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Resumo 

Este trabalho foca-se na minimização do makespan (tempo em que é finalizado o processamento da 

última tarefa no sistema) num problema de máquinas idênticas em paralelo, sem preemption, através 

do escalonamento de tarefas com durações conhecidas e variáveis consoante a sua localização na 

respectiva sequência de processamentos, considerando um horizonte temporal discreto. 

O estudo de caso real para a aplicação deste trabalho baseia-se no funcionamento do sistema de 

distribuição de material clínico, previamente colocado pela equipa de picking em carros específicos 

para o seu transporte, desde a Sala de Distribuição do Armazém Central do Hospital de Santa Maria 

até cada um dos serviços hospitalares. As entregas são feitas todos os dias úteis, desde as 9horas 

até 17horas, segundo o conhecimento da lista de serviços a satisfazer. Uma tarefa é composta pelas 

deslocações de ida e volta do carro do picking, reposição dos artigos nos armazéns avançados e um 

intervalo de descanso.  

Pretende-se, através de um modelo de optimização por programação linear inteira mista (PLIM ou do 

inglês MILP) adequado ao problema, propor uma sequência de tarefas com o menor makespan 

sabendo que as durações das deslocações no Hospital, recolhidas manualmente, estão directamente 

ligadas à disponibilidade dos elevadores que varia segundo a frequência de utilização ao longo do 

dia. O respectivo modelo matemático será resolvido por um método exacto através da 

implementação no sistema para programação e optimização matemática GAMS. 

No caso geral, o makespan obtido demonstrou que a totalidade das tarefas durante os dias úteis está 

terminada antes das 16horas. 

 

Palavras-chave: Makespan, Máquinas em paralelo, Escalonamento a curto prazo sem preemption, 

Distribuição manual de material clínico num hospital.  
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Abstract 

This work aims at the minimization of the makespan (time for completion of the last task in the whole 

system) in an identical and parallel machine problem, without preemption, through the scheduling of 

jobs with variable process duration which depends on its location in the processing sequence. Job 

durations are known along the time horizon. 

The work’s case study is based on the distribution system of clinical material, previously placed on the 

picking car for transportation by the picking team. The distribution starts at the Distribution Room of 

the Central Warehouse of the Santa Maria’s Hospital and ends at each hospital service. Deliveries are 

done every working day, from 9 a.m. to 5 p.m., following a pre-made list of services to satisfy. One job 

corresponds to one delivery to a service, including the round trip of the transportation of the picking 

car from the Distribution Room to the service located anywhere in the Hospital. 

Through a heuristic model fitting the case study’s problem, one proposes a job sequence knowing 

that the availability of lifters is linked to the frequency with which the lifters are used throughout the 

day. The problem is optimized through a mixed integer linear programming (MILP) model that 

minimizes the makespan of the complete distribution list per day. The mathematical model was solved 

by an exact method and was implemented in the modelling system GAMS and solved using CPLEX. 

For a normal week, the makespan solution revealed that all tasks are completed before 4 p.m. 

 

Keywords: Makespan, Parallel Machine, Short-Term Scheduling without preemption, Manual 

Distribution of Clinical Material in a Hospital. 
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1. Introdução 

A constante reposição de material novo nos serviços de saúde num meio hospitalar é essencial para 

o seu funcionamento, pois, em geral, os cuidados de saúde prestados necessitam de material clínico 

novo nos locais designados a fim de poder exercer a função em questão. A constante presença de 

material clínico utilizado por um dado serviço de saúde, em especial num hospital, é um factor chave 

para o sucesso deste. 

O material clínico, até chegar ao seu local de utilização em questão, deve percorrer um longo 

percurso na respectiva cadeia de abastecimento. Entre os pontos de fabrico (origem) e de utilização 

final (consumo), o bem em questão deve antes passar pela previsão de procura do cliente, a 

encomenda feita pelo cliente ao respectivo fabricante/vendedor, o transporte entre o fabricante e o 

cliente, a recepção do bem no local encomendado, a armazenagem e, finalmente, a distribuição. 

Assim sendo, as actividades logísticas desempenhadas ao longo da cadeia de abastecimento são 

elementos que controlam a eficiência e a eficácia do bem final (ou serviço) que deve, por sua vez, 

responder às necessidades do cliente. 

Em concordância com os objectivos definidos pelo Director do Departamento de Logística, Dr. Nuno 

Loureiro, e segundo as necessidades identificadas por toda a equipa responsável pelo 

funcionamento do Armazém Central (AC) do Hospital de Santa Maria (HSM), o presente trabalho 

está focado no ponto de distribuição (interna) do material clínico do HSM, um hospital de grandes 

dimensões. Neste caso o cliente final é um dos funcionários de um dado serviço de saúde presente 

no HSM com sistema de reposição Kanban (denominados por serviços Kanban), que irá proporcionar 

um serviço aos utentes do mesmo serviço. A satisfação deste cliente é tanto maior quanto mais 

vezes tiver à sua disposição o material que procura no designado local de arrumação. Para tal 

acontecer é essencial que a fase anterior ao consumo, isto é, a distribuição e a respectiva reposição 

do material nos locais para esse efeito, funcione correctamente. No HSM, a fase de distribuição 

começa por um funcionário (o distribuidor) transportar os carros do picking, o meio de transporte do 

material clínico, desde a Sala de Distribuição até ao serviço em questão. A deslocação entre pisos é 

feita por meio de utilização de um dos 16 elevadores de carga presentes no Hospital. Nos serviços 

de destino o distribuidor deve repor o material no respectivo armazém avançado (AA). Note-se que 

cada serviço tem o seu próprio armazém avançado.  

Entre as várias melhorias ocorridas no funcionamento do Armazém Central do HSM, em 2006, 

encontram-se envolvidas as fases da cadeia de abastecimento dos materiais clínicos (à excepção do 

fabrico e da fase de transporte entre o fabricante/vendedor e o cliente), a fase de distribuição foi a 

menos afectada, logo foi proposto analisá-la e melhorá-la em termos de eficiência. 

1.1.  Objectivos do Trabalho 

O objectivo do problema em análise neste trabalho foca-se no estudo de sequências de entregas 

diárias de material clínico aos serviços hospitalares do tipo Kanban, uma vez que se verifica uma 

variabilidade das durações das entregas no decorrer do dia de trabalho dos distribuidores. Através do 
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estudo dos tempos efectuados para cada entrega, pretende-se minimizar o tempo total necessário 

para executar todas as entregas agendadas para um dado dia útil da semana. 

Visto que não se encontraram trabalhos anteriores com o estudo específico deste tipo de problema, o 

processo de resolução deste trabalho baseou-se no escalonamento de tarefas em máquinas 

idênticas em paralelo sem preemption, tendo em conta que existe uma variabilidade nas durações 

das tarefas que variam conforme a sua localização na sequência de distribuição. 

1.2.  Estrutura do Trabalho 

O presente documento escrito é composto por oito capítulos. No capítulo seguinte (capítulo 2) é 

explicada a evolução que o AC do HSM sofreu desde as várias reformas implementadas em 2006, e 

todo o funcionamento actual. Em seguida (Capítulo 3), tendo em conta a dificuldade encontrada na 

pesquisa de problemas semelhantes, o processo de resolução do problema em questão é 

gradualmente explicado ao longo desta parte a fim de se justificar as associações e pressupostos 

feitos e com base na literatura científica nesta área. No Capítulo 4 é descrita a metodologia de 

resolução. Em seguida (Capítulo 5), é definido o modelo matemático. Nesta parte são definidos o 

problema e os respectivos pressupostos, é explicada a recolha e o tratamento dos dados 

necessários para o modelo e é apresentada a formulação matemática do modelo que representa o 

problema que é posteriormente validada. A resolução do caso de estudo é apresentada em seguida 

(Capítulo 6) através do estudo de vários cenários possíveis. Na parte seguinte (Capítulo 7) são 

enumeradas algumas sugestões de melhorias ao desempenho da equipa de distribuição fora do 

tema relativo ao escalonamento de tarefas. Finalmente (Capítulo 8), no seguimento das conclusões 

deste estudo, serão apontadas outras aplicações do modelo matemático utilizado e propostos 

estudos futuros como continuidade a este estudo. 
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2. Caso de Estudo 

No presente trabalho será feito um estudo sobre a logística interna aplicada à distribuição de material 

clínico armazenado no AC do HSM que é efectuada aos serviços hospitalares deste Hospital.  

O HSM e o Hospital Pulido Valente formam o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, resultado da 

fusão concretizada em Março de 2008. Estes estabelecimentos universitários têm um elevado nível 

de importância no Serviço Nacional de Saúde Português devido à sua contribuição na prestação de 

cuidados de saúde, na formação pré-graduada, pós-graduada e continuada e do seu centro de 

inovação e investigação
1
. 

O AC (ver Figura 1), inaugurado em Julho de 2006, foi criado para substituir os vários armazéns de 

material clínico distribuídos pelo HSM com o intuito de aumentar a sua eficiência e eficácia a nível 

das necessidades dos 145 serviços clínicos hospitalares do HSM. Além disso, foi implementado o 

sistema informático que permitiu substituir as requisições feitas em papel pelas requisições 

electrónicas. A centralização do sistema incluiu a criação de armazéns avançados em 104 serviços 

hospitalares (um armazém no local do serviço, onde é armazenado somente o material utilizado por 

este mesmo serviço) entre os quais foi implementado um novo sistema automático de requisições – a 

requisição Kanban. A estes serviços dá-se o nome de serviços Kanban. Os restantes 41 serviços do 

HSM com consumo de material clínico inferior a um valor de 2000 euros, chamados serviços Tipo, 

continuam a funcionar através da requisição tradicional, isto é não automatizada, realizada por parte 

de um responsável do serviço quando existe necessidade de um dado artigo (denominado por 

requisição Tipo). Segundo o Departamento de Logística do HSM, após estas mudanças, têm-se 

registado resultados positivos no sistema logístico do HSM. Está previsto pelo departamento 

responsável que estas medidas sejam alargadas pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE
2
. 

 

Figura 1 - Armazém Central do HSM
2 

No HSM existem ainda outros armazéns destinados a outros tipos de material ou produto: rouparia, 

administrativo, farmácia e restauração, entre outros. Cada um destes armazéns funciona 

autonomamente e é da responsabilidade dos respectivos departamentos, à excepção do armazém 

do material administrativo que também usufrui da requisição electrónica e as encomendas aos 

                                                      
1
 http://www.hsm.min-saude.pt/ (site consultado em Dezembro 2010) 

2
 http://www.hsm.min-saude.pt/Default.aspx?tabid=1717&MenuActive=HospFuturo  

  (site consultado em Dezembro 2010) 
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fornecedores necessitam de autorização do mesmo superior do departamento responsável pelo AC 

(Serviço de Logística e Stocks). 

2.1. Evolução do Armazém Central do HSM 

Dois anos após a inauguração do novo Armazém Central do HSM, no ano de 2006, entraram em 

vigor a utilização de novos modos de funcionamento, entre os quais se destacam a aquisição do 

sistema informático para efectuar requisições electrónicas, o Sistema Kanban, a disposição dos 

materiais no AC e a evolução da relação com os fornecedores. Em seguida será desenvolvido cada 

um dos novos modos de funcionamento. 

2.1.1. Requisição Electrónica 

Em simultâneo à inauguração do AC, através da empresa Zetes Industries, foi instalada a aplicação 

informática (Sistema Informático de Gestão Hospitalar – SIGEHP/SHI) que tem permitido, desde 

então, efectuar as requisições dos serviços hospitalares ao AC electronicamente, substituindo o uso 

do papel. A aplicação informática é um meio de comunicação entre os serviços hospitalares e as 

várias equipas responsáveis pelo AC, ou seja, através da leitura do código de barras com o auxílio 

de um Portable Data Terminal (PDT) ficam registados os movimentos de picking, devolução, 

recepção e transferência.  

Antes de explicar a aplicação informática responsável pelo sistema de requisição electrónica, é 

importante fazer uma breve descrição sobre os tipos de requisições feitas ao AC. Os serviços podem 

fazer vários tipos de requisições: Kanban, de consignados, Tipo, urgente, validação superior e 

entrada por saída, explicados na secção seguinte.  

2.1.1.1.  Tipos de Requisições 

As requisições Kanban são as requisições efectuadas automaticamente pelo sistema informático 

quando é dado baixa de um artigo, através da utilização do PDT, por parte do enfermeiro chefe de 

um serviço Kanban (serviço em que o seu AA usufrui do sistema Kanban). A entrega e a arrumação 

dos materiais contidos no pedido são feitas pela equipa de distribuição do AC. Cada serviço Kanban 

é satisfeito segundo a agenda de entregas pré-definida pela equipa de Gestão de Logística do AC 

(ver Anexo 1 – Lista de entregas pré-agendada).  

As requisições de consignados correspondem aos pedidos de materiais comprados à consignação 

que, geralmente, são materiais de grande valor monetário e de grande especificidade. É o tipo de 

material muito utilizado pelos serviços de oftalmologia e cardiologia, por exemplo. Neste caso existe 

um funcionário dedicado à entrega deste material. 
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Figura 2 - Carro do picking [25] 

No caso das restantes requisições (Tipo, urgente, validação superior e entrada por saída) o material 

pedido é recolhido do AC pela equipa do picking e é deixado num carro (ver Figura 2) numa sala à 

parte, a Sala de Distribuição (ver Figura 3), onde é correctamente identificado o serviço que fez a 

requisição. Em seguida, os funcionários responsáveis (enfermeiros ou auxiliares) do serviço em 

questão deslocam-se até à Sala de Distribuição e recolhem o material correspondente à sua 

requisição.  

 

Figura 3 - Configuração do HSM e localização dos elevadores, do AC e da Sala de Distribuição         
(Nota: os elevadores 16 e 17 não são de carga) 

Os consumos normais dos 145 serviços hospitalares do HSM são identificados como requisições 

Kanban ou Tipo, consoante o tipo de serviço. Quando existe um consumo fora do previsto os 

serviços podem realizar requisições urgentes (não requerem autorização de superiores, mas existe 

um limite de 150% da capacidade máxima de armazenagem do respectivo AA) ou requisições de 

validação superior (requerem a autorização do superior do AC e têm também a componente 

urgente). No caso dos serviços Kanban, visto que se regista o consumo dos artigos à medida que 

este é retirado do AA, este tipo de requisições só é permitido quando o sistema registar um nível 
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igual a zero desse artigo no respectivo AA. Observou-se no mês de Maio de 2011 (a título 

exemplificativo) que os serviços Kanban fazem muito poucas requisições, em termos de artigos, 

urgente e de validade superior relativamente à quantidade de artigos nas requisições Kanban 

(consumo normal) (ver Gráfico 1). Este facto implica que a previsão de artigos necessários a cada 

serviço Kanban está correcta. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de artigos requisitados pelos serviços Kanban durante Maio de 2011 

A diferença entre as duas requisições com a componente urgente está no facto da requisição de 

validação superior ser executada quando se trata de requisições de material que verificam um baixo 

consumo mensal, tipicamente inferior a 1 vez por mês, que por sua vez não está em stock no AC. 

Por outro lado, a requisição urgente está relacionada à requisição de material presente em stock no 

AC, que são cerca de 1800 artigos. Após a emissão desta requisição, esta deve ser satisfeita num 

prazo de 24 horas. Note-se que a requisição de validação superior é igualmente emitida quando um 

serviço requisita um destes 1800 artigos em stock no AC em unidades superiores ao permitido pela 

requisição urgente. O número de artigos armazenados no AC será visto em maior detalhe (ver 

Parágrafo 2.2).  

As requisições de entrada por saída são realizadas pelos serviços Tipo quando estes necessitam de 

artigos que apresentam um baixo consumo no AC (artigos sem stock no AC) e não têm a 

componente urgente. 

Quando se justifica, os serviços Kanban podem recorrer à requisição Tipo para artigos que verificam 

um consumo baixo (inferior a uma unidade por cada 2 semanas). Contudo, no caso dos serviços 

Kanban, os artigos provenientes da requisição Tipo nunca representam mais do que 3% da 

totalidade de artigos requisitados (Kanban e Tipo). Nesta situação, o distribuidor que iria repor o 

material respectivo à requisição Kanban, também transporta o material da requisição Tipo até ao 

respectivo AA. 

É importante referir que a requisição Kanban é feita à unidade, visto que existe um espaço limitado 

para cada artigo no respectivo AA, e a Tipo é feita à caixa. Isto significa que a requisição de artigos 

Tipo, nos serviços Kanban, pode ser entregue ao AA na caixa do fornecedor, com a garantia que a 

quantidade na caixa seja igual ou superior à requisitada sem a necessidade de ser correctamente 

arrumada no AA. 
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2.1.1.2.  Funcionamento da Aplicação Informática 

Todos os materiais armazenados no AC são associados a um código numérico com o respectivo 

código de barras a partir do momento que dá entrada no AC (ver Figura 4). Desta forma o sistema 

adquire o conhecimento da existência deste material no AC e da respectiva quantidade. 

 

Figura 4 – Esquema de criação de etiquetas
1
 

Uma vez arrumado o material, este está pronto para ser recolhido segundo as requisições. A equipa 

do picking, com o auxílio do PDT, selecciona no sistema a requisição que vai satisfazer. Em seguida, 

ordena a impressão de etiquetas correspondentes a cada material requisitado. O sistema, para 

facilitar a tarefa de picking, emite as etiquetas numa dada ordem, a fim de optimizar o percurso de 

recolha de materiais pelo AC. Cada etiqueta tem o código numérico de identificação, o código de 

barras associado, o nome do material e o código numérico do local correcto de arrumação no AA do 

serviço em questão (ver Figura 5). Depois do carro do picking estar pronto, este é posto na Sala de 

Distribuição.  

 

Figura 5 - Exemplo de etiqueta de um artigo de requisição Kanban 

No caso das requisições Kanban, a equipa de distribuição distribui e arruma o material nos 

respectivos AA com o auxílio do código de arrumação identificado na etiqueta. Após recepção e 

validação do material no serviço pelo enfermeiro chefe, este está pronto para ser consumido. 

Quando o material é consumido, este tem de ser identificado pelo sistema através da leitura do 

código de barras pelo PDT. Assim, o sistema toma conhecimento do respectivo consumo, isto é, fica 

registado qual e quanto do material é consumido, quando e por qual serviço. Desta forma, o sistema 

informa o AC que no próximo dia de entrega do material para o dado serviço Kanban, segundo a 

agenda de entregas pré-definida, qual a quantidade necessária desse material para esse serviço. O 

sistema requisita uma quantidade suficiente para atingir o nível máximo do material no respectivo AA 

(ver Figura 6). 

                                                      

1
 http://www.hsm.min-saude.pt/contents/pdfs/eventos/novo_armazem_central.pdf (site consultado em Dezembro 

2010)  
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Figura 6 – Esquema do funcionamento do sistema para requisições Kanban
1
 

No caso das restantes requisições, tal como foi dito anteriormente (ver Secção 2.1.1.1), são os 

enfermeiros ou auxiliares dos respectivos serviços que recolhem o material requisitado à Sala de 

Distribuição. Depois, o enfermeiro chefe recebe e valida a chegada do material ao serviço em 

questão. Neste tipo de requisições, a recolha do material no AC por parte da equipa do picking é 

entendido pelo sistema como uma actividade de consumo por parte do serviço que fez a requisição. 

Em seguida, sempre que necessário, o enfermeiro chefe emite uma nova requisição (ver Figura 7). 

 

Figura 7 – Esquema do funcionamento do sistema para requisições não Kanban
2
  

Além de todo este processo ter sido melhorado graças à implementação da aplicação informática, a 

gestão de stocks também ficou mais fácil dado que o acesso aos dados de consumo, de entradas e 

saídas do AC são constantemente actualizados e de utilização simples.  

2.1.2. Sistema Kanban 

O Kanban é uma técnica criada nos anos 50 pela Toyota, uma empresa Japonesa de produção 

automóvel. Foi criada com os objectivos de gerir os níveis de inventário, de produção e de 

fornecimento de material. As palavras ―kan‖ e ―ban‖, em japonês, significam ―cartão‖ e ―sinal‖, 

respectivamente. O sistema Kanban é um cartão virtual que emite um sinal de autorização de 

                                                      
1
 http://www.hsm.min-saude.pt/contents/pdfs/eventos/novo_armazem_central.pdf (site consultado em Dezembro 

2010) 

2
  http://www.hospitaldofuturo.com/imagens/PedroLimaApresentao.pdf (site consultado em Dezembro 2010) 

 



 
 

7 

entrega de material sempre que um dado armazém necessita
1
. Pode-se dizer que o sistema Kanban 

é um sistema que relaciona o sistema Just-In-Time I (JIT I) e sistema pull, tirando proveito destes 

dois sistemas, tal como a minimização do desperdício prevenindo o stock em excesso e conserva o 

controlo sobre o sistema de forma a responder rapidamente a eventuais mudanças e a fornecer 

informação rápida e concisa. 

Tal como foi referido anteriormente (ver início do Capítulo 2) existem 145 serviços com necessidades 

de material clínico dos quais 104 são serviços Kanban. O que significa que após dada a indicação ao 

sistema do consumo de uma unidade de artigo, este mesmo é automaticamente requisitado 

(requisição Kanban) e será arrumado no respectivo AA na próxima reposição agendada. 

Em cada um dos AA dos serviços Kanban existe um conjunto de armários com as respectivas 

gavetas (ver Figura 8) onde se armazena só material clínico utilizado pelo próprio serviço.  

 

Figura 8 - Exemplo de gaveta de um AA
2
 

Em cada um destes AA, consoante as necessidades do serviço verificadas no passado, foi definido 

um nível máximo de unidades para cada artigo existente no AA, a partir do qual se designou um 

espaço específico na(s) gaveta(s) do armário do AA. Cada um destes espaços está identificado com 

o mesmo código numérico registado nas etiquetas coladas nos artigos durante a actividade de 

picking. Tendo em conta que alguns produtos não podem ser retirados da caixa ou pacote, é de 

esperar que ao mudar o fornecedor o espaço pré-definido poderá deixar de ser adequado, visto que 

a dimensão das caixas ou pacotes depende do fornecedor. Quando tal acontece com vários artigos, 

verifica-se um acumular de artigos arrumados fora dos armários. Nesta situação, caso o funcionário 

da equipa de distribuição ache necessário, é feito um pedido de revisão ao responsável do AC 

relativamente ao espaço necessário para cada artigo tendo em conta os novos fornecedores. Em 

seguida, o responsável do AC dá ordem à equipa de gestão de AA para proceder à reorganização 

dos espaços específicos a cada artigo do respectivo AA. 

2.1.3. Disposição dos Materiais no Armazém Central 

Desde a inauguração do AC, as estantes do AC foram refeitas tornando-as mais altas e criando 

maior espaço de arrumação.  

                                                      
1
 http://www.fujitsu.com/downloads/CN/it/products/Kanban.pdf (site consultado em Dezembro 2010) 

2
 http://www.hsm.min-saude.pt/contents/pdfs/eventos/novo_armazem_central.pdf (site consultado em Dezembro 

2010) 

http://www.fujitsu.com/downloads/CN/it/products/Kanban.pdf
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Além desta iniciativa, a disposição dos materiais no AC foi alterada: materiais muito semelhantes que 

só diferem em características pouco visíveis passaram a estar arrumados alternadamente com outro 

tipo de material completamente diferente. Desta forma diminui-se muito a probabilidade do 

funcionário da equipa do picking se enganar na sua actividade: recolher um dado material por 

engano em vez do material requerido uma vez que são semelhantes à vista humana.   

A disposição dos materiais com maior rotatividade também foi modificada, passando a localizarem-se 

corredores mais largos e de melhor circulação (corredores 1 e 2) (ver Figura 9), resultando em 

menos atrasos entre os vários funcionários da equipa do picking, dado que passou a haver melhor 

acesso aos materiais mais requisitados. 

2.1.4. Relação com os Fornecedores 

A fim de diminuir os custos do AC e as roturas de stock, o Serviço de Gestão de Stocks do AC optou 

por criar uma nova relação com os fornecedores responsáveis por 80% de todo o material 

armazenado no AC recorrendo a um novo tipo de contrato. Passou a ser da responsabilidade destes 

fornecedores manter um dado nível de stocks dos respectivos materiais, isto é, utilizando uma 

estratégia de Vendor Managed Inventory (VMI). 

2.2.  O Armazém Central Actual 

Actualmente, o AC tem uma área total de 700 metros quadrados, um pé direito de cerca de 7 metros. 

É composto por 9 corredores no rés-do-chão e mais 5 no 1º andar. A entrada do material vindo dos 

fornecedores e a saída dos carros de picking faz-se pela recepção (ver Figura 9). Note-se que as 

setas correspondem à ordem do código numérico de cada artigo. Nos corredores principais 

(corredores 1 e 2) estão localizados os materiais com maior rotatividade e no corredor 3 estão 

armazenados todo o tipo de compressas, visto que existem requisições exclusivamente só de 

compressas. O centro do AC, no local dos corredores 5, 6, 7 e 8, está dividido em dois andares. O 

segundo andar corresponde ao material com a menor rotatividade.  

Cada estante é composta por 4 prateleiras, onde nas duas inferiores está o material pronto para ser 

recolhido pela equipa do picking e nas duas superiores está o mesmo material ainda empacotado. 

Respectivamente ao material empacotado, no caso das estantes que ocupam todo o pé direito do 

armazém, este material está arrumado em cima de paletes. No caso de não haver alcance humano, 

é utilizado um carro elevador para repor o material das prateleiras superiores para as prateleiras 

inferiores à medida que o material é recolhido nas duas prateleiras inferiores. 
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Figura 9 - Layout do Armazém Central [25] 

O AC é responsável pelo fornecimento de 5000 artigos, contudo somente tem em stock permanente 

cerca de 1800 artigos. Os restantes artigos, devido ao seu baixo consumo anual (inferior a um artigo 

por mês) ou à especificidade, como os artigos de requisição de consignados ou de entrada por saída, 

só são encomendados e armazenados no AC quando é emitida a respectiva requisição. 

2.2.1. Equipa da Recepção 

A equipa da recepção trabalha somente nos dias úteis entre as 9h e as 17h. Esta equipa é composta 

por cinco funcionários. Três destes funcionários têm como função receber o material que chega do 

fornecedor e, depois de uma prévia verificação, dar a entrada deste ao sistema informático através 

da emissão de etiquetas especificando o fornecedor, o nome do artigo, a quantidade, a data de 

validade e a data de chegada ao AC. Em seguida, é feita a sua arrumação por outros dois 

funcionários que estão encarregues da manipulação de máquinas, como por exemplo o carro 

elevador. Dependendo do tipo de requisição a que o material está associado, este será arrumado no 

próprio AC ou será para entrega breve (caso dos materiais de requisições de consignados ou de 

entrada por saída) que é posto nas estantes próximas à recepção (ver Figura 9).  

