-2017 766,1 830,3 

3ª Feira 06-06-2017 611,1 873,9 

4ª Feira 07-06-2017 732,1 910,6 

5ªFeira 08-06-2017 738,2 754,2 

6ª Feira 09-06-2017 810,0 884,3 

2ª Feira 12-06-2017 783,5 776,8 

3ª Feira 13-06-2017 711,1 739,7 

4ª Feira 14-06-2017 532,8 742,9 

5ª Feira 15-06-2017 668,8 842,4 

6ª Feira 16-06-2017 675,6 696,6 

2ª Feira 19-06-2017 817,3 938,5 

3ª Feira 20-06-2017 532,6 743,3 

4ª Feira 21-06-2017 747,7 762,3 

5ª Feira 22-06-2017 775,7 791,4 

6ª Feira 23-06-2017 759,2 722,9 

2ª Feira 26-06-2017 880,1 779,9 

3ª Feira 27-06-2017 831,6 931,0 

4ª Feira 28-06-2017 524,6 864,7 

5ª Feira 29-06-2017 673,5 598,9 

6ª Feira 30-06-2017 810,6 792,2 

Quantidade Média (kg) 719,11 798,83 

Desvio Padrão (kg) 100,73 83,60 
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Tabela A 3 – Quantidade de roupa entregue nos Serviços Clínicos entre segunda a quarta-feira. 

 

Piso 
Serviços 
Clínicos 

2ª Feira 3ªFeira 4ªFeira 

05-jun 12-jun 19-jun 26-jun Média 
Desvio 
Padrão 

06-jun 13-jun 20-jun 27-jun Média 
Desvio 
Padrão 

07-jun 14-jun 21-jun 28-jun Média 
Desvio 
Padrão 

-2 Angio 11,72 10,20 4,80 13,40 10,03 3,23 6,00 5,60 10,92 0,00 5,63 4,46 20,15 16,20 17,81 21,28 18,86 1,98 

-2 GK 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Piso -2 13,72 12,20 4,80 13,40 11,03 3,64 6,00 5,60 10,92 0,00 5,63 4,46 20,15 16,20 17,81 21,28 18,86 1,98 

-1 Cardio 5,15 8,23 11,07 12,21 9,16 2,73 4,07 6,00 8,67 12,64 7,84 2,73 4,07 8,14 2,00 4,07 4,57 2,23 

-1 Gastro 52,56 60,17 68,92 40,15 55,45 10,56 61,47 10,80 50,87 50,46 43,40 18,79 67,06 62,70 47,23 46,14 55,78 9,23 

-1 Fisio 75,85 70,59 27,40 45,90 54,93 19,51 40,07 24,40 57,19 35,67 39,33 13,60 35,57 71,47 26,00 0,00 33,26 25,61 

Total Piso -1 133,56 138,99 107,39 98,26 119,55 17,14 105,60 41,20 116,73 98,77 90,57 32,22 106,69 142,31 75,23 50,21 93,61 34,51 

0 AP 50,57 75,27 40,31 38,81 51,24 14,59 77,43 35,84 41,85 66,93 55,51 13,46 32,30 46,41 44,24 53,76 44,18 7,71 

0 Ala A+B 95,65 85,49 38,08 126,61 86,46 31,77 99,47 66,19 46,81 92,21 76,17 18,60 129,27 78,48 80,37 77,85 91,49 21,83 

0 TAC 22,05 22,74 22,15 20,75 21,93 0,73 21,26 0,10 0,31 0,00 5,42 0,13 20,65 24,29 0,31 27,05 18,08 10,51 

0 LAB 0,92 0,00 0,00 20,75 5,42 8,86 0,00 0,00 0,00 0,50 0,13 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 REM 0,62 1,76 0,31 0,21 0,72 0,62 0,41 0,62 0,00 0,92 0,49 0,38 0,62 4,07 0,51 0,72 1,48 1,50 

0 GM 0,00 8,80 10,50 0,72 5,00 4,69 0,00 10,20 0,00 10,50 5,18 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Piso 0 169,81 194,07 111,35 207,85 170,77 36,91 198,56 112,94 88,98 171,06 142,89 34,46 182,84 153,25 125,44 159,38 155,23 20,44 

1 Quimio 7,80 6,00 0,00 6,51 7,80 3,00 7,23 1,13 7,23 0,00 3,90 3,18 0,41 1,77 0,31 6,62 2,28 2,57 

1 Ala A+B 78,53 58,88 67,54 80,35 78,53 8,70 73,59 42,15 75,33 83,56 68,66 17,90 89,88 34,71 71,97 94,29 72,71 23,48 

1 Ala C 64,89 50,12 52,06 69,29 64,89 8,18 62,12 35,19 62,75 56,41 54,12 11,78 64,95 37,12 63,38 40,12 51,39 12,83 

1 ENF 67,57 69,22 75,22 80,43 67,57 5,10 103,64 67,66 46,12 67,94 71,34 10,22 94,16 75,58 76,95 57,03 75,93 13,14 

Total Piso 1 218,79 184,22 194,82 236,58 208,61 20,44 246,57 146,13 191,42 207,92 198,01 26,12 249,39 149,17 212,61 198,07 202,31 35,93 

