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Resumo 

A cadeia de abastecimento do sangue é uma cadeia que contempla diversos desafios. Os fatores 

externos que influenciam esta cadeia, como a procura e a oferta estocástica, bem como os aspetos 

internos, como a natureza do produto e a interligação entre as etapas que a constituem, aumentam a 

sua complexidade. Tratando-se o sangue de um produto perecível, escasso e de fornecimento 

voluntário, usado para a realização de transfusões vitais para os doentes, a sua gestão deve ser o mais 

eficiente possível. O número de dádivas tem vindo a diminuir apesar da procura ter vindo a aumentar à 

medida que a população envelhece, como é o caso de Portugal. Por esses motivos, é crucial uma boa 

gestão do seu inventário que possibilite a disponibilidade do tipo certo de produto sanguíneo, no 

momento e na quantidade certa e que evite o seu desperdício. Neste sentido, o presente trabalho 

pretende caracterizar a gestão de inventário da cadeia de abastecimento do sangue portuguesa e 

contribuir para a melhoria da mesma nos bancos de sangue hospitalar. O objetivo é fornecer suporte 

para decisões relacionadas com políticas de inventário que minimizem o desperdício, escassez e custos 

totais da gestão de sangue. Considera-se como caso de estudo um hospital português com o qual é 

possível validar o modelo de otimização desenvolvido e encontrar uma solução ótima para o mesmo. 

Conclui-se que, através da redução da quantidade de referência de inventário S, é possível obter uma 

política de inventário com um desempenho global melhor.  

 

Palavras-Chave: cadeia de abastecimento do sangue; gestão de inventário; produtos perecíveis; 

otimização; programação estocástica 
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Abstract 

The blood supply chain has several challenges, such as stochastic demand and supply, as well as the 

nature of the product itself and the relation between the various stages that compose it.  Besides, blood 

is a perishable, scarce and voluntarily supplied product used to perform vital transfusions in patients 

which increases the pressure of managing it as efficient as possible. The number of blood donations has 

been decreasing, even though blood demand tends to increase as the population ages, which is 

happening in Portugal. For these reasons, it is crucial to have good inventory management that allows 

the availability of the right kind of blood product at the right time and in the right amount and that avoids 

wastage. Accordingly, the present work aims to characterize the inventory management of the 

Portuguese blood supply chain and contribute to its improvement in hospital blood banks. The goal is to 

provide support for inventory policy decisions that minimize waste, scarcity, and total blood management 

costs. It is considered a case study of a Portuguese hospital which data enables the validation of the 

optimization model developed and allows to find the optimal inventory policy for it. The main insight from 

the analyses performed is that it is possible to have a better overall performance by reducing the inventory 

reference quantity S. 

 

Keywords: blood supply chain; inventory management; perishable products; optimization; stochastic 

programming  
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Capítulo 1

 

 

Introdução 

 

Este primeiro capítulo começa com uma contextualização e motivação da problemática deste trabalho 

na secção 1.1. De seguida são enumerados os objetivos propostos na secção 1.2 e, por fim, é feita uma 

descrição da estrutura do trabalho na secção 1.3.  

 

1.1 Contextualização do problema  

Desde a descoberta do sangue, ainda antes de se saber que era responsável pelo transporte, regulação 

e proteção do nosso corpo, que se reconhece a importância que este componente desempenha nas 

nossas vidas. Foi em 1613, que o médico inglês William Harvey descobriu como funciona o mecanismo 

de circulação do sangue: o coração bombeia o sangue para o corpo através das artérias, e o sangue 

retorna ao coração através das veias. Esta descoberta permitiu o desenvolvimento das primeiras 

experiências com transfusões sanguíneas. Uma transfusão é o processo de administrar sangue ou 

determinado componente sanguíneo (plaquetas, plasma e hemácias) proveniente de um indivíduo, o 

dador, a outro, o recetor, através de um cateter venoso (tubo inserido num vaso sanguíneo). As 

transfusões são necessárias em situações que ocorra uma perda grande de sangue ou uma 

perda/comprometimento das funções de um dos componentes sanguíneos, por exemplo, durante ou 

depois de uma intervenção cirúrgica ou em doentes tratados por doenças sanguíneas (anemia grave, 

cancro, leucemia, entre outros).  O que se acredita ser a primeira transfusão sanguínea bem sucedida 

ocorreu em 1818 e foi efetuada por James Blundell. Nessa época, cerca de metade dos doentes 

transfundidos tinham reações graves, algumas das quais levavam à morte. A principal causa destas 

reações era a incompatibilidade de tipo sanguíneo entre o dador e o recetor, pois só em 1901, Karl 

Landsteiner descobriu os vários tipos de sangue, criando o sistema de grupo sanguíneo ABO. De acordo 

com este sistema, existem quatro tipos de sangue: A, B, AB e O. Estes tipos sanguíneos são 

determinados pela presença de certas substâncias na membrana das hemácias e do plasma, chamados 

aglutinogénios e aglutininas, respetivamente. Há incompatibilidade sanguínea quando uma pessoa que 

possui determinada aglutinina recebe sangue com o aglutinogénio correspondente, o que desencadeia 
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o processo de aglutinação das hemácias, prejudicando a circulação do sangue e impedindo o sucesso 

da transfusão. O sangue do tipo A tem aglutinogénio do tipo A nas hemácias e aglutinina anti-B no 

plasma; o sangue do tipo B tem aglutinogénio B e aglutinina anti-A; sangue do tipo AB tem aglutinogénios 

A e B nas hemácias e nenhuma aglutinina no plasma; e por fim, sangue do tipo O não tem aglutinogénios 

nas hemácias, mas possui as duas aglutininas, anti-A e anti-B. Apesar da descoberta deste sistema de 

grupo sanguíneo ter impedido a maior parte das reações graves, só quando em 1940 se descobriu o 

sistema de grupo sanguíneo Rhesus (Rh), é que as outras reações transfusionais, como a febre, 

pararam. Se o fator Rh estiver presente na membrana das hemácias o tipo de sangue é complementado 

por um sinal positivo (+), caso contrário, apresenta o sinal negativo (-). Uma pessoa com sangue Rh- só 

deve receber uma transfusão de sangue Rh-, se não haverá formação de anticorpos anti-Rh que 

desencadeiam as reações adversas (Giangrande, 2000). Ultrapassada a questão da incompatibilidade, 

o próximo passo foi desenvolver processos e métodos para aumentar a vida útil do sangue, pois a sua 

deterioração rápida condicionava a quantidade de transfusões que podiam ser realizadas. Em 1914, 

começaram a aparecer os primeiros anticoagulantes que permitiram o armazenamento de doações e a 

acumulação de inventário, abrindo possibilidade para a criação de bancos de sangue. O primeiro banco 

de sangue hospitalar foi instalado nos anos 30, e, tal como hoje, a fonte do produto era através de 

doações de pessoas. Apesar de atualmente o tempo de vida útil das unidades de sangue ter aumentado, 

não deixa de ser um produto perecível com um tempo de vida curto, o que impossibilita a criação de 

inventário por longos períodos de tempo e obriga o reabastecimento regular de unidades de sangue. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, com o aumento da procura e das doações, surgiram doenças 

transmissíveis, como o HIV e a hepatite B (Giangrande, 2000). Graças à seleção mais cuidadosa de 

doadores e aos testes pré-transfusionais e de despiste de doenças, os casos de contaminação 

diminuíram. Atualmente, nos países desenvolvidos, a segurança das transfusões é bastante elevada. No 

entanto, na maioria dos países menos desenvolvidos, os dadores continuam a ser a principal 

preocupação, principalmente porque há um maior risco de infeções e de contaminação do sangue. 

Quanto à evolução da procura por unidades de sangue, Portugal tem uma população cada vez mais 

envelhecida que requer mais cuidados de saúde. Consequentemente, há uma tendência a aumentar a 

procura de sangue, pois estão cada vez mais presentes na população doenças crónicas e 

comorbidades. É fundamental responder às necessidades da população sem quebrar o compromisso 

de continuar a aumentar o nível de serviço dos cuidados de saúde, o que revela a importância de otimizar 

a cadeia de abastecimento do sangue de forma a tornar todo processo mais eficiente e aproveitar melhor 

os investimentos nacionais na saúde (Ministério da Saúde , 2018). Ter um nível de serviço elevado é 

uma parte crítica da gestão de inventário das unidades de sangue pois é vital que os doentes recebam 

as transfusões de sangue necessárias sem demora. No entanto, esse mesmo motivo pode levar a uma 

acumulação indevida de inventário, que, devido à natureza perecível do sangue, pode-se traduzir em 

níveis de desperdício elevados. 
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Essas são as duas preocupações fundamentais no que toca à gestão de inventário de sangue: a 

escassez de produto, isto é, quando não há as unidades de sangue necessárias para realizar 

transfusões, e a obsolescência de unidades de sangue que leva ao seu desperdício. As consequências 

da escassez de unidades de sangue são evidentes, sendo que pode variar entre o adiamento de 

procedimentos agendados ou, no caso mais grave, pôr em causa a vida do doente. A preocupação em 

minimizar o desperdício de sangue advém do facto do sangue ser um produto perecível, que se não for 

usado até ao fim da sua validade, fica obsoleto e tem de ser descartado. Além disso, o sangue é um 

recurso escasso, pois apesar de haver avanços tecnológicos nesse sentido, ainda não há outro produto 

capaz de o substituir. Como em Portugal a única forma de obter sangue é através de doações voluntárias 

de pessoas, o seu desperdício torna o esforço e o tempo do dador em vão. Acresce o facto de que um 

dador só poderá voltar a doar após um determinado período de tempo e que o número de doações e 

dadores tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Além desta vertente ética, uma unidade de sangue 

desperdiçada também representa uma perda económica, pois todos os processos para a obter tiveram 

custos monetários associados e um custo de oportunidade de não ter sido aproveitada por outro 

hospital. Por esses motivos, o equilíbrio entre armazenar a quantidade suficiente de inventário no hospital 

de forma a satisfazer a procura sem incorrer em desperdício, representa o maior trade-off da gestão de 

inventário deste produto.  

Assim, tendo em conta a importância do produto em questão bem como os desafios particulares da 

cadeia de abastecimento do sangue que serão detalhados ao longo do Capítulo 2, a gestão de inventário 

de sangue é um tema que merece ser estudado. Para mais, a literatura sobre a cadeia de abastecimento 

do sangue em Portugal é escassa. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é caracterizar a cadeia de 

abastecimento do sangue portuguesa e elaborar um modelo matemático de otimização para lidar com 

decisões relacionadas com as políticas de inventário. 

 

1.2 Objetivos e estrutura da dissertação 

O presente trabalho tem como objetivo principal melhorar a gestão de inventário de sangue nos bancos 

hospitalares. Para tal, é desenvolvido um modelo matemático de otimização que minimiza o desperdício 

e a escassez de produtos sanguíneos bem como os custos totais de inventário. Este modelo pretende 

informar a tomada de decisão sobre a política de inventário usada nos hospitais. Como tal, os passos 

efetuados para atingir esse objetivo são os seguintes: 

• Caracterizar o funcionamento geral da cadeia de abastecimento do sangue portuguesa de 

forma a entender como é o seu funcionamento e quais os aspetos envolvidos em cada etapa; 

• Elaborar uma revisão de literatura sobre a cadeias de abastecimento do sangue, com particular 

foco na etapa que diz respeito à gestão de inventário do sangue. Também se pretende analisar 
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o que tem sido estudado acerca dos produtos perecíveis em geral, para obter um conhecimento 

sustentado dos modelos geralmente utilizados para resolver este tipo de problemas;  

• Conhecer como é feita atualmente a gestão de inventário de sangue nos hospitais portugueses. 

Para esse efeito, efetua-se a recolha e tratamento de dados de dois hospitais portugueses; 

• Desenvolver um modelo matemático de otimização capaz de resolver os desafios da gestão de 

inventário de sangue; 

• Analisar vários cenários de políticas de inventário para no fim comparar os resultados obtidos 

com o desperdício, escassez e custos de inventário do hospital do caso de estudo. 

 

Para facilitar a leitura deste documento, é importante delinear a estrutura adotada e resumir o conteúdo 

de cada capítulo. Todos os capítulos começam com uma breve introdução onde se discrimina qual o 

conteúdo de cada secção que o compõe, e terminam com algumas palavras de resumo sobre o assunto 

discutido. Assim, esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

• Capítulo 1 - Introdução: o tema do projeto é introduzido, incluindo a sua contextualização, a 

definição de objetivos e a estrutura do documento. Este capítulo tem o objetivo de dar a 

conhecer a problemática que está a ser abordada e a importância deste tema. 

• Capítulo 2 - Caracterização da Cadeia de Abastecimento do Sangue: são apresentadas as 

características principais da cadeia de abastecimento do sangue, bem como o seu 

funcionamento e a relação entre as várias etapas que a constituem. Este capítulo tem o objetivo 

de dar a conhecer as visões gerais desta cadeia, de forma a agilizar a compreensão da revisão 

de literatura que é efetuada no capítulo seguinte. 

• Capítulo 3 - Revisão de literatura: neste capítulo é caracterizada a cadeia de abastecimento do 

sangue com base numa revisão da literatura. Primeiro é introduzido o conceito de cadeia de 

abastecimento. Depois, é analisado o funcionamento de cada etapa da cadeia de 

abastecimento do sangue, Colheita, Produção, Inventário e Distribuição, com principal ênfase 

na etapa de Inventário. Explora-se, ainda, o tema da gestão de inventário de produtos 

perecíveis.  Este capítulo tem o objetivo de demonstrar como o problema da gestão de inventário 

de sangue tem vindo a ser abordado na literatura, de forma a decidir qual a abordagem indicada 

para representar o problema identificado. 

• Capítulo 4 - Hospitais do caso de estudo: é apresentado o panorama português no que diz 

respeito ao sangue e o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), enquanto 

responsável pela gestão da cadeia de abastecimento do sangue em Portugal. É feita a 

caracterização de dois hospitais bem como um esclarecimento dos procedimentos de gestão 

de inventário de sangue em prática.  Este capítulo tem o objetivo de entender como a gestão de 



5 

 

inventário de sangue é feita e identificar os desafios atuais enfrentados pelos hospitais e as 

oportunidades de melhoria. 