2.2.2. Equipa do Picking 

A equipa do picking trabalha em três turnos (três turnos dos dias úteis: das 8h às 16h, das 16h à 0h e 

da 0h às 8h; dois turnos ao fim-de-semana e feriados: das 16h às 0h e das 0h às 8h) durante todos 

os dias da semana, onde em cada turno trabalham entre três a quatro funcionários, dependendo do 

turno. Esta equipa tem como função recolher os artigos consoante as listas de requisições de 

material à medida que arruma num carro de picking (ver Figura 2).  
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Tal como foi explicado anteriormente (ver Secção 2.1.1) a tarefa de picking é auxiliada por um PDT. 

Através do PDT o funcionário selecciona uma requisição (ver Figura 10), em seguida, emite uma lista 

de etiquetas referentes a todos os materiais que são pedidos na respectiva requisição. As etiquetas 

(ver Figura 5) são impressas numa ordem numérica específica, de forma que a deslocação no AC 

seja a óptima (segundo a ordem numérica dos artigos) (ver Figura 9). Em seguida, a equipa do 

picking recolhe o material do AC com o auxílio do PDT que, na mesma ordem em que as etiquetas 

foram impressas, mostra o nome do material necessário, a quantidade necessária e a sua 

localização no AC (ver Figura 10). À medida que é feita a recolha, o funcionário dá a ordem de baixa 

do material indicando a respectiva quantidade e cola a etiqueta correcta no material recolhido. O 

material é guardado num carro (ver Figura 3) que por sua vez é posto na Sala de Distribuição. O 

carro é identificado com o nome do serviço para o qual o material recolhido será enviado no caso de 

ser uma requisição Kanban ou deixado aberto com a identificação do serviço que fez a requisição no 

caso das restantes tipos de requisições. 

 

Figura 10 - Dados devolvidos pelo PDT durante o picking [25] 

2.2.3. Equipa de Distribuição 

A equipa da distribuição trabalha todos os dias úteis num único turno das 8h às 17h e é composta 

por seis funcionários, dos quais quatro ficam responsáveis pela distribuição e arrumação do material 

de requisições Kanban, um é responsável pela entrega pessoal do material por consignação, e o 

último funcionário fica constantemente presente na Sala de Distribuição a fim de dar apoio aos 

responsáveis dos serviços que vêm recolher o seu material.  

No início do dia, a equipa organiza os carros do picking com o material de requisição Kanban 

colocando-os diante dos elevadores centrais (elevadores números 9 e 10) (ver Figura 3). Desta 

forma, a Sala de Distribuição torna-se mais transitável para a recolha de material das restantes tipos 

de requisições. Em seguida, os carros são verificados de forma a detectar suficientemente espaço 

disponível para num mesmo carro serem transportados artigos de serviços diferentes mas que 
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estejam próximos. Em geral, entre 6 a 13 serviços podem ir em conjunto com os restantes 22 a 29 

serviços, dependendo da agenda de entregas pré-estabelecida para cada dia útil da semana (ver 

Anexo 1). Desta forma é possível poupar tempo na deslocação entre a Sala de Distribuição e cada 

serviço. Depois, cada elemento da equipa transporta o carro do picking para o(s) respectivo(s) 

serviço(s). Este procedimento estende-se até às 9h, hora à qual se iniciam as entregas. 

Uma vez presentes no AA do serviço, o distribuidor repõe cada artigo no seu lugar designado, visto 

que os artigos estão etiquetados com o código numérico do lugar e cada espaço da gaveta para esse 

efeito está igualmente identificado com o mesmo código (ver Figura 11). Após a reposição, o 

colaborador da equipa de distribuição procura o enfermeiro chefe para validar a respectiva entrega 

ao serviço. 

 

Figura 11 - Identificação de cada local de arrumação numa gaveta de um AA
1
 

No caso do carro do picking transportar artigos de outro(s) serviço(s), o distribuidor desloca-se ao 

seguinte AA que, tipicamente, não está a mais do que 15 a 20 metros de distância, e executa o 

mesmo procedimento. Após a reposição de todos os artigos presentes no carro, o distribuidor volta à 

Sala de Distribuição através da utilização do mesmo elevador que o trouxe ao serviço. Finalmente, 

segue-se um intervalo de 10 minutos, no qual o carro é reposto diante da entrada do AC e o 

distribuidor actualiza o sistema informático que as entregas foram satisfeitas. 

Dependendo do tipo de serviço, a reposição pode durar entre cerca de 10 a 45 minutos. Como seria 

de esperar, os serviços que são satisfeitos diariamente são aqueles que apresentam maiores 

durações na reposição, devido ao alto consumo de artigos, como no caso dos serviços com blocos 

operatórios.  

As deslocações de ida e volta entre a Sala de Distribuição e cada serviço demoram entre 4 a 20 

minutos. Em média, a deslocação representa 15% a 28% do tempo total despendido para executar 

toda a entrega (deslocação, reposição e intervalo). 

2.2.4. Equipa de Gestão de Stocks 

A equipa de gestão de stocks trabalha todos os dias úteis das 9h às 17h e é composta por cinco 

funcionários. Um destes funcionários é responsável pela área financeira e tem como principal função 

                                                      

1
 https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/250392/1/19--view.pdf (site consultado em Dezembro 2010) 
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verificar se o material pago corresponde ao recebido. Três dos restantes funcionários têm como 

função garantir que os stocks do AC não entram em rotura e são responsáveis por contactar os 

fornecedores, após estes serem previamente seleccionados por concurso através do Departamento 

de Gestão de Compras. Esta parte da equipa faz a monitorização do nível de stock com o auxílio da 

aplicação informática. O quinto funcionário tem como função gerir os funcionários responsáveis pelo 

funcionamento do AC, verificar e validar as requisições de encomenda emitidas pelos três 

funcionários que monitorizam os níveis de stock e comunicar com o Serviço de Logística e Gestão do 

HSM sempre que necessário. Esta equipa trabalha no escritório localizado no interior do AC (ver 

Figura 9). 

Para a monitorização do nível de stock, a equipa baseia-se na média das necessidades ocorridas 

nos últimos doze meses. A partir do momento que o stock existente não tem capacidade para 

satisfazer 6 ou 12 dias das necessidades dos serviços (valor que depende da experiência 

profissional do funcionário), é feita uma requisição de encomenda na quantidade correspondente a 2 

meses de necessidades (valor baseado na média), que por sua vez será autorizada pelo responsável 

do AC. 

2.3.  Limitações do Funcionamento do Armazém Central 

Segundo o Departamento de Logística, o resultado da aplicação das mudanças efectuadas nas 

várias equipas desde o ano 2006 mostrou-se muito positivo ao longo dos anos. Devido, 

essencialmente, à implementação da aplicação informática, tanto as equipas da recepção e do 

picking como a equipa de gestão de stocks têm verificado as suas funções mais simplificadas, 

organizadas, eficientes, eficazes e muito menos susceptíveis a erros humanos. Como esperado, 

estes resultados levaram à diminuição dos custos envolvidos. 

Contudo, onde a aplicação informática não tem aplicabilidade, que é o caso da equipa de 

distribuição, continuam a existir problemas. Apesar das entregas agendadas para um dia serem 

todas efectuadas no espaço de tempo de trabalho diário dos distribuidores, isto é, a equipa é eficaz, 

não se mostra eficiente.  

Através do acompanhamento do trabalho efectuado pelos distribuidores com o carro do picking, 

verificou-se, com o decorrer do dia, que o trabalhado se tornava mais dificultado devido a: aumento 

da afluência nos corredores, hora do almoço, hora das visitas, hora das consultas, entre outros. Além 

disso, o carro do picking, devido às suas dimensões, só pode deslocar-se entre os andares por 

elevadores do tipo carga. O mesmo acontece com as macas que transportam os pacientes. Estas 

têm prioridade na ocupação do elevador sempre que estiverem ocupadas por um paciente. Como o 

carro do picking e a maca não cabem em simultâneo no elevador, obriga ao distribuidor a sair do 

elevador com o carro do picking e esperar outra vez pela disponibilidade do elevador. 

Além do problema ligado ao transporte dos carros do picking, observou-se que a reposição do 

material por parte dos distribuidores é por vezes demorada. Nestes casos verificou-se que existia 

material em excesso nos respectivos AA, o que resulta num aumento do tempo de reposição, visto 
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que o material não pode voltar para o AC (excepto no caso do código de arrumação do material 

enviado não corresponder ao código do AA), os distribuidores devem sempre arranjar um lugar de 

arrumação sempre que o material não caiba no local designado. O fornecedor de um dado material 

pode mudar o que pode resultar na modificação das dimensões das embalagens desse material. 

Desta forma, o espaço reservado para o mesmo material deixa de ser adequado, obrigando os 

distribuidores a arranjarem outro local de arrumação. O excesso de um mesmo material num AA 

pode ser consequência de requisições urgentes, efectuadas pelo enfermeiro chefe do respectivo 

serviço, quando este receia que a quantidade máxima estipulada desse material não será suficiente 

para satisfazer as necessidades, e do registo de consumo indevido (registar o consumo com o auxílio 

do PTD de uma quantidade errada). 

Tendo em conta a identificação das limitações verificadas no funcionamento do AC, será definido, em 

seguida, o problema que será estudado neste trabalho. 

2.4.  Definição do Problema em Estudo 

Conforme as limitações relativas ao funcionamento do AC descritas na secção acima (ver Secção 

2.3), será proposto para este projecto desenvolver uma forma de optimizar o trabalho da equipa de 

distribuição, composta por 4 distribuidores iguais e independentes, que se baseia na sequência de 

execução de tarefas. Cada tarefa está organizada da seguinte forma: o carro do picking (meio de 

transporte dos artigos a serem repostos) e o funcionário a ele afectado, inicialmente, saem da Sala 

de Distribuição e deslocam-se até ao piso correspondente ao(s) serviço(s) a satisfazer, em seguida é 

feita a reposição do material no respectivo AA e, finalmente, é efectuado o caminho inverso até à 

Sala de Distribuição. A tarefa é terminada após uma pausa de descanso do distribuidor. Como existe 

uma variação na duração da deslocação ao longo do dia, a duração total da execução de uma tarefa 

varia igualmente ao longo do dia.  

O estudo concentrar-se-á no melhoramento do tempo de transporte dos carros de picking entre a 

Sala de Distribuição e cada serviço Kanban a satisfazer. Para tal, serão propostas várias sequências 

de entregas tendo em conta que ao longo do dia o transporte é dificultado devido ao aumento de 

movimento de pessoas e afins nos corredores e nos elevadores. 

É importante referir que não se pôs em causa o estudo da minimização de custos, uma vez que não 

existe variação de custos associados às entregas efectuadas ou não efectuadas. Além disso, os 

funcionários têm uma remuneração mensal fixa. Contudo, será estudada a influência do número de 

distribuidores disponíveis na eficiência da execução de todas as entregas diárias necessárias e, por 

outro lado, a determinação do tempo necessário à actividade de distribuição diária e o respectivo 

tempo livre ou capacidade não utilizada. Esta folga na capacidade não usada poderá ser importante 

para decidir se mais serviços do HSM deverão ser adaptados à requisição tipo Kanban. 

Assim sendo, o principal problema em estudo baseia-se no escalonamento a curto prazo de tarefas 

ao longo de um dado horizonte temporal, tendo em conta o número de distribuidores disponíveis para 

a execução total das entregas diárias pré-agendadas (ver Anexo 1 – Lista de entregas pré-
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agendadas). O desafio deste trabalho está na recolha de dados referentes às durações das 

deslocações, visto que existem muitos factores que podem degenerar a representatividade da 

amostra. No entanto, a identificação dos pressupostos adequados e a recolha de dados de uma 

forma sistemática permitirão que este trabalho seja exploratório e que permita no futuro constituir 

uma base para a melhoria deste serviço. 

Em seguida será apresentado o estado da arte referente ao escalonamento a curto prazo de uma 

dada quantidade de tarefas pré-definida. 
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3. Estado da Arte 

3.1.  Introdução 

A actividade de escalonamento (ou agendamento) está directamente relacionada com a alocação de 

recursos a tarefas ao longo de um dado horizonte temporal. É um processo de decisão que leva à 

optimização de um ou mais objectivos, como por exemplo a minimização do custo total, do tempo de 

processamento ou a da quantidade necessária de recurso, entre outros (Pinedo, 2002). 

Existem vários tipos de recursos, tais como as máquinas de processamento, as utilidades externas, a 

mão-de-obra ou a matéria-prima. As tarefas podem estar associadas a processos de produção, 

execuções de programas de computador, fases de construção de um projecto, assim adiante. Entre 

as tarefas existentes, existem um número de variáveis que determinam a construção e desempenho 

da respectiva metodologia de solução, entre as quais se podem destacar a prioridade de uma tarefa 

sob as outras, o tempo de execução e a quantidade de recursos necessários (Pinedo, 2002). 

Assim sendo, o escalonamento é um processo de decisão importante em sistemas de produção e em 

ambientes de processamento de informação. Também é aplicado em actividades de transporte e de 

distribuição (Pinedo, 2002), tratando-se neste caso de um serviço. 

Pinedo (2002) afirma que, em geral, a escolha de uma dada sequência de tarefas (agenda de 

tarefas) tem um forte impacto no desempenho do sistema em questão. Logo, vale a pena despender 

recursos na actividade de escalonamento, em vez de se optar por uma escolha de sequência de 

tarefas aleatória. Isto porque o escalonamento pode ser difícil de um ponto de vista técnico, quer a 

nível da modelação quer de implementação, que dependem da qualidade dos dados utilizados, do 

rigor, do detalhe e do nível de confiança pretendidos dos resultados obtidos pelo modelo utilizado 

para o estudo do escalonamento do caso em questão. 

 

A pesquisa bibliográfica baseou-se em revistas indexadas à base de dados científica ISI Web of 

Knowledge, essencialmente na área de Engenharia e Tecnologia. Foram pesquisados ainda artigos 

na área de Ciências da Saúde (através da base de dados PubMed), o que permitiu concluir que não 

existem estudos sobre o escalonamento aplicados às actividades logísticas semelhantes à actividade 

em estudo. A pesquisa baseou-se nas combinações dos termos scheduling sequencing, makespan, 

linear programming (ou MILP), short-term scheduling, hospital logistics, distribution management e 

parallel machine. 

Na área da saúde, apesar de se terem encontrado estudos na área da distribuição de material a 

hospitais, os estudos abordavam a distribuição de material do fornecedor ao hospital, não estando 

incluído a distribuição interna. A nível da distribuição interna, foram encontrados estudos sobre a 

distribuição de fármacos. Contudo, este tipo de distribuição, em comparação com a distribuição de 

material clínico, difere muito no nível de segurança exigido o que resulta na existência de canais de 

distribuição exclusivos para a farmácia.  
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Relativamente à pesquisa na área de Engenharia e Tecnologia, sobre o conceito de escalonamento 

a curto prazo, esta permitiu verificar que a maioria dos trabalhos revistos é aplicada a áreas 

industriais, como por exemplo química e petrolífera ou à produção em batch.  

O conceito de escalonamento pode ser associado ao conceito de crew rostering (ou staff scheduling 

ou staffing). Staff roster significa fazer uma lista de pessoas que devem exercer uma dada actividade 

durante um dado período de tempo. O staff roster é geralmente usado para gerir a disponibilidade 

das pessoas que estão envolvidas em cirurgias, actividades militares e companhias aéreas. Como 

por exemplo, dado um número, não conhecido, de cirurgias a serem concretizadas (tarefas), é 

necessário garantir a presença do cirurgião, das enfermeiras e do anestesista em todas as cirurgias 

(diferentes recursos). Contudo, uma das principais características do staffing, além dos recursos 

diferirem entre si (têm mais ou menos capacidades laborais), é o facto da disponibilidade destes 

variar ao longo de um dado horizonte temporal. Portanto, não se considerou o staff scheduling como 

uma possível associação ao problema em estudo. 

Tendo em conta as semelhanças entre o funcionamento da equipa de distribuição e os casos 

descritos nos estudos encontrados na área de produção, é admissível associar os dois tipos de 

actividades a fim de resolver o problema do presente caso de estudo. 

 

Assim sendo, na revisão bibliográfica, inicialmente, com apoio nos trabalhos de Reklaitis (1992) e de 

Mariano (2008) será definido o conceito de escalonamento a curto prazo.  

Em seguida, após a identificação dos vários tipos de problemas existentes neste tema segundo 

Pannerselvam (2006) e Pinedo (2002), será seleccionado um que esteja indicado ao caso de estudo 

e serão definidos os pressupostos feitos para o tipo de problema seleccionado.  

Numa terceira parte, identificar-se-ão as funções objectivo mais relevantes segundo Pinedo (2002) e 

será escolhida a mais indicada para o problema em estudo.  

Numa quarta parte, justificar-se-á o facto de se optar por uma representação ―à medida‖ (em inglês 

tailored approach) do problema, entre aquelas encontradas na pesquisa bibliográfica. O modelo 

respectivo à representação escolhida baseia-se nos textos de Pinedo (2002) e Hashemian (2010). As 

restantes representações tem como principal base os trabalhos apresentados por Pantelides (1994) 

e Reklaitis (1992) onde são estudados os modelos de representação genérica para o escalonamento 

de tarefas State-Task Network (STN) e Resource-Task Network (RTN). Além destes trabalhos, o 

trabalho de Mendéz et al. (2005) no qual é feito uma revisão dos trabalhos anteriormente propostos 

por Pekny e Reklaitis (1998), Pinto e Grossman (1998), Shah (1998), Kallrath (2002) e Floudas e Lin 

(2004) sobre o estado da arte dos métodos de optimização de escalonamentos a curto prazo de 

processos por lotes e onde os autores identificam as possíveis características presentes num 

problema de escalonamento foram, igualmente, um apoio para este texto.  

Finalmente, serão apresentadas os métodos de solução, onde serão destacadas as heurísticas. 

Nesta parte, as definições dos conceitos foram, essencialmente apoiadas por Hillier e Lieberman 

(2005), e a revisão das heurísticas mais comuns na literatura foram feitas segundo Cheng e Sin 
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(1990) que apresenta um rácio de desempenho para cada algoritmo estudado. O estudo deste último 

trabalho teve apoio nos trabalhos feitos por Graham (1966, 1969 e 1979), Achugbue e Chin (1981), 

De e Morton (1980), Sahni (1976 e 1977), Ibarra e Kim (1976) onde são apresentados os algoritmos 

referidos por Cheng e Sin (1990). 

3.2.  Escalonamento a Curto Prazo – Short-Term Scheduling 

O planeamento e o escalonamento de tarefas de um dado processo de uma organização, dois 

conceitos diferentes, estão ambos associados à alocação de recursos e equipamento ao longo de 

um determinado intervalo de tempo. É importante referir que se considera um processo como um 

conjunto de tarefas. Por exemplo, para a fabricação de um dado produto final (o processo), este é 

submetido a várias fases de construção ou reacções (as tarefas). Em geral o planeamento está 

ligado a decisões que dizem respeito a objectivos de longo prazo, enquanto que o escalonamento é 

utilizado para horizontes temporais a curto prazo. A distinção entre estes dois conceitos apoia-se no 

facto do planeamento ser efectuado a um nível hierárquico mais elevado da organização e o 

escalonamento ser feito ao nível mais baixo, o operacional, que pode ser baseado em critérios de 

decisão associados à produção (escolha de fornecedores e quantidades a produzir, por exemplo) 

(Langevin e Riopel, 2005). Contudo é necessário ter em atenção que um planeamento bem sucedido 

tem que ser feito de acordo com as capacidades realistas do nível de produção. 

O escalonamento, a actividade com maior destaque no nível operacional, tem como objectivo a 

afectação de recursos ou da capacidade estrutural (equipamento, mão-de-obra, espaço) a 

actividades ou clientes, ao longo de um dado horizonte temporal (Mariano, 2008). O escalonamento 

é necessário sempre que existe competição entre duas tarefas pela utilização dos mesmos recursos, 

uma vez que estes recursos são limitados e disponíveis durante um tempo limitado, atendendo à 

sequência das várias tarefas que compõem o processo (Reklaitis, 1992). 

Segundo o trabalho de Reklaitis (1992), o escalonamento é um procedimento que envolve três 

elementos chave:  

- Alocação de recursos (envolve a selecção correcta dos recursos necessários para uma dada 

tarefa); 

- Sequência de tarefas (diz respeito à ordenação da execução das tarefas envolvidas na afectação 

de recursos anterior); 

- Determinação do tempo de utilização de cada recurso necessário para cada tarefa, com a 

especificação do tempo inicial e final de cada parcela da tarefa.  

No presente caso de estudo considera-se que a tarefa é uma entrega de material clínico ao AA de 

um serviço do tipo Kanban. Os recursos são os quatro funcionários disponíveis na equipa de 

distribuição. A sequência de tarefas para um dado funcionário é a sequência de serviços satisfeitos 

diariamente, sendo que não existe uma ordem entre tarefas que tenha de ser verificada. Finalmente, 

a determinação dos tempos inicial e final está associada à hora diária que se inicia cada tarefa, tendo 

em conta que a duração de cada tarefa varia com a hora do dia. 
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A fim de entender correctamente a analogia entre o presente caso de estudo e os casos de estudo 

encontrados, é importante referir que neste caso uma máquina só precisa da quantidade igual a um 

de recursos, logo admite-se que um recurso é o mesmo que uma máquina. Os quatro funcionários 

disponíveis para processar as tarefas funcionam independentemente uns dos outros e com 

velocidades semelhantes 

Em seguida serão apresentados os tipos de problemas maioritariamente presentes no tema sobre o 

escalonamento a curto prazo. 

3.3.  Tipos de Problemas Existentes  

Nesta parte do trabalho serão apresentados os principais tipos de sistemas nos quais, usualmente, 

se pretende proceder à actividade de escalonamento. Para tal foram identificados cinco tipos de 

problemas. O tipo de problema está directamente relacionado ao modo como as máquinas estão 

dispostas para o processamento das tarefas. 

3.3.1. Modelo com uma só Máquina 

A definição deste modelo é baseada no livro publicado por Pannerselvam (2006). O problema de 

escalonamento de uma só máquina consiste em determinar que sequência processar de um dado 

conjunto de n tarefas independentes entre si. Cada uma destas tarefas deve ser processada uma vez 

pela máquina e estão disponíveis para o processamento a partir do tempo t = 0. Também se 

considera que o tempo de preparação da tarefa (setup time) está incluído no tempo de 

processamento e é igual em qualquer altura da sequência das tarefas, desta forma pode-se admitir 

que não existe tempo de preparação. Como é de esperar, o número de tarefas e os respectivos 

tempos necessários para processamento são inicialmente conhecidos. Outra condição a ter em conta 

é o facto de não existir um estado inactivo da máquina enquanto existirem tarefas à espera para 

serem processadas. Finalmente, uma vez que o processo seja iniciado, este não pode ser 

interrompido até à conclusão do processamento da tarefa actual (process without preemption). 

Nas situações em que as tarefas tenham de ser submetidas a diferentes tipos de processamento 

existem usualmente diferentes máquinas e, consoante as necessidades das tarefas, estas podem 

apresentar uma ―arrumação‖ (layout) diferente. Assim, em seguida, serão apresentados os casos de 

flow shop, job shop e open shop. 

3.3.2. Modelo com duas ou mais Máquinas Não Paralelas 

No caso em que uma tarefa deve ser submetida a processos diferentes, a fim de adquirir um estado 

acabado e pronto para sair do sistema, é necessário um conjunto de duas ou mais máquinas 

diferentes. Dependendo do estado final que se pretende das tarefas, estas podem ser processadas 

de diferentes formas. Da mesma forma que a melhor escolha da sequência de tarefas tem um 

impacto directo na eficiência e na eficácia da empresa responsável, é importante decidir sobre o tipo 
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de organização que melhor se adeqúe às necessidades: flow shop, job shop e open shop. Para tal, o 

livro de Pinedo (2002) será a base adoptada destas definições.  

Assume-se que os números de trabalhos (tarefas) e de máquinas são finitos e são iguais a n e m, 

respectivamente. Os índices j e i referem-se a um trabalho e a uma máquina, respectivamente. O par 

(i, j) diz respeito ao trabalho i que é processado pela máquina j. 

3.3.2.1.  Flow Shop 

No caso de flow shop, existem m máquinas expostas em série. Cada trabalho terá que ser 

processado por cada uma destas m máquinas. Todas as tarefas terão que ser processadas pela 

mesma sequência de máquinas. Logo, após finalizar o processamento da máquina i, a respectiva 

tarefa segue para a fila de espera da máquina i+1, a máquina seguinte. Em geral, todas as filas de 

espera funcionam sob a disciplina First In First Out (FIFO). 

3.3.2.2.  Job Shop 

Numa situação de job shop com m máquinas, cada tarefa tem uma sequência pré-definida de 

máquinas pelas quais a tarefa deve ser processada. Note-se que cada tarefa pode ser processada 

pela mesma máquina mais do que uma vez. 

3.3.2.3.  Open Shop 

Finalmente, no caso de open shop, cada tarefa deve ser processada em cada uma das m máquinas 

existentes. Contudo, alguns destes tempos de processamento podem ser igual a zero. No caso de 

open shop não existem sequências de processamento pré-definidos e cada tarefa j poderá ter uma 

sequência diferente. Quando as rotas das tarefas (a sequência de tarefas para cada máquina) não 

são pré-definidas e dependem da escolha do decisor (elemento que tem o poder de decisão sobre a 

rota das tarefas), então o modelo mais indicado é o open shop. 

3.3.3. Modelo com duas ou mais Máquinas em Paralelo 

Teoricamente, o modelo de máquinas em paralelo é uma generalização do modelo com uma só 

máquina e é um caso especial do flexible flow shop que, segundo Pinedo (2002), é um caso mais 

geral do flow shop onde existem c conjuntos em série com o mesmo número de máquinas em 

paralelo em cada conjunto. No flexible flow shop, cada tarefa deve ser processada uma vez em cada 

um dos conjuntos. Como as máquinas são idênticas (o tempo de processamento é idêntico) por 

definição do próprio conceito, as tarefas podem ser processadas por qualquer uma das máquinas de 

um mesmo conjunto. Na prática, segundo Pinedo (2002), trata-se de um modelo importante porque é 

comum a ocorrência de recursos em paralelo (por exemplo, num processo produtivo onde a 

capacidade total é repartida por mais do que uma máquina semelhante). 