2 BO 2 46,45 14,63 31,88 17,20 46,45 12,74 52,86 0,00 34,70 52,13 34,92 21,67 25,59 22,08 20,85 49,52 29,51 11,68 

2 Ala A+B 73,31 68,60 69,31 80,64 73,31 4,78 99,62 50,02 72,22 87,52 77,34 15,39 75,12 66,60 65,22 40,57 61,88 12,87 

2 Ala C 63,11 40,34 43,26 52,65 63,11 8,91 52,77 30,94 28,04 63,16 43,73 15,92 50,80 34,26 57,23 33,85 44,03 10,24 

Total Piso 2 182,86 123,57 144,44 150,49 150,34 21,26 205,25 80,96 134,96 202,81 155,99 49,85 151,50 122,93 143,30 123,93 135,42 12,34 

3 UCIP 77,59 51,16 58,60 55,19 77,59 10,14 60,03 112,21 48,05 50,61 67,72 29,66 72,85 23,92 52,19 56,69 51,41 17,63 

3 Bloco 1 44,90 17,83 57,23 43,48 44,90 14,33 59,73 4,00 57,52 38,34 39,90 22,14 37,58 49,82 47,43 51,10 46,48 5,30 

Total Piso 3 122,49 68,99 115,83 98,67 101,50 20,68 119,76 116,21 105,57 88,95 107,62 11,22 110,43 73,74 99,62 107,79 97,90 14,51 

Total Médio  841,24 722,04 678,63 805,25 761,79 - 881,75 503,05 648,57 769,50 700,72 - 821,01 657,60 674,02 660,65 703,32 - 
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Tabela A 4 - Quantidade de roupa entregue nos Serviços Clínicos entre quinta a sexta-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piso 
Serviços 
Clínicos 

5ªFeira 6ªFeira 

08-jun 15-jun 22-jun 29-jun Média 
Desvio 
Padrão 

09-jun 16-jun 23-jun 30-jun Média 
Desvio 
Padrão 

-2 Angio 12,00 1,60 6,00 0,00 4,90 4,65 0,00 10,20 5,00 4,20 4,85 3,63 

-2 GK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Piso -2 12,00 1,60 6,00 0,00 4,90 4,65 0,00 10,20 5,00 4,20 4,85 3,63 

-1 Cardio 4,07 4,50 0,00 0,00 2,14 2,15 8,14 4,07 0,00 8,14 5,09 3,37 

-1 Gastro 67,36 0,00 2,26 50,75 30,09 29,57 47,00 63,86 56,54 45,03 53,11 7,58 

-1 Fisio 46,37 26,00 0,00 38,67 27,76 17,60 63,77 72,87 37,40 57,38 57,85 13,03 

Total Piso -1 117,80 30,50 2,26 89,42 59,99 45,86 118,91 140,80 93,94 110,54 116,05 16,88 

0 AP 54,61 56,49 40,12 48,21 49,86 6,41 46,76 64,80 48,75 64,86 56,29 8,57 

0 Ala A+B 93,47 76,68 99,41 75,61 86,29 10,37 64,79 60,83 95,56 55,52 69,17 15,58 

0 TAC 20,55 0,00 0,31 0,31 5,29 8,81 24,95 29,35 0,41 21,95 19,17 11,14 

0 LAB 0,00 0,00 0,50 0,00 0,13 0,22 9,16 0,00 0,00 4,07 3,31 3,77 

0 REM 0,62 0,00 0,00 0,72 0,33 0,34 0,62 2,70 0,41 0,92 1,16 0,91 

0 GM 0,00 10,00 0,00 0,00 2,50 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Piso 0 169,24 143,17 140,33 124,85 144,40 15,95 146,28 157,68 145,12 147,32 149,10 5,01 

1 Quimio 0,41 0,00 0,00 6,00 1,60 2,54 2,50 9,83 6,65 1,40 5,10 3,36 

1 Ala A+B 65,03 69,65 106,77 78,14 79,90 16,21 70,75 41,72 63,38 84,26 65,03 15,40 

1 Ala C 50,28 52,32 55,65 65,93 56,05 6,02 57,07 40,79 40,31 71,10 52,32 12,77 

1 ENF 85,60 74,44 70,85 77,38 77,07 5,44 79,58 71,34 80,62 78,34 77,47 3,63 

Total Piso 1 201,32 196,41 233,27 227,46 214,62 15,98 209,90 163,67 190,95 235,10 199,91 26,13 

2 BO 2 50,21 0,00 28,30 33,01 27,88 18,05 35,22 11,03 14,37 26,06 21,67 9,61 

2 Ala A+B 70,96 79,41 91,39 97,91 84,92 10,44 58,17 40,54 66,84 72,41 59,49 12,06 

2 Ala C 56,86 26,20 46,25 59,15 47,11 13,02 61,17 35,86 40,31 46,62 45,99 9,56 

Total Piso 2 178,03 105,61 165,94 190,07 159,91 32,49 154,56 87,43 121,52 145,08 127,15 25,89 

3 UCIP 51,65 59,11 63,06 56,53 57,59 4,14 65,98 38,40 52,80 59,50 54,17 10,23 

3 BO 1 53,62 13,92 20,85 46,79 33,80 16,77 35,48 37,95 55,04 45,70 43,54 7,63 

Total Piso 3 105,27 73,04 83,91 103,33 91,39 13,49 101,46 76,35 107,84 105,20 97,71 12,54 

Total Médio 783,66 550,34 631,70 735,12 675,20 - 731,11 636,14 664,38 747,45 694,77 - 
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Anexo D 

Tabela A 5 – Duração das tarefas descarga, pesagem, controlo e levantamento. 