• Capítulo 5 - Definição do problema e formulação do modelo: é descrito o problema deste 

trabalho bem como a formulação matemática proposta, incluindo os conjuntos, parâmetros, 

variáveis, restrições e função objetivo. Este capítulo tem o objetivo de desenvolver um modelo 

que se adapte ao funcionamento atual da gestão de inventário de sangue nos hospitais. 

• Capítulo 6 - Resultados: neste capítulo são detalhados os experimentos computacionais 

realizados através da implementação do modelo de otimização e são discutidos os principais 

resultados e descobertas desta pesquisa. O objetivo deste capítulo é analisar vários cenários 

de políticas de inventário, incluindo a política atual de um dos hospitais do caso de estudo, e 

comparar os resultados dos indicadores de desempenho.  

• Capítulo 7 - Conclusões e desenvolvimento futuro: é o capítulo final da dissertação, onde se 

resume os pontos principais e as conclusões mais relevantes. Também se indica o que pode 

ser feito no futuro de forma a melhorar o presente trabalho.    
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Capítulo 2 

 

Caracterização da cadeia de abastecimento 

do sangue 

 

A cadeia de abastecimento do sangue é um caso particular das cadeias de abastecimento. O sangue 

tem de ser gerido eficientemente dado ser um recurso limitado, perecível e ter a responsabilidade 

acrescida de ser crucial para o tratamento de doentes. Por esse motivo, é necessário haver uma 

adequada disponibilidade de inventário e, ao mesmo tempo, minimizar o desperdício de unidades de 

sangue. Além disso, o facto de a procura e a oferta serem ambas estocásticas, haver possibilidade de 

substituição de um tipo de sangue por outro, bem como a possibilidade de distinguir entre diferentes 

tipos de procura e de consumidores, tornam esta cadeia muito complexa. Na secção 2.1 são detalhadas 

as particularidades da cadeia de abastecimento do sangue. De seguida, na secção 2.2. é feita uma 

descrição do funcionamento da cadeia de abastecimento do sangue e das suas diferentes etapas. Na 

secação 2.3 é realizada uma conclusão das ideias principais do capítulo. 

 

2.1. Características da cadeia de abastecimento do sangue 

As cadeias de abastecimento de produtos perecíveis, como é o caso do sangue, apresentam desafios 

específicos e únicos. Produtos perecíveis são caracterizados como produtos que têm prazo de validade 

relativamente curto, a partir do qual perdem o valor, como o sangue por exemplo, ou produtos que 

apresentam uma notável diminuição da perceção de valor para o cliente, ao longo do tempo. Nem todos 

os produtos perecíveis são iguais e, em alguns casos, como o de medicamentos, vacinas e produtos 

sanguíneos, a qualidade do produto pode pôr vidas em risco. Assim, a perecibilidade do sangue é uma 

característica fulcral a ter em conta na gestão da cadeia de abastecimento.  

A natureza estocástica da procura e da oferta é outro obstáculo para esta cadeia de abastecimento. A 

quantidade de produto que é usada nos hospitais é impossível de precisar, pois depende das 

necessidades específicas dos doentes. A procura por sangue resulta das transfusões necessárias em 

doentes em tratamentos contínuos, procedimentos cirúrgicos ou tratamentos de emergência.  
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Tabela 1 - Características dos produtos sanguíneos (adaptado de Stanger et al., 2012) 

O tempo de vida dos produtos sanguíneos, isto é, do sangue total (que inclui todos os componentes 

sanguíneos) e dos componentes sanguíneos isolados, bem como algumas das suas aplicações 

encontram-se resumidos na Tabela 1.  

 

 

Na maior parte das cadeias de abastecimento, há uma tendência para racionalizar os inventários, pois 

estes costumam corresponder a um investimento significativo por parte das organizações. Na maioria 

dos setores da indústria, a tendência é ter o mínimo de inventário e até mesmo, quando possível, não 

acumular inventário e funcionar através de uma política Just In Time  (Chapman et al., 2004). No entanto, 

a cadeia de abastecimento do sangue não pode funcionar assim. Não se pode comparar as 

consequências de uma venda perdida na indústria por falta de produto com as consequências de falta 

de unidades de sangue num hospital, que pode potencialmente pôr em causa a vida do doente. O 

elevado risco associado à escassez de sangue, bem como a incerteza na oferta e na procura do mesmo, 

levam a que geralmente haja uma acumulação excessiva de inventário nos bancos de sangue 

hospitalares.  

Quando há carência de determinado tipo de sangue, é possível recorrer à sua substituição por um tipo 

sanguíneo compatível. Esta é outra singularidade deste tipo de cadeias de abastecimento. Idealmente, 

quando há uma solicitação de um médico de determinado produto, selecionam-se unidades de sangue 

do mesmo tipo sanguíneo do doente em questão. No entanto, seja por razões estratégicas, como por 

exemplo guardar determinado tipo de sangue para uma eventualidade, ou mesmo por falta de unidades 

em inventário, é possível usar um grupo sanguíneo diferente, desde que seja compatível com o tipo de 

sangue do doente. A ordem decrescente de preferência de substituição de tipos de sangue está 

apresentada na Tabela 2, sendo que 1 representa a situação ideal, em que o doente recebe o mesmo 

tipo de sangue que possui, e 8 representa a substituição menos favorável que se pode realizar. A tabela 

deve ser lida coluna a coluna, por exemplo, um recetor com tipo de sangue O- apenas pode receber de 

um dador com tipo de sangue O-. Já uma pessoa com o tipo de sangue A+ que necessite de uma 

transfusão deve receber preferencialmente sangue de um dador A+, seguido do tipo sanguíneo A-, O+ 

e por fim O-. Nesta tabela é possível verificar o dador e o recetor universal, isto é, o tipo de sangue que 

Produtos Sanguíneos Tempo de vida Aplicação terapêutica 

Sangue Total 30 dias Trauma, Cirurgia 

Eritrócitos 42 dias Trauma, Cirurgia, Anemia, Perda de sangue, Distúrbios de sangue 

Plaquetas 5 dias Tratamento de cancro, Transplante de órgãos, Cirurgia 

Plasma 24 meses Queimaduras, Choque, Distúrbios de sangue 
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pode ser doado para qualquer pessoa e o recetor que pode receber transfusão de qualquer tipo de 

sangue, O- e o AB+ respetivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta cadeia de abastecimento, o desperdício das unidades de sangue ganha particular interesse. Por 

se tratar de um produto único que não tem como ser substituído, e por frequentemente ser fornecido de 

forma voluntária, como é o caso de Portugal, é fundamental evitar a sua perda ao longo de toda a cadeia. 

O desperdício de unidades de sangue pode ocorrer por vários motivos. A principal causa de desperdício 

de unidades de sangue e a única que pode ser influenciada pela gestão de inventário de sangue é a 

desatualização (quando ultrapassam o prazo de validade). Os outros motivos de desperdício são alheios 

à gestão de inventário do sangue, pois são acidentes pontuais. Por exemplo, no caso de uma falha grave 

da refrigeração, o conteúdo do frigorífico deve ser descartado e unidades expostas à temperatura 

ambiente por mais de 30 minutos devem também ser descartadas devido a questões regulatórias. Além 

disso, há diversos desperdícios não classificados, como deixar cair uma unidade de sangue ou danificar 

a embalagem, o que resulta, efetivamente, em desperdício. 

 

2.2. Funcionamento da cadeia de abastecimento do sangue 

A cadeia de abastecimento do sangue, apesar de ser bastante complexa, pode ser simplificada em 

quatro etapas, de acordo com Osorio et al. (2015).  Na Figura 1 estão representadas as várias etapas 

da cadeia, bem como as entidades intervenientes e o fluxo do produto. Esta forma de representar a 

cadeia de abastecimento do sangue evidencia as principais atividades que a compõem: Colheita, 

Produção, Inventário e Distribuição. As primeiras duas etapas (Colheita e Produção) envolvem os 

dadores, os centros de processamento de sangue e os hospitais que fazem colheita de sangue. Estas 

 Recetor 

Dador O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+ 

O- 1 2 2 4 2 4 4 8 

O+  1  3  3  7 

A-   1 2   3 6 

A+    1    5 

B-     1 2 2 4 

B+      1  3 

AB-       1 2 

AB+        1 

Tabela 2 - Ordem decrescente de preferência de substituição 
de tipos de sangue (adaptado de Najafi et al., 2017) 
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etapas lidam com o produto no seu estado original. As duas últimas etapas (Inventário e Distribuição) 

lidam já com o sangue processado, os produtos sanguíneos, e envolvem os centros de processamento, 

os hospitais e os doentes. Apesar de serem apresentadas com uma ordem sequencial, na verdade as 

etapas de Inventário e Distribuição ocorrem de forma interligada. Após a etapa da Colheita e Produção, 

os centros de processamento de sangue, encarregues pela transformação do sangue em produtos 

sanguíneos (isto é, encarregues da etapa Produção), têm de manter inventário dos mesmos até à sua 

distribuição. Este inventário tem como função reabastecer os hospitais: o sangue fica armazenado até à 

sua solicitação e distribuição. Quando o sangue chega ao hospital, há novamente uma etapa de 

inventário. Quando um produto sanguíneo é solicitado por um médico, que por sua vez está a tratar de 

um doente, o sangue é distribuído novamente. Assim, a etapa Distribuição ocorre pelo menos duas 

vezes: abrange o transporte de produtos processados dos centros de processamento de sangue para 

os hospitais (ou mesmo para outros centros de processamento), bem como do banco de sangue do 

hospital para a sala de cirurgia, unidade de cuidados, enfermaria ou serviço de urgências, onde o 

destinatário está localizado. Em alguns países, há ainda a distribuição entre hospitais, quando as 

unidades de sangue são enviadas de um hospital para outro, mediante pedido. Da mesma forma, 

Inventário abrange o armazenamento do sangue nos centros de processamento e também nos bancos 

de sangue hospitalares. Esta interligação entre as duas últimas etapas da cadeia de abastecimento 

aumenta a complexidade e os desafios para a modelação de forma realística da cadeia. Relativamente 

ao produto, este vai-se modificando ao longo da cadeia de abastecimento. Inicialmente, quando é 

colhido, trata-se do sangue no seu estado original, vindo diretamente do dador. Só após passar a fase 

de produção é que parte do sangue é dividido nos seus componentes: eritrócitos, plaquetas e plasma, 

dando origem aos concentrados de eritrócitos (CE), de plaquetas e de plasma. A partir daí, passa a 

Figura 1 - Etapas e entidades envolvidas na cadeia de abastecimento do sangue 
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designar-se por produtos sanguíneos, sendo estes o sangue total e os componentes isolados, que são 

usados no resto da cadeia. A fronteira do push/pull coincide com esta distinção do produto. Como o 

sangue é normalmente doado por voluntários, é difícil de controlar a quantidade que é recebida, sendo 

que aí se trata de uma abordagem push na qual os produtos são recolhidos e armazenados com 

antecipação à procura. Depois, com base nas previsões diárias de procura do hospital, o produto é 

transportado para o hospital de acordo com as encomendas realizadas pelo mesmo, passando a 

apresentar uma abordagem pull (Martin, 2011). Uma representação mais completa da cadeia de 

abastecimento está apresentada na Figura 2.  Sem deixar de reconhecer que uma boa gestão das 

atividades individuais melhora o desempenho global da cadeia, quando há uma integração interna e 

externa há possibilidade de obter um desempenho ainda melhor e por isso, tal como em todas as cadeias 

de abastecimento, deve haver uma integração dos vários processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Cadeia de abastecimento do sangue (adaptado de Rytile e Spens, 2006) 
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2.3. Conclusões do capítulo 

Neste capítulo demonstrou-se porque é que a cadeia de abastecimento do sangue é um caso particular 

de cadeias de abastecimento mais comuns. O facto de se tratar de um produto perecível, a natureza 

estocástica da procura e da oferta e a possibilidade de substituir a procura de um tipo de sangue por 

um tipo sanguíneo compatível,  representam alguns dos desafios desta cadeia de abastecimento. Além 

disso, também se indica qual a importância de não haver falta de produto nos hospitais e as 

consequências de acumular inventário em excesso nos bancos de sangue hospitalares. No fim do 

capítulo, demonstra-se como se pode dividir a cadeia de abastecimento do sangue em quatro etapas: 

Colheita, Produção, Inventário e Distribuição, e é discutida a importância da integração da cadeia de 

abastecimento do sangue. As próximas subsecções caracterizam detalhadamente cada uma das quatro 

etapas da cadeia de abastecimento do sangue e as principais preocupações inerentes a cada uma.   
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Capítulo 3 

 

Revisão de literatura 

 

Ao longo deste capítulo é apresentada a cadeia de abastecimento do sangue nas suas diferentes etapas. 

Primeiramente é dada uma breve definição de cadeias de abastecimento e de gestão de cadeias de 

abastecimento (secção 3.1). Depois, aborda-se cada uma das etapas da cadeia de abastecimento do 

sangue: Colheita, Produção, Inventário e Distribuição (secção 3.2). A etapa Inventário é o foco de estudo 

deste trabalho, mais precisamente a gestão de inventário nos bancos de sangue hospitalares. Por esse 

motivo, é feita uma revisão de literatura mais extensa sobre este tema, não só acerca da gestão de 

inventário de sangue (secção 3.4), mas também da gestão de inventário de outros produtos perecíveis 

(secção 3.3). A gestão de inventário concentra-se principalmente na escolha da política de inventário 

mais adequada, nomeadamente as decisões operacionais de quando e quanto produto se deve 

encomendar. Estes são os tópicos principais deste trabalho. Por fim, são apresentadas as conclusões 

do capítulo, nomeadamente a abordagem a seguir com base na revisão de literatura efetuada e as 

contribuições do trabalho para a mesma (na secção 3.5). 