Pode-se considerar que o escalonamento em máquinas em paralelo é um processo de dois passos. 

O primeiro passo consiste em seleccionar as tarefas que vão ser processadas em qual das 

máquinas. O segundo passo determina a melhor sequência das tarefas em cada uma das máquinas. 
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Assim sendo, o problema de escalonamento de n tarefas independentes em m máquinas em paralelo 

considera como dado inicial o valor de n e m, e o tempo de processamento de todas as tarefas. O 

tempo de preparação pode estar incluindo no tempo de processamento. Pode-se tratar de um 

processo com ou sem preemptions. Não é permitido existir um estado inactivo de uma máquina 

enquanto existirem tarefas à espera para serem processadas. 

É interessante ainda referir a existência de máquinas em paralelo não idênticas, o que significa que 

as máquinas processam uma mesma tarefa com velocidades diferentes. Uma vez que, no presente 

caso de estudo, se considera que os funcionários executam as entregas em tempos semelhantes a 

fim de os considerar como máquinas idênticas, este tipo de problema não foi abordado. 

3.3.4. Conclusão 

A escolha do modelo para a estratégia de funcionamento e organização de um sistema é uma 

decisão chave para se proceder à construção de um modelo matemático adequado ao problema. 

Tendo em conta as definições apresentadas referentes ao tipo de problema de máquinas em não 

paralelo, pode-se afirmar que o escalonamento que se procura construir neste caso de estudo pode 

seguir uma disciplina do tipo open shop ou com máquinas em paralelo.  

A escolha do open shop deve-se ao facto das máquinas não estarem dispostas em série, pois os 

funcionários trabalham de forma paralela, logo não se poderia optar por uma disciplina do tipo flow 

shop. Além disso, não se pode igualmente considerar que se trata de uma job shop, porque uma das 

condições iniciais deste tipo de disciplina é um facto de se saber a sequência de tarefas necessária 

para cada máquina. Visto que a sequência depende do decisor, este escolherá a sequência 

consoante o tempo total da execução de todas as tarefas. 

Contudo, uma vez que os funcionários de distribuição (as máquinas) trabalham em simultâneo e 

executam as tarefas em tempos semelhantes, o tipo de problema de máquinas em paralelo parece 

fazer mais sentido neste caso de estudo. Além disso, por definição, o tipo de sistema em open shop, 

parte do princípio que todas as tarefas devem passar uma vez por cada máquina, mesmo que o 

tempo de processamento seja nulo em algumas máquinas, ao contrário do modelo de máquinas em 

paralelo que não tem essa característica.  

Assim sendo, apesar da dificuldade em encontrar trabalhos anteriores de outros autores aplicados à 

área em questão, pode-se afirmar que o problema do caso de estudo é do tipo de máquinas em 

paralelo (sem preemptions) visto que existem muitas semelhanças. 

A continuação deste trabalho terá em conta as seguintes suposições (French, 1982): 

- Cada tarefa deve ser processada somente uma vez; 

- Nenhuma tarefa pode ser processada simultaneamente em mais do que uma máquina; 

- Qualquer uma das máquinas presentes no sistema pode processar qualquer uma das tarefas; 

- Nenhuma máquina pode processar, em simultâneo, mais do que uma tarefa; 
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- Não se considera a hipótese das máquinas avariarem, portanto estão sempre disponíveis ao longo 

do período de tempo considerado; 

- Não se considera um tempo de preparação (setup time) para as máquinas. O tempo de preparação 

para as tarefas, se houver, admite-se que está incluído na respectiva duração de processamento; 

- Os números de tarefas e de máquinas são fixos; 

- As durações de processamento de cada tarefa são previamente conhecidas e são independentes 

da máquina que as vier a processar; 

 

Associado ao tipo de problema surge a definição do objectivo a ser cumprido e optimizado ao 

construir uma solução para o problema de escalonamento. Existem vários objectivos que podem ser 

adoptados em problemas de escalonamento e que essencialmente optimizam vários critérios 

temporais. Estes critérios estão usualmente associados a custos ou ao serviço a prestar ao cliente. 

Os objectivos mais comuns e respectivas funções objectivo são apresentados na secção seguinte. 

3.4.  Função Objectivo 

Como em qualquer tipo de modelo, é importante definir-se o que se pretende optimizar. Neste tipo de 

problema de máquinas em paralelo, em geral, pretende-se optimizar a componente tempo. Existem 

três principais funções objectivo que podem ter interesse nesta área: a minimização do makespan, a 

maximização do lateness e a minimização do total completion time. 

Estes conceitos serão, em seguida, definidos, com base em Pinedo (2002). 

3.4.1. Minimização do Makespan 

Entende-se por makespan, denotado por Cmax, o tempo em que é finalizado o processamento da 

última tarefa no sistema. O objectivo do modelo é minimizar o tempo global de conclusão da 

totalidade das tarefas, o que é o mesmo que dizer que se pretende a minimização do makespan. 

Assim sendo, é fácil de entender que este conceito depende directamente das sequências das 

tarefas em cada máquina existente. O tempo em que é completado a operação da tarefa j na 

máquina i é denotado por Cij. Sabendo que no modelo todas as tarefas podem ser processadas por 

todas as máquinas, Cj é o tempo de finalização, na última máquina, da tarefa j. O que significa que Cj 

corresponde à duração que a tarefa j permanece no sistema. Existe uma distinção importante a fazer 

entre o tempo de processamento, tempo necessário para uma dada tarefa ser processada, com o Cj, 

completion time ou ―instante‖ em que uma dada tarefa sai do sistema. 

Assim sendo, o makespan é definido da seguinte forma (Equação (1)) (Oyetunji, 2010): 

                                                                                   (1) 
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3.4.2. Minimização do Lateness 

Outro objectivo ligado ao conceito de makespan, em função da due date, denotado por dj, (data de 

entrega/conclusão do produto final acordada entre o produtor e o cliente), é a minimização do 

lateness. Se a due date for ultrapassada, será imposto ao produtor uma punição que geralmente está 

ligada à diminuição do preço de venda do produto. 

O conceito de lateness (tempo de atraso), Lj, da tarefa j, é definido da seguinte forma (Equação (2)): 

                                                                               (2) 

No caso em que a tarefa é concluída com atraso, o lateness toma um valor positivo. Caso contrário, 

isto é, a tarefa é concluída adiantadamente, o lateness toma um valor negativo. 

A ocorrência de um atraso total do conjunto de todas as tarefas j (tardiness), Tj, modela-se da 

seguinte forma (Equação (3)): 

                                                                          (3) 

Como é de esperar, pela definição dos conceitos de lateness e de tardiness, este último não pode 

apresentar valores negativos uma vez que só contabiliza os atrasos de cada tarefa (valores positivos 

do lateness). 

Em caso de ocorrerem atrasos na conclusão da tarefa j será aplicada uma punição (unit penalty), Uj, 

como por exemplo uma multa (ver Equação (4)). 

    
                        

                    
                                                             (4) 

Estes conceitos encontram-se esquematizados na Figura 12.  

 

Figura 12 - Representação gráfica simplificada das funções de lateness, Lj, tardiness, Tj, e unit penalty, Uj 

Segundo Pinedo (2002), Lj, Tj e Uj são as únicas três funções relacionadas com o conceito de data 

de entrega. 

3.4.3. Minimização do Total Completion Time 

Entende-se por total completion time o tempo que cada máquina necessita para terminar a totalidade 

das tarefas a esta alocada. Comparativamente com o conceito de makespan, o conceito de total 

completion time não envolve todo o sistema, mas cada uma das máquinas separadamente.  

Sendo que Cj é o tempo em que é finalizado o processamento de uma tarefa, o termo total 

completion time, também referido como flow time, é definido da seguinte forma (Equação (5)) 

(Oyetunji, 2010): 

                   
 
                                                        (5) 
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3.4.4. Conclusão 

Tendo em conta que se pretende optimizar o tempo total de entregas, a fim de acabar a totalidade de 

entregas diárias o mais cedo possível, opta-se pela minimização do makespan para a função 

objectivo do modelo. 

Uma vez seleccionados o tipo de problema e a função objectivo, o passo seguinte será escolher uma 

metodologia de representação do problema em estudo, que posteriormente será optimizada segundo 

uma metodologia de solução. As metodologias mais comuns de solução são a programação 

matemática, que permite obter a solução óptima do problema. Neste sentido, existem formulações 

matemáticas dedicadas a cada um dos tipos de problemas acima referidos ou, em alternativa, 

existem formulações genéricas que podem ser adaptadas para todos estes tipos de problemas. 

Estas formas de representação genérica serão apresentadas na secção seguinte. 

3.5.  Representação do Problema 

Quanto mais semelhante a representação do problema for do problema real, mais adequada será a 

solução encontrada para o problema em estudo. Desta forma, a fiabilidade dos resultados obtidos 

através do modelo matemático apresentarão uma melhor qualidade e a decisão sobre a sequência 

de processamento das tarefas em cada uma das máquinas será adequada às condições reais. 

Inicialmente será apresentado um modelo que descreve o problema referente à alocação de tarefas 

em máquinas idênticas e paralelas sem preemption, onde se pretende minimizar o makespan, com 

apoio no texto de Pinedo (2002). Em seguida, baseado no texto de Hashemian (2010), é 

apresentado um modelo para o mesmo tipo de problema mas com uma restrição adicional: a 

possibilidade das máquinas não estarem constantemente disponíveis para efectuar o 

processamento. No final desta secção, serão definidas outras metodologias genéricas, tais como a 

State-Task Network (STN) e a Resource-Task Network (RTN). A definição destes dois conceitos será 

apoiada nos textos de Kondili et. al (1993) e Pantelides (1994). 

3.5.1. Representação “à medida” do problema 

O problema em questão é um problema de máquinas idênticas em paralelo sem preemption (ver 

parágrafo 3.3.3) em que o objectivo é a minimização do makespan, Cmax, (ver parágrafo 3.4.1). 

Baseado no texto de Pinedo (2002), o modelo que descreve este tipo de problema tem em conta os 

pressupostos nomeados anteriormente (ver secção 3.3.4). Este modelo é descrito da forma seguinte: 

- Existem m máquinas e n tarefas, tal que p1, p2, …, pn sejam as durações de processamento de 

cada uma das tarefas; 

- Seja xij uma variável definida da seguinte forma: 

     
                                                  

                
                                     (6) 

- O modelo de programação linear inteiro (ILP – Integer Linear Program) tem a seguinte formulação: 
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                                                                             (7) 

                         
                                                         (8)    

       
                                                                            (9) 

                                                                               (10)       

A Equação (7) é a função objectivo e a restrição da Equação (8) garante que a variável Cmax é, no 

mínimo, maior que o makespan e a restrição descrita na Equação (9) assegura que cada tarefa seja 

processada somente uma vez. 

Visto que o problema do presente caso de estudo não é igualmente uniforme, pois a duração das 

tarefas varia segundo a hora a que esta se inicia, é interessante estudar um modelo que tenha em 

conta alguma restrição que varie com o tempo, pois será relevante para sequenciação. O texto de 

Hashemian (2010) apresenta um modelo com os mesmos pressupostos (ver secção 3.4.1), contudo 

admite a possibilidade de existirem instantes em as máquinas possam permanecer por um dado 

período, denotado por (si-ei), indisponíveis. Este modelo não considera tarefas com preemption. 

Assim sendo, os parâmetros N e m são o número de tarefas e o número de máquinas, tal que j = 1, 

…, N e i = 1, …, m, respectivamente. A duração de processamento para cada tarefa j é denotada por 

pj, para j = 1, …, N. Os instantes em que inicia e termina a indisponibilidade da máquina i são 

denotados por si e ei, tal que i = 1, …, m.  

As variáveis xij e yij são descritas da seguinte forma: 

     
                                         

                 
                                             (11) 

    
                                                                 

                   
                      (12) 

O modelo ILP, em que se pretende minimizar o Cmax, é descrito da seguinte forma: 

      
 
                                                                   (13) 

                    
 
                                                      (14) 

                  
                                                         (15) 

                                                                          (16) 

                                                                       (17) 

                                                                  (18) 

A restrição referente à Equação (13) garante que quando as tarefas da sequência da máquina i 

estiverem concluídas antes da existência do período de indisponibilidade desta máquina, então o 

período de indisponibilidade da máquina i não deve ser incluído no makespan. A Equação (14) 

assegura que a variável Cmax é, no mínimo, maior que o makespan. A restrição seguinte (Equação 

(15)) obriga a que cada tarefa seja processada somente uma vez. 
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3.5.2. State-Task Network 

No trabalho de Pantelides (1994) são apresentadas duas estruturas diferentes para proceder à 

representação dos problemas de escalonamento, tendo como base as indústrias de processo. Uma 

das estruturas baseia-se no processo de representação de STN apresentada no trabalho de Kondili 

et. al (1993). 

3.5.2.1.  Definição de State-Task Network 

O STN representa um processo de receitas de transformação de material processado através de um 

dado número de tarefas (―tasks‖), submetendo-o a vários estados (―states‖), (Pantelides, 1994). Na 

Figura 13 está representado um caso genérico de STN, onde os círculos e rectângulos representam 

os estados e as tarefas, respectivamente, x e 1-x são as proporções de S2 que seguem para as 

tarefas precedentes.  

 

Figura 13 - Exemplo de representação de STN (Pantelides, 1994) 

Neste mesmo texto de Pantelides (1994), é abordada a possibilidade de haver armazenagem dos 

recursos entre cada tarefa e sequence dependent changeovers. Tendo em conta que no caso de 

estudo que é tratado neste trabalho não ocorrem estas situações, não serão desenvolvidas. 

Pantelides (1994) refere que o horizonte temporal para o qual se pretende uma solução destas 

metodologias é tipicamente curto, na ordem de um dia a algumas semanas. Será então importante 

abordar a representação do tempo. O texto de Kondili et al. (1993) desenvolve um modelo 

matemático optando pela representação discreta da unidade tempo. Desta forma, a resolução do 

problema torna-se mais simples, uma vez que o horizonte temporal fica dividido em intervalos de 

tempo com durações iguais, o que obriga a cada tarefa ter o seu início e fim de processamento nas 

fronteiras destes intervalos. Contudo, é necessário criar um modelo do problema satisfatório, o que 

leva a encontrar o número adequado de intervalos de tempo que equilibra a correcta representação 

do sistema e o desempenho da sua resolução.  

No texto de Kondili et al. (1993) é demonstrado que é possível formular matematicamente um 

problema de escalonamento de produção a curto prazo genérico, tendo em conta a grande variedade 

de características, através de um mixed integer linear programming (MILP) – optimizando-o através 

de um método exacto (ver secção 3.5.2.3).  

Para aplicações reais, a formulação de MILP segundo as características referidas, resultaria em 

milhares de variáveis binárias de decisão (Pantelides, 1994). Shah et al. (1993) apresentam medidas 

que reduzissem a própria formulação matemática e acelerasse o processo de resolução recorrendo a 

um método de branch-and-bound modificado. 
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3.5.2.2.  Modelo matemático da representação STN 

Segundo Mendez et al. (2005), a contribuição mais relevante para os modelos baseados na 

representação discreta do tempo é a representação STN proposto por Kondili et al. (1993) e Shah et 

al. (1993) (ver também Rodrigues et al. (2000)). Em seguida será feita uma breve descrição do 

modelo da representação STN, onde serão descritas as restrições e as variáveis deste. 

Restrições de alocação 

A primeira restrição (Equação (19)) é expressa em termos de variáveis binárias Wijt que representam 

o início da tarefa i, na unidade de processamento j, no intervalo de tempo t. Esta restrição obriga a 

que no máximo só exista uma tarefa i a ser processada na unidade j durante t. 

       
 
               

                                                                 (19) 

onde ptij corresponde à duração da tarefa i na unidade de processo j. 

Limitações da capacidade 

As restrições (20) e (21) caracterizam os limites da dimensão do lote, Bijt, para cada tarefa i na 

unidade de processamento j e da capacidade de armazenagem para cada estado s, Sst, 

respectivamente. 

A restrição (20) força a capacidade do lote ser nula no caso de       . 

   
                

                                                                 (20) 

A restrição (21) obriga a quantidade em cada estado s, no tempo t, não ultrapassar a sua capacidade 

de armazenagem mínima,   
   , e máxima,   

   . 

  
          

                                                                 (21) 

Balanço de materiais 

A restrição (22) modela a quantidade armazenada em cada estado s no tempo t considerando 

i) a quantidade do estado s armazenada no tempo t-1, 

ii) a quantidade do estado s produzido no tempo t, 

iii) a quantidade do estado s consumida no tempo t, 

iv) a quantidade do estado s recebida como matéria-prima, isto é, vinda do exterior, no tempo t e, 

v) a quantidade do estado s entregue em t. 

                
 

    
                 

     
 

    
          

                                      (22) 

 

onde os parâmetros    
 

 e    
  definem a proporção produzida (p) e consumida (c) no estado s pelo 

processamento da tarefa i, respectivamente. 

Balanço aos recursos 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) 
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As restrições (23) e (24) definem a disponibilidade, limitada, dos recursos R (excluindo as unidades 

de processamento). A restrição (23) modela o total do recurso necessário em cada intervalo de 

tempo t.  

Sempre que a variável binária           é igual a 1, significa que a tarefa i está a ser processada pela 

unidade j no intervalo de tempo t e com início em t’ intervalos de tempo anteriores a t. O valor da 

variável contínua,          , define a dimensão do lote utilizado pela respectiva tarefa i. Os 

coeficientes       e       especificam a quantidade fixa e variável necessárias de recurso r para a 

tarefa i, respectivamente. 

                                      
      

            
                                     (23) 

Além disso a disponibilidade máxima do recurso r não pode ser excedida qualquer t, tal como 

indicado pela restrição (24). 

         
                                                                        (24) 

3.5.3.  Resource-Task Network 

No trabalho de Pantelides (1994) são apresentadas duas estruturas diferentes para proceder à 

representação dos problemas de escalonamento, tendo como base as indústrias de processo. Uma 

das estruturas baseia-se no processo de representação de RTN. 

3.5.3.1.  Definição de Resource-Task Network 

No caso da representação do tipo RTN, Reklaitis (1992) refere-se ao termo ―resources‖ (recursos) 

para incluir as matérias-primas, as utilidades e a mão-de-obra, mas exclui o material que está em 

fase de processamento. O autor classifica o termo como sendo do tipo renovável e não renovável, 

dependendo do facto do recurso voltar ou não ao seu estado inicial depois da sua utilização. 

A principal característica do RTN é a forma como agrupa os recursos disponíveis: não existem 

distinções entre o equipamento, qualquer que seja o tipo, e os restantes recursos. Para além disso, é 

permitido a qualquer recurso ser consumido e/ou produzido através da execução das tarefas (tasks). 

Por consequência, esta generalização tem implicações, entre as quais o facto de todo o tipo de 

material presente no sistema poder ser tratado como recurso. Assim sendo, uma tarefa, como por 

exemplo a produção do produto A, é uma operação que ―consome‖ e ―produz‖ recursos, tais como o 

reactor, os reagentes B e C, o vapor de aquecimento, entre outros (ver Figura 14). 
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Figura 14 - Exemplo de representação de RTN (Pantelides, 1994) 

3.5.3.2.  Modelo matemático da representação RTN 

A descrição da formulação do modelo RTN terá como base o texto de Pantelides (1994).  

Uma vez que o modelo RTN admite uma uniformização dos recursos, são somente necessárias três 

classes de restrições para definir este modelo. Para tal são necessárias três variáveis: alocação da 

tarefa,    , a dimensão do lote,    , e a disponibilidade de recurso,    , todas referentes a um 

intervalo de tempo t. Em comparação com o modelo STN, o modelo RTN simplifica o problema 

tornando-o num problema de balanço aos recursos para cada período de tempo. 

Balanço aos recursos 

A restrição referente à seguinte equação (Equação 25), através da variável    , descreve a 

variabilidade da disponibilidade do recurso r entre os intervalos de tempo devido a interacções com 

as tarefas i em fase activa e com o ambiente externo. A variável binária          toma o valor de 1 

quando a tarefa i está activa, isto é, se inicia a t’ intervalos antes do tempo t. Assim, o modelo lida 

correctamente com a variabilidade das quantidades de recurso durante a execução de uma tarefa. 

O parâmetro     define a quantidade de recurso r proveniente (valor positivo) ou retirado (valor 

negativo) pelo ambiente externo no intervalo de tempo t. 

Os parâmetros       e       indicam as quantidades discreta ou contínua produzidas (valor positivo) ou 

consumidas (valor negativo) do recurso r, durante o processamento da tarefa i no intervalo de tempo 

t’ (relativo ao início da execução da respectiva tarefa). Por exemplo, considera-se o caso do recurso 

ser uma unidade de processamento (uma máquina) e a tarefa que vai utilizar esta unidade tem uma 

duração de processamento igual a 4. Para caracterizar esta tarefa, uma vez que o seu recurso é uma 

máquina que está a ser ou não utilizada, usa-se o parâmetro com evolução discreta. Logo, no início 

da tarefa         (máquina ligada ou reservada), no final          (máquina desligada ou 

dispensada), e durante a execução da tarefa         (máquina indisponível). Os restantes 

parâmetros responsáveis por esta mesma tarefa e mesmo recurso serão nulos. 
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 Além destas variáveis, a disponibilidade máxima do recurso r é limitada pela restrição definida pela 

equação abaixo (Equação 23). No caso em que se trata de recursos do tipo elemento único (como 

por exemplo o recurso máquina), o limite de capacidade será sempre igual à unidade. 

                                           
   
    

        
                                (25) 

Restrições operacionais 

Várias restrições podem ser incluídas nesta classe de restrições, contudo a mais usada é a restrição 

referente à dimensão mínima e máxima do lote respectivamente à capacidade do equipamento de 

processamento r (Equação (26)). 

   
              

                     
                                              (26) 

3.5.4. Conclusão 

Apesar do modelo STN ser mais complexo e extenso em termos matemáticos, o modelo adapta-se à 

maior parte dos problemas de escalonamento. Contudo, o desenvolvimento da representação RTN 

veio a simplificar o modelo matemático. Uma vez que para o estudo da generalidade dos casos a 

formulação matemática do modelo RTN é equivalente à do modelo STN, o modelo mais recente, 

RTN, tornou possível aprofundar o estudo de problemas complexos (Pantelides, 1994). 

Tendo em conta que o caso de estudo deste trabalho é relativamente simples, pois não apresenta 

muitas variáveis nem muitas restrições, seria indicado aconselhar o uso do modelo RTN para 

representar o problema em questão. Segundo Maravelias e Grossmann (2003), existe, contudo, uma 

dificuldade associada à utilização da função objectivo definida (makespan) nestes modelos devido ao 

fraco desempenho computacional, pelo que uma formulação mais direccionada ao problema ganha 

vantagem na selecção da representação do sistema. 

Tendo o modelo e a representação do problema definidos, deve-se proceder à optimização do 

problema, para tal é necessário seleccionar o método de solução. Os métodos de solução mais 

adequados serão abordados na secção seguinte. 

3.6.  Métodos de Solução  

A escolha do método de solução dependerá do desempenho do algoritmo. Este critério é um índice 

utilizado para seleccionar a melhor agenda de sequências de tarefas a ser implementada no sistema, 

quando existe mais do que uma solução possível. O índice é específico ao objectivo que se pretende 

do modelo. Em geral, comparam-se as soluções obtidas segundo o melhor tempo global de 

processamento (tempo necessário para processar todas as tarefas). Além disso, associado à tarefa 

pode estar a componente custo de processamento, custo de retenção do produto em inventário ou o 

custo associado ao atraso relativo à data de entrega do produto final ao cliente. 

Nesta parte do trabalho serão descritos, inicialmente os métodos de optimização, que englobam os 

métodos exactos e as heurísticas. No caso dos métodos exactos refere-se especificamente o método 
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de branch-and-bound. Em seguida, serão explicadas as heurísticas, entre as quais serão definidas 

as heurísticas simples, as meta-heurísticas e algumas heurísticas mais presentes na literatura 

aplicadas ao problema de escalonamento de tarefas em máquinas em paralelo. Por fim, será feita 

uma descrição do método de solução através da simulação. 

3.6.1. Métodos Exactos 

O branch-and-bound, segundo Hillier e Lieberman (2005) é uma técnica muito aplicada, com 

sucesso, a uma larga variedade de problemas de programação inteira que se caracterizam, em geral, 

pelo seu processo enumerativo excessivamente grande. Para lidar com este tipo de problemas, esta 

técnica baseia-se na ideia de ―dividir e conquistar‖, de forma a dividir o problema em vários sub-

problemas suficientemente pequenos (―dividir‖) ao ponto de ser possível executar a sua resolução 

(―conquistar‖). A fase em que se divide o problema original é a acção de branch (―podar‖). Em cada 

branch existe uma solução, a acção de bound (―construir um limite‖) é feita à medida que se 

descobre uma solução melhor à anterior. O algoritmo ao executar o branch a todo o problema (―a 

árvore‖) garante que a melhor solução encontrada representa a solução óptima. 

3.6.2. Heurísticas 

Alguns problemas apresentam níveis de complexidade para os quais pode não ser possível 

encontrar-se a solução óptima em tempo útil. Contudo, é importante encontrar uma solução que seja 

suficientemente próxima da solução óptima. Os métodos heurísticos, em geral, são utilizados para 

este efeito e consomem menos recursos no processo de resolução do problema comparativamente 

aos métodos exactos. Uma heurística é composta por um algoritmo iterativo, tal que, em geral, cada 

iteração corresponde a uma solução melhor que a iteração anterior. Na maioria dos casos não existe 

uma garantia quanto à qualidade da solução devolvida pelo método (Hillier e Lieberman, 2005). 

Serão apresentadas brevemente heurísticas de utilização de largo espectro, as meta-heurísticas 

(com base em de Hillier e Lieberman (2005)) e, em seguida, serão revistas as heurísticas mais 

comuns na literatura para o tipo de problema em estudo, segundo Cheng e Sin (1990). 

3.6.2.1.  Meta-heurísticas 

A meta-heurística fornece uma estrutura generalista que serve de guia para o desenvolvimento de 

um método heurístico específico adaptado a um dado problema. A meta-heurística é um processo 

iterativo capaz de fugir ao(s) óptimo(s) local(ais) de forma a concentrar-se numa região onde se 

encontra, provavelmente, a solução óptima. 