Data da recolha de 
dados  

Duração das Tarefas (min) 

Circuito de Roupa Limpa Circuito de roupa suja 

Descarga Pesagem Controlo Arrumação Levantamento 

2ªFeira 05-06-17 30,28 15,00 12,72 18,00 31,20 

2ªFeira 19-06-17 26,00 10,00 12,00 17,47 30,50 

3ªFeira 06-06-17 28,92 15,25 11,00 15,22 35,30 

3ªFeira 20-06-17 32,00 20,13 11,30 16,00 28,90 

4ªFeira 21-06-17 28,00 12,00 12,00 16,45 29,40 

4ªFeira 28-06-17 26,75 15,00 10,00 15,00 30,30 

5ªFeira 01-06-17 30,00 15,05 8,00 14,00 27,80 

5ªFeira 29-06-17 28,03 18,00 6,35 15,37 28,30 

6ªFeira 16-06-17 26,63 12,07 10,65 12,00 35,20 

6ªFeira 30-06-17 26,00 18,00 8,92 13,15 30,10 

Duração média (min) 28,26 15,05 10,29 15,27 30,70 

Desvio Padrão (min) 1,92 2,95 1,90 1,76 2,48 

 

Tabela A 6 – Duração das tarefas de transporte e reposição em cada uma das voltas de distribuição. 

 

Tabela A 7 – Duração da tarefa preparação em cada uma das de distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

Data da recolha de 
dados  

Duração das voltas de distribuição (min) 

A1 A2 Guia B 

Reposição Transporte Reposição Transporte Reposição Transporte Reposição Transporte 

2ªFeira 05-06-17 26,65 19,45 17,62 11,97 23,58 13,67 - - 

2ªFeira 19-06-17 26,25 14,17 19,42 13,68 12,08 16,98 - - 

3ªFeira 06-06-17 38,58 16,58 20,73 17,48 - - - - 

3ªFeira 20-06-17  -  - -  - -  - 18,28 30,43 

4ªFeira 21-06-17  -  - -  - 5,62 9,67 18,28 30,43 

4ªFeira 28-06-17  -  - -  - 14,72 16,13 15,77 30,43 

5ªFeira 01-06-17  -  - - -  -  - 20,05 29,98 

5ªFeira 29-06-17 25,70 18,75 17,13 14,88 -  - - - 

6ªFeira 16-06-17  -  -  -   -  - 20,62 28,23 

6ªFeira 30-06-17 24,62 13,75 28,60 15,95 6,65 14,22 - - 

Duração média (min) 28,36 16,54 20,70 14,79 12,53 14,13 18,60 29,90 

Desvio Padrão (min) 5,16 2,31 4,15 1,89 7,53 5,76 1,70 0,85 

Data da recolha de 
dados  

Duração da preparação de carros de 
distribuição (min) 

A1 A2 Guia B 

2ªFeira 05-06-17 19,83 16,95 15,75 - 

2ªFeira 19-06-17 22,12 18,75 9,90 - 

3ªFeira 06-06-17 16,00 18,97 - - 

3ªFeira 20-06-17 - - - 13,75 

4ªFeira 21-06-17 - - 7,81 18,05 

4ªFeira 28-06-17 - - 13,95 25,57 

5ªFeira 01-06-17 - - - 19,30 

5ªFeira 29-06-17 22,73 14,62 - - 

6ªFeira 16-06-17 - - - 12,88 

6ªFeira 30-06-17 15,17 12,28 12,58 - 

Duração média (min) 19,17 16,31 12,00 17,91 

Desvio Padrão (min) 2,83 2,33 2,83 4,15 
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Tabela A 8 – Duração das tarefas coleta, transporte e pesagem e arrumação por volta de recolha. 

 

Tabela A 9 – Duração média diária das tarefas transporte, coleta, pesagem e arrumação. 

Data da recolha de 
dados  

Voltas 
cronometradas 

Duração por volta de recolha (carro) 

Coleta Transporte Pesagem e Arrumação 

2ªFeira 05-06-17 1 1,80 2,73 1,82 

2ªFeira 19-06-17 1 2,58 3,80 1,25 

3ªFeira 06-06-17 1 2,12 5,17 2,08 

3ªFeira 20-06-17 2 
3,82 5,55 1,80 

3,17 9,08 2,08 

4ªFeira 21-06-17 2 
1,25 6,05 0,98 

1,83 4,02 1,58 

4ªFeira 28-06-17 2 
2,20 8,53 1,60 

1,28 4,52 2,37 

5ªFeira 01-06-17 2 
2,12 5,43 1,97 

3,08 3,17 1,83 

5ªFeira 29-06-17 2 
2,25 10,80 1,98 

2,45 5,58 2,42 

6ªFeira 16-06-17 2 
2,40 5,55 2,23 

1,18 12,02 1,45 

6ªFeira 30-06-17 2 
2,92 7,13 1,48 

2,40 7,70 1,75 

Duração média (min) 2,29 6,28 1,80 

Desvio Padrão (min) 0,69 2,53 0,38 

Volta Nº de Voltas 
Duração média das tarefas (min) 