 

3.1. Cadeia de abastecimento e gestão da cadeia de abastecimento 

Uma cadeia de abastecimento é uma rede que engloba diversas entidades que têm um determinado 

serviço ou produto em comum. De acordo com Min e Zhou (2002), a cadeia de abastecimento é 

composta por uma série de processos sincronizados a fim de adquirir matérias-primas e componentes, 

transformá-los em produtos acabados, acrescentar valor ao produto e, por fim, distribuí-los. Ao longo de 

todas as etapas necessárias para entregar o produto ao cliente final, há a intervenção de várias 

entidades que trocam informação e recursos entre elas (Mentzer et al., 2001). Os processos que 

constituem uma cadeia de abastecimento podem ser diferenciados em processos de logística interna ou 

externa. No primeiro grupo, estão incluídos os processos relacionados com a gestão de materiais, 

incluindo a aquisição, o armazenamento, a produção e a expedição de produtos acabados. Já a logística 

externa trata da distribuição do produto até ao cliente final e inclui atividades de receção e 

processamento de encomendas, armazenamento e manuseamento de inventário, transporte de saída, 

consolidação de encomendas e devoluções. A gestão da cadeia de abastecimento é quando há uma 

integração e coordenação inter-funcional e inter-organizacional de todas as etapas que a compõem. 
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Assim, a gestão da cadeia de abastecimento é definida como a coordenação integral e estratégica das 

várias funções das entidades que formam a cadeia, com o objetivo de melhorar o desempenho a longo 

prazo das entidades individuais e da cadeia de abastecimento como um todo (Mentzer et al., 2001).  

3.2. Etapas da cadeia de abastecimento do sangue 

Nesta secção é explicada detalhadamente cada uma das etapas da cadeia de abastecimento do 

sangue: Colheita (subsecção 3.2.1), Produção (subsecção 3.2.2), Inventário (subsecção 3.2.3) e 

Distribuição (subsecção 3.2.4) e as suas interligações (subsecção 3.2.5). 

3.2.1. Colheita  

Este é o primeiro estágio da cadeia de abastecimento do sangue e a sua finalidade é obter a quantidade 

de sangue e consequentes produtos sanguíneos necessários para atender à procura. Em Portugal, 

através de dádivas provenientes de dadores voluntários não remunerados, os centros de processamento 

de sangue e transplantação estão encarregues dos processos de aquisição de sangue total, produção 

e distribuição às organizações de saúde públicas e privadas. Alguns hospitais e instituições licenciadas 

servem de complemento a esta rede de abastecimento, que também procedem a todas as atividades 

de colheita, processamento e validação de produtos sanguíneos para uso final. Há dois tipos de 

doações, as de sangue total e as doações feitas por aférese. O tipo mais comum de doação de sangue 

é o primeiro, onde se obtém uma unidade de sangue do dador (aproximadamente 450 ml). O sangue é 

colhido na sua totalidade para o saco mãe e mais tarde, na etapa de Produção, é separado nos seus 

componentes para sacos satélites. Para realizar este tipo de doação, é necessário que o dador esteja 

em bom estado de saúde, tenha um peso mínimo de 50 kg e tenha entre 18 e 65 anos de idade. Outros 

critérios mais específicos são avaliados através de um questionário realizado pelo dador e uma entrevista 

clínica detalhada. Quanto à periodicidade de doação, tem de haver um intervalo mínimo de 2 meses 

entre doações desde que não ultrapasse as 4 e 3 colheitas num ano, para homens e mulheres, 

respetivamente. A doação por aférese consiste em retirar apenas um ou mais componentes específicos 

(concentrados de plaquetas, eritrócitos ou plasma) e devolver o restante sangue ao dador. Este método 

permite uma maior doação de cada componente, mas requer um compromisso de tempo maior do 

dador. Os materiais usados para realizar a colheita de sangue são os sacos e os tubos de colheita. O 

saco deve estar dentro da validade e deve estar bem rotulado, nomeadamente com a data da colheita, 

data de validade da unidade de sangue colhida, número de dador e número da colheita. Esta primeira 

etapa da cadeia de abastecimento inclui a tomada de decisões estratégicas, como por exemplo a 

localização, definição de capacidade e pessoal dos centros de processamento de sangue e hospitais 

que fazem colheita. O planeamento de campanhas de colheita, como o local onde se irá realizar e a 
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alocação de pessoal fazem parte do leque de decisões táticas que podem ser vistas como um 

planeamento de médio prazo. A curto prazo, as decisões operacionais incluem, por exemplo, a 

calendarização das campanhas e qual o método de doação a usar (Osorio et al., 2015). Este tema foi 

abordado no trabalho de Madden et al. (2007), onde é avaliado o impacto de dois métodos de doação 

de sangue diferentes: fracionamento simples, que produz apenas uma unidade, e doação de hemácias 

duplas por aférese, que produz duas unidades. Analisar as disparidades no comportamento dos dadores 

e tentar prever a sua chegada é também alvo de muitos estudos, pois ajuda a entender os problemas 

desta etapa e a aumentar a frequência voluntária de doações de sangue, tendo como exemplo o trabalho 

de Lee et al. (2011) onde os autores utilizam metodologias de data mining. Nesta etapa da cadeia de 

abastecimento, há também vários estudos que lidam o comportamento e motivação dos dadores, o 

planeamento para emergências, estratégias de colheita e planeamento de capacidade e de funcionários. 

3.2.2.  Produção 

Após a colheita das unidades de sangue, estas têm de ser testadas e dividas em componentes - a isto 

se designa a etapa de Produção. Em primeiro lugar, as amostras do sangue dos dadores passam por 

uma análise laboratorial, onde se fazem os testes de elegibilidade e se determina o grupo sanguíneo 

ABO/Rh.  Caso passem o teste (isto é, as unidades de sangue são aceites e estão aptas para 

transfusão), as unidades de sangue colhido seguem para a fase de fracionamento. Aqui, parte das 

unidades de sangue colhidas são separadas por centrifugação nos seus componentes sanguíneos. Há 

cerca de 100 produtos que podem ser fracionados do sangue total (Katsaliaki e Brailsford, 2007), no 

entanto, os mais solicitados são os concentrados de eritrócitos (CE), concentrado de plaquetas e 

plasma. Após esta separação, os produtos sanguíneos são preservados numa solução aditiva para 

garantir a sua viabilidade e durabilidade. Os sacos satélites são novamente rotulados, respeitando a 

identificação que a bolsa mãe tinha e completando o rótulo com as informações do fracionamento. Nesta 

etapa, as decisões passam por explorar as alternativas de fracionamento e as vantagens dos métodos 

de colheita de forma a melhorar o desempenho da cadeia de abastecimento do sangue. A maior parte 

dos trabalhos é sobre a produção de plaquetas, devido ao seu reduzido tempo de vida (5 dias), como é 

o caso do trabalho de Van Dijk et al. (2009).  

3.2.3.  Inventário  

Inventário é a acumulação de matérias-primas, produtos semi-acabados ou produtos acabados. 

Fazendo uma analogia com a cadeia de abastecimento do sangue, pode dizer-se que há um inventário 

de matérias-primas que corresponde ao sangue proveniente diretamente do dador, e um inventário de 

produtos acabados, os produtos sanguíneos armazenados nos centros de processamento de sangue e 
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nos bancos de sangue dos hospitais. Apesar do inventário corresponder a capital empatado e incorrer 

a custos extras, há vários benefícios que justificam a sua existência. O objetivo principal neste contexto 

da cadeia de abastecimento do sangue é o de equilibrar a procura e a oferta, visto que estas são incertas, 

e a proteção entre etapas críticas na cadeia de abastecimento. O principal impulsionador para a 

existência de inventário é a necessidade de evitar a falta de unidades quando estas são precisas por 

algum doente. O trade-off de ter quantidade suficiente de produtos sanguíneos de forma a suprir 

qualquer necessidade do doente e evitar perdas de validade, é decisivo para uma boa gestão de 

inventário do sangue.  

A gestão de inventário é a atividade da cadeia de abastecimento do sangue que mais atenção recebeu 

na literatura ao longo dos anos (Osorio et al., 2015). Para além do sangue, há muitos desenvolvimentos 

teóricos nesta área relativos a outros produtos perecíveis que podem ter aplicabilidade para a cadeia de 

abastecimento do sangue. Metodologias como modelos analíticos, abordagens estatísticas, cadeias de 

Markov, teoria de filas de espera, otimização, simulação e combinações dos mesmos foram propostas 

para resolver este problema. Como a gestão de inventário é o foco deste trabalho, esta parte da cadeia 

de abastecimento será detalhada na secção 3.3.  

 

3.2.4.  Distribuição 

A etapa Distribuição ocorre sempre que há movimentação de sangue, seja de sangue total ou de outros  

produtos sanguíneos. Os processos de distribuição podem ser relativamente ao transporte de sangue 

de um centro de processamento de sangue para outro (se houver falta num local e excesso de oferta 

em outro), de um centro de processamento de sangue para um banco de sangue hospitalar, ou 

transferência interna de produtos sanguíneos do banco de sangue hospitalar para o seu local de uso. 

Geralmente, os hospitais fazem solicitações diárias de sangue ao centro de processamento de sangue 

mais próximo, com base em dados históricos, previsões e conhecimento clínico empírico. Decisões de 

distribuição podem ser encontradas ao longo de toda a cadeia de abastecimento, apesar de, na 

literatura, ser visto principalmente apenas como o transporte dos produtos dos centros de sangue para 

os hospitais. Um exemplo é o trabalho de Sahin et al. (2007), onde é proposto um  modelo matemático 

que pretende minimizar a distância entre as zonas de procura e os centros de sangue. Esta etapa inclui 

a tomada de decisões como a escolha de tipos de veículos, capacidade e pessoal, agendamento de 

veículos, embalagem, e transbordos entre diferentes pontos da cadeia (Osorio et al., 2015). 
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3.2.5.  Integração das etapas da cadeia de abastecimento 

Uma abordagem mais integrada da cadeia de abastecimento do sangue é essencial para um bom 

funcionamento da mesma, pois as etapas da cadeia estão interligadas. Por exemplo, não se deve 

desenvolver políticas de inventário sem ter em conta restrições de fornecimento ou explorar políticas de 

produção não sincronizadas com os métodos e metas de colheita de sangue ou a idade do inventário. 

De acordo com Caulfield (2013), a cadeia de abastecimento do sangue deve ser gerida de acordo com 

cinco passos. O primeiro passo consiste em aferir as transfusões de unidades de sangue realizadas no 

hospital em anos passados. Depois, estabelecer previsões para o fornecimento anual de unidades de 

sangue e reportar ao centro de processamento. O terceiro passo consiste em definir a colheita de 

sangue que se deve realizar com base nos dadores existentes e no programa de abastecimento definido 

no passo anterior. O quarto passo consiste em equilibrar semanalmente a procura dos hospitais e a 

quantidade existente nos centros de sangue. Por fim, deve-se fazer uma avaliação das previsões 

realizadas e se necessário atualizar os planos.  

Na revisão de literatura de Osorio et al. (2015), foram encontrados poucos exemplos de modelos 

integrados pois a maior parte da literatura concentra-se em apenas uma única etapa da cadeia. Desde 

então, surgiram alguns trabalhos sobre todas as etapas da cadeia de abastecimento, como por exemplo 

o trabalho que estuda a colheita, produção, distribuição e planeamento de rotas para centros de 

processamento de sangue desenvolvido por Zahiri et al. (2018). Samani et al. (2017) estudam a rede 

integrada da cadeia e desenvolvem com este objetivo um modelo de programação linear inteira mista 

multi-objetivo. O modelo inclui incerteza na procura e na oferta de produtos sanguíneos e a 

perecibilidade dos produtos. Como foi observado por Osorio et al. (2015), as características da cadeia 

de abastecimento do sangue não são frequentemente incluídas ao mesmo tempo nos modelos, levando 

em alguns casos a soluções irrealistas e impraticáveis.  

 

3.3. Gestão de inventário de produtos perecíveis 

Para realizar uma boa gestão de inventário, seja de produtos perecíveis ou não, é necessário definir 

alguns parâmetros essenciais. Um dos aspetos principais é a identificação dos produtos em inventário. 

De forma a conseguir controlar o inventário existente, é importante que haja um esquema uniforme de 

identificação, que contenha a descrição do item e outras características relevantes. Esta referenciação 

também é importante para que não haja desentendimentos quanto à natureza do produto e, 

consequentemente, o seu mau empreendimento. Quando o inventário é constituído por vários produtos, 

é útil fazer uma classificação dos mesmos. Essa classificação pode ter em conta o seu valor monetário, 

a taxa de utilização, ou outra característica importante para a organização. Geralmente, quando se 
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pretende fazer gestão de inventário, recorre-se ao uso de modelos de gestão de inventário que visam a 

minimização de custos. Para elaborar o modelo, é importante definir o período de revisão, isto é, de 

quanto em quanto tempo se faz a verificação da quantidade de inventário disponível. É também 

necessário definir qual é a política de alocação de produtos, também referida como política de emissão, 

e a política de reabastecimento (Baron, 2010). As políticas de emissão mais comuns são a first in first 

out (FIFO), a last in first out (LIFO) e a first expired first out (FEFO) e servem para estabelecer quais os 

produtos que têm preferência de utilização: na primeira (FIFO), os produtos que chegaram primeiro, isto 

é, os que estão armazenados há mais tempo, são os primeiros a ser usados; na segunda (LIFO), são os 

produtos mais recentes que têm prioridade; na última (FEFO), os produtos que vão expirar mais cedo 

são os que devem ser usados. Normalmente, para o caso da gestão de inventário de sangue, as políticas 

FIFO e FEFO são semelhantes. Apenas quando os lotes de encomenda que chegam ao hospital têm 

unidades de sangue com idades diferentes é que estas duas políticas se diferenciam, sendo que na FIFO 

todos os produtos do lote de encomenda têm a mesma prioridade e na FEFO não, pois as unidades que 

expiram primeiro são as primeiras a ser usadas, independentemente de quando chegaram ao hospital. 