O critério de paragem dos algoritmos deve ser previamente seleccionado pelo decisor. Os algoritmos 

relativos às meta-heurísticas definidas neste texto apresentam critérios de paragem semelhantes que 

se baseiam num número fixo de iterações, numa quantidade fixa de tempo CPU ou num número fixo 

de iterações consecutivas sem apresentarem qualquer melhoria. No final, qualquer um dos métodos 

devolve a melhor solução encontrada de entre as iterações efectuadas. As meta-heurísticas 

apresentadas serão a pesquisa tabu (tabu search), o simulated annealing e o algoritmo genético. 
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3.6.2.1.1. Pesquisa tabu 

Esta meta-heurística baseia-se na contínua pesquisa de óptimos locais. O método após ter 

encontrado um óptimo (local ou global), não pára a pesquisa. A solução encontrada é guardada ―à 

parte‖, o que permite ao método continuar a pesquisa por iterações de uma nova solução pior ou 

melhor. Assim sendo, a solução inicialmente encontrada torna-se um ―tabu‖, isto é, ao procurar por 

novas soluções junto da vizinhança da solução actual não se permite que quer a solução actual quer 

as n anteriores soluções sejam encontradas de novo, sendo este conjunto de soluções a lista tabu.  

Note-se que o algoritmo deve ser adaptado consoante a evolução que se pretende deste, 

dependendo do problema a resolver. Uma vez que o algoritmo somente propõe uma estrutura geral e 

linhas de orientação para a estratégia de pesquisa (Hillier e Lieberman, 2005). 

3.6.2.1.2.  Simulated annealing 

A meta-heurística simulated annealing foca-se essencialmente na pesquisa da montanha mais alta 

(onde se pretende descobrir o cimo da montanha mais alta entre uma fileira de várias montanhas – 

no caso da maximização de uma função). O método selecciona aleatoriamente regiões que 

pertencem ao domínio onde a função é válida, visto que o óptimo global pode estar em qualquer 

parte do domínio da função em questão. A diferença entre este método e o anterior está na selecção 

da próxima região a ser pesquisada. A pesquisa evolui gradualmente para valores maiores, pois a 

maior parte da pesquisa situa-se nas subidas e rejeita iterações que tendem para a descida. Se for 

dado tempo suficiente à pesquisa, provavelmente, o processo atingirá o cimo da montanha mais alta 

(Hillier e Lieberman, 2005). 

O algoritmo selecciona a próxima iteração aleatoriamente. Se a próxima iteração corresponder a uma 

subida, o algoritmo evolui normalmente. Mas existe uma regra que se aplica quando a próxima 

iteração é uma descida, no caso de se tratar de uma função objectivo de maximização. A regra é 

composta pelo cálculo da probabilidade que permitirá à iteração descer. Isto é, esta devolve uma 

probabilidade alta de aceitar a próxima iteração a descer caso se trate de uma solução ligeiramente 

pior à anterior e devolve uma probabilidade baixa, caso contrário. 

3.6.2.1.3. Algoritmo genético 

Segundo Hillier e Lieberman (2005), este algoritmo é muito eficaz na pesquisa da região que contém 

o óptimo global, isto é, na pesquisa da montanha mais alta. 

O algoritmo genético baseia-se essencialmente na teoria da evolução biológica de Darwin. As 

espécies com melhor adaptação ao meio ambiente transmitem uma vantagem à geração seguinte, 

aumentando as hipóteses de sobrevivência. Aquele filho que herdar os melhores genes tem maior 

probabilidade de sobreviver como adulto e gerar uma nova geração de bons genes. Para além da 

herança, as mutações também explicam a geração de novos genes (melhores, piores ou sem efeito).  

Fazendo analogia com esta teoria, os membros gerados de uma dada espécie representam soluções 

viáveis, a forma como se adapta cada membro ao meio ambiente corresponde ao valor da função 
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objectivo, cada geração é uma iteração do algoritmo e, finalmente, o facto dos membros mais 

adaptados sobreviverem significa que o algoritmo evolui para mais perto da solução óptima. 

3.6.2.2.  Heurísticas mais comuns de resolução de problemas de máquinas em paralelo 

Os métodos heurísticos (simples) baseiam-se no senso comum de diferentes autores. Consoante o 

problema, essas ideias têm que sofrer uma transformação de forma que o método heurístico 

correspondente esteja o mais adaptado possível ao problema a tratar. O conceito em inglês que se 

refere a esta adaptação é ―to tailor‖. Assim sendo, sempre que um autor se confronta com um 

problema que ainda não tenha sido abordado anteriormente, deve proceder à construção total do 

método. As meta-heurísticas proporcionam um processo de resolução mais geral, tornando 

desnecessário a construção total do método (Hillier e Lieberman, 2005). 

Esta parte do trabalho terá como principal base o trabalho de Cheng e Sin (1990), no qual é 

apresentado o estado da arte dos algoritmos utilizados para a resolução de problemas de máquinas 

em paralelo sem preemption, e para problemas em que o objectivo é a minimização do makespan. 

Segundo estes autores, o escalonamento de tarefas em problemas de máquinas em paralelo envolve 

três principais tipos de listas de prioridades (Scheduling List). Uma lista de prioridades significa que 

antes da alocação das tarefas, as tarefas são ordenadas numa lista. Em seguida, a tarefa com maior 

prioridade (aquela que estiver no topo da lista) será processada por uma das máquinas que se 

apresentar primeiro em estado disponível. A lista pode ser construída aleatoriamente, por ordem de 

preferência, segundo alguma restrição, ou por ordem da duração de processamento de cada tarefa 

de uma forma ascendente ou descendente. 

Nos textos de Graham (1966, 1969) é demonstrado que, para o tipo de algoritmo que se apoia no 

tipo de lista aleatória (random - RDM), o rácio de desempenho absoluto (quociente entre valor obtido 

por um dado algoritmo e a solução óptima), RRDM, apresentaria o seguinte valor (Equação (27)): 

                                                                         (27) 

onde m é o número de máquinas presente no sistema. 

Note-se que para o problema de uma só máquina este rácio é igual a 1, o que está de acordo com o 

que se poderia prever, uma vez que o valor de 1 corresponde ao valor que se pretende do rácio de 

desempenho absoluto. 

Mais tarde, Graham (1979) propõe outro tipo de algoritmo, o pairwise interchange (PI). Após a 

aplicação das tarefas segundo a listagem aleatória, o algoritmo executa substituições entre pares de 

tarefas até se deixar de verificar um melhoramento na solução final. O respectivo rácio apresenta o 

seguinte valor (Equação (28)): 

                                                                      (28) 

Este algoritmo apresenta um rácio ligeiramente melhor que o rácio baseado na listagem aleatória. 

No texto de Achugbue e Chin (1981) é demonstrado que o rácio de desempenho absoluto para o 

algoritmo associado à listagem aleatória de tarefa é menor quanto menor for o valor de  (Equações 
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(30) e (31)). Tal que  é um grau de semelhança, em termos temporais, entre duas tarefas que é 

definido da seguinte forma (Equação (29)): 

                                                                         (29) 

onde tmax e tmin correspondem à tarefa com a maior e menor duração de processamento, 

respectivamente.  
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Contudo, para valores de  inferiores ou iguais a 4, estes autores não conseguiram tirar conclusões 

quanto ao valor de RRDM devido à natureza discreta do problema. 

Conforme o que foi demonstrado, a forma de construir uma lista de prioridades de tarefas deve ser, à 

primeira vista, de uma forma aleatória. Contudo, no texto de De e Morton (1980) afirma-se que se 

deve evitar deixar para último tarefas com longas durações nos problemas em que se pretende 

minimizar o makespan. No texto de Graham (1969) foi provado que o rácio de desempenho absoluto 

de um algoritmo que segue uma lista construída de acordo com as durações de processos das 

tarefas de forma descendente (LPT) tem o seguinte valor (Equação (32)): 

     
 

 
 

 

 
                                                               (32) 

Neste mesmo texto (Graham, 1969), o autor propõe um algoritmo, o algoritmo k, tal que as primeiras 

k  tarefas são alocadas às máquinas de uma forma optimizada e as restantes n-k (onde n é o número 

de tarefas total do problema) são alocadas de uma forma aleatória. Este novo algoritmo apresenta o 

seguinte rácio (Equação (33)): 

     
     

   
 

 
 
                                                            (33) 

Tal como se observa, o rácio apresenta o seu menor valor quando k é igual a um múltiplo de m. Além 

disso, para outros valores de k, o rácio toma os seguintes valores (Equação (34)): 

 
 
 

 
                 

 

 
     

               
 

 
 

 

 
      

                
 

 
 

 

 
 

                                       (34) 

Mais tarde Sahni (1976 e 1977) mostrou que o algoritmo k não obtém soluções em tempo polinomial, 

sendo que a sua complexidade aumenta exponencialmente com o aumento de k. Assim sendo, este 

autor propõe o algoritmo rounded dynamic programming (RDYN). Este algoritmo não demonstra o 

mesmo problema que o algoritmo k, mas depende do nível de exactidão, denotado por . Para cada 
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valor de , é gerado um algoritmo diferente. O rácio deste algoritmo apresenta o seguinte valor 

(Equação (35)): 

        
   

   
                   

    

  
                                            (35) 

onde n é o número total de tarefas no problema e ti é a duração de processamento de cada tarefa i. 

Ibarra e Kim (1976) propõem um novo rácio para o algoritmo LPT (Equação (36)): 

       
    

       
                                                            (36) 

3.6.3. Simulação 

A simulação é outra técnica bastante comum área de investigação operacional. As suas principais 

características consistem no facto de ser uma técnica que pode incluir muito detalhe do sistema e 

uma ferramenta muito intuitiva. 

A descrição desta técnica terá como base os livros de Hillier e Lieberman (2005) e de Cheema 

(2005). 

Esta técnica é muito útil quando se tratam problemas reais muito complexos e difíceis de serem 

convertidos em modelos matemáticos. A utilização de um modelo de simulação permite ao decisor 

analisar o comportamento e as interacções entre vários componentes do sistema quando submetido 

a condições pré-estabelecidas. A execução de uma simulação requer um modelo de simulação bem 

detalhado, sendo necessário a formulação do estado actual do sistema, possíveis estados a que o 

sistema poderá ficar submetido, possíveis eventos, um sistema temporizador para simular o tempo, 

um método para gerar aleatoriamente os eventos e uma fórmula para identificar a transição entre 

estados diferentes devido à ocorrência dos eventos. 

No caso de uma situação real ser demasiado complexa para ser modelada matematicamente, a 

utilização da simulação pode tornar possível a análise da situação. Com a simulação torna-se 

possível visualizar efeitos de longa duração num curto espaço de tempo. 

Contudo, a técnica de simulação apresenta limitações e a utilização de um modelo matemático torna 

a análise do problema mais precisa e, muitas vezes, mais económica, uma vez que basta correr um 

processo de optimização para obter a solução óptima. Além disso, cada solução obtida por 

simulação é única e específica ao problema analisado. 

3.6.4. Conclusão 

De acordo com as definições dos métodos mais utilizados para resolver problemas de optimização, a 

resolução do problema em estudo basear-se-á no método exacto branch-and-bound visto que a 

solução obtida é a solução óptima. Note-se que, actualmente, existem métodos de simulação 

capazes de garantir a optimização do sistema. 
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A resolução de problemas de escalonamento de tarefas em máquinas em paralelo (sem preemption) 

também pode ser feita através da utilização da heurística baseada numa lista de prioridades 

(scheduling list). Contudo, deve-se ter em atenção que as heurísticas apresentadas (ver parágrafo 

3.6.2.2) não tinham em conta o facto da duração de processamento de cada tarefa depender do local 

desta na sequência de tarefas. Visto que as durações variam ao longo do dia, não seria possível 

utilizar directamente as heurísticas apresentadas, devendo ter que sofrer alguma alteração a fim de 

incluir esta condição. 

3.7.  Metodologia 

No ano 2006 foram feitas várias reformas em todo o sistema que envolvia a logística do material 

clínico do Hospital. As principais mudanças foram a construção do AC, local onde se centralizou a 

armazenagem de todo o material clínico e algum hoteleiro utilizado no Hospital (5% da totalidade dos 

artigos armazenados no AC é material hoteleiro), a implementação da aplicação informática que 

funciona à base da leitura de código de barras através da utilização do PDT e a utilização do sistema 

Kanban. 

Segundo o que foi demonstrado no Capítulo 2, entre as equipas responsáveis pelo funcionamento do 

AC do HSM, a equipa de distribuição é aquela que tem demonstrado maiores dificuldades. Após 

acompanhar e entender o trabalho dos funcionários responsáveis pela distribuição de material clínico 

ao serviços Kanban, que representam 104 serviços hospitalares, propôs-se a optimização deste 

através do estudo de sequências de entregas, tendo em conta que a duração de cada entrega varia 

ao longo do dia de trabalho.  

Durante a recolha de dados, verificou-se que a variabilidade das durações de cada entrega 

dependia, essencialmente, da disponibilidade dos elevadores do HSM. Como não existem 

elevadores exclusivos para funcionários que necessitam de transportar grandes quantidades de 

material (rouparia, material clínico ou material de restauração), qualquer pessoa (funcionário, 

paciente, médico, enfermeiro ou visitante) tem acesso a qualquer um dos elevadores. Naturalmente, 

a disponibilidade do elevador é tanto maior quanto menor é a sua utilização num dado instante.  

Após a recolha dos dados referentes a tempos de deslocação nos elevadores, estes serão 

agrupados em fases diárias, segundo a variabilidade registada. Logo, considerar-se-á que durante 

uma mesma fase, a duração da deslocação será a mesma. 

 

A fim de caracterizar a variabilidade das entregas diárias, foi feita uma extensa recolha de tempos de 

entrega de material a cada serviço Kanban ao longo de cada dia útil. Os tempos medidos têm em 

consideração o piso onde se localiza o serviço em questão, a hora em que é feita a deslocação entre 

a Sala de Distribuição (local onde estão guardados os carros de picking) e o serviço, qual o elevador 

utilizado e o tempo de reposição do material no respectivo AA do serviço (ver Anexo 2 – Durações 

totais das tarefas consoante o cenário considerado). Note-se que é tido em conta que os artigos de 
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alguns serviços podem ser transportados no mesmo carro do picking, visto que os serviços estão 

proximamente localizados. Nestes casos, o tempo da deslocação só é contabilizado uma vez. 

A partir dos dados recolhidos, será proposta uma sequência de tarefas para cada cenário 

considerado tendo em conta os serviços que devem ser satisfeitos (ver Anexo 1 – Lista de entregas 

pré-agendadas) e o número de distribuidores disponível. Neste trabalho, considerar-se-á que uma 

tarefa inclui as deslocações de ida e de volta do distribuidor com o carro do picking, as durações de 

reposição de material de cada serviço transportado no mesmo carro e um intervalo de descanso do 

respectivo distribuidor. 

O método exacto, com implementação e resolução através da aplicação da ferramenta GAMS, será a 

metodologia de resolução utilizada. O objectivo será minimizar o tempo total de entregas (o 

makespan) em cada dia útil. A escolha do método exacto está relacionada com várias questões. Em 

primeiro lugar não se encontrou nenhum problema e respectivo método de solução para tempos de 

processamento diferentes conforme a fase do dia. Assim sendo, qualquer método de solução a usar 

teria de ter em conta esta questão e, como tal, optou-se pela programação matemática para 

representar o sistema. Por outro lado, apesar de em termos de desempenho a optimização por 

métodos exactos poder ser mais exigente em termos de recursos computacionais e temporais, a 

distribuição neste caso é feita de forma repetitiva. Assim, as soluções obtidas têm validade temporal 

relativamente alargada. Por fim, tratando-se de um estudo exploratório em que se pretende verificar 

a sistematização da operação e também a capacidade do serviço, o método exacto mantém-se 

válido. De forma a diminuir o potencial impacto em termos computacionais que esta opção possa ter, 

será utilizado um algoritmo de solução comercial, o CPLEX (comercializado pela IBM) e serão 

adoptadas estratégias de redução de dimensão do problema.  

Serão ainda estudadas algumas políticas que possam melhorar o tempo de distribuição e que não 

são prática actual (como por exemplo variar o início da hora de almoço). Será feita uma análise de 

sensibilidade, nomeadamente ao tempo das tarefas ou disponibilidade de recursos. 
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4. Definição do modelo matemático 

4.1.  Definição do problema e pressupostos 

O problema consiste na optimização do funcionamento da equipa de distribuição do AC do HSM. A 

equipa de distribuição tem duas funções: transportar o carro do picking cheio e vazio entre a Sala de 

Distribuição e o AA do respectivo serviço e repor o material nesse armazém (definição de uma 

tarefa). Note-se que se inclui na tarefa um intervalo de descanso após a execução das funções. O 

número de unidade de artigos repostos corresponde às unidades de artigos consumidos, pelo 

respectivo serviço, até ao dia anterior do dia que é feita a reposição (característica do sistema 

Kanban).  

O índice de desempenho é medido segundo a duração que esta equipa exerce a totalidade da tarefa. 

Sabendo que a duração das deslocações no Hospital depende da hora do dia, a sequência de 

entregas é um dos principais aspectos estudados neste trabalho que influenciam na duração da 

tarefa.  

Após a recolha das durações das deslocações, segundo estes resultados, serão identificadas fases 

do dia nas quais se verificam que as deslocações, para cada elevador, não variem mais do que 3 

minutos. Desta forma, em cada fase será admitida uma duração média para a deslocação em cada 

elevador estudado. 

Além deste aspecto, foram identificados outros pontos relacionados com a arrumação do AA e do 

carro do picking relevantes para o índice de desempenho que serão, igualmente, identificados. 

Uma entrega (ou tarefa) consiste na deslocação do carro do picking, com o material a ser reposto no 

AA do serviço em questão, desde a Sala de Distribuição até ao serviço, na reposição do material no 

armazém, no percurso inverso e um intervalo de descanso. Para tal admitem-se os seguintes 

pressupostos: 

- O número de tarefas e as respectivas durações são previamente conhecidos, tal como o número de 

distribuidores. Note-se que a duração de cada tarefa é independente do distribuidor que a exerce; 

- Cada tarefa deve ser executada uma só vez por um só e qualquer elemento da equipa de 

distribuição (distribuidor), e este não pode executar mais do que uma tarefa em simultâneo (tal como 

uma tarefa não pode ser executada simultaneamente por mais do que um distribuidor); 

- Todas as tarefas pré-agendadas devem ser executadas todos os dias úteis semanais, à excepção 

dos feriados em que os distribuidores não trabalham. Diariamente, as tarefas podem ser executadas 

entre as 9h e as 17h. Além disso, tendo em conta que os trabalhadores não devem permanecer à 

espera da hora mais indicada para executar a primeira tarefa de uma dada fase, a execução de 

tarefas deve iniciar-se no início de cada fase (o mais cedo possível). Durante o almoço, entre as 13h 

e as 14h, os distribuidores não trabalham, contudo é uma possibilidade variar este intervalo; 
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- Uma vez iniciada a tarefa, esta terá que ficar concluída sem sofrer qualquer interrupção 

considerada fora do âmbito da definição de uma tarefa; 

- O início e o final de uma dada tarefa devem ser realizados dentro do período de uma mesma fase; 

- Em cada tarefa é considerado um intervalo fixo, para o descanso do distribuidor, no valor de 10 

minutos; 

- Não existem tarefas prioritárias; 

- Considera-se que um dia útil corresponde às horas de trabalho de um distribuidor, isto é, entre as 

9h e as 17h (não incluindo a hora de almoço que ocorre entre as 13h e as 14h); 

- O transporte do material é sempre feito nos carros do picking; 

- Admite-se a possibilidade dos artigos de dois ou mais serviços irem no mesmo carro do picking; 

- Considerando que, para uma semana normal, o consumo de unidades de artigos é constante, 

admite-se que para cada serviço a quantidade de material a ser reposto é constante. Logo, a 

variabilidade da duração da tarefa depende somente da deslocação do distribuidor com o carro do 

picking consoante a hora do dia em que esta é executada. Assim sendo, para as recolhas de dados, 

foram seleccionadas semanas ditas normais, ou seja, semanas sem feriados, fora da época de férias 

e que não apresentavam consumos/requisições de artigos fora do previsto; 

- Visto que as funções além das funções do AC (lavandaria, restauração, transporte de lixo, horário 

de consultas e de visitas e horário da troca de turnos) funcionam de forma igual todos os dias úteis, 

admite-se que numa semana normal, a afluência de pessoas no Hospital não varia consoante o dia 

da semana. Portanto, a quantidade de pessoas presentes no Hospital, num dado momento do dia, é 

igual para qualquer dia útil da semana; 

- A lista de serviços que necessitam de reposição de material (os serviços Kanban) é previamente 

estipulada pela equipa de gestão do AC. Admitindo que o número e o tipo de serviços não alterem, 

cada dia útil semanal terá a mesma lista diária todas as semanas (semana normal) (ver no Anexo 1 

os serviços Kanban que são satisfeitos consoante o dia útil). No caso de existirem feriados numa 

dada semana, as listas diárias dessa semana são alteradas e programadas na semana anterior a fim 

de compensar as entregas não executadas durante o feriado; 

- A deslocação dos distribuidores pode ser feita pelos elevadores de carga número 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15 e SN (elevador sem número). Note-se que os elevadores 16 e 17 não são de carga e 

os elevadores 2 e 3 apesar de serem de carga não estão incluídos na lista uma vez que estiveram 

em manutenção na maior parte do tempo em que foi feita a recolha de dados. Além disso, não foram 

incluídos os elevadores 6 e 12, visto que durante o dia se registaram, em média, valores acima dos 

10 minutos de espera cada vez que estes eram chamados, enquanto que os elevadores 

considerados apresentavam uma média de 8 minutos na deslocação de ida ou volta. Assim sendo, 

opta-se por um percurso alternativo e mais rápido para os serviços com acesso directo pelos 

elevadores 6 e 12. 
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Após a definição do problema e a identificação dos respectivos pressupostos, deve-se explicar a 

determinação dos dados necessários para a resolução do problema. De modo a construir o modelo 

de optimização aqui conceptualizado, é necessário conhecer a duração das tarefas. Para tal, o 

primeiro procedimento consiste em proceder à sua determinação, que será detalhada na secção 

seguinte. 

4.2.  Determinação da duração das tarefas 

Em seguida será descrito a forma como os dados foram recolhidos. Tendo em conta que a duração 

das tarefas é um parâmetro, a recolha de dados diz respeito às durações necessárias para a 

deslocação de ida e volta do carro do picking entre a Sala de Distribuição e o AA e para a reposição 

do material no respectivo AA. 

Cada uma das tarefas de distribuição de um carro do picking consiste em sair da Sala de Distribuição 

e chegar a um dos elevadores, esperar pelo elevador, tomar o elevador até ao andar desejado, 

deslocar o carro do elevador até ao AA do serviço hospitalar respectivo, arrumar o material, regressar 

da mesma forma à Sala de Distribuição e descansar durante um breve intervalo. A duração de cada 

tarefa incluirá por isso cada uma destas componentes, em seguida abordadas. A fim de se entender 

geograficamente a localização dos serviços Kanban no HSM, será previamente feita uma breve 

descrição sobre este tema.  

4.2.1. Localização dos serviços Kanban 

Cada especialidade de saúde presente no HSM está localizada no mesmo lado do edifício e em 

vários andares. O que permite, através do mesmo elevador, aceder a todos os tipos de cuidados 

dessa mesma especialidade. Por exemplo, a especialidade de oftalmologia situa-se na zona dos 

elevadores 13 e SN, dispõe do bloco de cirurgia e do atendimento de consultas no piso 1 e o 

respectivo internamento e serviço de urgência no piso 2. O mesmo se passa com a especialidade de 

ortopedia que se situa na zona dos elevadores 9 e 10 (elevadores centrais) e 7. Tal que o 

atendimento de consultas e internamento estejam no piso 6 e o bloco operatório e as técnicas de 

reumatologia situam-se no piso 7. Assim sendo, a hora em que é feita a distribuição e recolha da 

comida limitará a utilização do respectivo elevador aos distribuidores dos materiais. 

Cada serviço Kanban do HSM usufrui da reposição de artigos, nos respectivos AA, por parte da 

equipa de distribuição. Actualmente existem 104 serviços Kanban localizados por toda a área do 

Hospital desde o piso 1 ao piso 9. Por exemplo, na Figura 15 podem-se observar as localizações dos 

AA presentes no piso 1. Nesta mesma figura estão representados os percursos directos para aceder 

aos AA 35, 40, 41, 42 e 90 a partir do local onde os carros do picking, repletos de artigos, ficam a 

aguardar pela disponibilidade de um distribuidor (ao lado da Sala de Distribuição no piso -1, diante 

dos elevadores 9 e 10).  

O piso -1 é o único piso no HSM no qual se pode ter acesso a todos os elevadores a partir de 

qualquer ponto deste piso. Desta forma, qualquer que seja o elevador a ser utilizado, o distribuidor 
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como carro do picking desloca-se pelo piso -1 até ao elevador que esteja mais próximo do destino 

requerido. Na Figura 15, o tracejado interrompido e cheio representam os percursos feitos nos pisos -

1 e 1, respectivamente. 

 

Figura 15 - Representação da localização dos AA no piso 1 do HSM e identificação do percurso directo 
para se chegar aos AA 35, 40, 41, 42 e 90 

Pode-se observar na figura acima que os AA 35 e 90 têm acesso através dos elevadores 7 e 8 

(percursos alternativos). Tal como os AA 40, 41 e 42 podem ter um acesso alternativo pelo elevador 

14.  

4.2.2. Recolha dos dados  

A recolha de dados, realizada em semanas normais, consiste tanto na recolha das durações das 

componentes acima explicitadas, como no tratamento destes a fim de se determinar o número de 

fases e a duração média de cada tarefa em cada uma das fases. 

Os dados foram recolhidos durante períodos normais de actividade do Hospital nas quais não se 

verificaram excessos de consumos/requisições, semanas com feriados e fora da época de férias 

(cenário geral). A recolha de dados foi feita num período de 6 meses entre os meses de Fevereiro e 

Julho (as semanas seleccionadas para a recolha de dados, o número de dias despendido para a 

recolha de dados referentes às deslocações em cada elevador e às reposições podem ser 

observadas no Anexo 3). Além disso, a fim de se saber o impacto de um período de férias no 

escalonamento de tarefas, optou-se por fazer uma recolha de dados durante o mês de Agosto. Para 

tal, seleccionaram-se 4 dias úteis durante as semanas de 1/08 a 5/08 e de 22/08 a 26/08. 
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4.2.2.1.  Recolha da duração das deslocações 

No caso da duração das deslocações, foram medidas as durações das viagens de elevador entre 

pisos, com início no momento em que o elevador era chamado até ao momento em que se saía no 

piso pretendido. Ao mesmo tempo que era feita esta medição, registava-se a hora a que o elevador 

era chamado.  