Transporte Coleta Pesagem e Arrumação 

Manhã 6 37,71 13,71 10,83 

Tarde 5 31,42 11,43 9,02 

Duração total média (min) 69,13 25,15 19,85 
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Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Planta do piso -2 do HCIS. Legenda: 1- Angiografia; 2- Gamma knife; B- Elevador 
2 e 3; L1-Local de roupa limpa Angiografia; L2- Local de roupa limpa Gamma Knife; S1- Sala 
de Sujos Angiografia e S2- Sala de Sujos Gamma Knife.   

Figura 32 Planta do piso -1 do HCIS. Legenda: 3- Fisioterapia; 4- Gastrenterologia; 5- 
Cardiologia; 6- Rouparia; A- Elevador 1; B- Elevador 2 e 3; C- Elevador 4 e 5; L3-Local de 
roupa limpa Fisioterapia; L4- Local de roupa limpa Gastrenterologia; L5- Local de roupa limpa 
Cardiologia; L6- Sala de Limpos Rouparia; S3-Sala de sujos Fisioterapia; S4- Sala sujos 
Gastrenterologia; S5- Sala de sujos Cardiologia; S6- Sala de sujos Rouparia 
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 Figura 33 Planta do piso 1 do HCIS. Legenda: 14- Ala B; 15- Ala A; 16- Quimioterapia; 17-
Enfermaria; 18- Ala C; A- Elevador 1; B- Elevador 2 e 3; C- Elevador 4 e 5; L14,15- Sala de roupa 
limpa Ala A e B; L16- Local de roupa limpa Quimioterapia; L17- Sala de roupa limpa Enfermaria; L18- 
Sala de roupa limpa Ala C; S14- Sala de sujos Ala B; S15- Sala de sujos Ala A; S16- Sala de sujos 
Quimioterapia; S17- Sala de sujos Enfermaria; S18- Sala de sujos Ala C. 

Figura 34 Planta do piso 0 do HCIS. Legenda: 7- Ala B; 8- Ala A; 9- Raio X, Eco e Mamo; 10- 
LAB; 11- TAC; 12- AP; 13- Gabinetes Médicos; A- Elevador 1; B- Elevador 2 e 3; C- Elevador 4 
e 5; L7,8-Sala de roupa limpa Ala B e Ala A; L9- Local de roupa limpa Raio X, Eco e Mamo; L10- 
Local de roupa limpa LAB; L11- Local de roupa limpa TAC; L12- Sala de roupa limpa AP; L13- 
Local de roupa limpa Gabinetes Médicos; S7-Sala de sujos Ala B; S8-Sala de sujos Ala A; S9- 
Sala de sujos Raio X, Eco e Mamo; S10- Sala de sujos LAB; S11- Sala de sujos TAC; S12- Sala 
de sujos AP; S13- Sala de sujos  Gabinetes Médicos. 
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Figura 36 Planta do piso 3 do HCIS. Legenda: 23- UCIP e Recobro; 24- BO 1; B- Elevador 2 e 
3; C- Elevador 4 e 5; L23- Local de roupa limpa UCIP e Recobro; L24- Local de roupa limpa BO 2; 
S23- Sala de UCIP e Recobro; S24 –Sala de sujos BO 2. 

Figura 35 Planta do piso 2 do HCIS. Legenda: 19- Ala B; 20- Ala A (cuidados paliativos); 21- BO 
1; 22- Ala C; A- Elevador 1; B- Elevador 2 e 3; C- Elevador 4 e 5; L19,20- Sala de roupa limpa da 
Ala A e B; L21- Local de roupa limpa BO 2; L22- Sala de roupa limpa Ala C; S19,20- Sala de sujos  
Ala A e B; S21 –Local da roupa suja BO 2; S22 – Sala de sujos Ala C 
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Anexo F 

Tabela A 10 – Duração média em minutos das deslocações entre Serviços Clínicos. 

 