A política de reabastecimento define quanto se deve encomendar, e pode ser com base numa análise 

contínua ou periódica. Uma revisão continua da quantidade de inventário significa que se sabe sempre 

a quantidade disponível e  procede-se à realização de uma encomenda quando os níveis de inventário 

são menores que uma quantidade pré-estabelecida, chamado ponto de reabastecimento. O montante 

a ser pedido pode basear-se na formulação da quantidade económica de encomenda, que equilibra o 

custo de manter inventário com os custos de encomenda, ou noutra regra definida pela entidade. No 

segundo modelo há uma revisão periódica dos níveis de inventário, e normalmente procede-se à 

realização de uma encomenda por diferencial entre quantidade de inventário de referência (a quantidade 

alvo) e inventário atual. Outro aspeto a considerar é o tempo de entrega (lead time), isto é, o tempo 

entre a realização e a chegada da encomenda. Este tempo pode ser determinístico, estocástico ou pode, 

ainda, ser considerado nulo. É, ainda, necessário definir o que acontece quando o inventário se esgota 

e é preciso perceber se a eventual entrega ao consumidor final pode ser atrasada ou se a venda é 

considerada como perdida.  Os custos associados à gestão de inventário são normalmente custos de 

compra do produto, custo de encomenda, custo de armazenamento e custo de escassez (venda 

perdida), acrescentando-se o custo de desperdício quando se fala de sangue. A gestão de inventário de 

produtos perecíveis é mais exigente do que a de produtos não perecíveis, pois acresce o facto do 

produto ter um tempo de vida útil limitado. Assim, além dos pontos mencionados anteriormente, é 

necessário caracterizar a perecibilidade do produto. Na literatura, os produtos perecíveis podem ser 

divididos em dois grupos, os produtos com tempo de vida fixo (determinístico) e os que têm um tempo 

de vida não especificado, mas findável (estocástico). Os produtos com tempo de vida fixo têm uma data 

de expiração conhecida e não variável, a partir da qual deixam de estar aptos para uso, como é o caso 

dos produtos sanguíneos. Por outro lado, quando o tempo de vida é influenciado por variáveis aleatórias, 
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não é possível saber ao certo quanto tempo vai durar e, por isso, costuma usar-se uma distribuição de 

probabilidade para aferir a sua duração. Estes são os produtos considerados com tempo de vida não 

especificado (Nahmias, 1982). Além disso, é necessário ter em conta a idade dos produtos que chegam 

em lotes, que tanto podem partilhar o tempo para o fim da validade, ou cada um ter um prazo de validade 

distinto. Como cada unidade da encomenda pode ter datas de validade distintas, o controlo de inventário 

é mais exigente. Assim, as informações necessárias para caracterizar completamente o inventário 

disponível de um produto perecível não inclui apenas a quantidade de produto, mas também a vida útil 

restante. O tempo de entrega, lead time, torna-se ainda mais importante no caso de produtos perecíveis 

pois o tempo de entrega do produto traduz-se em menos tempo de vida útil no destino. Quando o lead 

time é determinístico, pode assumir-se que o produto chega como novo, começando apenas a partir daí 

a contabilização do tempo útil, que corresponde ao tempo de vida subtraído do tempo de entrega. Outra 

complicação ocorre quando o lead time é relativamente grande quando comparado com a vida útil do 

produto em questão. Neste caso, é provável haver várias ordens em curso, simultaneamente, tornando 

mais difícil o controlo da idade dos produtos caso elas se cruzem.  

Os modelos de gestão de inventário de produtos perecíveis começaram a ser estudados a partir dos 

anos 60 e desde aí surgiram inúmeros artigos sobre o assunto. Brown et al. (1964) apresentam uma 

série de modelos com o objetivo de minimizar os custos de inventário tendo em conta a obsolescência 

estocástica dos produtos. Pierskalla (1969) analisou a importância de incorporar a probabilidade do 

produto se tornar obsoleto nos modelos de gestão de inventário. Mais tarde, Pierskalla e Roach (1972) 

estudaram as políticas de emissão ótimas para inventários perecíveis, chegando à conclusão que, para 

a maioria dos casos, o melhor é emitir a unidade mais antiga que satisfaz a procura, isto é FIFO. Neste 

artigo, os autores usam como exemplo o caso do sangue, demonstrando desde logo o seu interesse 

sobre a área na qual o primeiro autor acabou por dar um contributo significativo publicando vários artigos 

sobre o tema. Uma revisão abrangente acerca da política de reabastecimento de produtos perecíveis 

para uma procura determinística e estocástica foi realizada por Nahmias (1982). Para além disso, 

Nahmias (1982) faz uma comparação entre o modelo de filas de espera com impaciência e alguns 

sistemas de produtos perecíveis. Uma analogia entre a teoria de filas de espera e a gestão de inventário 

de perecíveis já tinha sido abordada por Graves (1982). Usar uma análise de filas de espera para 

problemas de inventário perecível que têm uma natureza estocástica tanto na oferta como na procura, 

facilita a modelação destas variáveis pois elimina a necessidade de controlar as idades dos produtos 

(Graves,1982). Neste tipo de modelos, o reabastecimento de itens corresponde às chegadas na fila; os 

pedidos de inventário, isto é, a procura, correspondem ao processo de atendimento e a impaciência do 

cliente corresponde ao tempo de vida do produto (Nahmias, 1982). Um ano antes, Silver (1981) destaca 

os principais problemas nos modelos de gestão deste tipo de inventário, como por exemplo 

pressupostos na distribuição da procura, dificuldade em modelar situações com múltiplos produtos em 

mais do que uma localização (em vários escalões) e falta de visão integrada da cadeia de abastecimento. 
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Para além disso, o autor identifica a lacuna existente entre teoria e prática, isto é, modelos teóricos que 

não são resolvíveis do ponto de vista do utilizador, e apresenta algumas medidas para diminuir essa 

lacuna, como alvejar uma solução boa e não numa solução matematicamente ótima que pode não ser 

realista.  

Como foi referido anteriormente, as políticas de emissão mais comuns são FIFO e LIFO. No trabalho de 

Graves (1982), Kaspi e Perry (1983) e Kopach et al. (2008), a política de emissão usada foi FIFO. Keilson 

e Seidmann (1990) comparam o desempenho que as políticas FIFO e LIFO têm na gestão de inventário. 

Para além disso, estes autores definem fórmulas essenciais para trabalhar com produtos perecíveis: a 

taxa de obsolescência, a taxa de escassez e a média de idade dos produtos encomendados. Dez anos 

mais tarde, Raafat (1991) publica uma revisão de literatura atualizada até 1990 sobre modelos com 

deterioração estocástica do produto. Neste trabalho, o autor conclui que seria benéfico desenvolver 

heurísticas mais simples ou outras aproximações para a determinação da quantidade ótima da política 

de reabastecimento. O autor não menciona os produtos com tempo de vida determinístico pois Nahmias 

(1975) já havia realizado uma investigação abrangente sobre esse tipo de produtos perecíveis. Em Goyal 

e Giri (2001) adicionam ao trabalho de Raafat os progressos mais relevantes alcançados ao longo dessa 

década. Além disso, os autores propõem uma nova classificação de inventário: os produtos podem 

sofrer de obsolescência, deterioração ou nenhum dos dois. Quando sujeitos a obsolescência, os 

produtos perdem valor ao longo do tempo por causa de fatores externos, como por exemplo mudanças 

rápidas de tecnologia ou introdução de um novo produto por um concorrente. Por outro lado, quando 

sofre deterioração, são as características físicas do produto que se alteram deixando de estar nas suas 

condições originais. Bakker et al. (2012) motivados pela existência de 200 novos artigos sobre o 

assunto, publicam uma revisão da literatura, partindo dos conceitos usados por Goyal e Giri e focam-se, 

igualmente, nos produtos que sofrem deterioração. Os autores concluem que a gestão de inventário em 

múltiplos escalões, estaria a ganhar importância devido à necessidade de integração da cadeia de 

abastecimento num ambiente cada vez mais competitivo. Esta revisão sugere que sejam realizados mais 

estudos sobre a substituibilidade de produtos perecíveis pois apenas poucos artigos abordaram essa 

questão até então. A revisão de literatura mais recente é de 2016, por Janssen, Claus e Sauer (2016) 

onde junta os novos artigos até 2015. Aqui, os artigos estão organizados por 20 áreas sendo bastante 

fácil encontrar os artigos que podem potencialmente ser aplicados à gestão de inventário de sangue. 

Nos últimos anos, o problema da gestão de inventário tem vindo a ser estudado através de uma 

abordagem de programação matemática. Com o objetivo de gerar uma política cíclica de 

reabastecimento através da utilização de solvers comerciais para resolver problemas em programação 

linear inteira mista (Mixed Integer Linear Programming, MILP), Pauls-Worm et al. (2014) formulam um 

modelo em programação estocástica  baseado em chance constraints, acabando por chegar a uma 

solução aproximada admissível (não necessariamente ótima) através de um modelo MILP. O modelo 

tem em conta a procura não estacionária de um produto perecível com um tempo de vida fixo, tempo 
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de entrega zero e uma política de emissão FIFO, sob uma restrição de nível de serviço. Em 2017, o 

problema da gestão de inventário foi abordado através de programação estocástica de dois estágios 

(two-stage stochastic programming) baseada num modelo de programação não-linear inteira mista, de 

forma a determinar os parâmetros ótimos de um sistema com um produto e um escalão (Cunha et al., 

2017). A abordagem considera revisão periódica, procura incerta (por meio de um conjunto finito de 

cenários), encomendas em atraso ou perda de vendas sem limitações no número de pedidos pendentes 

e permite a consideração de incerteza de uma maneira mais abrangente quando comparada com outros 

métodos de geração de cenários. Em vez de representar os fenómenos estocásticos através de funções 

contínuas de distribuição de probabilidade que impõem dificuldades numéricas na avaliação do valor 

esperado da função, os autores aplicam a técnica Sample Average Approximation (SAA). Baseada na 

simulação Monte Carlo, SAA é uma técnica frequentemente aplicada em problemas de otimização 

estocásticos de grande escala, onde os valores dos coeficientes da função objetivo do problema são 

desconhecidos e por isso são aproximados por uma estimativa média de uma amostra aleatória 

(Emelogu et al., 2016). Usando esta técnica, que considera o fenómeno estocástico como um conjunto 

finito e discreto de cenários, e com a introdução de um procedimento de linearização do modelo, os 

autores chegaram a soluções quase ótimas com um menor esforço computacional. 

 

3.4 Gestão de inventário de sangue  

Como foi referido na secção anterior, a gestão de inventário de sangue é particularmente complexa. É 

necessário que as políticas de inventário definidas usem este recurso fornecido através de doações 

voluntárias o mais eficazmente possível de forma a satisfazer a procura do mesmo. Normalmente, a 

forma de avaliar se uma política de gestão de inventário é boa, é se esta tem o mínimo de escassez e de 

desperdício ao menor custo total possível.  No entanto, a aplicação de uma abordagem orientada a 

custos apresenta alguns desafios, nomeadamente a complexidade da estimativa de valores reais para 

os custos. Os custos associados à gestão de inventário de sangue são o custo de desperdício, de 

escassez, de armazenamento, de encomenda e de substituibilidade (quando se recorre ao uso de um 

sangue compatível para realizar a transfusão). Embora os custos de armazenamento e de encomenda 

estejam associados a aspetos operacionais e, portanto, possam ser estimados até um certo nível de 

precisão, a determinação dos custos de escassez, desperdício e substituibilidade é mais complexa. O 

custo de escassez, isto é, o custo associado à falta de produto para satisfazer a procura, por estar 

relacionada com a prestação de um serviço de saúde, não pode ser visto como apenas uma venda 

perdida. No entanto, é importante notar que normalmente existe um forte viés de decisão em relação ao 

elevado nível de serviço, o que, por sua vez, faz com que os custos de escassez sejam percebidos como 

superiores ao seu custo financeiro real. O custo de desperdício é custo incorrido quando uma unidade 

de sangue deve ser descartada por causa da desatualização da mesma. O custo de desperdício, para 
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além da vertente monetária diretamente traduzida nos custos associados para produzir essa unidade, 

deve traduzir a vertente ética de que o sangue é um bem escasso que é fornecido voluntariamente. 

Portanto, não deve haver desperdício desnecessário de unidades de sangue, principalmente quando a 

oferta de dadores é escassa. Além disso, também deve estar incluído neste custo de desperdício o custo 

de oportunidade da unidade de sangue que foi descartada que podia ter sido usada  para satisfazer a 

procura de outro hospital. Os custos de substituição são incorridos quando se usa um tipo de sangue 

diferente para substituir a procura de um tipo de sangue compatível. Quando o uso de substituição de 

tipos de sangue é aceite pelos hospitais, os custos associados não devem ser muito elevados. Por outro 

lado, se isso acontecer com frequência, os doentes definitivamente sofrerão com isso. Várias estimativas 

destes custos de gestão de inventário de sangue podem ser obtidas nos trabalhos de Zhou et al. (2011), 

Gunpinar e Centeno (2015) e Haijema et al. (2007). 

Os primeiros trabalhos acerca da logística do sangue foram publicados nos anos 60, em simultâneo com 

o aparecimento de trabalhos sobre produtos perecíveis. Após ter sido constatado que os modelos de 

inventário comuns podiam ser aplicados à gestão de inventário de sangue, Elston e Pickrel (1963) 

simularam os efeitos que as políticas de emissão de inventário FIFO e LIFO tinham no desperdício e na 

escassez de unidades de sangue. Jennings (1973) descreveu os fundamentos da operação da cadeia 

de abastecimento do sangue e identificou as três principais medidas de desempenho: escassez, 

desperdício de unidades e custos. Estas medidas continuam a ser usadas como principais trade-offs na 

gestão de inventário de sangue e são os indicadores mais usados para avaliar o seu desempenho. Uns 

anos antes, o autor estudou o impacto no desperdício e escassez de diferentes políticas de inventário 

de sangue através de simulação. Outra contribuição foi o reconhecimento de dois tipos de inventário 

diferentes no hospital, o atribuído e o não atribuído (Jennings, 1968). O inventário não atribuído é o 

inventário disponível para satisfazer a procura. O inventário atribuído consiste nas unidades de sangue 

que já foram solicitadas por algum doente, e que são testadas com o sangue do recetor (crossmatching). 