Para cada elevador estudado, segundo os pressupostos acima referidos (ver Parágrafo 5.1), foram 

registadas durações de deslocação entre as 9h e as 17h. Para cada elevador foram despendidos 3 

dias úteis para a recolha da duração das deslocações (à excepção dos elevadores 9, 10 e 14, 15 

que, tendo em conta a sua proximidade, a recolha de dados foi feita em conjunto para cada um dos 

destes conjuntos). Assim sendo, foram necessários 30 dias úteis para recolher as durações das 

deslocações para cada um dos 12 elevadores considerados. 

Na medição das deslocações teve-se em conta que o funcionário com o respectivo carro do picking 

deve ceder prioridade ao transporte de pacientes por macas ou cadeiras de rodas sempre que 

ambos não caibam no elevador. Neste caso, o funcionário deve sair do elevador e voltar a chamá-lo. 

Verificou-se que nestas ocorrências as deslocações aumentam, em média, para o triplo do tempo. 

Além disso, por cada elevador estudado, não se registaram mais do que 3 ocorrências deste tipo em 

cada dia. Assim sendo, estas situações não são tidas em conta visto que a necessidade de 

transportes de doentes com prioridade é aleatória e de carácter pontual. 

4.2.2.2.  Recolha da duração das reposições 

No caso da duração da reposição de material nos AA, as durações não são influenciadas pela 

afluência do Hospital. Logo, foram registados dados desde o momento em que o funcionário chegava 

ao serviço até ao seu abandono, incluindo a validação feita em papel (assinatura requerida da parte 

do enfermeiro chefe) e a respectiva reposição dos artigos. 

A média da duração das reposições baseou-se no acompanhamento do trabalho dos distribuidores e 

na quantidade de artigos repostos. O acompanhamento foi efectuado de forma a seleccionar 2 vezes 

cada dia útil da semana (o equivalente a 2 semanas), uma vez que a lista de serviços Kanban 

satisfeitos é diferente consoante o dia útil da semana.  

 

O passo seguinte à recolha dos dados é o tratamento destes. O tratamento permitirá determinar o 

número e a duração das fases diária e as durações de cada tarefa em cada uma das fases a utilizar 

no modelo matemático. 

4.2.3. Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados permite organizar e analisar os dados recolhidos a fim de se identificar 

quantas fases existem por dia, qual a duração de cada fase e qual o valor médio das durações das 

deslocações e das reposições de artigos. Este processo foi feito através da aplicação Microsoft 

Excel. 
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4.2.3.1.  Tratamento dos dados referentes às durações das deslocações 

Após a recolha de dados, para cada elevador foram construídas tabelas onde se registou a duração 

em função da hora do dia, e para cada serviço foram registados o número de artigos arrumados e a 

respectiva duração necessária. Tendo em conta que o distribuidor ao arrumar cada artigo, arruma 

todas as unidades de uma vez só, um artigo é referido como um conjunto de unidades de um mesmo 

artigo.  

Através da observação da representação gráfica da variação das durações em função da hora do 

dia, foi possível serem identificadas 3 fases do dia. Um exemplo deste processo é apresentado no 

Gráfico 2 que retrata o funcionamento do elevador 5 ao longo das horas de trabalho do distribuidor.  

 

Gráfico 2 – Duração da deslocação, ao longo do dia,  desde o piso -1 ao piso 8, através do elevador 5 

É possível observar no gráfico acima que existem 3 conjuntos de dados distintos: entre as 9h e as 

13h, 14h e as 16h, e entre as 16h e as 17h. Além disso, podem-se visualizar 3 medidas (a vermelho 

no Gráfico 2) fora dos intervalos dos conjuntos de pontos, referentes à presença de transporte de 

pacientes (macas ou cadeiras de rodas), que obriga o carro do picking a sair do elevador e voltar a 

esperar pela disponibilidade deste. No tratamento dos dados, tal como foi explicado no Parágrafo 

5.2.1.1, este tipo de valores não são contabilizados.  

Os 3 conjuntos de medições com valores médios diferentes verificados no Gráfico 2 devem-se ao 

facto de que entre as 9h e as 13h ser o horário de consultas e este se estender até às 16h, às 14h 

inicia-se a hora das visitas que termina às 16h, e às 16h decorre a mudança de turnos dos 

enfermeiros. Além destes eventos, existe a distribuição e recolha dos carros de comida por parte da 

equipa do Departamento de Hotelaria. Dependendo dos serviços, a distribuição e a recolha destes 

pode ser feita entre as 12h e as 14h. Note-se que existem outras equipas de trabalho que executam 

a suas funções ao logo de todo o dia, tais como a equipa de recolha de lixo e a equipa de lavandaria. 

Durante a recolha de dados foi possível observar que um funcionário do HSM é mais rápido a utilizar 

o elevador, pois sabe onde está e para onde quer ir, em comparação com os pacientes ou visitantes 

que não conhecem o Hospital e tomam algum tempo até aprender onde fica o seu ponto de destino. 

Isto explica o facto de que a partir das 14h, ao facto de estarem presentes mais pessoas não 
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funcionárias do HSM, as durações tendem a ser mais elevadas relativamente às durações registadas 

antes das 13h e depois das 16h.  

Segundo os dados obtidos e os horários de início e final de actividades presentes no HSM, foram 

identificadas 3 fases. Visto que não se verifica nenhuma actividade além da existência de consultas 

entre as 9h e as 13h (início do período de almoço dos distribuidores), o que corresponde a um fluxo 

de pessoas constante entre o piso de saída (piso 1) e o piso onde se localiza a respectiva consulta, 

considerou-se este intervalo como sendo a primeira fase do dia. Apesar da distribuição e recolha dos 

carros de comida ser feita ainda dentro desta fase, os dados recolhidos verificaram que a variação 

das durações das deslocações em elevador entre as 12h e as 13h não é suficientemente evidente a 

fim de se considerar uma nova fase entre estas durações. A segunda fase inicia-se às 14h (hora em 

que se finaliza o período de almoço dos distribuidores) e termina às 15h50. Esta fase é caracterizada 

pelo início e final da hora de visitas e pela mudança de turnos dos enfermeiros. A terceira fase inicia-

se às 15h50 e termina às 17h. Em geral é a fase em que se verificam menores durações, uma vez 

que o fluxo de pessoas é feito, principalmente, por pessoas que trabalham no Hospital. 

4.2.3.2. Tratamento dos dados referentes às durações das reposições 

Relativamente aos tempos necessários para repor o material nos AA, após registar uma vez as 

durações e o respectivo número de artigos, calculou-se o tempo necessário para arrumar um artigo. 

O mesmo foi feito numa segunda recolha de dados e verificou-se que o tempo necessário por artigo 

não variava mais do que 6% entre as duas recolhas (visto que as reposições podiam ser feitas por 

distribuidores diferentes). Feito isto, foi pedido ao Departamento do AC que fornecesse o número de 

artigos entregues semanalmente a cada serviço referentes a 4 semanas com funcionamento normal. 

A partir destes dados, foi feita uma média de artigos entregues semanalmente para cada serviço, 

com a qual se multiplicou o tempo de reposição por artigo. Como resultado, obteve-se o tempo de 

reposição total para cada serviço.  

Por fim, a soma das durações das deslocações, das reposições e do intervalo para descanso do 

distribuidor resulta no tempo total de uma tarefa para cada uma das fases. Para um mesmo serviço, 

entre as fases com maior e menor duração verificaram-se variações entre os 3% e 24%. Este valor 

mostra a existência de variabilidade da duração das tarefas ao longo dia. No Anexo 2 estão as folhas 

de cálculo com os totais por serviço e por fase para cada dia da semana. 

4.3.  Formulação matemática do problema 

Segundo a definição do problema em estudo e os pressupostos considerados anteriormente (ver 

Parágrafo 5.1), foi construído um modelo matemático onde se pretende minimizar o makespan. O 

que significa que o modelo, segundo os dados introduzidos, deverá calcular a melhor sequência de 

tarefas que apresente o menor tempo total de execução de todas as tarefas. Assim, o resultado final 

determinará para cada fase do dia a sequência de entregas que cada trabalhador deve realizar. 

Note-se que se consideram um número total de tarefas (entregas), máquinas (distribuidores), fases 

do dia e posições sequenciais iguais a NI, NM, NT e NP, respectivamente. 
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Em seguida será apresentado a formulação matemática do modelo que permitirá analisar o problema 

em questão. Em primeiro lugar será apresentada a lista de símbolos usada no modelo, incluindo os 

índices, conjuntos, parâmetros e variáveis. 

Índices 

 i – Tarefas 

 m – Máquinas 

 t – Fases do dia 

 p – Posição de processamento da tarefa numa dada fase (existem tantas posições quanto o 

número de tarefas) 

Conjuntos 

                  conjunto das tarefas a processar 

                  conjunto das máquinas disponíveis 

                  conjunto das fases do dia 

                  conjunto das posições sequenciais para processamento por máquina e 

fase do dia 

Parâmetros 

 tit – Início da fase t (minutos) 

 tft – Final da fase t (minutos) 

 tpi,t – Tempo de processamento da tarefa i na fase t (minutos) 

                       – Tempo máximo permitido (minutos) 

Variáveis 

Variável binária: 

 yi,m,p,t – Variável binária que toma o valor de 1 se a tarefa i é executada na máquina m na 

posição p na fase do dia t 

Variáveis positivas: 

 Tinici,m,p,t – Tempo inicial do processamento da tarefa i na máquina m na posição p na fase 

do dia t 

 Tproci – Tempo de processamento da tarefa i 

 Cmax – Makespan 

Em seguida será apresentado o modelo construído para representar o problema em estudo, incluindo 

a função objectivo e as restrições associadas. 
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Função objectivo 

A Equação 38 descreve, matematicamente, o makespan. O facto de se impor que o makespan deve 

ser superior a qualquer dos tempos finais de processamento de qualquer tarefa, em qualquer 

máquina e em qualquer fase do dia, irá impor uma função objectivo do tipo min-max, ou seja, 

minimizar um tempo que tem de ser maior do que qualquer tempo final de processamento existente 

(ver Equação 37). 

                                                                              (37) 

                                                                                    (38) 

Restrições  

A Equação (39) garante que cada tarefa seja executada exactamente uma vez. 

           
  
   

  
       

                                                                  (39) 

A Equação (40) garante que em cada posição de processamento de uma máquina numa dada fase é 

atribuída, no máximo, uma tarefa. Esta restrição define a não sobreposição de execução de tarefas. 

             
                                                                      (40) 

A seguinte restrição (ver Equação (41)) garante que as posições de processamento em cada 

máquina são atribuídas de forma sucessiva. Assim sendo, apesar de inicialmente existirem NP 

posições disponíveis por máquina e por fase, caso estas não sejam totalmente utilizadas, as 

posições não utilizadas são alocadas ao final da sequência. 

           
  
             

  
                                                            (41) 

A Equação (42) calcula o tempo de processamento de cada tarefa conforme a fase do dia em que é 

executada. 

                        
  
   

  
   

  
                                                      (42) 

A Equação (43) relaciona o tempo de início de processamento da tarefa que é processada na 

posição subsequente (p+1) da máquina m após o processamento da tarefa imediatamente anterior 

(p). Caso a tarefa i seja subsequente à tarefa j na máquina m e na fase t do dia, o terceiro termo do 

lado direito desta restrição anula-se e a restrição torna-se activa. Assim, tem-se que o início da tarefa 

i apenas pode ocorrer após o final da tarefa j (ou seja, o seu início – 1º termo – somado ao seu 

tempo de processamento – 2º termo). Caso uma ou ambas as tarefas i e j não sejam processadas 

nas posições p+1 e p na máquina m na fase t, o último termo da restrição (43) torna-se não nulo, o 

que permite a esta restrição ficar não activa, ou seja, não ter influência nos valores de tempos de 

início destas tarefas. 

 

                                                                                       (43) 
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A restrição referente à Equação (44) garante que o tempo de início de uma tarefa, caso esta seja 

alocada à fase t, seja inferior ou igual ao tempo de fim dessa fase. 

                                                                                    (44) 

A Equação (45) permite que o tempo de início de uma tarefa, caso esta seja alocada à fase t, seja 

superior ou igual ao tempo de início dessa fase. 

                                                                                     (45) 

A Equação (46) garante que, caso uma tarefa seja alocada à fase t, a sua duração deve ser menor 

ou igual à duração dessa fase (ou seja, conjuntamente com as duas restrições anteriores, garantir 

que começa e termina na mesma fase). 

                
  
   

  
                                                                  (46) 

A formulação do modelo é feita através de 4 índices diferentes, o que torna a execução deste pouco 

eficiente quando se pretende analisar um problema com índices extensos, visto que existem NI x NM 

x NT x NP variáveis binárias a determinar. Assim sendo, a fim de diminuir o espaço de soluções 

possíveis, limitaram-se os possíveis valores que o makespan poderia tomar. O limite inferior do 

makespan é dado pela Equação (47). Esta equação selecciona, para cada tarefa, o menor tempo de 

processamento entre as diferentes fases. Em seguida, os tempos seleccionados são somados e a 

totalidade da soma é dividida pelo número total de máquinas. O limite superior é definido pela 

Equação (48), na qual o makespan não poderá ultrapassar o tempo máximo permitido definido pelo 

maior tempo final de qualquer fase. 

     
                   

   

  
                                                        (47) 

                                                                                                                                      (48) 

4.4.  Validação do modelo 

Uma vez o modelo construído, deve-se proceder à sua validação através de um exemplo simples a 

fim de garantir a validade dos resultados devolvidos por este.  

O modelo foi implementado através da aplicação da ferramenta GAMS na versão 23.5 utilizando o 

solver CPLEX na versão 12.2. Esta aplicação foi executada num computador HP Pavillon dv6000 

constituído com um processador Core 2 Duo da Intel e com uma memória RAM de 1 Giga Byte. 

Suponha-se que existem 8 tarefas (NI=8), o que significa que podem existir até 8 posições 

sequenciais a preencher em cada máquina (NP=8), a serem executadas por 2 máquinas (NM=2) 

durante um dia em que são identificadas 3 fases diferentes (NT=3). Na Tabela 1 estão expostos os 

valores dos parâmetros referentes ao início e final de cada fase do dia, em minutos, e na Tabela 2 

estão os tempos de processamento, em minutos, de cada tarefa segundo cada fase do dia. 
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Tabela 1 - Tempo em que se inicializa e finaliza cada fase do dia (minutos) 

Início da fase t Final da fase t 
Duração 
de cada 
fase t 

ti(t1) 0 tf(t1) 4 4 

ti(t2) 4 tf(t2) 10 6 

ti(t3) 10 tf(3) 14 4 

 

Tabela 2 - Tempos de processamento de cada tarefa segundo cada fase do dia (minutos) 

 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 

t1 3 4 2 2 4 4 4 3 

t2 5 2 3 1 6 5 4 1 

t3 2 5 2 4 2 3 4 1 

Após a colocação dos dados no sistema, a solução de Cmax devolvida é de 12 minutos. A respectiva 

sequência pode ser observada no Gráfico 3. A resolução deste problema teve um tempo 

computacional inferior a 1 segundo e gerou 4346 equações, 778 variáveis contínuas positivas e 384 

variáveis binárias. Foram necessárias 2764 iterações. 

 

Gráfico 3 - Sequência proposta para o problema exemplo (Solução: Cmax = 12 minutos) 

No resultado obtido (ver Gráfico 3) pode-se observar que as restrições são todas verificadas. O que 

significa que cada tarefa é executada uma só vez por qualquer uma das máquinas em qualquer uma 

das fase, sem existir sobreposição de tarefas numa mesma máquina. Em cada fase, as tarefas são 

executadas sucessivamente tendo em conta que a totalidade da duração da tarefa esteja contida 

numa mesma fase (o que explica o intervalo de inactividade entre os 8 e 10 minutos na máquina 2). 

Finalmente, tendo em conta a fase em que a tarefa é executada, a tarefa tem a duração 

correspondente à fase do dia em que é colocada. Logo, a solução está de acordo com o esperado. 

Assim sendo, considera-se que o modelo construído é adequado à resolução do problema em 

estudo.  
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É importante fazer-se referência que o facto das tarefas não se diferenciarem em termos de 

prioridade, não importa qual a sequência obtida desde que o makespan apresentado seja o menor 

possível entre todas as iterações verificadas pelo programa. O que significa que existem vários 

valores para as variáveis, isto é, diferentes sequências possíveis, que resultam no mesmo valor da 

função objectivo (soluções degeneradas). 

 

Visto que existe um vasto domínio de solução, através do modelo desenvolvido, referente à variável 

binária (igual a NI x NM x NT x NP), o método de solução passa por calcular uma solução óptima 

entre um elevado número de hipóteses. Em consequência, a resolução computacional torna-se 

demasiado lenta (dependendo da potência do desempenho do computador, o primeiro resultado é 

apresentado ao final de pelo menos 3 horas, considerando instâncias da dimensão do problema em 

estudo). Assim sendo, a fim de melhorar a eficiência computacional, determina-se previamente o 

número de posições máximas que poderá ter uma fase. Para tal, supõe-se que as tarefas de menor 

duração são todas executadas no início de cada fase até perfazer a duração total da correspondente 

fase. Desta forma, é possível diminuir o número de hipóteses, pois o valor de NP diminui de NI, 

número de total de tarefas entre 22 e 35 no caso em estudo, para o valor de 6 ou 7, dependendo dos 

cenários. 

 

Em seguida, procede-se à resolução do caso de estudo. 
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5. Resolução do caso de estudo 

Após a recolha e o tratamento dos dados, a construção e a validação do modelo matemático 

aplicado ao problema de escalonamento com máquinas em paralelo e tendo em conta que as 

durações das tarefas modificam consoante o período do dia, pode-se proceder à resolução do caso 

de estudo. Os cenários em seguida apresentados foram identificados ao longo do acompanhamento 

do trabalho da equipa de distribuição. Todos os cenários demonstram utilidade prática visto que são 

situações possíveis de ocorrerem durante a execução da função de distribuidor. 

Inicialmente, num primeiro cenário, será estudado o caso geral. O caso geral é caracterizado por 

uma época do ano na qual não se regista consumos/requisições de artigos fora do previsto (o 

funcionamento do Hospital é normal). Este caso não inclui por isso semana com feriados em dias 

úteis e períodos de férias, nos quais se verificam uma diminuição de funcionários e pacientes a 

circularem no HSM. As semanas que compõem o caso geral, são chamadas de semanas normais. 

Além disso, no caso geral tem-se em conta a presença de todos os 4 funcionários da equipa de 

distribuição para executarem as entregas entre as 9h e as 17h, com um intervalo entre as 13h e as 

14h para almoçar. Neste mesmo cenário será analisada a hipótese da hora de almoço não ser fixa, 

de modo que o início e o final da hora de almoço variem, tendo em conta que o intervalo para o 

almoço seja igualmente de 1 hora. 

Em seguida, num segundo cenário, será apresentado o caso em que se diminui o número de 

distribuidores disponíveis para o dia útil de uma semana normal com maior número de tarefas. 

Num terceiro cenário, serão estudadas as sequências de tarefas para uma semana em que haja um 

feriado. Tendo em conta que os distribuidores não trabalham nos feriados, as entregas devem ser 

compensadas nos outros dias da semana. Para tal, será exemplificado um feriado à terça-feira, o que 

significa que as entregas deste dia devem ser executadas na segunda e na quarta. 

Sabendo que a deslocação dos carros do picking só pode ser feita por elevador, é interessante 

analisar o makespan no caso da avaria de um dos elevadores mais utilizados pela equipa de 

distribuição. Assim sendo, num quarto cenário será posto em hipótese a avaria de um dos 

elevadores centrais, elevadores 9 ou 10, num dos dias úteis de uma semana normal em que se 

verifique o maior número de tarefas. 

Finalmente, num quinto cenário será estudado a alocação das tarefas num período de férias. Para 

tal, optou-se por se exemplificar uma semana durante o mês de Agosto. 

Os cenários e as respectivas descrições podem ser visualizados na Tabela 3. No Anexo 2 estão 

apresentados, para cada cenário, as durações de cada tarefa para cada fase do dia e estão 

identificados os artigos de serviços que são transportados num mesmo carro do picking. 

 

 

 



 
 

50 

Tabela 3 - Cenários considerados no estudo e respectivas descrições 

Cenários Descrição 

1 – Caso geral 

Semana normal: 

- sem feriados; 

- fora do período de férias; 

- registo de consumos/requisições de artigos dentro do previsto. 

Estudo da variação do início e final da hora de almoço dos 
distribuidores. 

2 – Diminuição do número 
de distribuidores 

Diminuição do número de distribuidores (máquinas) no dia útil de uma 
semana normal em que se verifica o maior número de tarefas. 

3 – Semana com um feriado 
Feriado à terça-feira; 

Reposição de artigos de terça feito na segunda e na quarta.  

4 – Avaria de um elevador 
Avaria de um dos elevadores centrais (9 ou 10) durante o dia útil de 
uma semana normal em que se verifica o maior número de tarefas. 

5 – Período de férias Alocação de tarefas numa semana durante o mês de Agosto. 

Note-se que os gráficos que representam as sequências de execução de tarefas para cada 

distribuidor (máquina) em função do período de trabalho de um distribuidor, os períodos de trabalho 

estão representados em minutos. Sabendo que um distribuidor pode executar as tarefas entre as 9h 

e as 17h, este período tem 420 minutos (excluindo os 60 minutos para o almoço) no total para 

exercer a sua função de distribuidor. As 3 fases do dia anteriormente identificadas (ver Parágrafo 

5.2.3.1) têm início aos 0, 240 e 350 minutos, respectivamente. O que significa, transpondo os 

minutos de trabalho em horas do dia, que estas 3 fases têm início às 9h, 14h e às 15h50, 

respectivamente, e final às 13h, 15h50 e às 17h, respectivamente. 

5.1.  Cenário 1 – Caso geral 

Em cada dia útil da semana existem 4 distribuidores disponíveis (NM=4) e são considerados três 

períodos diferentes diariamente (NT=3). As entregas são definidas pela lista de entregas pré 

estabelecida (ver Anexo 1). Contudo, o número de tarefas é definido pelo número de carros do 

picking que são deslocados até aos serviços a serem satisfeitos. Quando existem serviços que 

requisitam uma menor quantidade de material que outros, é permitida a utilização de um só carro 

quando estes mesmos serviços estão localmente próximos. Os dados referentes ao número de 

tarefas a serem executadas e as respectivas durações de deslocação e reposição estão disponíveis 

no Anexo 2. No caso de existirem dois serviços num mesmo carro do picking, a deslocação é 

contabilizada uma vez, somada às durações das reposições de cada serviço e à duração do intervalo 

de descanso. 

Em seguida serão apresentados os resultados computacionais para cada um dos dias úteis da 

semana normal. Consideraram-se satisfatórios os resultados que apresentavam um desvio inferior a 
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10% relativamente à melhor solução possível (relative gap). Nos gráficos ilustrativos (ver Gráficos 4, 

5, 6, 7 e 8) estão representadas as sequências das tarefas que cada uma dos distribuidores faz 

durante o respectivo período de trabalho.  

5.1.1. Segunda-feira geral 

Segundo a agenda de entregas há 36 serviços a serem satisfeitos. Contudo, existe material de 7 

serviços que pode ir em simultâneo com outros serviços, o que resulta em 29 carros do picking a 

serem deslocados. Logo, existem 29 tarefas a serem realizadas neste dia (NI=29). O número máximo 

de posições possíveis por fase diária (valor de NP) foi determinado da seguinte forma: primeiro, as 

tarefas foram listadas por ordem crescente segundo as suas durações numa mesma fase; em 

seguida, somaram-se as durações desde o topo da lista até ultrapassar o total da duração da fase 

em questão (a fim de não limitar o resultado, optou-se por não somar até ao valor imediatamente 

anterior à duração total da fase); finalmente, o número máximo de tarefas incluídas nesta soma 

determina o valor de NP. Na Tabela 4 é exemplificada a determinação do valor de NP de segunda-

feira de uma semana normal. Neste caso, NP é igual a 7. 

Tabela 4 - Determinação do valor de NP 

 Número de tarefas** 

Fase 1  

(240 min) 

Duração das tarefas 
(ordem crescente)* 

28 32 33 38 38 39 40 40 

7 

Soma sequencial das 
durações das tarefas 

28 60 93 131 169 208 248 - 

Fase 2  

(110 min) 

Duração das tarefas 
(ordem crescente)* 

34 34 36 38 38 38 39 40 

4 

Soma sequencial das 
durações das tarefas 

34 68 105 143 - - - - 

Fase 3  

(70 min) 

Duração das tarefas 
(ordem crescente)* 

28 32 32 33 34 35 37 37 

3 

Soma sequencial das 
durações das tarefas 

28 60 93 - - - - - 

NP 7 

* Só estão representadas as 8 tarefas do topo da lista de tarefas ordenadas de forma crescente. 

** Número de tarefas incluídas na soma sequencial das durações destas, para cada fase. 

 

Após 12 minutos de execução computacional, o makespan obtido foi de 346 minutos (ver Gráfico 4). 

Apesar do resultado não corresponder ao óptimo, é considerado satisfatório uma vez que tem um 

gap relativo de 7,80%. O limite inferior determinado pelo CPLEX é de 319 minutos. 
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Gráfico 4 - Sequência proposta para uma segunda-feira do cenário 1 (caso geral) 

 

Tabela 5 - Final de execução total de tarefas numa segunda do cenário 1 (caso geral) em cada fase por 
máquina (valores em minutos) 

 
Fase 1 

(tf1 = 240) 

Fase 2 

(tf2 = 350) 

 Fase 3 

(tf3 = 420) 

m4 237 342 - 

m3 237 346 (Cmax) - 

m2 238 342 - 

m1 240 340 - 

É possível observar no Gráfico 4 que a realização total das tarefas é concluída no final da segunda 

fase do dia, ou seja, às 15h46. Além disso, pode-se constatar que em nenhuma das fases são 

necessárias mais do que 5 posições, o que está de acordo com o valor de NP estabelecido, ou seja, 

máximo permitido não é atingido. 