Serviços 
Clínicos 

Rouparia Angio GK Cardio Gastro Fisio AP 
Ala 
A+B 

TAC LAB REM GM Quimio 
Ala 
A+B 

Ala 
C 

ENF BO 2 
Ala 
A+B 

Ala 
C 

UCIP   

Rouparia 
                    

Angio 1,33 
                   

GK 1,08 0,25 
                  

Cardio 0,65 1,50 1,33 
                 

Gastro 2,00 2,92 2,67 1,35 
                

Fisio 2,58 3,50 3,25 1,93 0,58 
               

AP 1,58 1,75 1,50 0,93 1,50 2,08 
              

Ala A+B 2,08 2,25 2,25 1,43 2,00 2,58 1,08 
             

TAC 1,67 2,50 2,25 1,02 1,58 2,17 0,08 1,08 
            

LAB 1,75 2,58 2,33 1,10 1,67 2,25 0,17 1,17 0,08 
           

REM 1,83 2,50 2,25 1,18 1,75 2,33 0,25 1,25 0,17 0,25 
          

GM 1,83 2,67 2,42 1,18 2,08 2,67 0,58 1,17 1,00 0,92 0,25 
         

Quimio 2,58 3,00 2,75 1,93 0,50 1,08 0,92 1,75 1,33 1,42 1,17 1,25 
        

Ala A+B 1,83 2,33 2,33 1,18 1,17 1,75 1,33 2,52 1,58 1,67 1,80 1,17 0,67 
       

Ala C 1,33 1,83 1,83 0,68 1,67 2,25 1,67 1,02 1,08 1,17 1,30 0,67 1,17 0,50 
      

ENF 1,58 2,08 1,83 0,93 1,92 2,50 1,17 1,52 1,58 1,67 1,80 1,17 1,67 1,00 0,50 
     

BO 2 2,50 3,25 3,00 1,85 2,92 3,50 1,67 2,25 0,83 0,92 0,53 1,75 2,42 1,67 1,17 0,67 
    

Ala A+B 2,42 3,25 3,00 1,77 3,08 3,67 1,75 2,10 1,92 2,00 2,60 1,08 1,83 1,92 1,17 1,58 1,50 
   

Ala C 1,92 2,75 2,50 1,27 2,58 3,17 1,25 1,60 1,42 1,50 2,10 0,58 1,33 1,42 0,67 1,08 0,50 0,50 
  

UCIP  2,50 2,83 2,58 1,85 3,25 3,83 1,92 2,33 2,03 2,12 2,58 2,17 2,33 2,17 1,92 1,75 1,25 0,92 0,58 
 

BO1 2,25 2,58 2,33 1,60 3,00 3,58 1,58 2,08 1,72 1,80 2,33 1,92 2,08 1,92 1,67 1,50 1,00 0,67 0,33 0,25 
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Tabela A 11 – Desvios Padrão em minutos das deslocações entre Serviços Clínicos. 

Serviços 
Clínicos 

Rouparia Angio GK Cardio Gastro Fisio AP 
Ala 
A+B 

TAC LAB REM GM Quimio 
Ala 
A+B 

Ala 
C 

ENF BO 2 
Ala 
A+B 

Ala 
C 

UCIP   

Rouparia 
                    

Angio 0,05 
                   

GK 0,03 0,52 
                  

Cardio 0,01 0,76 0,10 
                 

Gastro 0,18 0,59 0,83 0,15 
                

Fisio 0,74 0,59 0,59 0,30 0,80 
               

AP 0,17 0,46 0,20 0,19 0,55 0,61 
              

Ala A+B 0,76 0,76 0,99 0,43 0,83 0,08 0,71 
             

TAC 0,13 0,93 0,62 0,95 0,68 0,36 0,17 0,45 
            

LAB 0,35 0,44 0,83 0,80 0,17 0,62 0,53 0,44 0,89 
           

REM 0,99 0,75 0,45 0,95 0,74 0,50 0,84 0,97 0,79 0,02 
          

GM 0,87 0,08 0,84 0,03 0,38 0,02 0,92 0,84 0,08 0,63 0,66 
         

Quimio 0,24 0,35 0,12 0,25 0,23 0,60 0,19 0,81 0,98 0,34 0,09 0,26 
        

Ala A+B 0,72 0,36 0,07 0,07 0,34 0,48 0,43 0,67 0,87 0,98 0,46 0,10 0,19 
       

Ala C 0,44 0,61 0,47 0,40 0,87 0,05 0,20 0,24 0,26 0,04 0,41 0,11 0,25 0,70 
      

ENF 0,22 0,69 0,48 0,41 0,94 0,63 0,40 0,17 0,80 0,84 0,04 0,74 0,48 0,55 0,76 
     

BO 2 0,66 0,52 0,86 0,82 0,99 0,98 0,65 0,48 0,76 0,28 0,38 0,59 0,28 0,91 0,22 0,18 
    

Ala A+B 0,20 0,80 0,03 0,94 0,90 0,67 0,31 0,26 0,41 0,30 0,49 0,61 0,46 0,92 0,10 0,78 0,03 
   

Ala C 0,69 2,75 2,50 1,27 0,26 0,02 0,62 0,21 0,44 0,83 0,46 0,29 0,71 0,08 0,03 0,87 0,69 0,55 
  

UCIP  0,12 2,83 2,58 1,85 0,48 0,72 0,96 0,86 0,94 0,48 0,41 0,98 0,80 0,46 0,29 0,59 0,08 0,41 0,25 
 

BO1 0,98 2,58 2,33 1,60 0,09 0,69 0,94 0,95 0,08 0,18 0,98 0,37 0,50 0,15 0,49 0,34 0,54 0,46 0,15 0,02 
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Anexo G 

Tabela A 12 Volume em m3 estimado para cada tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A 13 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso -2, para segunda-feira. 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

-2 

Angio 

Fronha 9 0 0 0 2 0 

Lençol Adulto 10 10 0 10 7 0,01 

Fatos de 
Circulação 

8 7 8 12 8 0,04 

GK Bata 4 6 0 0 2 0,01 

Total piso -2 0,06 

 

 

 

 

 

Tipologia Volume (m3) 