Caso o teste seja positivo, essas unidades de sangue ficam atribuídas a esse doente. Este teste pré-

transfusional é essencial, pois previne as reações adversas durante a transfusão e garante a 

compatibilidade entre o dador e o recetor. Ou seja, quando o departamento de gestão de sangue recebe 

uma solicitação, selecionam-se as unidades de sangue adequadas, do inventário não atribuído, com 

base na política de emissão do hospital e realiza-se um teste de crossmatching. Quando há uma 

correspondência positiva no teste, a unidade de sangue é então reservada para o doente e transferida 

para o inventário atribuído.  Essas unidades são armazenadas até serem encaminhadas para o serviço 

ou até expirar o crossmatch realease period (CRP). Uma vez passado o CRP, o sangue não transfundido 

deve ser transferido de volta do inventário atribuído para o não atribuído, para poder ser usado por outro 

doente, como representado na Figura 3.  
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Aquando a determinação da quantidade de inventário disponível no hospital, é importante considerar as 

unidades de ambos os inventários, pois as unidades que  se encontram no inventário atribuído podem 

não vir a ser usadas. Com o desenvolvimento de uma abordagem que envolve a definição de níveis de 

referência de inventário ótimos, baseados na procura e no retorno do sangue atribuído não utilizado para 

o inventário não atribuído, Cohen e Pierskalla (1975), concluem que quanto menor for o CRP das 

unidades de sangue no inventário atribuído melhor, pois não é desaproveitado tanto tempo de vida útil 

e há maior probabilidade de este ser usado por outro doente. Atualmente, alguns hospitais usam 

crossmatching eletrónico, designado por procedimento Type & Screen (T&S), de forma a eliminar a 

acumulação de inventário atribuído (National Blood Authority, 2013). Usando este procedimento, as 

unidades de sangue não são atribuídas a doentes específicos, salvo o caso em que o possível recetor 

tenha algum anticorpo inesperado clinicamente significativo. Sabendo o grupo sanguíneo das unidades 

em inventário e identificando logo no início o tipo de sangue ABO/Rh do doente, se a transfusão se 

mostrar necessária, o hospital emite qualquer unidade compatível apenas com base num crossmatching 

eletrónico. Assim, evita-se ter o sangue em espera no inventário atribuído, havendo apenas um inventário 

(Reesink et al., 2013).  

A possibilidade de redistribuição de sangue entre hospitais ganhou particular interesse no trabalho de 

Kendall (1978). Esta partilha de inventário devia ser usada de forma a aumentar a probabilidade de o 

sangue ser transfundido, diminuindo o desperdício e aumentando a eficiência global do processo, sem 

aumentar a frequência de escassez de sangue nos hospitais. Tal foi comprovado quando o modelo 

desenvolvido foi implementado: o desperdício diminuiu sem pôr em risco a disponibilidade de sangue. 

Para além disso, a necessidade de colheita de sangue na região diminuiu devido ao uso mais eficiente 

das unidades existentes. Esta primeira fase de investigação termina com duas revisões de literatura. A 

revisão de Nahmias (1982), que, apesar de ser acerca de produtos perecíveis no geral, tem uma secção 

dedicada somente ao sangue. Já a revisão de literatura de Prastacos (1984) pretende mostrar alguns 

dos trabalhos que aplicam metodologias de investigação operacional as cadeias de abastecimento de 

sangue, realizados até à data.  

Quase 20 anos depois, começa a segunda vaga de investigação com o estudo do impacto da 

durabilidade do sangue na gestão de inventário.  O tempo de vida útil do sangue, legislado nos Estados 

Unidos, era 21 dias (Prastacos e Brodheim, 1980), tendo passado entretanto para 35 e depois para 45 

Figura 3 - Modelo de inventário dos hospitais (adaptado de Jennings, 1968) 
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dias. O trabalho de Owens et al. (2001) estuda o efeito que esse aumento de vida útil tem na redução 

de desperdício de unidades. Tendo como caso de estudo o hospital onde trabalhavam (Hospital de 

Ottawa), os autores concluem também que a idade média das unidades de sangue em inventário varia 

significativamente dependendo do tipo de sangue ABO/Rh. Com o estabelecimento do Blood Stocks 

Management Scheme (BSMS) em 2001, uma associação que envolve o Serviço Nacional de Sangue de 

Inglaterra e do Norte do País de Gales e os hospitais participantes, gerou-se uma maior 

consciencialização do desempenho da gestão de inventário (Chapman e Cook, 2002). O BSMS recolhe 

dados de várias fontes e usa-os para produzir relatórios regulares com análises e informações sobre os 

vários elementos da cadeia de abastecimento do sangue. Esta transparência de dados permite que os 

usuários visualizem instantaneamente o seu desempenho em relação a outros participantes, fornecendo 

uma referência geral. Logo, os hospitais podem aprender uns com os outros e alterar as suas políticas 

de inventário caso achem que pode resultar em melhorias para o hospital. Uma forma de conseguir 

testar diferentes decisões na cadeia de abastecimento sem comportar os riscos que daí podem advir, é 

através da simulação de cenários. Assim, Rytile e Spens (2006) desenvolvem modelos de simulação de 

eventos discretos na área de serviços de transfusão de sangue. Isto permite uma melhor e menos 

arriscada tomada de decisão, com base nos resultados das simulações. Apesar da simulação ser uma 

boa técnica para imitar um processo de interesse durante um longo período de tempo, apresenta 

algumas limitações. A primeira limitação é o facto de depender fortemente dos dados de entrada, como 

a procura e os detalhes de uma determinada situação. Isto faz com que os resultados obtidos possam 

não ser aplicados a outros dados de entrada ou a outros hospitais. Outra limitação é que o modelo de 

simulação apenas avalia e compara as informações ou alternativas que lhe são fornecidas. Isso não quer 

dizer que alguma dessas possibilidades seja a melhor solução possível, isto é, por si só não fornece uma 

abordagem para obter a melhor solução nem fornece garantias de ser a melhor solução ou de que modo 

qualquer aperfeiçoamento ainda pode ser obtido. Por último, os resultados das vários simulações 

fornecem um intervalo de confiança específico e, por isso, não se pode dizer com 100% de certeza que 

o modelo irá seguir o comportamento simulado (Van Dijk et al., 2009). Ou seja, simulações tornam 

sistemas complexos em sistemas mais compreensíveis e eficientes graças a simplificações, mas quando 

usadas de forma sensata, os modelos de simulação fornecem uma ferramenta importante para auxiliar 

a tomada de decisão (Pidd, 1997).  Mais trabalhos que usam simulação podem ser encontrados em 

Katsaliaki e Brailsford (2007), Baesler et al. (2014), Duan e Liao (2014), Blake e Hardy (2014) e Zahraee 

et al. (2015). Os primeiros dois artigos recorrem à simulação para reproduzir as atividades que são 

realizadas ao longo da cadeia de abastecimento, incluindo doações, testes, produção, gestão de 

inventário e distribuição. Duan e Liao (2014) criam diferentes cenários onde pode ou não haver 

substituição de grupos sanguíneos e onde se impõem diferentes restrições ao tempo de vida máximo 

das unidades transfundidas. O trabalho de Blake e Hardy( 2014) envolve o desenvolvimento de uma 

estrutura genérica capaz de representar uma rede regional de distribuição de sangue no Canadá. 
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Zahraee et al. (2015) usam simulação dinâmica e o método Taguchi para projetar uma cadeia robusta 

de abastecimento de sangue, de forma a melhorar o nível de inventário máximo e mínimo e a política de 

emissão. 

Esta nova fase de investigação é marcada por grandes avanços tecnológicos que permitiram não só o 

aumento da durabilidade do sangue, como uma maior capacidade para resolver problemas complexos 

com mais restrições e imposições. Até então, os modelos existentes focavam-se em três medidas 

principais: escassez e desperdício de produtos sanguíneos e minimização de custos totais. Kopach et 

al. (2008) adicionaram ao modelo de gestão de inventário a questão de múltiplos níveis de prioridade de 

procura, onde situações de urgência podem ser tratadas de forma diferente por parte dos centros de 

processamento de sangue e também no próprio hospital. Tendo em conta estes critérios, os autores 

aplicaram um modelo de filas de espera. Um dos objetivos era encontrar o nível de transição ideal entre 

os dois tipos de procura (urgente e não urgente) e comparar o modelo obtido com dados reais. A 

principal crítica que é colocada na adoção de modelos de filas de espera é a imposição de fortes 

pressupostos sobre os processos de oferta e procura que podem não corresponder à realidade. Além 

desta distinção entre procuras, os doentes podem também ser divididos de acordo com as suas 

necessidades. Para um primeiro grupo de doentes, principalmente de hematologia, oncologia e cirurgia 

neonatal, são preferidos produtos sanguíneos mais jovens. Para um segundo grupo de doentes, 

principalmente doentes com trauma, a idade dos produtos sanguíneos é menos importante. Tendo em 

conta esta diferenciação e com o intuito de estudar as políticas de produção e gestão de inventário de 

plaquetas, Van Dijk et al. (2009) aplicam duas técnicas: programação dinâmica estocástica, de forma a 

obter resultados ótimos; e simulação para avaliar vários cenários e obter uma política de 

reabastecimento que prescreve um nível fixo de encomenda para cada dia da semana. Nestes cenários, 

altera-se a vida útil do produto, consideram-se múltiplos grupos sanguíneos e incerteza na oferta do 

dador. Esta abordagem foi testada com dados reais de um banco de sangue regional, concluindo que 

nos diferentes cenários, o desperdício por desatualização poderia ser reduzido, praticamente sem haver 

escassez.  

Outra caraterística relevante a ter em conta nos modelos é a substituibilidade entre os vários tipos de 

sangue (cf. Tabela 2). Isto é, considerar as relações de substituição entre vários tipos sanguíneos no 

processo de transfusão de sangue quando o tipo de sangue requerido não existe ou para evitar 

desperdício de unidades de sangue. Essa característica é incorporada por Najafi et al. (2017), que trata 

a gestão de inventário em hospitais através de programação linear inteira multi-objetivo. Além da 

substituibilidade, os autores consideram outros fatores importantes como a possibilidade de troca de 

sangue entre hospitais, dois tipos de doente (os que precisam de sangue mais fresco e os que não 

precisam), todos os grupos ABO/Rh e a incerteza na oferta, na procura e na idade e quantidade de 

inventário disponível. Para remover a incerteza da quantidade de sangue disponível em cada faixa etária 

(isto é, tempo de vida restante das unidades de sangue) usam a técnica de chance constraints. Como 
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na maior parte dos trabalhos, a oferta é aqui também modelada através de uma distribuição normal e a 

procura por uma distribuição de Poisson. No entanto, modelar a incerteza desta forma revela-se por 

vezes demasiado simplista para tornar os modelos significativos na prática. No sentido de contornar 

essa fragilidade dos modelos, Dillon et al. (2017) baseiam-se em programação estocástica de dois 

estágios para melhorar a política de reabastecimento. Os autores pretendem definir o tempo ideal de 

revisão de inventário e o nível de inventário alvo que deve ser usado como referência para definir as 

quantidades da encomenda. Ao usar este tipo de abordagem, qualquer processo estocástico pode ser 

representado, uma vez que pode ser aproximado por um número finito de cenários, sendo que quanto 

maior for o número de cenários considerados, mais precisa é a representação do processo estocástico 

e mais esforço computacional é necessário. Najafi et al. (2017), aplicando programação linear inteira 

com dois objetivos, formularam um modelo que minimiza a escassez de sangue e os custos de compra 

e de desperdício, gerando um plano de reabastecimento para cada tipo de sangue. Depois, os autores 

fazem uma análise de como a alteração de determinados parâmetros têm impacto nos Key Perfomance 

Indicators (KPIs), que são o desperdício, a escassez e troca de unidades de sangue entre hospitais. No 

mesmo ano, Ensafian e Yaghoubi (2017) apresentam uma cadeia de abastecimento integrada de 

plaquetas onde a procura  é influenciada pelo tipo de doente. Os autores desenvolveram modelos bi-

objetivo, em que o primeiro objetivo procura reduzir os custos de logística, escassez e desperdício e o 

segundo objetivo maximiza o valor de frescura das plaquetas, considerando as políticas de emissão FIFO 

e LIFO. Os modelos propostos foram testados usando dados reais de três hospitais. Por fim, os autores 

aplicaram uma abordagem de otimização robusta e realizaram análises de sensibilidade para ajustar os 

parâmetros e gerar soluções. 

No artigo de Abdulwahab e Wahab (2014) é formulado um modelo aplicando duas técnicas, 

programação dinâmica aproximada e simulação, para o estabelecimento de um inventário de plaquetas. 

O modelo considera um banco de plaquetas com os oito tipos sanguíneos, a procura e oferta estocástica 

e o lead time determinístico. O modelo avalia várias políticas alternativas de gestão de inventário em 

termos de quatro KPIs: escassez de plaquetas, desperdício, nível de inventário e maior benefício total. A 

melhor política será aquela que minimiza tanto a escassez das plaquetas e o seu desperdício, 

maximizando o benefício total e mantendo simultaneamente um nível mínimo de inventário. O benefício 

total pode ser visto como uma medida auxiliar para comparar os cenários. O benefício é medido através 

de funções de recompensa de acordo com vários parâmetros. Por exemplo, o uso de sangue O- em vez 

de outro tipo de sangue tem um valor de benefício mais baixo de forma a encorajar o seu uso apenas 

como último recurso (visto ser o dador universal). Outro exemplo é a atribuição de uma penalidade 

quando são usadas novas plaquetas, enquanto uma penalidade menor é atribuída ao uso de plaquetas 

mais antigas, para encorajar o uso de plaquetas recentes em detrimento de plaquetas mais antigas. O 

modelo proposto neste trabalho é comparado com a política de emissão FIFO do hospital em estudo e 

com uma política míope. O facto de ser míope quer dizer que a política desconsidera o impacto no futuro 
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e apenas se concentra em maximizar o valor da função no período em que a decisão é tomada. De forma 

a controlar melhor a incerteza na quantidade de encomenda que realmente é satisfeita, na sazonalidade 

e na distribuição da procura, os autores utilizam, para além da quantidade existente de inventário, um 

modelo de news vendor para calcular a quantidade ótima a encomendar. A política de reabastecimento 

mais comum para este tipo de problemas de produtos perecíveis é a order-up-to policy, como é usada, 

por exemplo, nos trabalhos de Van Dijk et al. (2009), Zhou et al. (2011) e Pauls-Worm et al. (2014). 