Pode-se ainda observar no Gráfico 4 e na Tabela 5 que é a máquina 3 a última a terminar a última 

tarefa. Logo, para diminuir o makespan, deve-se alterar a sequência da m3. Caso a hora de almoço 

fosse variável, permitiria ao distribuidor m3 ir almoçar quando terminasse a sua última tarefa da fase 

1. Como entre o início da hora de almoço e o final da execução das tarefas da fase 1 é de 3 minutos 

(240 – 237 = 3 minutos), variar o início da hora do almoço resultaria num makespan de 316 minutos. 

Visto que se trata de um melhoramento de 0,9 %, a hipótese de variar a hora de início do almoço não 

é relevante. 

5.1.2. Terça-feira geral 

Neste dia da semana existem 30 serviços com necessidade de reposição de material. Como os 

artigos de 6 destes serviços podem ir em conjunto, num mesmo carro do picking, com artigos de 
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outros serviços, perfaz um total de 24 tarefas (NI=24). O número máximo de posições possíveis por 

fase diária é de 7 (NP=7). 

Ao fim de 9 minutos de execução computacional, obteve-se a solução óptima igual a 289 minutos 

(ver Gráfico 5) o que significa que a totalidade das entregas de material estaria concluída às 14h49. 

 

Gráfico 5 - Sequência proposta para uma terça-feira do cenário 1 (caso geral) 

 

Tabela 6 - Final de execução total de tarefas numa terça do cenário 1 (caso geral) em cada fase por 
máquina (valores em minutos) 

 
Fase 1 

(tf1 = 240) 

Fase 2 

(tf2 = 350) 

 Fase 3 

(tf3 = 420) 

m4 234 289 (Cmax) - 

m3 240 288 - 

m2 239 286 - 

m1 240 283 - 

Segundo o Gráfico 5 e a Tabela 6, é a m4 que determina o makespan. Assim, no caso em que se 

opta por variar o início da hora de almoço, teria que ser o distribuidor 4 a almoçar mais cedo, 

podendo almoçar 6 minutos mais cedo (240 – 234 = 6 minutos). Contudo, basta a m4 adiantar de 1 

minuto o início da execução da tarefa i4, para passar a ser a m3 a máquina que determina o 

makespan. Como a m3 não tem períodos de inactividade, o facto de variar a hora de almoço, 

resultaria num melhoramento do makespan de 1 minuto. O que significa uma mudança muito pouco 

representativa tendo em conta que equivale a 0,3 % relativamente ao caso da hora de almoço ser 

fixa. 

5.1.3. Quarta-feira geral 

O caso geral do dia de quarta-feira tem agendado 35 serviços com necessidade de reposição de 

material. Tendo em conta que se pode transportar artigos de 13 serviços em simultâneo com artigos 
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de outros serviços, procede-se ao escalonamento de 22 tarefas (NI=22). O número máximo de 

posições possíveis por fase diária é de 7 (NP=7). 

Após 4 minutos de execução computacional, obteve-se um makespan de 271 minutos, o que 

corresponde à solução óptima. Este valor significa que às 14h31 todas as entregas já foram 

executadas.  

 

Gráfico 6 - Sequência proposta para uma quarta-feira do cenário 1 (caso geral) 

Segundo o Gráfico 6, à excepção de uma tarefa, todas as tarefas poderiam ser executadas na fase 

1. O dia de quarta-feira tem 6 serviços de imagiologia (como por exemplo os serviços de raio X e de 

ressonância magnética) com um número de requisições baixo. Em média, o total de requisições é de 

33 artigos, em comparação com outros serviços que em média têm requisições de 28 a 38 artigos. 

Este facto explica um menor número de tarefas relativamente aos outros dias da semana que 

apresentam sequências com mais entregas para além da segunda fase diária. 

Tabela 7 - Final de execução total de tarefas numa quarta do cenário 1 (caso geral) em cada fase por 
máquina (valores em minutos) 

 
Fase 1 

(tf1 = 240) 

Fase 2 

(tf2 = 350) 

 Fase 3 

(tf3 = 420) 

m4 240 - - 

m3 240 - - 

m2 240 271 (Cmax) - 

m1 239 - - 

Neste caso, todas as tarefas, à excepção da tarefa 13, terminam aos 240 ou aos 239 minutos (ver 

Tabela 7). O que significaria que variar a o início da hora de almoço para 1 minuto mais cedo, 

resultaria num makespan 0,4 % melhor, uma variação muito pouco representativa. 



 
 

55 

5.1.4. Quinta-feira geral 

Neste dia semanal, existem 22 tarefas (NI=22) a ser alocadas que correspondem a 32 serviços com 

requisições de artigos. O número máximo de posições possíveis por fase diária é de 7 (NP=7). 

No final de 6 minutos de execução computacional, obteve-se a solução óptima de 279 minutos. O 

que significa que a totalidade da execução das tarefas é terminada às 14h39. 

 

Gráfico 7 - Sequência proposta para uma quinta-feira do cenário 1 (caso geral) 

 

Tabela 8 - Final de execução total de tarefas numa quinta do cenário 1 (caso geral) em cada fase por 
máquina (valores em minutos) 

 
Fase 1 

(tf1 = 240) 

Fase 2 

(tf2 = 350) 

 Fase 3 

(tf3 = 420) 

m4 237 279 (Cmax) - 

m3 239 278 - 

m2 240 278 - 

m1 238 - - 

Segundo os resultados obtidos (ver Gráfico 7 e Tabela 8) i12 é a última tarefa a ser terminada. Esta 

tarefa é executada pela m4 que entre o final da fase 1 e o final da última tarefa desta fase tem um 

período de inactividade de 3 minutos (240 – 237 = 3). O que significa que o início da i12 poderia ser 

adiantado de 3 minutos. Em contra partida, a m2 não tem períodos de inactividade e termina a sua 

última tarefa aos 278 minutos. Logo, não compensaria existir uma variação da hora do almoço visto 

que, neste caso, a melhoria do makespan seria de 0,4 % (equivalente a 1 minuto). 
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5.1.5. Sexta-feira geral 

Segundo a agenda de entregas, o dia de sexta-feira tem 34 serviços a ser satisfeitos. Tendo em 

conta que os artigos de 4 destes serviços podem ir em conjunto com outros serviços num mesmo 

carro do picking, existem 28 tarefas (NI=28) a ser alocadas. O número máximo de posições possíveis 

por fase diária é de 7 (NP=7). 

Depois de 30 minutos de execução computacional, obteve-se um makespan de 334 minutos, um 

resultado satisfatório visto que este valor tem um gap relativo de 6,2 %. Pelo valor do makespan 

obtido tem-se que a totalidade das entregas está terminada às 15h34. 

 

Gráfico 8 - Sequência proposta para uma sexta-feira do cenário 1 (caso geral) 

 

Tabela 9 - Final de execução total de tarefas numa sexta do cenário 1 (caso geral) em cada fase por 
máquina (valores em minutos) 

 
Fase 1 

(tf1 = 240) 

Fase 2 

(tf2 = 350) 

 Fase 3 

(tf3 = 420) 

m4 235 334 (Cmax) - 

m3 240 333 - 

m2 239 332 - 

m1 240 324 - 

Caso se adiantasse a hora de almoço da m4, tendo em conta que m4 tem 5 minutos de inactividade 

imediatamente antes do final da fase 1, o makespan passaria para os 333 minutos (ver Gráfico 8 e 

Tabela 9). Isto porque m3 seria a máquina que determinaria o makespan. Como a melhoria de 1 

minuto do makespan seria muito pouco relevante (0,3 %), não se considera a hipótese de uma hora 

de almoço variável. 
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5.1.6. Conclusões 

Os resultados demonstrados relativos ao caso geral considerado demonstraram que as entregas 

estão terminadas antes das 16h (fase 2) às segundas e sextas, e antes das 15h (fase 2) nos 

restantes dias da semana (ver Tabela 10). Estes resultados permitem concluir que é viável a criação 

de mais serviços que usufruem da requisição Kanban uma vez que ainda sobra entre 1 a 2 horas de 

trabalho da parte dos distribuidores. 

Tabela 10 - Tabela recapitulativa do cenário 1 (caso geral) 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Makespan 15h46 14h49 14h31 14h39 15h34 

É interessante referir que durante a recolha de dados, foi constatado que a equipa de distribuidores 

não terminava a totalidade das entregas antes das 16h-16h30. Isto deve ao facto dos distribuidores 

despenderem entre 20 a 40 minutos de manhã, após as 9h, a trocarem os artigos de carros do 

picking a fim de os juntar e levá-los a deslocar um menor número de carros do picking. Em geral, 

esta troca é feita antes das 9h, visto que o horário de trabalho inicia-se às 8h. Deve-se igualmente ao 

facto de que após a hora de almoço, como a maior parte dos serviços foi satisfeito antes, o 

coordenador da equipa de distribuição sabendo que os restantes 3 distribuidores sejam suficientes 

para efectuar as entregas ainda em falta, este desloca-se ao escritório do AC para tratar da gestão 

de entregas do(s) dia(s) seguinte(s). Finalmente, nos dias da semana com um menor número de 

tarefas, como as terças, quartas e quintas, os distribuidores têm tendência a fazer um intervalo de 

descanso mais demorado, uma vez que têm consciência que há tempo suficiente para a execução 

total das suas funções diárias. 

Em relação à hipótese de tornar a hora almoço variável, permitindo variar a hora de inicio a fim do 

distribuidor aproveitar os períodos de inactividade imediatamente antes da fase 1 (antes da hora de 

almoço), não se verificaram melhorias acima dos 0,9%, equivalente a 3 minutos, visto que as 

soluções obtidas pelo modelo ocupam o maior tempo disponível o mais cedo possível. Logo, não se 

verificando uma melhoria significativa, conclui-se em não ser necessário alterar a hora do almoço 

fixa. 

Em seguida estudar-se-á, num segundo cenário, a alocação de tarefas variando o número de 

distribuidores (máquinas). 

5.2.  Cenário 2 – Diminuição do número de distribuidores 

Admite-se que no cenário 2 as condições do caso geral (cenário 1) são verdadeiras, excepto o 

número de distribuidores, tal que neste cenário serão considerados somente 3 (NM=3), em 

alternativa a 4 distribuidores.  

A fim de se saber a viabilidade da diminuição do número de distribuidores, deve-se estudar esta 

mudança no dia com o maior makespan. Assim sendo, opta-se pela segunda-feira. 
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O resultado desta mudança, após execução do modelo no software GAMS, é inviável, visto que não 

existe tempo suficiente disponível entre os restantes 3 distribuidores para executarem todas as 

tarefas.  

É possível verificar esta inviabilidade observando o Gráfico 4 (sequência obtida para uma segunda 

no caso geral com 4 distribuidores). Pode-se admitir que as tarefas do distribuidor 1 (máquina 1), o 

distribuidor retirado neste cenário, passam a ser executadas pelos restantes distribuidores na fase 3. 

A duração total necessária para executar todas estas tarefas é de 332 minutos (ver Tabela 11). 

Como a duração da fase 3 é de 70 minutos, a ausência de um quarto distribuidor tornaria impossível 

a entrega de todos os artigos dos serviços agendados para segunda-feira. 

Tabela 11 - Tempo de processamento para as tarefas executadas pela máquina 1 num caso geral de uma 
segunda-feira 

 i20 i11 i8 i14 i2 i6 i4 Total 

Tempo processamento 
na fase 3 

33 54 52 39 60 44 50 332 

É igualmente inviável este cenário numa sexta-feira. Contudo, é possível executar todas as tarefas 

com menos uma máquina nas terças, quartas e quintas, resultando um makespan de 385 (gap 

relativo de 0,520 %, após 30 minutos de execução computacional), 331 (gap relativo de 2,72 %, após 

30 minutos de execução computacional) e 377 minutos (solução óptima, após 12 minutos de 

execução computacional), respectivamente.  

 

Apesar de 3 distribuidores serem suficientes para 3 dias da semana (terça, quarta e quinta), estes 

mesmos não conseguem satisfazer todos os serviços nos restantes dias úteis da semana, logo o 

número aconselhável de distribuidores é de 4. 

No cenário seguinte será estudada a ocorrência de um feriado num dos dias úteis da semana. 

Optou-se por feriado à terça-feira. 

5.3.  Cenário 3 – Semana com um feriado 

Neste cenário é estudada a capacidade da equipa de distribuição efectuar todas as entregas na 

ocorrência de um feriado num dos dias úteis da semana, como por exemplo à terça-feira. Como os 

serviços com requisições pré-agendadas para o dia do feriado são satisfeitos no dia anterior os 

posterior a este dia, optou-se por um feriado à terça a fim de estudar a alocação das tarefas no dia 

com maior makespan, a segunda-feira. Note-se que no caso do feriado ser à segunda-feira, as 

entregas são adiantadas para a sexta-feira anterior e atrasadas para a quarta seguinte. As condições 

admitidas no caso geral (cenário 1) são as mesmas para este cenário, à excepção do número de 

tarefas a ser alocadas na segunda e na quarta. 

É importante referir que nos feriados não são marcadas consultas ou cirurgias. Assim sendo, os 

serviços associados a estas actividades têm um consumo menor relativamente ao caso geral 
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(cenário 1). Contudo os consumos de serviços como internamentos ou atendimento de urgências 

mantêm-se. Logo, o consumo de artigos no feriado é inferior a um dia normal, o que permite aos 

distribuidores não trabalharem nestes dias. Os dados respectivos à reposição do material dos 

serviços do feriado foram obtidos através da média da quantidade de artigos requisitados em 

feriados ocorridos este ano.  

Durante o feriado, no caso de algum serviço necessitar de algum artigo, este pode ser feito através 

de outros tipos de requisições (requisição de validação superior ou requisição urgente – ver definição 

no parágrafo 2.1.1.1). A equipa de picking, constantemente funcional, poderá satisfazer este tipo de 

requisições ao deixar os artigos pedidos na Sala de Distribuição para serem posteriormente 

recolhidos por auxiliares dos respectivos serviços.  

Sabendo que as modificações são verificadas no dia anterior e posterior ao feriado, só serão 

estudados neste cenário os dias de segunda e quarta para exemplificar um feriado à terça. 

5.3.1. Segunda e quarta com feriado à terça com 4 distribuidores disponíveis 

Na segunda-feira existem 42 serviços pré-agendados com necessidades de entrega de material. O 

que equivale a 35 tarefas (NI=35) a serem alocadas entre 4 distribuidores (NM=4). O número máximo 

de posições possíveis por fase diária é de 7 (NP=7).  

Após 1 hora de execução computacional, o resultado devolvido foi de 416 minutos, um valor com um 

gap relativo de 8,60%. Logo, a alocação de tarefas é feita até às 16h56 para o dia de segunda.  

Relativamente à quarta-feira, existem 50 serviços com necessidade de entrega de artigos, o que 

equivale a 34 tarefas (NI=34) a serem alocadas entre 4 distribuidores (NM=4). O número máximo de 

posições possíveis por fase diária é de 7 (NP=7). 

Após 30 minutos de execução computacional, o makespan obtido é de 415 minutos (valor com um 

gap relativo de 7,12%), o que significa que as entregas estão concluídas às 16h45. 

 

É aconselhável adicionar mais um distribuidor à alocação destas tarefas, visto que os resultados 

demonstram uma grande proximidade à hora diária em que termina o trabalho, às 17h, apesar de 

todas as tarefas serem terminadas dado o número de distribuidores. Porém, o que se passa na 

realidade, para este tipo de cenário, é um elemento da equipa do picking trabalhar com a equipa da 

distribuição para dar apoio nas entregas. Logo, deve-se estudar este cenário tendo em conta a 

disponibilidade de 5 distribuidores (NM=5) para executarem as 35 e 34 tarefas de segunda e quarta, 

respectivamente. 

5.3.2. Segunda e quarta com feriado à terça com 5 distribuidores disponíveis 

Neste caso os dados são os mesmos que no caso do parágrafo anterior, à excepção do número de 

distribuidores que é de 5 (NM=5). 
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Na segunda-feira o makespan obtido é de 333 (gap relativo de 8,65% após 34 minutos de execução 

computacional), o que indica que às 15h33 a totalidade das entregas está terminada.  

Na quarta-feira o makespan obtido é de 340 (gap relativo de 9,30%, após 33 minutos de execução 

computacional. 

5.3.3. Conclusão 

Os resultados obtidos (ver Tabela 12) demonstram que a opção de adicionar um distribuidor à equipa 

é o mais aconselhável, visto que a equipa fica com uma maior margem de manobra (mais de 1 hora) 

caso ocorra algum imprevisto e torne necessário mais tempo para executar as tarefas, como por 

exemplo a avaria de um dos elevadores.  

Tabela 12 - Tabela recapitulativa do cenário 3 (feriado à terça) 

 

4 Distribuidores 5 Distribuidores 

Segunda Quarta Segunda Quarta 

Makespan 16h56 16h45 15h33 15h40 

Além disso, as médias calculadas para as durações das tarefas não têm em conta o transporte por 

elevador de pacientes com prioridade, obrigando os distribuidores a saírem do elevador por não 

haver espaço para ambos (uma maca e o carro do picking). O que resultaria na impossibilidade da 

equipa de distribuição com 4 distribuidores terminar todas as tarefas antes das 17h, uma vez que 

esta possibilidade torna uma tarefa 3 a 5 minutos mais longa o que não permitiria a conclusão das 

tarefas na segunda, visto que sobram 4 minutos até às 17h. 

 

Em seguida, no cenário 4, será estudada a alocação de tarefas quando ocorre uma avaria num dos 

elevadores mais utilizado pelos distribuidores. 

5.4.  Cenário 4 – Avaria num elevador 

Ao longo da recolha de dados registaram-se algumas avarias de elevadores, como o elevador 5, 8, 9, 

10 e o 11, e o encerramento para manutenção dos elevadores 1 e 3. Logo, é interessante estudar o 

impacto que um dos elevadores mais utilizados estar avariado durante um dos dias da semana em 

que se regista o maior makespan. Neste cenário opta-se pela avaria de um dos elevadores centrais 

(elevadores 9 e 10) durante a segunda-feira, visto que à segunda existem 10 tarefas que incluem a 

utilização destes elevadores (os restantes elevadores não são utilizados mais do 4 vezes neste dia).  

Os circuitos considerados no caso geral são aqueles que permitem a deslocação mais rápida. Estas 

deslocações têm em conta a facilidade com que o funcionário consegue passar com o carro do 

picking e com o facto de haver serviços onde estes não têm permissão para atravessar, excepto se 

pretenderem repor material nesse mesmo serviço. No caso de um elevador se avariar, o circuito que 

incluir esse elevador deve ser modificado, optando pela utilização de um elevador alternativo. Logo, 
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neste cenário verificam-se as mesmas condições que no caso geral (cenário 1), excepto a duração 

das tarefas com as deslocações que incluem o elevador avariado. Tendo em conta que os 

elevadores centrais são dois elevadores de carga, considerou-se que a ausência de um deles resulta 

na duplicação do tempo de deslocação registados quando ambos os elevadores estavam funcionais. 

 

Após decorrem 50 minutos de execução computacional, o makespan devolvido foi de 350 minutos 

(valor com gap relativo de 5,86%). O que significa que às 15h50 os 4 distribuidores (NM=4) 

concluíram as 29 tarefas (NI=29) de segunda-feira. Em comparação ao caso geral (cenário 1), uma 

segunda-feira sem a ocorrência de avarias nos elevadores, às 15h46 estes mesmos distribuidores 

concluem a entrega destas mesmas tarefas. O que significa que a avaria de um elevador não 

apresenta, praticamente, nenhum impacto no makespan do caso sem avaria. Isto porque a alteração 

das durações das tarefas é feita somente às tarefas que requerem deslocação através do elevador 

avariado. Neste caso, existem 10 tarefas, num total de 29, que utilizam os elevadores centrais como 

o elevador mais directo para a deslocação pretendida. Logo, a mudança é muito pequena 

relativamente ao total de todos os valores que se mantêm constantes 

5.5.  Cenário 5 – Período de férias 

Neste cenário será estudado o makespan no mês Agosto. Agosto é o mês em que a maior parte dos 

funcionários do HSM se apresenta de férias. Segundo o Director da equipa de gestão do AC, 

observa-se cerca de 50% menos de funcionários a trabalhar, relativamente ao caso geral, visto que 

as consultas e cirurgias não urgentes, preferencialmente, não são marcadas para o mês de Agosto. 

A diminuição de pessoas a circularem no Hospital é verificada pelo pouco trânsito de automóveis no 

interior do recinto do Hospital. A quantidade de artigos requisitados durante o mês do Agosto é 

igualmente inferior em comparação ao caso geral, o que resulta num menor tempo de reposição. 

Para retratar este cenário será utilizado o dia da semana em que se observou um maior makespan 

no caso geral, isto é, segunda-feira. Durante 4 dias do mês de Agosto foram recolhidos dados 

respectivos às durações das deslocações para os 10 elevadores utilizados à segunda, ou seja, os 

elevadores 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15. Apesar da recolha de dados não ser tão extensa como a 

recolha efectuada para retratar uma semana normal, os resultados obtidos estavam coerentes com o 

previsto. O que significa que se verificou uma diminuição de cerca de 40% do tempo em deslocações 

em comparação com o caso de uma semana normal. Relativamente ao tempo de reposição, através 

do número de artigos requisitados em Agosto, através do tempo médio de reposição de um artigo 

(calculado no Parágrafo 5.2.3.2) calculou-se a média do tempo necessário para a reposição para 

cada serviço satisfeito à segunda. 

No mês de Agosto a escalonamento de 29 tarefas entre 4 distribuidores (NI=29, NM=4, NP=10) 

resulta num makespan de 267 minutos (solução óptima) (ver Gráfico 9). Logo, na segunda-feira, a 

equipa de distribuidores termina a totalidade das entregas às 14h27. 
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Gráfico 9 - Sequência proposta para uma segunda-feira durante um período de férias (Agosto) 

Comparativamente ao caso geral (cenário 1), no qual os distribuidores concluem as tarefas de 

segunda às 15h46, em Agosto o makespan diminui de 22,8 %.  

Tendo em conta o resultado é interessante pôr em hipótese diminuir o número de distribuidores de 4 

para 3 distribuidores (NM=3). Assim sendo, o novo makespan é de 348 minutos (gap relativo de 

3,84%), isto é, a equipa de 3 distribuidores termina as entregas às 15h48. Logo, é razoável pôr em 

hipótese a diminuição do número de distribuidores numa altura do ano como o mês de Agosto. 

5.6.  Conclusão 

O resumo e respectivas conclusões dos estudos feitos aos vários cenários possíveis são resumidos e 

apresentados na Tabela 13. Na Tabela 14 estão representados os respectivos resultados 

computacionais obtidos para cada cenário. Note-se que o tempo de execução computacional está 

limitado à capacidade de memória do computador utilizado. 

Tabela 13 - Tabela recapitulativa de todos os cenários estudados 

 
Características dos 

cenários 
Makespan Gap relativo Comentários 

Cenário 1 

Caso geral 

Segunda 15h46 7,80 % Todas as entregas são 
executadas dentro do tempo 
limite de trabalho (até às 17h). 
Segunda é o dia útil com maior 
makespan. 

Os resultados verificam que a 
fase 3 não é utilizada.  

Na realidade, os distribuidores 
terminam as entregas entre as 
16h e as 16h30. 

Terça 14h49 Solução óptima 

Quarta 14h31 Solução óptima 

Quinta 14h39 Solução óptima 

Sexta 15h34 6,20 % 

Variar a hora de 
almoço 

- - 

Variar o início e o final da hora 
de almoço não demonstrou 
melhorias acima dos 3 minutos 
(cerca de 1%). 
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Cenário 2 
Menor número de 

distribuidores 

Segunda 
Além 

das 17h 
- 

Executar as tarefas com 3 em 
vez de 4 distribuidores, torna 
impossível a execução total na 
segunda e na sexta. 

Diminuir o número de 
distribuidores é uma hipótese 
inviável, segundo os 
pressupostos do modelo. 

Terça 16h25 0,520 % 

Quarta 15h31 2,72 % 

Quinta 16h17 Solução óptima 

Sexta 
Além 

das 17h 
- 

Cenário 3 

Feriado à terça 

As respectivas 
entregas deste dia 

são feitas à 
segunda e quarta 

Segunda 

(4 distribuidores) 
16h56 8,60 % 

A equipa de distribuidores não 
trabalha aos feriados, logo as 
entregas pré-agendadas para o 
dia do feriado devem ser 
entregues nos dias anterior ou 
posterior ao feriado. 

Na presença de 4 distribuidores 
as entregas são terminadas 
muito próximo da hora final de 
trabalho (17h), dando pouca 
margem de manobra a 
imprevistos ou a erros de 
cálculo nas durações das 
tarefas baseadas nas médias 
dos tempos recolhidos. 

A presença de 5 distribuidores 
garante a conclusão de todas 
as tarefas.  

Quarta 

(4 distribuidores) 
16h45 7,12 % 

Segunda 

(5 distribuidores) 
15h33 8,65 % 

Quarta 

(5 distribuidores) 
15h40 9,30 % 

Cenário 4 

Avaria num dos 
elevadores 

centrais 
(elevadores 9 e 

10) 

Segunda 15h50 5,86 % 

Em comparação com o dia de 
segunda no caso geral, verifica-
se um agravamento de 1,6% no 
makespan (valor pouco 
representativo). 

A existência de avaria num dos 
elevadores não influência o 
makespan do respectivo dia. 

Cenário 5 
Período de férias 

(Agosto) 

Segunda 

(4 distribuidores) 
14h27 Solução óptima 

No período de férias verifica-se 
uma diminuição de pessoas 
presentes no HSM (cerca de 
50%, segundo o Director de 
Gestão do AC). 

A diferença do makespan, 
relativamente ao caso geral de 
segunda, é de 22,8%. 