Almofadas 0,0101 
Batas 0,0031 
Calça Pijama Adulto 0,0021 
Camisa Acamado 0,0019 
Capas Edredom 0,0066 
Casaco Pijama Adulto 0,0021 
Cobertores 0,0322 
Colcha Adulto 0,0027 
Colchões Anti Escaras 0,0827 
Edredom 0,0555 
Fatos de Circulação 0,0049 
Fronha 0,0014 
Fronha Impermeável 0,0014 
Lençóis de Elástico 0,0022 
Lençol Adulto 0,0021 
Lençol Bloco 0,0022 
Lençol Maca 0,0022 
Pele de Carneiro 0,0022 
Resguardo Adulto 0,0020 
Roupões 0,0101 
Tapetes 0,0020 
Toalha Banho 0,0065 
Toalha Bidé 0,0017 
Toalha Rosto 0,0020 
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Tabela A 14 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso -1, para segunda-feira. 

 

 

 

Tabela A 15 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso 3, para segunda-feira. 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

-1 

Cardio 

Lençol Maca 10 10 10 30 15 0,03 

Batas 0 7 12 0 4 0,01 

Toalha Rosto 6 2 11 0 4 0,01 

Gastro 

Lençol Adulto 50 60 80 60 62 0,13 

Cobertores  8 5 0 0 3 0,1 

Fronha 25 0 7 21 13 0,02 

Batas 0 23 16 0 9 0,03 

Fatos de Circulação 5 0 22 3 7 0,03 

Fisio 

Lençol de Maca 0 10 0 10 5 0,01 

Fronha 20 0 0 11 7 0,01 

Lençol de Elástico 0 16 0 0 4 0,01 

Toalha Fisio (Rosto) 410 328 152 363 313 0,63 

Total piso -1 1,02 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

3 

UCIP 

Camisa Acamado 10 10 10 10 10 0,02 

Casaco Pijama 0 0 0 0 0 0 

Calça Pijama 0 0 0 0 0 0 

Capas Edredom 1 1 3 2 1 0,01 

Colcha Adulto 4 0 3 4 2 0,01 

Cobertores  4 10 0 3 4 0,13 

Fronha 20 5 4 15 11 0,02 

Lençol Adulto 60 20 50 40 42 0,09 

Resguardo Adulto 10 10 0 0 5 0,01 

Toalha Rosto 30 30 30 10 25 0,05 

Toalha Banho 15 15 15 5 12 0,08 

Fatos de Circulação 6 7 6 7 6 0,03 

BO 1 

Almofadas 0 5 4 3 3 0,03 

Edredom 0 0 0 1 0 0 

Lençol Bloco 80 80 100 70 82 0,18 

Fatos de Circulação 5 7 3 4 4 0,02 

Total piso 3 0,66 
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Tabela A 16 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso 0, para segunda-feira. 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

0 

AP 

Camisa Acamado 3 3 3 3 3 0,01 

Casaco Pijama 3 3 3 3 3 0,01 

Calça Pijama 3 3 3 3 3 0,01 

Colcha Adulto 4 4 2 2 3 0,01 

Cobertores  0 10 0 0 2 0,06 

Fronha 32 28 21 25 26 0,04 

Lençol Adulto 50 60 40 50 50 0,1 

Roupões 3 0 0 0 0 0 

Toalha Rosto 10 0 0 0 2 0 

Toalha Banho 5 0 0 0 1 0,01 

Mantas 0 0 1 0 0 0 

Batas  0 12 1 0 3 0,01 

Fatos de Circulação 0 0 11 0 2 0,01 

Ala A+B  

Camisa Acamado 7 5 0 11 5 0,01 

Edredom 1 0 0 2 0 0 

Colchão 0 0 0 1 0 0 

Capas Edredom 15 34 28 32 27 0,18 

Colcha Adulto 4 2 0 4 2 0,01 

Cobertores  0 0 0 3 0 0 

Fronha 33 29 30 36 32 0,04 

Lençol Adulto 70 50 0 80 50 0,1 

Resguardo Adulto 20 20 0 6 11 0,02 

Tapetes 15 5 10 20 12 0,02 

Toalha Bidé 12 7 5 13 9 0,02 

Toalha Rosto 20 10 20 40 22 0,04 

Toalha Banho 25 15 10 20 17 0,11 

TAC 

Fronha 3 0 2 4 2 0 

Lençol Maca 50 50 50 50 50 0,11 

Batas 3 5 3 0 2 0,01 

LAB Batas 2 0 1 0 0 0 

REM 

Fronha 6 0 3 2 2 0 

Lençol Maca 0 3 0 0 0 0 

Toalha Rosto 0 3 0 0 0 0 

GM Batas 0 21 25 0 11 0,03 

Total piso 0 0,97 
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Tabela A 17 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso 1, para segunda-feira. 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