Nesta política de revisão contínua, muitas vezes referida como (R,S), há um certo nível desejado de 

inventário (S) e, de acordo com o inventário existente aquando o momento de revisão (R), encomenda-

se a quantidade que falta para atingir esse nível. Uma variação desta política é a (R,s,S), onde apenas 

se encomenda se, no momento da revisão, a quantidade de inventário existente for menor que um limite 

predefinido chamado gatilho de encomenda (s). No trabalho de Broekmeulen e van Donselaar (2009), 

os autores chegaram à conclusão que, se tiver em conta a distribuição etária do inventário na decisão 

de reabastecimento, há, geralmente, uma grande redução de custos. De acordo com os autores, as 

reduções de custo são especialmente grandes para produtos com vida útil curta, quando a política de 

emissão é LIFO, o lead time e o período de revisão são grandes e o desperdício é caro ou se pretende 

ter um elevado nível de serviço. A política de reabastecimento proposta nesse trabalho designa-se EWA 

e consiste em subtrair à quantidade de inventário disponível o valor estimado de desperdício por 

desatualização, tendo assim um valor mais realista da quantidade que se irá ter em inventário. Apenas 

se deve realizar um pedido se essa quantidade de inventário corrigida for menor que o ponto de 

reabastecimento. Para aplicar uma política desta natureza que considera a idade dos produtos 

sanguíneos é necessário um registo detalhado e facilmente acessível do inventário, conseguido 

facilmente, atualmente, através da tecnologia de informação Radio-Frequency Identification (RFID) e 

código de barras. Um modelo de otimização-simulação, baseado numa meta-heurística híbrida para 

encontrar políticas de reabastecimento para uma cadeia de abastecimento de produtos perecíveis, foi 

desenvolvido por Duan e Liao (2013). O objetivo do modelo é minimizar o desperdício dos produtos e 

cumprir um determinado nível de serviço. A política de reabastecimento desenvolvida por Duan e Liao 

(2013), designada old inventory ratio (OIR), usa apenas informações parciais da idade do inventário e, 

portanto, é mais fácil de implementar na prática do que a EWA. Ambas as políticas EWA e order-up-to 

policy são comparadas com a política OIR. A vantagem da OIR é que é possível alcançar o mesmo 

desempenho usando menos informações sobre as idades do inventário.  

No seu trabalho, Duan e Liao (2013) testaram também modelos de controlo descentralizados, isto é, 

modelos onde as entidades da cadeia de abastecimento fazem as suas próprias políticas de 

reabastecimento de forma independente. Os autores provam que, com um controlo centralizado, em 

que a cadeia é vista como um todo pode-se verificar uma redução da taxa de desperdício esperada do 

sistema mantendo um nível de serviço suficientemente alto em cada entidade. Estudos análogos 

relativos a cadeias de abastecimento de produtos não perecíveis foram conduzidos por Fattahi et al. 
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(2015), tendo chegado a conclusões semelhantes; o desempenho global da cadeia de abastecimento 

melhora no modo centralizado. Tomando outra abordagem da centralização, Hosseinifard e Abbasi 

(2018) estudaram o impacto de manter o inventário centralizado para alguns hospitais próximos. Os 

resultados demonstram que a centralização do inventário de hospitais pode aumentar a sustentabilidade 

e a resiliência da cadeia de abastecimento do sangue, pois foi comprovado, com base em um caso de 

estudo, que o desperdício e a escassez reduziram. 

O artigo de Stanger, Yates, et al. (2012) revê a literatura sobre gestão de inventário de perecíveis, de 

forma a avaliar o seu potencial para aplicar à cadeia de abastecimento do sangue. Investigando a prática 

em hospitais que minimizaram o desperdício de sangue, os autores identificam quais são os principais 

impulsionadores do bom desempenho dos inventários de sangue, medido através da escassez, 

desperdício e o custo da informação e transporte. Os principais impulsores encontrados foram os 

seguintes: recursos humanos e respetivo treino, nível de inventário e padrão de encomendas, 

transparência de inventário, procedimentos de inventário simples, foco na frescura das unidades e 

colaboração interna dentro do hospital. Também são dadas recomendações acerca de cada um desses 

aspetos. Por sua vez, na revisão de literatura sobre inventário e gestão da cadeia de abastecimento do 

produtos sanguíneos proposta por Beliën e Forcé (2012), os artigos são classificados em 8 categorias 

(tipo de produto sanguíneo, método da solução, nível hierárquico de tomada de decisão, tipo de 

problema, tipo de abordagem, métodos exatos e heurísticos, medidas de desempenho, implementação 

prática/casos de estudos), facilitando o rastreio dos trabalhos publicados e a identificação de tendências. 

Uma das descobertas dos autores é que o uso de reservas de sangue congelado é menos adequado do 

que se poderia esperar, não sendo uma política muito eficiente em termos de tempo e custos empregues, 

principalmente quando se fala de concentrados de eritrócitos (CE). Assim, os autores preveem que a 

prática de congelar sangue continuará a existir, mas a uma taxa decrescente. Outra tendência verificada 

pelos autores é que a maior parte dos trabalhos consideram um cenário estocástico, o que vai ao 

encontro da realidade destas cadeias de abastecimento, e usam alguma forma de implementação 

prática ou caso de estudo para testar e comprovar os resultados. As medidas de desempenho que 

dominam a literatura estão relacionadas com o desperdício e a escassez, mas os autores salientam que 

também seria aconselhável incluir medidas relativas à segurança e qualidade do produto pois é são 

fatores essenciais.  

Segundo Osorio et al. (2015), a abordagem de otimização não tem sido muito usada para problemas de 

gestão de inventário de sangue. Os artigos que usam programação matemática tratam, geralmente, 

problemas de localização de inventário e decisões de outros escalões da cadeia de abastecimento. No 

entanto, nos últimos anos esta abordagem tem vindo a ser mais utilizada na etapa de inventário. Haijema 

et al. (2007) aplicam programação dinâmica e simulação para identificar a política ótima para a produção 

de plaquetas. Com o intuito de auxiliar os administradores do hospital  no processo de determinação da 

quantidade ótima a encomendar de concentrados de eritrócitos e plaquetas, para minimizar a escassez, 
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o desperdício e os custos totais, Gunpinar e Centeno (2015) desenvolvem um modelo em programação 

estocástica. No modelo, os autores consideram a idade das unidades de sangue em inventário, dois 

tipos de procura distintos (urgente e não urgente) e a natureza incerta da procura. Além disso, é 

fornecido um extenso estudo computacional para analisar os efeitos de vários fatores, como a idade 

média do sangue das encomendas, a relação crossmatch-to-transfusion ratio (C/T), isto traduz a 

quantidade de sangue que é atribuído a um doente com o sangue que é realmente transfundido, e a 

duração do CRP, no desperdício de unidades no hospital. Os autores observaram que a quanto maior 

for a idade média das unidades de sangue recebidas, maior o nível de desperdício no hospital. Também 

concluem que a relação C/T e o CRP tem efeitos significativos nessa mesma medida de desempenho. 

Quanto maior for o CRP, mais tempo as unidades passam no inventário atribuído e, como resultado, o 

tempo de vida restante das unidades diminui e há um aumento do desperdício. Além disso, índices mais 

elevados de C/T, isto é, há mais unidades de sangue a serem atribuídas que unidades de ser 

transfundidas, aumentam o número de unidades devolvidas ao inventário não atribuído, causando níveis 

mais altos de desperdício no hospital. De acordo com Duan e Liao (2014) e a World Health Organization 

(2001), o C/T deve ser o mais próximo possível de 1 e o CRP muito próximo de 0 de forma a que a maior 

parte das unidades do inventário atribuído sejam transfundidas e, caso não o sejam, passem o mais 

rapidamente possível para o inventário não atribuído. Os autores incluem a relação C/T com a intenção 

de representar de forma mais realística e operacional o problema, mas tiveram de usar uma versão 

simplificada e determinística do modelo, em vez da versão estocástica original devido a dificuldades de 

resolução computacional. Nos artigos de Zhou et al. (2011) e Dillon et al. (2017), é proposto um modelo 

em programação estocástica para definir políticas de revisão periódicas para a gestão de inventário de 

plaquetas e concentrados de eritrócitos, respetivamente. O trabalho de Dillon et al. (2017) aborda o 

problema de forma semelhante a Gunpinar e Centeno (2015), no entanto tenta abordar o problema sob 

um ponto de vista mais estratégico usando programação estocástica de dois estágios. O modelo 

proposto considera custos de encomenda, manutenção, desperdício e escassez para definir políticas de 

reabastecimento ótimas, considerando a perecibilidade das unidades de sangue e a natureza incerta da 

procura, que é representada por um conjunto de cenários discretos. Os resultados obtidos foram 

comparados com os dados de um caso de estudo, comprovando que é possível rever as políticas de 

gestão de inventário do banco de sangue hospitalar de forma a reduzir os níveis de inventário de 

segurança para diminuir o desperdício e o custo total sem comprometer o nível de serviço. Os autores 

também verificaram que a realização de substituições de sangue melhorou substancialmente a gestão 

de inventário de sangue.  
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3.5 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo é apresentada uma revisão da literatura sobre a cadeia de abastecimento do sangue, 

com o foco na gestão de inventário do sangue, com o objetivo de construir uma base teórica e 

fundamentada sobre o tema e identificar as abordagens usadas. Inicialmente são definidos os conceitos 

de cadeia de abastecimento e gestão de cadeia de abastecimento, secção 3.1. De seguida, ao longo 

da secção 3.2 é apresentada a cadeia de abastecimento do sangue, de forma a entender alguns 

conceitos cruciais para a compreensão do problema. Depois de explicada cada etapa da cadeia de 

abastecimento, as secções 3.3 e 3.4 focam-se na parte do Inventário. Primeiro, na secção 3.3 

apresenta-se uma literatura sobre gestão de inventário de produtos perecíveis e de seguida a gestão de 

sangue é singularizada na secção 3.4.  

Da revisão da literatura conclui-se que, apesar dos modelos de inventário comuns e de produtos 

perecíveis poderem ser aplicados à gestão de inventário de sangue, a gestão de inventário de sangue é 

particularmente complexa. A gestão deste produto escasso e cuja disponibilidade depende de doações 

voluntárias deve ser o mais eficiente possível e equilibrar a satisfação da procura com o mínimo 

desperdício possível. Há muitos aspetos que influenciam a sua gestão, nomeadamente, a incerteza na 

oferta, na procura e na idade e quantidade de inventário recebido, as relações de substituição entre 

vários tipos sanguíneos no processo de transfusão de sangue, a possibilidade de troca de sangue entre 

hospitais, dois tipos de doente (os que precisam de sangue mais fresco e os que não precisam) e dois 

tipos de procura (urgente e não urgente). Além disso, também se deve ter em conta a existência de dois 

tipos de inventário, atribuído e não atribuído, e a relação crossmatch-to-transfusion ratio (C/T) pois pode 

afetar os níveis de desperdício no hospital. Quanto à procura, a maior parte dos trabalhos assumem a 

procura como conhecida ou que a sua incerteza pode ser modelada através de uma distribuição 

Poisson. No entanto, modelar a incerteza assim revela-se por vezes simplista demais para tornar os 

modelos significativos na prática. Uma alternativa a estas opções é utilizar programação estocástica que 

permite que qualquer processo estocástico possa aproximado por um número finito de cenários.  

A política de reabastecimento (R,S), onde há um certo nível desejado de inventário (S) e, de acordo com 

o inventário existente aquando o momento de revisão (R), encomenda-se a quantidade que falta para 

atingir esse nível,  é a mais usada na literatura para a gestão de inventário de sangue. As três principais 

medidas de desempenho para avaliar uma política de inventário são a escassez e desperdício de 

unidades e custos. Estas medidas são as mais usadas como principais trade-offs na gestão de inventário 

de sangue, mas também é aconselhável incluir medidas relativas à segurança e qualidade do produto. 

Relativamente às técnicas de resolução mais usadas, nos primeiros trabalhos acerca da gestão de 

sangue usava-se mais os modelos de simulação. Apesar da simulação ser uma ferramenta que permite 

auxiliar a tomada de decisão e replicar com mais detalhe os aspetos envolvidos na gestão de sangue, 
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apresenta algumas limitações, como não se obter necessariamente uma solução ótima. Com o 

aparecimento e generalização de capacidades computacionais, começaram a aparecer trabalhos que 

recorrem a modelos de  otimização.  

Com base na literatura e considerando o problema a estudar, a metodologia escolhida para o 

desenvolvimento do trabalho é a técnica de resolução matemática, mais especificamente, um modelo 

de otimização. Comparando esta técnica com os modelos de simulação, esta abordagem permite 

chegar a soluções ótimas, o que os torna preferíveis a outros métodos. Acresce que, não é do 

conhecimento da autora qualquer trabalho sobre a gestão de inventário de sangue nos bancos 

hospitalares portugueses onde se aplica esta abordagem. No entanto, devido à complexidade inerente 

à gestão de inventário de sangue, a resolução matemática do modelo poderá implicar que seja feita uma 

simplificação do problema e a utilização de pressupostos. Tendo em conta os modelos de otimização da 

literatura analisada, opta-se por usar como referência o modelo de Dillon et al. (2017). Este modelo tem 

a flexibilidade necessária para poder ser adaptado à gestão de inventário de sangue de qualquer 

hospital. Além disso, o objetivo a minimizar são os custos totais de inventário, que incluem os custos de 

desperdício e de escassez e são incluídas no modelo outras características de interesse para o problema 

em mãos.  O modelo vai ser aplicado apenas para CE pois são o produto mais usado nos hospitais, por 

isso ser importante o seu estudo na gestão de inventário.   
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Capítulo 4 

 

Caso de estudo  

 

No presente capítulo é feita uma contextualização do panorama português quanto ao tipo de instituições 

existentes e à evolução das dádivas e transfusões realizadas ao longo dos anos (secção 4.1). Depois é 

apresentada a principal instituição responsável pela cadeia de abastecimento do sangue em Portugal 

Continental, o Instituto Português de Sangue e Transplantação (secção 4.2), bem como os dois hospitais 

que servem como caso de estudo neste trabalho (secção 4.3). Após a descrição da estrutura e do 

funcionamento das instituições, a atividade do serviço de Imuno-hemoterapia é explicada em detalhe, 

pois este é o serviço responsável pela gestão do sangue. De seguida, tendo como base os dados 

recolhidos num inquérito, expõem-se os procedimentos relativos à gestão de inventário de sangue em 

vigor nos hospitais (secção 4.5). Por fim, são feitas as conclusões deste capítulo e define-se o problema 

(secção 4.6). 