Segunda 

(3 distribuidores) 
15h48 4,12 % 

A hipótese de diminuir o número de 
distribuidores é viável, visto que o 
makespan de segunda não ocupa a 
fase 3 do dia útil em que se regista 
o maior makespan. 
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Tabela 14 - Resultados computacionais e dimensão dos problemas considerados em cada cenário  

 
Dia útil da 
semana 

estudado 
NI NM NT NP 

Tempo de 
execução 

computacional 
(minutos) 

Gap 
relativo 

(%) 

Dimensão do problema 

Equações 
Variáveis 
contínuas 
positivas 

Variáveis 
binárias 

Cenário 1  

(Caso geral) 

Segunda 29 4 3 7 12 7,80 67.036 4.207 2.088 

Terça 24 4 3 7 9 0 54.666 4.058 2.016 

Quarta 22 4 3 7 4 0 46.430 3.720 1.848 

Quinta 22 4 3 7 6 0 46.430 3.720 1.848 

Sexta 28 4 3 7 30 6,20 73.154 4.734 2.352 

Cenário 2  

(Menor 
número de 

distribuidores) 

Segunda 29 3 3 7 - - Solução impossível 

Terça 24 3 3 7 30 0,520 41.012 3.050 1.512 

Quarta 22 3 3 7 30 2,72 34.834 2.796 1.386 

Quinta 22 3 3 7 12 0 34.834 2.796 1.386 

Sexta 28 3 3 7 - - Solução impossível 

Cenário 3  

(Semana com 
feriado à 

terça) 

Segunda 35 4 3 7 60 8,60 111.976 5.917 2.940 

Quarta 34 4 3 7 30 7,12 105.926 5.748 2.856 

Segunda 35 5 3 7 34 8,65 139.952 7.387 3.675 

Quarta 34 5 3 7 33 9,30 132.390 7.176 3.570 

Cenário 4  

(Avaria num 
elevador) 

Segunda 29 4 3 7 50 5,86 78.196 4.903 2.436 

Cenário 5  

(Período de 
férias) 

Segunda 29 4 3 10 29 0 111.676 6.991 3.480 

Segunda 29 3 3 10 41 4,12 83.772 5.251 2.610 

É importante realçar que o facto dos distribuidores terem noção que têm tempo suficiente para 

executar todas as entregas e por isso não apresentam uma boa eficiência, não se consegue concluir 

sobre os benefícios do escalonamento das tarefas feitos neste trabalho. Porém, o facto de se 

registarem variações de tempos de deslocamento ao longo do dia, significa que o escalonamento é 

uma mais-valia para a equipa de distribuição. Além disso, os resultados comprovam que existe 

capacidade para se processarem mais abastecimentos a novos serviços Kanban. 
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5.7.  Análise de sensibilidade à variação das durações das deslocações 

Foi feita uma análise de sensibilidade referente ao makespan obtido segundo a variação das 

durações das deslocações das tarefas executadas na segunda-feira normal. O resultado desta 

análise está representado no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Análise de sensibilidade à variação das durações das deslocações das tarefas de segunda 
normal 

No gráfico acima a azul e a vermelho estão representados a melhor estimativa computacional e o 

potencial acréscimo no makespan dado pelo gap absoluto devolvidos pelo programa, sendo que a 

soma destes representa o valor do makespan. 

No Gráfico 10 observa-se que uma variação das durações das deslocações até aos 10% resulta 

numa variação do makespan muito pouco significativa. Quando a variação atinge cerca de 10%, o 

makespan varia em média 10%. A partir de uma variação de 10% até pelo menos aos 60%, o 

makespan mantém-se praticamente constante. Sabendo que o modelo construído tenta ao máximo 

colocar as tarefas o mais cedo possível, quando este não consegue alocar todas as tarefas nas 2 

primeiras fases, o modelo é obrigado a alocar uma tarefa, a última a ser executada, na terceira fase. 

Logo, variar as durações das deslocações entre os 10% e pelo menos até aos 60% resulta na 

alocação de uma só tarefa à terceira fase.  

Note-se que um aumento de 10% nas durações das deslocações das tarefas de segunda resulta 

num aumento de cerca de 0,8 a 1,0 minutos. 

Assim sendo, os resultados obtidos nos cenários descritos anteriormente são considerados válidos 

uma vez que a análise de sensibilidade mostra que o modelo não é sensível a variações. 

5.8.  Comparação entre o modelo matemático e a heurística LPT 

Como alternativa ao método exacto, foi também testada a utilização de uma regra heurística para 

resolução deste problema. O objectivo seria testar a qualidade dos resultados de uma regra 
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heurística simples e comparar com o modelo exacto. Assim, este método poderia ser facilmente 

adoptado pela equipa do AC. 

Na literatura nenhuma heurística reúne as características do problema em estudo. Assim, 

seleccionou-se uma heurística candidata – a LPT. Como a heurística LPT não tem em conta a 

existência de diferentes fases do dia, em cada qual uma mesma tarefa tem diferentes durações de 

processamento, esta foi adaptada ao problema em estudo. A heurística LPT adaptada será aplicada 

a um exemplo com 3 fases diárias. 

A explicação da adaptação da heurística LPT ao exemplo com 3 fases diárias está esquematizada 

nas Figuras 16 e 17. A heurística inicia o escalonamento na fase 1 (Figura 16). Em seguida, quando 

já não existir tempo de processamento nas máquinas na fase 1, a heurística segue para a fase 2 

(Figura 17). Finalmente, tem continuação na fase 3 após o tempo de processamento disponível nas 

máquinas não ser suficiente para processar nenhuma outra tarefa na fase 2. 

A distribuição das tarefas entre as máquinas é feita segundo a respectiva lista de prioridades e é tido 

em conta que a tarefa é sempre alocada à máquina que apresentar o menor tempo de 

processamento total da respectiva fase.  

 

Figura 16 - Descrição do escalonamento das tarefas na fase 1 segundo a adaptação da heurística LPT 
para um exemplo de 3 fase diárias 
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Figura 17 - Descrição do escalonamento das tarefas nas fases 2 e 3 segundo a adaptação da heurística 
LPT para um exemplo de 3 fase diárias 

A distribuição de tarefas pelas máquinas é feita até que cada máquina atinja uma duração de 

processamento o mais próximo possível da duração da fase em questão, sem ultrapassar a duração 

desta. Quando não for possível proceder à distribuição, segue-se para o escalonamento, das tarefas 

ainda não alocadas, na fase seguinte. 

 

Esta adaptação foi aplicada ao dia de segunda-feira do caso geral. O resultado foi um makespan 

igual a 382 minutos. Em comparação com o resultado devolvido pelo modelo, que foi de 346 minutos, 

verifica-se que o modelo é mais indicado para o tipo de problema, visto que o melhor resultado piora 

10,4 % quando é utilizada a heurística LPT adaptada. Apesar do resultado apresentar um desvio 

significativo face ao obtido pelo método exacto, este método é de fácil aplicação por qualquer 

colaborador no AC. 

 

No decorrer da recolha de dados e acompanhamento do trabalho da equipa de distribuição, foi 

possível reconhecer alguns pontos com potencial para melhoramentos. Em seguida serão 

apresentadas algumas sugestões para melhorar o trabalho da equipa de distribuição. 
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6. Sugestões para melhorar o desempenho da equipa de distribuição 

Este trabalho baseou-se, principalmente, no estudo do escalonamento das entregas pré-agendadas 

de requisições Kanban para cada dia útil da semana. Todavia, foram identificas outras melhorias 

possíveis para aumentar o desempenho do trabalho da equipa de distribuição. Apresentam-se, em 

seguida, essas sugestões. 

6.1.  Sugestão 1 – Organizar os serviços no carro do picking 

O primeiro melhoramento poderia ser feito na forma como o picking é feito. Em vez de colocarem os 

artigos de cada serviço num carro do picking diferente, poderiam organizar os artigos nos carros do 

picking consoante os serviços que podem ser transportados juntos.  

Antes do colaborador da equipa de picking proceder à recolha de artigos de uma requisição Kanban, 

este informa-se sobre quais as requisições Kaban que ainda não foram feitos a actividade do picking. 

Esta informação corresponde a uma lista dos respectivos AA ainda por satisfazer. Nesta mesma lista 

deveria constar os artigos dos AA que podem ir em conjunto. 

Actualmente, entre as 8h30 e as 9h, a equipa de distribuição despende entre 20 a 40 minutos a 

recolocar os artigos nos carros do picking. Logo, a mudança proposta permitiria à distribuição iniciar 

a sua função mais cedo e terminar, igualmente, mais cedo. 

6.2.  Sugestão 2 – Novos carros do picking 

Segundo o Director de Logística, o Departamento de Logística pretende comprar novos carros do 

picking. Optar por um tipo de carro desdobrável (ver exemplo na Figura 18) seria uma vantagem para 

a equipa de distribuição no retorno para a Sala de Distribuição, quando este é transportado vazio. 

Isto possibilitava a partilha do espaço do elevador, por exemplo, com outros meios de transporte de 

pacientes, evitando uma maior espera pela disponibilidade do elevador. 

 

Figura 18 - Exemplo de um carro do picking desdobrável
1
 

 

1
 http://www.martforcarts.com ( site consultado em Setembro 2011) 
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6.3.  Sugestão 3 – Criação de um manual de acolhimento 

Entre os meses de Fevereiro a Julho, registou-se a presença de 5 novos funcionários a exercerem a 

função de distribuição. Logo, em cada 1 a 2 meses verificou-se um elemento novo na equipa de 

distribuição. Tendo em conta que o HSM é um local grande e confuso, cada novo elemento não está 

à vontade para circular sozinho no Hospital, precisando de acompanhar, inicialmente um elemento 

experiente ou esperar que este indique o melhor circuito. Assim sendo, seria uma mais-valia o 

fornecimento, aos novos elementos, de um manual de acolhimento com os respectivos circuitos que 

este executaria a fim de evitar dependência entre colaboradores.  

6.4.  Sugestão 4 – Automatização do processo de reposição de material 

A função de reposição de artigos nos AA poderia tornar-se mais eficiente, se um mesmo distribuidor 

ficasse responsável na entrega de material de um dado conjunto de serviços. O distribuidor, ao ter 

que satisfazer sempre os mesmos serviços, o processo de reposição tornava-se mais rápido, uma 

vez que deixava de ser necessário despender tempo a associar o código do artigo ao espaço de 

arrumação no AA. Neste caso, o colaborador associaria, automaticamente, o próprio artigo ao local 

de arrumação no AA. 

Além disso, a função de reposição poderia ser melhorada se os locais de arrumação dos artigos 

comuns em vários AA, estivessem em locais iguais em todos os AA. Como por exemplo, em todos os 

AA, as agulhas poderiam estar localizadas sempre no armário do lado esquerdo, na gaveta de cima. 

O facto dos armazéns avançados de alguns serviços estarem localizados no interior de salas 

pequenas, as portas dos respectivos armários representam uma limitação à deslocação do 

funcionário e ao acesso aos próprios armários. Visto que, nestes casos, é necessário fechar a porta 

do armário para possibilitar a abertura da porta do armário do lado. Logo, retirar a porta dos armários 

dos AA que estejam localizados em salas pequenas, seria uma melhoria na duração da reposição 

dos artigos. 

6.5.  Sugestão 5 – Requisição Kanban versus requisição Tipo 

Em cada serviço Kanban existem artigos que registam maiores e menores consumos. No caso dos 

artigos em que se verifique um consumo inferior a uma unidade de artigo por 2 semanas, este artigo 

passa a ser requisitado através da requisição Tipo (ver Parágrafo 2.1.1.1 – Tipos de requisições) e é 

entregue pelo distribuidor pessoalmente no caso de se tratar de uma requisição feita por um serviço 

com AA.  

As requisições Kanban caracterizam-se pelo facto da requisição de artigos ser feita à unidade. Isto 

porque existem os locais de arrumação designados especificamente para cada artigo em cada um 

dos AA. Nestes casos, a actividade do picking passa por abrir a caixa de transporte do fornecedor, 

contar o número exacto de artigos, colocá-los num saco no caso de serem artigos pequenos e colar 

a etiqueta com o respectivo código de arrumação no AA. Enquanto que nas requisições Tipo, os 
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artigos são entregues na caixa de transporte do fornecedor, não sendo necessário, por parte do 

colaborador da equipa de picking, abrir esta caixa. Nestes casos, basta garantir que a quantidade 

total de artigos no interior da caixa de transporte do fornecedor satisfaça a quantidade requisitada do 

serviço. Em seguida, no caso da requisição Tipo ser feita por um serviço com AA, no momento da 

reposição por parte do distribuidor, a caixa não tem local designado, é arrumada num sítio visível ao 

lado de um dos armários ou dada a um dos auxiliares do respectivo serviço. 

Procedeu-se à cronometragem do picking de dois serviços com requisições diferentes: uma 

requisição Kanban e outra Tipo. Optaram-se por serviços com um conjunto e quantidade de artigos 

requisitados semelhantes. O processo de picking de 64 artigos da requisição Kanban demorou 59 

minutos e o da requisição Tipo, com 66 artigos, demorou 36 minutos. Logo, em média, o picking por 

artigo, para uma requisição Kanban demora 0,92 minutos e para uma requisição Tipo demora 0,55 

minutos. O que significa que o picking de uma requisição Tipo, em comparação com a requisição 

Kanban, demora menos 40% do tempo. 

Assim sendo, a requisição Tipo por parte dos serviços Kanban demonstra vantagens nas actividades 

de reposição e de picking. Contudo, do ponto de vista informático, o consumo dos artigos que são 

requisitados pela requisição Tipo é registado no momento em que é feito picking., o que permite ao 

mesmo serviço requisitar as quantidades que quiser. Enquanto que o consumo dos artigos 

requisitados pela requisição Kanban é registado à medida que este é consumido no respectivo AA. 

Além disso, a requisição Kanban é limitada ao nível máximo do respectivo AA. Logo, existe um maior 

controlo sobre a quantidade requisitada sobre os artigos de requisição Kanban.  

Segundo o Director do Departamento de Logística, a implementação do sistema Kanban foi 

maioritariamente responsável pela diminuição dos custos envolvidos nas actividades de logística do 

HSM (devido ao maior controlo das quantidades requisitadas). Assim sendo, seria uma mais-valia 

tornar os restantes serviços clínicos do Hospital em serviços Kanban. Contudo, tendo em conta as 

vantagens demonstradas nas actividades de reposição nos AA e do picking, seria muito positivo 

tornar mais artigos dos serviços Kanban em artigos com requisição Tipo. 

6.6.  Sugestão 6 – Equipa de gestão dos AA proactiva 

Um dos principais problemas observados durante a reposição de material nos AA é a dimensão do 

local de arrumação não ser adequado à dimensão do artigo a arrumar. Isto ocorre quando a 

dimensão do artigo é alterada devido, essencialmente, à mudança do fornecedor desse artigo. Em 

consequência a esta mudança, o distribuidor demora mais tempo na actividade de reposição, uma 

vez que este deve procurar um local onde deixar o material que não coube no local de arrumação 

designado. O facto da reposição ser feita incorrectamente, dificulta o trabalho dos enfermeiros e 

auxiliares do respectivo serviço quando estes procuram estes mesmos artigos e não os encontram 

nos locais designados no AA. 

A escolha dos fornecedores dos artigos é da responsabilidade do Departamento de Gestão de 

Compras. Uma vez que se trata de um estabelecimento do Estado, os fornecedores são escolhidos 
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através do processo de concursos. Os concursos ocorrem ao longo de todo o ano, não existindo 

datas específicas para cada um dos artigos, e cada concurso é válido por 1 ano. Assim sendo, seria 

interessante existir uma equipa proactiva que, de acordo com a ocorrência dos concursos, verificasse 

a necessidade de planear os espaços de arrumação nos AA afectados por artigos de fornecedores 

diferentes. 
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7. Conclusões 

O HSM e o Hospital Pulido Valente formam o Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, resultado da 

fusão concretizada em Março de 2008. O AC do HSM, inaugurado em Julho de 2006, foi criado para 

substituir os vários armazéns de material clínico distribuídos pelo HSM com o intuito de aumentar a 

sua eficiência e eficácia a nível das necessidades dos 145 serviços clínicos hospitalares do HSM.  

A centralização do sistema incluiu a implementação do sistema informático e a criação de armazéns 

avançados em 104 serviços hospitalares (um armazém no local do serviço, onde é armazenado 

somente o material utilizado por este mesmo serviço) entre os quais foi implementado um novo 

sistema automático de requisições – a requisição Kanban. Estes serviços são denominados como 

serviços Kanban e os restantes serviços são os serviços Tipo. Segundo o Departamento de Logística 

do HSM, após estas mudanças, têm-se registado resultados positivos no sistema logístico do HSM. 

Está previsto pelo departamento responsável que estas medidas sejam alargadas pelo Centro 

Hospitalar Lisboa Norte, EPE. 

Devido, essencialmente, à implementação da aplicação informática, tanto as equipas da recepção e 

do picking como a equipa de gestão de stocks do HSM têm verificado as suas funções mais 

simplificadas, organizadas, eficientes, eficazes e muito menos susceptíveis a erros humanos. Como 

esperado, estes resultados levaram à diminuição dos custos envolvidos. Contudo, onde a aplicação 

informática não tem aplicabilidade, que é o caso da equipa de distribuição, continuam a existir 

problemas. Apesar das entregas agendadas para um dia serem todas efectuadas no espaço de 

tempo de trabalho diário dos distribuidores, isto é, a equipa é eficaz, não se mostra eficiente. Assim 

sendo, foi proposto para este trabalho desenvolver uma forma de optimizar o trabalho da equipa de 

distribuição, composta por 4 distribuidores iguais e independentes.  

A equipa de distribuição tem como função repor os artigos referentes às requisições Kanban nos 

respectivos AA dos serviços Kanban, segundo a lista pré-agendada de serviços Kanban a serem 

satisfeitos.  

Cada tarefa está organizada da seguinte forma: o carro do picking (meio de transporte dos artigos a 

serem repostos) e o funcionário a ele afectado, inicialmente, saem da Sala de Distribuição e 

deslocam-se por elevador até ao piso correspondente ao(s) serviço(s) a satisfazer, em seguida é 

feita a reposição do material no respectivo AA e, finalmente, é efectuado o caminho inverso até à 

Sala de Distribuição. A tarefa é terminada após uma pausa de descanso do distribuidor. Como existe 

uma variação na duração da deslocação ao longo do dia, a duração total da execução de uma tarefa 

varia igualmente ao longo do dia. Visto que num mesmo carro do picking, caso haja espaço, podem 

ser transportados artigos de mais do que um serviço, o número de tarefas é equivalente ao número 

de carros a serem deslocados até aos respectivos serviços.  

Assim sendo, o principal problema em estudo baseia-se no escalonamento a curto prazo de tarefas 

ao longo de um dado horizonte temporal, tendo em conta o número de distribuidores disponíveis, 

para a execução total das entregas diárias pré-agendadas, e o facto da duração total da execução de 

uma tarefa variar ao longo do dia. 
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Na pesquisa bibliográfica não foram encontrados estudos que pudessem ser directamente aplicados 

neste caso. Contudo, tendo em conta as semelhanças entre o funcionamento da equipa de 

distribuição e os casos descritos nos estudos encontrados na área de produção, é admissível 

associar os dois tipos de actividades a fim de resolver o problema do presente caso de estudo.  

O caso de estudo trata-se de um problema de máquinas em paralelo idênticas, sem preemption. No 

qual se pretende minimizar o makespan através do escalonamento de tarefas com durações 

variáveis consoante a sua localização na respectiva sequência de processamentos, considerando um 

horizonte temporal discreto.  

As durações de processamento de cada tarefa foram recolhidas manualmente durante um período 

entre os meses de Fevereiro e Julho. A recolha de dados foi feita em dias de semanas normais, ou 

seja, semanas sem feriados, fora do período de férias e nas quais não se verificaram 

consumos/requisições fora do previsto.  

Segundo os pressupostos admitidos foi desenvolvido um modelo matemático que representasse o 

problema em questão. O modelo foi implementado através da aplicação da ferramenta GAMS na 

versão 23.5 utilizando o solver CPLEX na versão 12.2. Estes pressupostos envolvem as condições 

de trabalho dos distribuidores, simplificações admitidas no cálculo das durações das tarefas e 

características ligadas ao tipo problema de escalonamento de tarefas em máquinas em paralelo. 

Foram estudados 5 cenários diferentes: o primeiro representa o caso geral, isto é, a execução das 

tarefas numa semana dita normal. O segundo testa-se a possibilidade de diminuir o número de 

distribuidores disponíveis. O terceiro representa uma semana em que ocorre um feriado, visto que 

nos feriados os distribuidores não trabalham, as entregas agendadas para esse dia são alocadas aos 

dias anterior e posterior ao feriado. Num quarto cenário são analisadas as consequências trazidas 

pela avaria de um dos elevadores mais utilizados do Hospital. Finalmente, no quinto cenário é 

estudado o escalonamento de tarefas num período de férias. 

A análise aos resultados do cenário referente ao caso geral permite afirmar que a distribuição dos 

artigos aos serviços Kanban pode ficar concluída até às 16h em qualquer dia útil da semana. Logo, a 

equipa de distribuição tem capacidade para suportar a distribuição de artigos a mais serviços 

Kanban. O que está de acordo com o Departamento de Logística, visto que este tem intenção de 

passar todos os serviços clínicos do HSM a serviços Kanban. Além disso, este cenário permitiu 

verificar que, numa semana normal, variar o início e o final da hora de almoço não traz uma 

vantagem considerável. 

A possibilidade de diminuir de um elemento a equipa de distribuição, torna impossível a execução 

total das tarefas à segunda e à sexta. Logo, a presença de 4 distribuidores é o total de distribuidores 

aconselhável. O resultado do terceiro cenário permitiu constatar que a ocorrência de feriados numa 

semana, pode sobrecarregar a função dos distribuidores, sendo necessário um elemento extra na 

equipa para garantir a totalidade das entregas agendadas. Relativamente ao quarto cenário, a 

possibilidade de ocorrer uma avaria num dos elevadores não demonstrou ser um factor decisivo no 

makespan. Finalmente, o estudo do escalonamento de entregas durante um período de férias 



 
 

74 

permitiu concluir que, devido ao menor número de pessoas a trabalhar no Hospital e ao menor 

número de consultas e cirurgias marcadas, é possível executar todas as entregas com menos um 

elemento na equipa de distribuição em todos os dias úteis da semana. 

Além deste estudo, foram identificadas algumas sugestões que poderiam resultar na melhoria do 

funcionamento da equipa de distribuição a nível do picking, da arrumação do AA, da recepção de um 

novo elemento na equipa de distribuição e a nível do tipo requisições feitas entre os serviços Kanban 

e não Kanban (serviços Tipo). 

 

O modelo construído neste trabalho, baseado no escalonamento de tarefas em máquinas paralelas 

com diferentes tempos de processamento consoante o seu posicionamento na sequência de tarefas, 

pode ter outras aplicações. Como por exemplo no caso da distribuição de material por transporte 

rodoviário. Neste caso cada veículo com o respectivo condutor é uma máquina e o transporte de 

material entre dois pontos corresponde a uma tarefa. A duração da tarefa pode ser diferente 

consoante a hora do dia em que esta é executada, uma vez que é influenciada pela quantidade de 

tráfego automóvel. Outro exemplo no qual o modelo pode ser aplicável é na área da produção: a 

execução de tarefas por diferentes pessoas pode levar a diferentes durações para cada tarefa. 

Considerando a situação de uma empresa com diferentes turnos, nos quais trabalham diferentes 

pessoas. Dependendo da experiência da pessoa, a execução de uma tarefa pode ser feita de uma 

forma mais rápida ou lentamente. Nesta situação a alocação de tarefas deve ter em conta a 

velocidade que cada pessoa (a máquina), presente em cada turno, consegue terminar cada tarefa. 

 

A qualidade dos resultados apresentados neste estudo dependeu do processo da recolha de dados. 

Visto que existem muitas variáveis que influenciam a duração de cada tarefa, as médias 

consideradas no estudo podem não representar correctamente a realidade. A quantidade de dados 

recolhidos deveria ser mais extensa a fim de aumentar a fiabilidade destes. Contudo, a amostra 

recolhida verificou de facto a variabilidade das durações de uma mesma tarefa ao longo do dia. 

O Departamento de Logística tem planeado a recolha destes dados de forma automática: cada 

distribuidor carrega consigo um PDT e regista a hora, através da leitura do código de barras, 

referente a sua saída da Sala de Distribuição, a sua chegada ao AA, a sua saída do AA e referente à 

sua chegada à Sala de Distribuição. Desta forma, é introduzido no sistema as durações de 

deslocação de ida e volta entre a Sala de Distribuição e o respectivo AA, a duração de reposição e a 

duração do intervalo de descanso. A partir deste histórico, pode-se proceder à determinação do 

número e da dimensão das fases do dia e das durações das tarefas em cada uma dessas fases. 

Actualmente, ainda não foi iniciado este processo de registo porque o Departamento está à espera 

do fornecimento dos PDT. 

A precisão dos resultados do modelo utilizado neste trabalho é tanto maior quanto o número de fases 

incluídas. Contudo, se a duração de qualquer uma das fases consideradas fosse inferior à duração 

de qualquer uma das tarefas, o modelo tornava-se inviável para o problema, uma vez que o 
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pressuposto sobre o facto do início e do final da tarefa estarem incluídos numa mesma fase, não se 

aplicaria. Apesar de se procurar representar matematicamente a realidade de uma forma mais fiável 

possível, o modelo utilizado não permite um elevado grau de fiabilidade. 

 

Propõe-se, no futuro, um estudo aplicado à gestão dos AA, de forma a estipular medidas ou linhas 

orientadoras que garantissem o bom estado destes, a nível da arrumação em qualquer altura do ano. 

Além disso, visto que o Departamento de Logística pretende passar todos os serviços clínicos do 

HSM a serviços Kanban, poderia ser igualmente interessante um estudo feito aos consumos de 

todos os serviços clínicos e determinar, para cada serviço, quais os artigos que devem ser 

requisitados através de requisições Kanban ou Tipo, com o objectivo de estipular o espaço 

designado para artigo com requisição Kanban em cada um dos AA em serviços que ainda não são 

abrangidos pelo sistema Kanban, isto é, os serviços Tipo. 

Além deste estudo, seria muito interessante desenvolver um trabalho baseado na aplicação do 

sistema Kanban noutro hospital ou empresa com problemas a nível do armazenamento e inventário. 
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Anexo 1 – Lista de entregas pré-agendadas 

Na Tabela A1 serão apresentados os serviços Kanban satisfeitos segundo o dia útil da semana, onde 

é informado sobre o código numérico do serviço (# Kanban), ou seja o código do armazém avançado 

do respectivo serviço, a periodicidade de entrega (B – bi-semanal, D – diário, Q – quadra-semanal, S 

– semanal ou T – tri-semanal,) e os dias úteis em que são feitas as reposições no armazém 

avançado do respectivo serviço Kanban.  