1 

Quimio 
Fronha 0 0 0 5 1 0 

Lençol Adulto 10 10 0 10 7 0,01 

Ala A+B  

Camisa Acamado 7 8 5 5 6 0,01 

Casaco Pijama 2 0 0 0 0 0 

Calça Pijama 0 0 0 0 0 0 

Capas Edredom 4 5 1 1 2 0,01 

Colcha Adulto 2 2 3 4 2 0,01 

Cobertores  2 4 2 2 2 0,06 

Fronha 24 12 22 38 24 0,03 

Lençol Adulto 60 40 50 60 52 0,11 

Resguardo Adulto 10 10 10 10 10 0,02 

Roupões 0 0 2 1 0 0 

Tapetes 20 10 10 10 12 0,02 

Toalha Bidé 7 7 0 7 5 0,01 

Toalha Rosto 35 10 30 30 26 0,05 

Toalha Banho 25 15 15 20 18 0,12 

Almofadas 0 0 1 5 1 0,08 

Pele de Carneiro 0 0 1 5 1 0 

Colchões Anti Escaras 0 1 0 1 0 0 

Capas Edredom 3 1 2 3 2 0,01 

Ala C  

Camisa Acamado 5 5 7 10 6 0,01 

Casaco Pijama 0 0 4 5 2 0 

Calça Pijama 0 0 0 5 1 0 

Capas Edredom 1 3 0 2 1 0,01 

Colcha Adulto 2 2 2 4 2 0,01 

Cobertores  0 3 0 2 1 0,03 

Fronha 14 14 13 20 15 0,02 

Lençol Adulto 65 30 50 50 48 0,1 

Resguardo Adulto 10 10 10 10 10 0,02 

Tapetes 10 10 10 10 10 0,02 

Toalha Bidé 7 7 4 6 6 0,01 

Toalha Rosto 30 20 20 30 25 0,05 

Toalha Banho 15 15 10 15 13 0,09 

ENF 

Camisa Acamado 5 5 10 10 7 0,01 

Casaco Pijama 5 5 0 5 3 0,01 

Calça Pijama 5 5 0 5 3 0,01 

Capas Edredom 5 5 10 4 6 0,04 

Colcha Adulto 2 2 3 4 2 0,01 

Cobertores  0 0 0 2 0 0 

Almofadas 0 0 0 1 0 0 

Roupões 0 0 0 1 0 0 

Fronha 22 24 4 20 17 0,02 

Lençol Adulto 70 60 50 50 57 0,12 

Resguardo Adulto 0 10 0 10 5 0,01 

Toalha Rosto 30 30 30 30 30 0,06 

Toalha Banho 20 20 15 15 17 0,03 

Capas Edredom 1 0 0 0 0 0 

Total piso 1 1,25 
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Tabela A 18 Procura volumétrica detalhada por tipologia para cada Serviço do piso 2, para segunda-feira. 

Piso  Serviço Tipologia 
Unidades Entregues 

 Média  
Volume 

(m3) 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 

2 

BO 2 

Colcha Adulto 2 2 2 0 1 0 

Roupões 0 0 1 1 0 0 

Almofadas 0 0 3 0 0 0 

Lençol Bloco 80 15 50 33 44 0,1 

Fatos de Circulação 8 1 0 0 2 0,01 

Ala A+B  

Camisa Acamado 7 8 9 5 7 0,01 

Almofadas 0 0 1 0 0 0 

Capas Edredom 13 8 12 7 10 0,07 

Colcha Adulto 2 2 0 2 1 0 

Cobertores  3 2 0 2 1 0,03 

Fronha 17 5 12 26 15 0,02 

Lençol Adulto 60 50 60 60 57 0,12 

Resguardo Adulto 10 10 10 10 10 0,02 

Tapetes 15 10 10 10 11 0,02 

Toalha Bidé 7 7 5 7 6 0,01 

Toalha Rosto 30 20 10 30 22 0,04 

Toalha Banho 20 15 20 20 18 0,12 

Colchões anti escaras 0 1 0 1 0 0 

Roupões 0 0 1 1 0 0 

Ala C  

Camisa Acamado 4 5 9 5 5 0,01 

Casaco Pijama 3 0 0 0 0 0 

Calça Pijama 0 1 0 0 0 0 

Capas Edredom 5 4 0 0 2 0,01 

Colcha Adulto 2 0 0 0 0 0 

Cobertores  2 0 0 2 1 0,03 

Fronha 4 8 8 14 8 0,01 

Lençol Adulto 50 30 50 50 45 0,09 

Resguardo Adulto 10 10 10 5 8 0,02 

Tapetes 10 10 5 10 8 0,02 

Toalha Bidé 7 7 4 6 6 0,01 

Toalha Rosto 30 20 10 20 20 0,04 

Toalha Banho 15 15 10 15 13 0,09 

Total piso 2 0,90 
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Anexo H 

 

 

 

Figura 37 Modelo de simulação para a distribuição de roupa por pisos numa segunda-feira. 
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Anexo I 

Tabela A 19 Duração da tarefa reposição numa segunda-feira. 