4.1 Panorama do sangue em Portugal  

Portugal tem uma cadeia de abastecimento do sangue alimentada por dadores voluntários e não 

remunerados, sendo esta a única fonte de sangue. Com o objetivo de assegurar a disponibilidade, a 

qualidade e a segurança dos componentes utilizados nas transfusões, o próprio Estado Português 

assegura o cumprimento desses objetivos principalmente por meio do IPST. O IPST é uma entidade 

dependente do Ministério da Saúde que dispõe de três centros regionais de sangue (CRS). A colheita 

de sangue pode ser efetuadas pelos CRS, os hospitais com serviço de sangue, isto é, hospitais que 

dispõem de um sistema autónomo de colheita e produção e em sessões de colheita dinamizadas pelo 

IPST. Os CRS e os hospitais com serviço de sangue estão também encarregues da etapa de produção, 

isto é, a preparação dos componentes sanguíneos para transfusão. Quanto à disponibilização e 

distribuição de sangue, a maior parte dos hospitais públicos e a quase totalidade dos privados dependem 

dos CRS. Mesmo os hospitais com serviço de sangue podem recorrer ao CRS da respetiva área para 

solicitar componentes sanguíneos, seguindo os protocolos, assinados pelas partes, onde estão 

explicitados os pormenores relativos ao modo como se processa o relacionamento entre estas 

instituições (Olim, 2010).  
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Em 2016, os CE representaram 74% do total de produtos transfundidos em Portugal, seguido do plasma 

(14%) e das plaquetas (12%). Em 2017, realizaram-se 324 053 dádivas provenientes de 54% dos 

dadores inscritos na base de dados, o que significa que quase metade dos dadores inscritos não doaram 

sangue nesse ano. Aproximadamente 12% das dádivas foram de dadores pela primeira vez, e as 

restantes 88% de dadores habituais. Foram produzidas 311 909 unidades de CE, tendo sido 

transfundidas 96% dessas unidades em 93 801 doentes. Comparando estes valores com o ano anterior, 

2016, o número de doentes transfundidos com CE manteve-se estável, mas verificou-se uma diminuição 

de 2,17% do número de componentes transfundidos (Escoval et al., 2017). Verifica-se uma tendência 

em reduzir a quantidade de componentes transfundidos devido à aplicação da abordagem Patient Blood 

Management (PBM). Esta abordagem encoraja o uso de novas práticas médicas e cirúrgicas de 

medicina transfusional que exigem uma gestão eficaz do sangue do próprio doente e têm como objetivo 

evitar transfusões de sangue (Williamson & Devine, 2013). Assim, o doente beneficia na medida em que 

só recebe sangue quando realmente precisa, evitando o risco associado às transfusões (apesar de este 

ser muito baixo) e há maior disponibilidade de produto para outros doentes, permitindo uma afetação 

mais eficiente de recursos. Além disso, também há uma redução de custos associados às transfusões 

que foram evitadas (nomeadamente a redução da duração do internamento e da taxa de 

reinternamento) que compensam o aumento dos custos associados ao aumento do número de consultas 

e consumo de medicamentos. Embora Portugal não seja um dos países Europeus com maior consumo 

de sangue per capita, um programa de PBM é uma oportunidade para otimizar o consumo de sangue, 

melhorando o desempenho das unidades hospitalares e da cadeia de abastecimento do sangue.  

Na Figura 4 apresenta-se uma comparação entre os índices de dadores, dádivas e CE transfundidos por 

mil habitantes, de 2008 até 2017. 

  

 

 

Figura 4 - Comparação dos índices de dadores, dádivas e CE transfundidos por 1000 
habitantes, de 2008 a 2017 Escoval et al., 2017) 
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Verifica-se que a diminuição dos CE transfundidos tem sido acompanhada por um decréscimo similar 

nas dádivas e nos dadores. Quanto à distribuição de grupos sanguíneos ABO em Portugal, de acordo 

com Duran et. al (2007), cerca de 47% da população tem sangue do tipo A, 42% sangue do tipo O, 8% 

sangue B  e 3% sangue AB.  

 

4.2 Instituto Português de Sangue e Transplantação  

Como foi referido acima, a entidade responsável por gerir a cadeia de abastecimento do sangue em 

Portugal é o Instituto Português de Sangue e Transplantação (IPST). Este surgiu em 1958 como Instituto 

Nacional de Sangue (INS) tendo evoluído nos anos 80 para Instituto Português do Sangue e mais tarde 

em 2012 muda para a designação atual, Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). 

Como referido na secção anterior, o IPST está fisicamente dividido em três centros regionais de sangue, 

localizados nas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa que cobrem a respetiva área geográfica. 

Relativamente à estrutura interna, o IPST é composto por três órgãos principais: o conselho diretivo, o 

fiscal único e o conselho consultivo do sangue, da histocompatibilidade e da transplantação. A sua 

missão é garantir e regular a atividade da medicina transfusional e da transplantação e coordenar a 

dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue 

humano, componentes sanguíneos, órgãos, tecidos e células de origem humana, perseguindo a 

autossuficiência nacional. Para atingir esse objetivo, são necessárias cerca de 35 dádivas por mil 

habitantes/ano (Ministério da Saúde, 2018). Em 2017, o IPST, através dos três centros de sangue, 

colheu 57,42% de todas as dádivas nacionais. O IPST tem também como função certificar o bom 

funcionamento do Sistema Nacional de Hemovigilância e do Sistema Nacional de Biovigilância, em 

articulação com as entidades nacionais e internacionais competentes. Ambos os sistemas fazem parte 

do cumprimento de um requisito legal e têm como objetivo recolher informação relativa aos efeitos 

inesperados ou indesejados dos dadores desde a colheita à transfusão de sangue e componentes 

sanguíneos e tomar medidas para prevenir a ocorrência ou recorrência de alguns destes 

incidentes/eventos. A visão do IPST é a de continuar a promover a dádiva de sangue de forma a 

contribuir em tempo e qualidade para a vida humana. Nesse sentido, promovem boas práticas e 

investigação nos domínios da ciência e da tecnologia das áreas da medicina transfusional, 

transplantação e medicina regenerativa (IPST, n.d.).  

O IPST tem a sua atividade de colheita orientada de forma a não só garantir o reabastecimento diário 

dos hospitais para um consumo normal de CE de 4 dias, como também ter nas suas instalações uma 

reserva mínima equivalente ao consumo nacional de 3 dias. O IPST recebe as solicitações dos hospitais 

e distribui as unidades de sangue  com base em algumas regras: apenas deve distribuir até atingir a sua 

reserva mínima estabelecida (para em caso de emergências, ter unidades suficientes para responder), 
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o inventário atual de cada hospital, a distância aos hospitais (como é mais rápido abastecer com 

unidades extras hospitais perto, tenta-se priorizar as necessidades dos hospitais mais longe), tipo de 

atividade hospitalar (priorizam-se os hospitais com urgências externas e maternidades) e se o hospital 

realiza ou não colheitas (dando prioridade se não o fizerem). Os hospitais que servem de caso de estudo 

para este trabalho, são abastecidos pelo IPST, mais concretamente, pelo centro regional de Lisboa 

designado por  Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa (CSTL). 

 

4.3 Caracterização dos hospitais do caso de estudo 

O primeiro hospital que serve como caso de estudo desta dissertação é um estabelecimento hospitalar 

público português que pertence ao Serviço Nacional de Saúde, doravante referido como Hospital 1. Na 

realidade, trata-se de um centro hospitalar que integra dois hospitais, um hospital principal e outro 

hospital de menor dimensão, com um único conselho de administração. Este conselho é constituído pelo 

presidente, dois vogais executivos, um diretor clínico e um enfermeiro-diretor. Em conjunto, nos dois 

hospitais trabalham, em 2019, 1361 médicos e 6312 funcionários nas seguintes atividades: 

internamento, consulta externa, urgência, hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica. De acordo com os dados do relatório e contas do centro hospitalar de 2017, para o 

internamento, o número total de camas é de 1100, sendo estas destinadas para cirurgias (376), 

cuidados intensivos (84) e camas médicas (650), tendo sido atendidos neste serviço cerca de 40 100 

pessoas, em 2017. Quanto ao departamento de consultas externas foram registadas 704 158 consultas 

e 241 434 atendimentos nas urgências, o que dá em média 661 entradas por dia. Estes dados 

encontram-se resumidos na Tabela 3. O orçamento para 2019 é de 411,1 milhões de euros, tendo sido 

de 360,3 e 335,7 milhões de euros em 2018 e 2017 respetivamente.  

Tabela 3 - Atividade do Hospital 1 em 2017 

Internamento 40 100 saídas 

Consultas externas 704 158 consultas 

Urgências 241 434 atendimentos 

Hospital de Dia 79 028 tratamentos 

 

Quanto à estrutura e organização, o conselho de administração encontra-se no topo da hierarquia, 

estando de seguida departamentos que englobam os serviços. O serviço de Imuno-hemoterapia do 

departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica tem particular interesse pois é 

onde a gestão de inventário de sangue é realizada. O serviço de Imuno-Hemoterapia está vocacionado 

para a medicina transfusional nas suas diversas vertentes. O serviço engloba a unidade de medicina 
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transfusional, ambulatório de imuno-hemoterapia, coagulopatias congénitas, terapia celular e a unidade 

de colheita de dadores de sangue. A unidade de medicina transfusional, constituída pelo banco de 

sangue, pelos laboratórios de imuno-hematologia e testes viscoelásticos, tem como principal encargo 

satisfazer a procura de componentes sanguíneos do centro hospitalar e realizar testes viscoelásticos 

quando necessário. É no banco de sangue que as unidades de sangue são armazenadas, preparadas e 

disponibilidades aos serviços mediante uma solicitação do médico prescritor. Os pedidos de 

componentes sanguíneos de todo o centro hospitalar são processados e distribuídos pelo banco de 

sangue, sendo esta parte de serviço aquela que mais interesse tem para este trabalho. 

 

O outro hospital considerado, designado daqui em diante por Hospital 2, é também um hospital público 

do Serviço Nacional de Saúde. Em 2017, trabalhavam neste hospital 1871 pessoas, incluindo 271 

médicos. Os serviços prestados são internamento, consulta externa, hospital de dia, lar de doentes, 

serviço domiciliários, ambulatório médico e cirúrgico, urgência interna e hospital de dia. A atividade do 

hospital em 2017 encontra-se resumida na Tabela 4. O orçamento estimado para 2019 é de 157,8 

milhões de euros, mais 7,1% face ao ano de 2018.  

 

Tabela 4 - Atividade do Hospital 2 em 2017 

Internamento 12 431 saídas 

Consultas externas 350 234 consultas 

Hospital de Dia 43 774 tratamentos 

Lar 23 385 dias de estadia 

Serviços domiciliários 2 544 domicílios 

Ambulatório, quimioterapia e outros 32 678  

Tratamento de Radioterapia 86 375 

Cirurgias 6 921 

Transplantes 90 

 

Quanto à estrutura e organização, o Hospital 2 apresenta um organograma semelhante ao do Hospital 

1, o conselho de administração encontra-se no topo da hierarquia, estando de seguida os 

departamentos, que incluem os serviços, e centros de investigação e ensino. Também aqui, o 

responsável pela gestão de inventário de sangue é o serviço de Imuno-hemoterapia. 

O serviço de Imuno-hemoterapia tem como função fornecer produtos e serviços aos doentes do hospital, 

internados ou em ambulatório, que precisam de transfusões de sangue devido ao seu estado de saúde 

ou ao tratamento a que estão sujeitos. É composto por um hospital de dia de transfusão, onde se 

realizam as transfusões de componentes sanguíneos e por um laboratório de Imuno-hematologia, dado 
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haver colheita e processamento de sangue no hospital. No laboratório o sangue passa pela fase de 

produção anteriormente descrita, sendo depois armazenado até à sua solicitação.  

4.4 Gestão de inventário das unidades de sangue 

No contexto deste trabalho, é crucial entender como é feita atualmente a gestão de inventário das 

unidades de sangue dos hospitais que servem de caso de estudo. Identificar os pontos fortes e os pontos 

fracos da gestão, bem como as principais preocupações, é decisivo para o desenvolvimento de um 

modelo matemático que descreva a realidade o mais possível. Assim, através de uma metodologia de 

investigação quantitativa de questionário baseada no artigo de  Stanger, Wilding, et al. (2012), procurou-

se identificar como é realizada atualmente a gestão de sangue nestes hospitais. O questionário é 

constituído por uma série de perguntas fechadas e abertas que foram respondidas por escrito de forma 

a recolher os dados necessários (ver Anexo A). O questionário foi enviado via e-mail para o diretor do 

serviço de Imuno-Hemoterapia de ambos os hospitais. O questionário está dividido em quatro partes: 

nível de inventário, ordens de reabastecimento, alocação de unidades de sangue a doentes e 

desperdício de unidades de sangue. A primeira parte, discutida na subsecção 4.5.1, pretende expor a 

forma como os níveis de inventário alvo são definidos e ajustados e os métodos, ferramentas e processos 

de monitorização correspondentes usados. Também se pretende identificar quais são as políticas de 

inventário de segurança, os níveis de inventário médio e quais os métodos usados para os definir e 

ajustar. Na segunda parte do questionário, apresentada na subsecção 4.5.2, os processos envolvidos 

no reabastecimento dos produtos sanguíneos são abordados, assim como os métodos usados para 

calcular a quantidade de pedido, os padrões de pedido, os períodos de revisão e os gatilhos para a 

colocação de pedidos. Além disso, pretende-se também identificar se a quantidade pedida é realmente 

recebida pelo hospital. A terceira parte do questionário, exposta na subsecção 4.5.3, é relativa à 

atribuição de unidades aos doentes e aborda questões sobre o crossmatching, o CRP e a política de 

emissão de unidades. Por fim, na última subsecção, 4.5.4, pretende-se saber quais os níveis e causas 

de desperdício de unidades de sangue. As respostas dos questionários, acompanhadas de uma 

discussão pessoal, foram analisadas e são apresentadas nas próximas subsecções.  