Tabela A 1 - Serviços hospitalares satisfeitos segundo o dia útil da semana 

Nome do serviço 
# 

Kanban 
Piso Periodicidade 

Reposições 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

Ortopedia - Internamento - Enfermaria 1 6 B 
 

x 
  

x 

Medicina 2 - Internamento - Enfermaria 2A 2 3 B 
 

x 
  

x 

s ntr - int - enf 3 9 S 
  

x 
  

s ntr - mcdts - hem 4 1 D x x x x x 

s ntr - mcdts - o tec 6 1 S 
  

x 
  

s ogmr - urg obs/ginec 11 2 B x 
  

x 
 

sm1 - int - ucip 13 1 B 
 

x 
  

x 

sgh - int - ucigeh 15 4 S 
  

x 
  

sgh - int - enf h 16 4 S 
  

x 
  

s imuno - hd imuno 19 1 S 
 

x 
   

s imuno - c ext 20 1 S 
 

x 
   

s anest - mcdts 23 5 S 
    

x 

s pneum - mcdts - lab fr 24 7 S 
 

x 
   

s orl - bo orl 25 4 T x 
 

x 
 

x 

s orl - int - ucint 26 4 B 
 

x 
  

x 

s neur - bo 28 8 B x 
  

x 
 

s neur - int - enf 29 7 S 
   

x 
 

s neur - int - ucen 30 8 B x 
  

x 
 

s ped - int - uciped 31 2 Q x x 
 

x x 

s ped - up 32 2 Q x x 
 

x x 

s urol - mcdt's 33 6 S x 
    

s m2 - int - enf 2d 34 3 S 
  

x 
  

sgh - mcdts 35 1 S 
 

x 
   

s ogmr - int obst - umed m-f 36 4 S x 
    

s pneum - mcdts - u er 39 7 S x 
    

s rad - c ext rad 40 1 S 
  

x 
  

s rad - hd rad 41 1 S 
  

x 
  

s rad - mcdts 42 1 S 
  

x 
  

s cir 1 - c ext 45 1 S 
   

x 
 

s m2 - int - enf 2b 46 3 S 
  

x 
  

s m1 - int - enf 1c 47 5 S 
 

x 
   

s m1 - int - enf 1d 48 5 S 
 

x 
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Nome do serviço 
# 

Kanban 
Piso Periodicidade 

Reposições 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

s m2 - int - enf 2c 49 3 B 
 

x 
  

x 

s oft - bo 50 1 D x x x x x 

s ogmr - c ext - ginec 51 1 S 
  

x 
  

s ped - c ext ped 52 1 S x 
    

st - int - utr 53 9 S 
  

x 
  

s cir 1 - int - ucinter 54 9 S 
  

x 
  

s m1 - int - enf 1b 55 6 S 
 

x 
   

s cir 1 - int - enf 56 2 S 
  

x 
  

s ogmr - mcdts - l bio (uprh) 57 1 S 
    

x 

s imag g - mcdts - rx - u 60 1 S 
  

x 
  

s imag n - mcdts - rmn 61 2 S 
  

x 
  

s imag g - mcdts - rmg 62 2 S 
  

x 
  

s imag g - mcdts - mam 63 2 S 
  

x 
  

s imag g - mcdts - rx - c 64 2 S 
  

x 
  

s imag n - mcdts - tcn 65 2 S 
  

x 
  

s imag g - mcdts - tcg 67 2 S 
  

x 
  

s ped - int unef 68 7 S 
    

x 

s ped - int - ucern 69 7 S 
    

x 

s ped - mcdts 70 1 S 
    

x 

s oft - cir amb 71 1 D x x x x x 

s ogmr - int obst - up 72 5 S 
 

x 
   

s ogmr - mcdts -u eco 73 5 S 
 

x 
   

suc - u - vmer 74 1 B x 
   

x 

suc - uc 75 1 Q x x 
 

x x 

s cir vasc - int - ucinter 76 4 S x 
    

s cir vasc - int - enf 77 4 S x 
    

s cir vasc - cir amb 78 4 S x 
    

s ped - int - uinf 80 9 S 
 

x 
   

s ped - int - ucirped 81 8 S 
    

x 

s ped - int - upneu 82 8 S 
    

x 

s ped - int - udmhn uplur 83 6 S x 
    

s pneum - c ext 84 2 S 
  

x 
  

s pneum - mcdts - u rfr 85 9 S x 
    

s ort - c ext 89 1 S 
  

x 
  

s derm - c ext 90 1 S 
  

x 
  

s neul - c ext 91 2 S 
  

x 
  

s d in - hd 92 6 S x 
    

s d inf - int - ucidi 93 4 S x 
    

s orl - c ext 94 3 S 
    

x 

s psiqsm - hd 96 5 S 
   

x 
 

s psiqsm - int - enf 1 97 3 S 
   

x 
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Nome do serviço 
# 

Kanban 
Piso Periodicidade 

Reposições 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

s psiqsm - int - enf 2 98 4 S 
   

x 
 

s psiqsm - c ext 99 1 S 
   

x 
 

boc 1 100 5 D x x x x x 

s 1 - alerg - hd 102 1 S 
   

x 
 

s htmo - hd hemat 103 1 S 
   

x 
 

s cir plást - bo cir plást 104 7 T x 
 

x 
 

x 

s urol - cir amb 105 6 T x 
 

x 
 

x 

s cct - bo 107 8 D x x x x x 

imagiologia 108 2 S 
  

x 
  

bo urgencia central 109 1 D x x x x x 

ginecologia 111 3 S x 
    

s cir 2 - int geral + ucinter 112 5 Q x x 
 

x x 

s cir plast - int - geral 113 7 S 
   

x 
 

s imuno - mcdts - imuno 1 115 4 S 
   

x 
 

s imuno - hd hem 116 4 S 
   

x 
 

s m int - sec e 117 7 B x 
  

x 
 

s pneum 1 - int - geral h 118 8 B x 
  

x 
 

s ped - bo cir ped 119 8 B 
 

x 
  

x 

hemato - oncologia 120 7 B 
 

x 
  

x 

s urol - int - geral 1 121 7 B x 
  

x 
 

s m1 - int - geral 1a 122 6 B x 
  

x 
 

s ogmr - bp 123 6 B x 
  

x 
 

sgh - hd hsm 124 4 S 
    

x 

sgh - int - geral g 125 4 S 
    

x 

s pneum 1 - int - ucir 126 9 B x 
  

x 
 

s cir plást - boq 127 7 B 
 

x 
  

x 

s cir plást - int - uq 128 7 B 
 

x 
  

x 

s pneum 1 - hd 129 8 S 
   

x 
 

s pneum 1 - int - geral m 130 9 B x 
  

x 
 

s d inf - int - geral 131 5 B 
 

x 
  

x 

s onc - hd onc 1 508 3 S 
  

x 
  

Total de serviços Kanban satisfeitos por dia útil 36 30 35 32 34 
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Anexo 2 – Durações totais das tarefas por cenário 

Nas seguintes tabelas são apresentadas as durações de cada uma das tarefas executadas pelos 

distribuidores segundo o tipo de cenário. Nestas tabelas estão identificados o piso onde se localiza 

cada serviço, o elevador directo e alternativo para aceder mais facilmente ao serviço em questão. 

Como existem serviços proximamente localizados, os respectivos artigos podem ir no mesmo carro 

do picking. Por isso, alguns serviços não têm o número da tarefa, visto que vão em conjunto com 

outros serviços identificados na coluna ―Serviços no mesmo carro do picking‖. 

Cenário 1 (Caso geral) – Segunda-feira 

Tabela A 2 - Serviços hospitalares satisfeitos à segunda-feira num caso geral e as respectivas durações 
de cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

4 1 13 
 

6, 50, 71 50 46 45 1 

11 2 5 3 31, 32 64 64 60 2 

25 4 13 
  

40 36 35 3 

28 8 1 
 

30 52 53 50 4 

30 8 1 
 

28 42 43 40 5 

31 2 5 3 32, 11 
    

32 2 5 3 31, 11 
    

33 6 7 13 105 44 47 44 6 

36 4 5 
 

111 38 38 34 7 

39 7 14 
  

47 49 52 8 

50 1 13 
 

4, 6, 71 
    

52 1 EC (9, 10) 
  

51 57 51 9 

71 1 13 
 

4, 6, 50 
    

74 1 EC (9, 10) 5 75 28 34 28 10 

75 1 EC (9, 10) 5 74 54 60 54 11 

76 4 EC (9, 10) 7 77, 78 53 62 56 12 

77 4 EC (9, 10) 7 76, 78 47 56 50 13 

78 4 EC (9, 10) 7 76, 77 
    

83 6 5 3 
 

44 44 39 14 

85 9 EC (9, 10) 
 

126, 130 
    

92 6 14 
      

93 4 15 
 

92 42 38 38 15 

100 5 8 
  

57 55 55 16 

104 7 11 8 
 

41 42 37 17 

105 6 13 
  

38 34 32 18 

107 8 EC (9, 10) 7, 12 
 

39 47 39 19 
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109 1 EC (9, 10) 8 
 

33 39 33 20 

111 3 5 
 

36 52 52 48 21 

112 5 EC (9, 10) 
 

7 40 48 42 22 

117 7 EC (9, 10) 7 
 

32 40 32 23 

118 8 14 
 

129 60 61 64 24 

121 7 13 7 
 

42 38 37 25 

122 6 EC (9, 10) 14 
 

46 54 48 26 

123 6 4 5 
 

62 56 58 27 

126 9 14 EC (9, 10) 130, 85 55 56 49 28 

130 9 14 EC (9, 10) 126, 85 53 54 47 29 

Cenário 1 (Caso geral) – Terça-feira 

Tabela A 3 - Serviços hospitalares satisfeitos à terça-feira num caso geral e as respectivas durações de 
cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

1 6 7   30 33 30 1 

2 3 11 EC (9, 10) 49 42 43 38 2 

4 1 13  6, 50, 71 40 36 35 3 

13 1 8 EC (9, 10)  41 39 38 4 

19 1 EC (9, 10)  20     

20 1 EC (9, 10)  19 35 41 35 5 

24 7 15   25 21 21 6 

26 4 13  25 33 29 28 7 

31 2 5 3 32, 11 30 30 26 8 

32 2 5 3 31, 11     

35 1 EC (9, 10) 8  32 38 32 9 

47 5 EC (9, 10) 15 48 37 45 39 10 

48 5 EC (9, 10) 15 47 34 42 36 11 

49 3 11  2 38 39 34 12 

50 1 13  4, 6, 71     

55 6 15   45 41 41 13 

71 1 13  4, 6, 50     

72 5 5  73 33 33 28 14 

73 5 5  72     

75 1 EC (9, 10)  74 44 50 44 15 

80 9 4   29 24 25 16 

100 5 8   47 45 45 17 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  29 37 29 18 

109 1 EC (9, 10) 8  23 29 23 19 

112 5 EC (9, 10)   30 38 32 20 
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119 8 5   56 56 53 21 

120 7 14 EC (9, 10)  48 49 52 22 

127 7 14  128     

128 7 14  127 42 43 46 23 

131 5 15   54 50 50 24 

Cenário 1 (Caso geral) – Quarta-feira 

Tabela A 4 - Serviços hospitalares satisfeitos à quarta-feira num caso geral e as respectivas durações de 
cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços no 
mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

3 9 EC (9, 10)  53, 54 40 48 41 1 

4 1 13  6, 50, 71 34 30 29 2 

6 1 13  4, 50, 71     

15 4 EC (9, 10) 11, 12 16 45 54 48 3 

16 4 EC (9, 10) 11, 12 15 27 36 30 4 

25 4 13   30 26 25 5 

34 3 EC (9, 10)   41 52 44 6 

40 1 15 
EC (9, 
10), 14 

41, 42, 508     

41 1 15 
EC (9, 
10), 14 

40, 42, 508     

42 1 15 
EC (9, 
10), 14 

40, 41, 508 59 60 61 7 

46 3 7   40 43 40 8 

50 1 13  4, 6, 71     

51 1 SN  56     

53 9 EC (9, 10)  3, 54 34 42 35 9 

54 9 EC (9, 10)  3, 53 24 32 25 10 

56 2 SN  51 47 47 52 11 

60 1 EC (9, 10)  
61, 62, 63, 
64, 65, 67 

    

61 2 EC (9, 10)  
60, 62, 63, 
64, 65, 67 

39 48 41 12 

62 2 EC (9, 10)  
60, 61, 63, 
64, 65, 67 

    

63 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
64, 65, 67 

    

64 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 65, 67 

    

65 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 64, 67 

    

67 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 64, 65 

    

71 1 13  4, 6, 50 25 21 20 13 

84 2 14   40 41 42 14 
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89 1 EC (9, 10) 8 90 30 36 30 15 

90 1 EC (9, 10) 8 89     

91 2 1   32 36 31 16 

100 5 8   47 45 45 17 

104 7 11 8  31 32 27 18 

105 6 13   28 24 22 19 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  29 37 29 20 

108 2 EC (9, 10) 8  29 38 31 21 

109 1 EC (9, 10) 8  23 29 23 22 

508 3 15 14 40, 41, 42     

Cenário 1 (Caso geral) – Quinta-feira 

Tabela A 5 - Serviços hospitalares satisfeitos à quinta-feira num caso geral e as respectivas durações de 
cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

4 1 13  6, 50, 71 40 36 35 1 

11 2 5 3 31, 32 54 54 50 2 

28 8 1  30 42 46 41 3 

29 7 1   41 45 39 4 

30 8 1  28 32 36 31 5 

31 2 5 3 32, 11     

32 2 5 3 31, 11     

45 1 15 14  34 31 31 6 

50 1 13  4, 6, 71     

71 1 13  4, 6, 50     

75 1 EC (9, 10)  74 44 50 44 7 

96 5 1 2 97, 98, 99 42 46 41 8 

97 3 1 2 96, 98, 99     

98 4 1 2 96, 97, 99     

99 1 1 2 96, 97, 98     

100 5 8   47 45 45 9 

102 1 EC (9, 10)  103 36 42 36 10 

103 1 EC (9, 10)  102     

107 8 EC (9, 10) 7,12  29 37 29 11 

109 1 EC (9, 10) 8  23 29 23 12 

112 5 EC (9, 10)   30 38 32 13 

113 7 11 8  45 46 41 14 

115 4 8  116 31 28 28 15 

116 4 8  115     

117 7 EC (9, 10)   22 30 22 16 
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118 8 14  129 63 64 67 17 

121 7 13 7  32 28 27 18 

122 6 EC (9, 10) 14  36 44 38 19 

123 6 4 5  52 46 48 20 

126 9 14 EC (9, 10) 130, 85 45 46 49 21 

129 8 14  118     

130 9 14 EC (9, 10) 126, 85 30 31 34 22 

Cenário 1 (Caso geral) – Sexta-feira 

Tabela A 6 - Serviços hospitalares satisfeitos à sexta-feira num caso geral e as respectivas durações de 
cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

1 6 7   30 33 30 1 

2 3 11 EC (9, 10) 49 42 43 38 2 

4 1 13  6, 50, 71 40 36 35 3 

13 1 8 EC (9, 10)  41 39 38 4 

23 5 8 EC (9, 10)  30 28 28 5 

25 4 13  26 51 47 46 6 

26 4 13  25     

31 2 5 3 32, 11 30 30 26 7 

32 2 5 3 31, 11     

49 3 11  2 38 39 34 8 

50 1 13  4, 6, 71     

57 1 5 3  37 37 33 9 

68 7 5  69 38 38 34 10 

69 7 5  68 32 32 28 11 

70 1 5   33 33 29 12 

71 1 13  4, 6, 50     

74 1 EC (9, 10)  75 18 24 18 13 

75 1 EC (9, 10)  74 44 50 44 14 

81 8 5  82 44 44 41 15 

82 8 5  81 39 39 36 16 

94 3 13   30 26 24 17 

100 5 8   47 45 45 18 

104 7 11 8  31 32 27 19 

105 6 13   28 24 22 20 

107 8 EC (9, 10) 7,12  29 37 29 21 

109 1 EC (9, 10) 8  23 29 23 22 

112 5 EC (9, 10)   30 38 32 23 

119 8 5   56 56 53 24 



 
 

87 

120 7 14 EC (9, 10)  48 49 52 25 

124 4 EC (9, 10)  125 42 51 45 26 

125 4 EC (9, 10)  124     

127 7 14  128     

128 7 14  127 42 43 46 27 

131 5 15   54 50 50 28 

Cenário 2 – Semana com um feriado à terça (reposição feita à segunda) 

Tabela A 7 - Serviços hospitalares satisfeitos à segunda-feira numa semana com um feriado à terça-feira 
e as respectivas durações de cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

4 1 13  6, 50, 71 50 46 45 1 

11 2 5 3 31, 32 64 64 60 2 

24 7 15   35 31 31 3 

25 4 13  26 40 36 35 4 

26 4 13  25 43 39 38 5 

28 8 1  30 52 53 50 6 

30 8 1  28 42 43 40 7 

31 2 5 3 32, 11        

32 2 5 3 31, 11        

33 6 7 13 105 44 47 44 8 

36 4 5  111 38 38 34 9 

39 7 14   47 49 52 10 

47 5 EC (9, 10) 15 48 47 55 49 11 

48 5 EC (9, 10) 15 47 44 52 46 12 

50 1 13  4, 6, 71        

52 1 EC (9, 10) 8  51 57 51 13 

55 6 15   55 51 51 14 

71 1 13  4, 6, 50        

74 1 EC (9, 10) 5 75 28 34 28 15 

75 1 EC (9, 10) 5 74 54 60 54 16 

76 4 EC (9, 10) 7 77, 78 53 62 56 17 

77 4 EC (9, 10) 7 76, 78 47 56 50 18 

78 4 EC (9, 10) 7 76, 77        

80 9 4   39 34 35 19 

83 6 5 3  44 44 39 20 

85 9 EC (9, 10)  126, 130        

92 6 14  93        

93 4 15  92 42 38 38 21 

100 5 8   57 55 55 22 
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104 7 11 8  41 42 37 23 

105 6 13   38 34 32 24 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  39 47 39 25 

109 1 EC (9, 10) 8  33 39 33 26 

111 3 5  36 52 52 48 27 

112 5 EC (9, 10) 7  40 48 42 28 

117 7 EC (9, 10) 7  32 40 32 29 

118 8 14  129 60 61 64 30 

121 7 13 7  42 38 37 31 

122 6 EC (9, 10) 14  46 54 48 32 

123 6 4 5  62 56 58 33 

126 9 14 EC (9, 10) 130, 85 55 56 49 34 

130 9 14 EC (9, 10) 126, 85 53 54 47 35 

Cenário 2 – Semana com um feriado à terça (reposição feita à quarta) 

Tabela A 8 - Serviços hospitalares satisfeitos à quarta-feira numa semana com um feriado à terça-feira e 
as respectivas durações de cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços no 
mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

1 6 7   40 43 40 1 

2 3 11 EC (9, 10) 49 52 53 48 2 

3 9 EC (9, 10)  53, 54 50 58 51 3 

4 1 13  6, 50, 71 44 40 39 4 

6 1 13  4, 50, 71     

13 1 8 EC (9, 10)  51 49 48 5 

15 4 EC (9, 10)  16 55 64 58 6 

16 4 EC (9, 10)  15 37 46 40 7 

25 4 13  26 40 36 35 8 

26 4 13  25 43 39 38 9 

34 3 EC (9, 10)   51 62 54 10 

40 1 14 EC (9, 10) 41, 42, 508     

41 1 14 EC (9, 10) 40, 42, 508     

42 1 14 EC (9, 10) 40, 41, 508 69 70 71 11 

46 3 7   50 53 50 12 

49 3 11  2 48 49 44 13 

50 1 13  4, 6, 71     

51 1 SN  56     

53 9 EC (9, 10)  3, 54 44 52 45 14 

54 9 EC (9, 10)  3, 53 34 42 35 15 

56 2 SN  51 57 57 62 16 

60 1 EC (9, 10)  61, 62, 63,     



 
 

89 

64, 65, 67 

61 2 EC (9, 10)  
60, 62, 63, 
64, 65, 67 

49 58 51 17 

62 2 EC (9, 10)  
60, 61, 63, 
64, 65, 67 

    

63 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
64, 65, 67 

    

64 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 65, 67 

    

65 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 64, 67 

    

67 2 EC (9, 10)  
60, 61, 62, 
63, 64, 65 

    

71 1 13  4, 6, 50 35 31 30 18 

84 2 14   50 51 52 19 

89 1 EC (9, 10)  90 40 46 40 20 

90 1 EC (9, 10)  89     

91 2 1   42 46 41 21 

100 5 8   57 55 55 22 

104 7 11 8  41 42 37 23 

105 6 13   38 34 32 24 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  39 47 39 25 

108 2 EC (9, 10) 8  39 48 41 26 

109 1 EC (9, 10) 8  33 39 33 27 

119 8 5   66 66 63 28 

120 7 14 EC (9, 10)  58 59 62 29 

127 7 14 EC (9, 10) 128     

128 7 14 EC (9, 10) 127 52 53 56 30 

131 5 15   64 60 60 31 

508 3 15 14 40, 41, 42     

19 1 EC (9, 10)  20     

20 1 EC (9, 10)  19 45 51 45 32 

35 1 EC (9, 10)   42 48 42 33 

72 5 5  73 43 43 38 34 

73 5 5  72     
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Cenário 3 – Avaria num dos elevadores centrais (9 ou 10) (exemplo de 

reposição à segunda) 

 

Tabela A 9 - Serviços hospitalares satisfeitos à segunda-feira numa semana em que se verifica uma 
avaria num dos elevadores centrais (9 e 10) e as respectivas durações de cada tarefa, localizações e 

acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

4 1 13  6, 50, 71 40 36 35 1 

11 2 5 3 31, 32 54 54 50 2 

25 4 13   30 26 25 3 

28 8 1  30 42 43 40 4 

30 8 1  28 32 33 30 5 

31 2 5 3 32, 11     

32 2 5 3 31, 11     

33 6 7 13 105 34 37 34 6 

36 4 5  111 28 28 24 7 

39 7 14   37 39 42 8 

50 1 13  4, 6, 71     

52 1 EC (9, 10)   44 56 45 9 

71 1 13  4, 6, 50     

74 1 EC (9, 10) 5 75 24 33 21 10 

75 1 EC (9, 10) 5 74 50 59 47 11 

76 4 EC (9, 10) 7 77, 78 47 65 53 12 

77 4 EC (9, 10) 7 76, 78 41 59 47 13 

78 4 EC (9, 10) 7 76, 77     

83 6 5 3  34 34 29 14 

85 9 EC (9, 10)  126, 130     

92 6 14       

93 4 15  92 32 28 28 15 

100 5 8   47 45 45 16 

104 7 11 8  31 32 27 17 

105 6 13   28 24 22 18 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  35 51 36 19 

109 1 EC (9, 10) 8  26 38 27 20 

111 3 5  36 42 42 38 21 

112 5 EC (9, 10)  7 34 52 39 22 

117 7 EC (9, 10) 7  28 44 29 23 

118 8 14  129 50 51 54 24 

121 7 13 7  32 28 27 25 



 
 

91 

122 6 EC (9, 10) 14  42 57 45 26 

123 6 4 5  52 46 48 27 

126 9 14 EC (9, 10) 130, 85 45 46 39 28 

130 9 14 EC (9, 10) 126, 85 43 44 37 29 

Cenário 5 – Período de férias (Agosto) (exemplo de reposição à segunda) 

Tabela A 10 - Serviços hospitalares satisfeitos à segunda-feira durante um período de férias (Agosto) e 
as respectivas durações de cada tarefa, localizações e acessos por elevador directo e alternativo 

# Kanban Piso 
Elevador 
directo 

Elevador 
alternativo 

Serviços 
no mesmo 
carro do 
picking 

Duração das tarefas (minutos) 

# Tarefa Fase 1 
(9h-13h) 

Fase 2 
(14h-

15h50) 

Fase 3 
(15h50-

17h) 

4 1 13  6, 50, 71 27 25 24 1 

11 2 5 3 31, 32 36 36 34 2 

25 4 13   16 14 13 3 

28 8 1  30 28 29 27 4 

30 8 1  28 29 30 28 5 

31 2 5 3 32, 11     

32 2 5 3 31, 11     

33 6 7 13 105 27 29 27 6 

36 4 5  111 28 28 26 7 

39 7 14   10 12 13 8 

50 1 13  4, 6, 71     

52 1 EC (9, 10)   7 11 8 9 

71 1 13  4, 6, 50     

74 1 EC (9, 10) 5 75 13 17 13 10 

75 1 EC (9, 10) 5 74 43 47 43 11 

76 4 EC (9, 10) 7 77, 78 22 26 24 12 

77 4 EC (9, 10) 7 76, 78 17 21 19 13 

78 4 EC (9, 10) 7 76, 77     

83 6 5 3  37 37 35 14 

85 9 EC (9, 10)  126, 130     

92 6 14       

93 4 15  92 27 25 25 15 

100 5 8   42 41 41 16 

104 7 11 8  23 24 21 17 

105 6 13   19 17 16 18 

107 8 EC (9, 10) 7, 12  20 24 20 19 

109 1 EC (9, 10) 8  16 20 17 20 

111 3 5  36 40 40 38 21 

112 5 EC (9, 10)  7 22 27 24 22 

117 7 EC (9, 10) 7  15 19 15 23 

118 8 14  129 34 35 36 24 
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121 7 13 7  26 24 23 25 

122 6 EC (9, 10) 14  22 26 23 26 

123 6 4 5  36 33 34 27 

126 9 14 EC (9, 10) 130, 85 27 28 24 28 

130 9 14 EC (9, 10) 126, 85 38 39 35 29 

Anexo 3 

Tabela A 11 – Datas da recolha de dados 

Semanas 
Número 
de dias 

estudados 

Tipo de recolha de dados 

Deslocação 
(Identificação do 

elevador) 

Reposição  
(Identificação do dia útil) 

07/02 – 11/02 3 9, 10, 11, SN - 

21/02 – 25/02 3 7, 8, 13 - 

14/03 – 18/03 3 8, 9, 10, 11 - 

21/03 – 25/03 2 1, 14, 15 - 

28/03 – 01/04 3 - 2ª, 3ª,5ª 

03/04 – 08/04 3 13, SN, 14, 15 - 

11/04 – 15/04 2 7, 9, 10 - 

02/05 – 06/05 3 - 3ª, 4ª, 6ª 

09/05 – 13/05 2 5, 13 - 

16/05 – 20/05 2 - 5ª, 6ª 

30/05 – 03/06 3 4, 5, 8 - 

27/06 – 01/07 3 1, 4, 11 - 

04/07 – 08/07 2 - 2ª, 4ª 

11/07 – 15/07 3 4, 5, 14, 15 - 

18/07 – 22/07 3 1, 7, SN - 

Note-se que a recolha de dados referentes à deslocação dos conjuntos de elevadores 9, 10 e 14, 15 

foram feitas em conjunto, tendo em conta a sua proximidade não foi necessário despender um dia 

para cada um dos elevadores. 