Piso Serviço 
Dias de Recolha Duração 

Média 
(min) 

Desvio 
Padrão 
(min) 05-06-2017 19-06-2017 

-2 Angio 1,83 1,25 1,54 0,29 

-2 GK 1,02 1,83 1,43 0,41 

-1 Cardio 2,30 0,83 1,57 0,74 

-1 Gastro 2,30 2,43 2,37 0,07 

-1 Fisio 4,53 4,50 4,52 0,02 

0 AP 4,33 4,98 4,66 0,33 

0 Ala A+B 5,85 5,30 5,58 0,28 

0 TAC 1,58 1,09 1,34 0,25 

0 LAB 1,05 1,95 1,50 0,45 

0 REM 2,38 2,02 2,20 0,18 

0 GM 1,32 2,60 1,96 0,64 

1 Quimio 3,30 2,98 3,14 0,16 

1 Ala A+B 6,45 6,37 6,41 0,04 

1 Ala C 5,93 4,83 5,38 0,55 

1 ENF 3,77 4,27 4,02 0,25 

2 BO 2 2,57 3,95 3,26 0,69 

2 Ala A+B 5,03 4,35 4,69 0,34 

2 Ala C 3,32 3,95 3,64 0,32 

3 UCIP 4,67 3,22 3,95 0,73 

3 BO 1 2,92 3,13 3,03 0,11 

  

Tabela A 20 Caracterização da atividade de reposição no modelo de simulação. 

Piso Atividade 
Distribuição 

Probabilística 
Duração Média 

(min) 
Desvio Padrão 

(min) 

-2 Reposição Angio Normal 1,54 0,29 

-2 Reposição GK Normal 1,43 0,41 

-1 Reposição Cardio Normal 1,57 0,74 

-1 Reposição Gastro Normal 2,37 0,07 

-1 Reposição Fisio Normal 4,52 0,02 

0 Reposição AP Normal 4,66 0,33 

0 Reposição Ala A+ B Normal 5,58 0,28 

0 Reposição TAC Normal 1,34 0,25 

0 Reposição LAB Normal 1,50 0,45 

0 Reposição REM Normal 2,20 0,18 

0 Reposição GM Normal 1,96 0,64 

1 Reposição Quimio Normal 3,14 0,16 

1 Reposição Ala A+B Normal 6,41 0,04 

1 Reposição Ala C Normal 5,38 0,55 

1 Reposição ENF Normal 4,02 0,25 

2 Reposição BO 2 Normal 3,26 0,69 

2 Reposição Ala A+B Normal 4,69 0,34 

2 Reposição Ala C Normal 3,64 0,32 

3 Reposição UCIP Normal 3,95 0,73 

3 Reposição BO 1 Normal 3,03 0,11 
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Tabela A 21 Caracterização da atividade de transporte no modelo de simulação. 

Piso Atividade 
Distribuição 

Probabilística 
Duração Média 

(min) 
Desvio Padrão 

(min) 

-2 

Transporte Rouparia-GF Normal 1,08 0,03 

Transporte GF-Angio Normal 0,25 0,52 

Transporte Angio-Rouparia Normal 1,33 0,05 

-1 

Transporte Rouparia-Cardio Normal 0,65 0,01 

Transporte Cardio- Gastro Normal 1,35 0,15 

Transporte Gastro-Fisio Normal 0,58 0,8 

Transporte Fisio - Rouparia Normal 2,58 0,74 

0 

Transporte Rouparia - AP Normal 1,58 0,17 

Transporte AP - TAC Normal 0,08 0,17 

Transporte TAC - LAB Normal 0,08 0,89 

Transporte LAB-REM Normal 0,25 0,02 

Transporte REM-GM Normal 0,25 0,66 

Transporte GB -Ala A+B Normal 1,17 0,84 

Transporte Ala A+B - Rouparia Normal 2,08 0,76 

1 

Transporte  Rouparia - Ala C Normal 1,33 0,44 

Transporte Ala C -Enfermaria Normal 0,50 0,76 

Transporte Enfermaria- Ala A+B Normal 1,00 0,55 

Transporte Ala A+B - Quimio Normal 0,67 0,19 

Transporte Quimio - Rouparia Normal 2,58 0,24 

2 

Transporte Rouparia - Ala C Normal 1,92 0,69 

Transporte Ala C - BO 2 Normal 0,50 0,69 

Transporte BO 2 - Ala A+B Normal 1,50 0,03 

Transporte Ala A+B - Rouparia Normal 2,42 0,2 

3 

Transporte Rouparia - BO1 Normal 2,25 0,98 

Transporte BO - UCIP Normal 0,25 0,02 

Transporte UCIP - Rouparia Normal 2,58 0,12 
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Anexo J 

 

Tabela A 22 Cronometragem da duração da tarefa preparação de carros de distribuição após a 
implementação da Etapa 3. 

Data da recolha de dados  
Duração da preparação de carros de distribuição(min) 

A1 A2 Guia B 

5ªFeira 20-07-17 17,22 15,32 10,13 16,2 

6ªFeira 21-07-17 16,85 15,78 9,35 15,59 

2ªFeira 24-06-17 18,39 16,01 11,02 16,66 

Duração média (min) 17,49 15,70 10,17 16,15 

Desvio Padrão (min) 0,66 0,29 0,68 0,44 

 

 

Tabela A 23 Cronometragem da duração das tarefas controlo de qualidade e arrumação após a 
implementação da Etapa 3. 

Data da recolha de dados  
Duração das tarefas após a Etapa 3 (min) 

Controlo Arrumação 

5ªFeira 20-07-17 9,15 13,99 

6ªFeira 21-07-17 10,15 11,02 

2ªFeira 24-06-17 9,02 16,85 

Duração média (min) 9,44 13,95 

Desvio Padrão (min) 0,50 2,38 

 

 