4.4.1 Nível de Inventário 

No Hospital 1, a capacidade de armazenamento de unidades de sangue é de 480, sendo que 150 são 

reservadas para o grupo sanguíneo A+, 120 para O+, 80 para O-, 60 para A-, 40 para B+ e 10 para B-, 

AB+ e AB-. Optam por reservar mais espaço de armazenamento para o tipo sanguíneo A+ e O+ porque 

estes são os grupos mais comuns na população portuguesa. O nível de inventário de referência diário 

de CE de cada tipo sanguíneo bem como o nível de inventário mínimo, foram definidos pelo Diretor de 
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serviço e mantêm-se ao longo dos anos, pois tem provado ser a quantidade suficiente para responder 

às necessidades diárias do hospital. As quantidades de referência de inventário podem variar, quando 

existem eventos que o justifiquem (como por exemplo cimeiras, visitas de estado, visitas do Papa e 

grandes eventos culturais ou desportivos).  

No Hospital 2, o nível de inventário alvo de CE por dia de cada grupo sanguíneo foi obtido através de 

uma análise de consumos por ano em retrospetiva. Desde que a quantidade alvo de inventário foi 

calculada, há cerca de 10 anos, que permanece a mesma, pois tem provado ser a quantidade suficiente 

para responder às necessidades diárias do hospital. Em caso de carência regional, por exemplo durante 

greves ou férias (quando não há muitas colheitas), as cirurgias programadas são adiadas e o inventário 

mínimo de CE/Dia de O/Rh+ e A/Rh+ é de 37 unidades. Quanto à capacidade de armazenamento de 

unidades de sangue neste hospital, há espaço nos frigoríficos para guardar 900 unidades, sendo que 

reservam espaço para 90 unidades de sangue de cada grupo sanguíneo ABO/Rh, expeto para os tipos 

A/Rh+ e O/Rh+ em que reservam espaço para 180 unidades. Optam por reservar o dobro do 

armazenamento para estes dois grupos específicos porque são os grupos mais comuns na população 

portuguesa.  

A Tabela 5 apresenta os dados relativos ao armazenamento reservado, nível de referência de inventário 

e inventário de mínimo de CE para cada tipo de sangue definidos pelos hospitais.  

 

Tabela 5 - Inventário de CE no Hospital 1 e no Hospital 2 

  
Armazenamento 

Reservado 
Nível alvo 

Inventário de 

segurança 

Grupo 

Sanguíneo 
[CE] [CE/Dia] [CE] 

  Hospital 1 Hospital 2 Hospital 1 Hospital 2 Hospital 1 Hospital 2 

O/Rh + 120 180 80 a 120 60* 40 - 

O/Rh - 80 90 50 a 70 20 30 - 

A/Rh + 150 180 80 a 120 60* 40 - 

A/Rh - 60 90 50 a 60 30 30 - 

B/Rh + 40 90 7 a 14 8 - - 

B/Rh - 10 90 5 2 - - 

AB/Rh + 10 90 3 a 6 3 - - 

AB/Rh - 10 90 2 a 4 3 - - 

*Em caso de carência regional, o nível de inventário para estes tipos de sangue é de 37 unidades. 
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4.4.2  Ordens de reabastecimento 

O Hospital 1 apenas é abastecido pelo CSTL, não tendo colheitas no hospital. Por outro lado, o Hospital 

2 apresenta duas formas de obter sangue, através de pedidos ao CSTL e de colheitas realizadas no 

próprio hospital (que constituem cerca de metade dos gastos de CE).  À parte dessa exceção, ambos 

os hospitais apresentam procedimentos semelhantes no que toca a esta parte do questionário, pelo são 

apresentados simultaneamente. A quantidade de unidades encomendadas de cada tipo de sangue é 

calculada por diferencial entre a quantidade de referência e o inventário existente na altura da contagem. 

Por motivos alheios ao hospital, a quantidade abastecida nem sempre corresponde à quantidade pedida. 

O período de revisão não é regular; há pelo menos uma contagem manual de inventário por dia, no 

momento em que se procede à realização da encomenda, mas pode também ocorrer várias vezes ao 

dia, caso se demonstre necessário (por exemplo, quando notam que houve um consumo fora do 

habitual). Todos os dias o hospital procede à colocação de uma encomenda ao CSTL. Por vezes, há 

outros motivos para a colocação de encomendas, como por exemplo consumos previstos ou doentes 

com características de fenótipo específicos ou raros (como a presença de anticorpos irregulares ou 

anomalias da hemoglobina). A política de reabastecimento que mais se assemelha à rotina praticada 

pelo hospital é a order-up-to policy, também designada por política (R,S), onde S representa o nível de 

inventário de referência e R o período de revisão. O tempo de entrega, lead time, é irregular pois depende 

da disponibilidade de unidades armazenadas no IPST e da sua autorização para levantar a encomenda. 

O transporte das encomendas está a cargo do hospital.  

4.4.3  Alocação de unidades de sangue a doentes  

Em ambos os hospitais, entre receber a solicitação de unidades de sangue do médico, preparar ambas 

as amostras (a do dador e do doente), fazer o crossmatching e a deslocação até ao serviço onde serão 

usadas, as unidades passam habitualmente cerca de 45 minutos ao ar livre. Depois de ter feito o 

crossmatching, caso seja compatível, mas não seja para ser usada imediatamente, fica no laboratório 

(no inventário atribuído) até ser transfundida; caso não o seja, retorna para o inventário não atribuído. O 

tempo de espera no inventário atribuído, o CRP, é de 48 horas, isto é, se após esse tempo a unidade 

não for usada, volta ao inventário não atribuído. Se o estado clínico do doente for grave, se este tiver um 

fenótipo especial ou se for um doente pediátrico, o CRP pode ser de até 72h. Em Portugal, o uso da 

técnica Type & Screen de crossmatch eletrónico não está autorizada pelo que o crossmatch é sempre 

realizado da forma tradicional, como está explicado na secção 2.4. Apesar de ainda não estar provado 

que há uma relação direta entre a idade dos componentes transfundidos e benefícios para o doente, é 

preferível transfundir componentes mais frescos quanto possível. Normalmente, o sangue encomendado 

ao IPST chega aos hospitais comum máximo de 20 dias de vida (isto é, ainda tem 22 dias até expirar a 
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validade). Os hospitais têm a liberdade de escolher se querem aceitar uma encomenda com unidades 

de sangue que estejam mais perto do prazo de validade. Quando há algum procedimento programado 

que necessite de um grupo sanguíneo em particular, o hospital costuma aceitar o sangue nestas 

condições. Além disso, os hospitais podem devolver ao IPST unidades de sangue perto do fim da 

validade. Quanto à substituição de tipos sanguíneos, como o Hospital 2 não recebe urgências externas, 

não é frequente haver situações não previstas das necessidades sanguíneas do hospital. Assim, não é 

frequente recorrem a substituições de grupos sanguíneos compatíveis, sendo a maioria das transfusões 

isogrupais. No Hospital 1, apesar de a maioria das transfusões também ser isogrupal, fazem 

substituições de grupo sanguíneo compatível com o sangue do doente quando o tipo de sangue 

requerido não existe ou para evitar desperdício de unidades de sangue. A distribuição das unidades em 

ambos os hospitais seguem uma metodologia FEFO, as unidades expedidas primeiro são as que estão 

mais perto da expiração. 

4.4.4 Desperdício de unidades de sangue 

O sangue é um produto essencial cuja gestão está focada no sentido do aproveitamento integral das 

unidades colhidas, por razões de saúde pública, razões éticas e de racionalidade económica. Assim, o 

desperdício de unidades de sangue, principalmente devido a desatualização, é um dos indicadores de 

desempenho principais quando se pretende avaliar uma determinada política de gestão de inventário. 

Além da desatualização, outros motivos que levam ao desperdício e que não são consequência direta 

da gestão de inventário do hospital, são os acidentes de conservação e de manuseamento, defeitos 

físicos no saco (furos por exemplo), inutilização por indicação médica e outras causas não classificados. 

No Hospital 1 houve no total um desperdício de 244 unidades de CE em 2017, sendo 70% desse 

desperdício devido à desatualização. No Hospital 2 houve um desperdício devido à desatualização de 

13 unidades de CE, em 2017, não tendo sido possível recolher informação quanto à quantidade 

desperdiçada por outros motivos. A quantidade e as causas de desperdício dos hospitais estão 

apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Quantidade de unidades de CE desperdiçadas em 2017 no Hospital 1 e no Hospital 2 
 

 

Desatualização Outros Defeitos Físicos do Saco 

Hospital 1 65 Hospital 1 4 Hospital 1 1 

Hospital 2 13 Hospital 2 - Hospital 2 - 

Acidentes de Manuseamento Acidentes de Conservação Inutilização por indicação médica 

Hospital 1 5 Hospital 1 2 Hospital 1 1 

Hospital 2 - Hospital 2 - Hospital 2 - 
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4.5 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a instituição encarregue pela gestão da cadeia de abastecimento do 

sangue, o IPST, bem como os hospitais que servem de caso de estudo para este trabalho e como a 

gestão do sangue é desenvolvida nos mesmos. A cadeia de abastecimento do sangue portuguesa tem 

um funcionamento semelhante à maior parte das cadeias de abastecimento estudadas na literatura. 

Primeiro tem-se as etapas da Colheita e Produção, dinamizadas pelo IPST ou por alguns hospitais. 

Depois vem a etapa de Distribuição, quando o IPST recebe solicitações dos hospitais e distribui as 

unidades de sangue. Nos hospitais o sangue é armazenado, nos bancos hospitalares, até receber uma 

solicitação de um médico para tratar um doente. Aí as unidades passam de inventário não atribuído para 

inventário atribuído onde aguardam a transfusão. Os procedimentos usados na gestão de inventário de 

sangue nos bancos hospitalares não se encontram bem definidos, no entanto têm provado ser eficientes 

na medida em que o desperdício não é muito e não há sinais de escassez.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é melhorar a gestão de inventário de sangue nos bancos 

hospitalares, mais especificamente, dos CE, propondo um modelo matemático de otimização que 

minimize o desperdício, a escassez e os custos totais, mantendo a qualidade e segurança do produto. 

Assim pretende-se que este trabalho ajude a fundamentar decisões relacionadas com a gestão de 

inventário de sangue nos hospitais, nomeadamente decisões relacionadas com políticas de inventário. 
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Capítulo 5 

 

Definição do problema e formulação do 

modelo 

 

Os capítulos anteriores forneceram o contexto e os fundamentos teóricos necessários para o 

desenvolvimento do modelo de otimização que é apresentado neste capítulo.  Na secção 5.1 é 

apresentada uma descrição do problema e as premissas de modelagem. A seção 5.2 apresenta a 

formulação matemática proposta, incluindo os conjuntos, parâmetros, variáveis do modelo, restrições e 

função objetivo. A última seção conclui o capítulo. 

5.1 Definição do problema 

Este trabalho foca-se no elo entre o centro de distribuição de sangue e o hospital, onde a procura por 

unidades de sangue ocorre devido à necessidade de transfusões aos doentes. Neste contexto, o centro 

de distribuição é responsável pelo fornecimento das encomendas hospitalares. O problema subjacente 

consiste em definir uma política de inventário (R,S) a ser seguida pelo hospital, ou seja, uma 

periodicidade de revisão (R) com um nível de referência de inventário (S) a ser usado como alvo para 

cada tipo sanguíneo.  

De acordo com a política de inventário (R,S), periodicamente efetua-se a verificação da quantidade de 

inventário disponível e de acordo com esse valor,  efetuam-se encomendas para satisfazer a procura de 

cada tipo de sangue. Um dos resultados a determinar pelo modelo é precisamente a periodicidade de 

revisão R ótima. As encomendas são atendidas pelo centro de distribuição, que para o caso específico 

do caso de estudo em análise, é o  Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa (CSTL). A quantidade 

total de unidades de sangue a ser solicitadas numa encomenda é dada pela diferença entre o inventário 

alvo S de cada tipo de sangue (a ser determinado) e a posição do inventário no momento da revisão. A 

posição do inventário é definida como a soma do número total de unidades armazenadas no banco de 

sangue hospitalar e qualquer quantia que estiver em trânsito quando a encomenda for feita. Quando 

uma encomenda chega ao hospital, a quantia pedida está disponível para uso dentro da sua vida útil de 

M períodos de cada componente sanguínea. Cada encomenda é identificada pelo período em que foi 
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recebida e todas as unidades de sangue que não são usadas dentro dos M períodos após a chegada ao 

hospital devem ser descartadas. São considerados cinco fontes de custo que se pretendem minimizar: 

custo de encomenda, custo de armazenamento, custo de desperdício, custo de escassez e custo de 

substituição.  

O modelo conceptual do caso de estudo considera o hospital, o centro de distribuição de sangue e os 

doentes de acordo com a Figura 5. 

5.2 Formulação do modelo 

Os modelos apresentados nesta secção são baseados no trabalho de Dillon et al. (2017). Trata-se de 

modelos estocásticos, pois considera-se que há dados do problema que são incertos, nomeadamente 

a procura, e tem dois estágios, pois considera-se que algumas decisões podem ser tomadas após a 

concretização da incerteza. Um modelo com dois estágios significa que as variáveis de decisão são 

agrupadas em decisões de primeiro estágio, que devem ser feitas antes da realização da incerteza, e 

decisões de segundo estágio, que são feitas após a incerteza se concretizar. Para o problema em 

questão, as decisões do primeiro estágio constituem a definição dos parâmetros (R,S) em que o sistema 

irá operar, isto é, a frequência de revisões (R) e o nível de inventário alvo (S) para cada tipo de sangue. 

As decisões do segundo estágio são aquelas referentes à operação diária do sistema, em cada um dos 

cenários considerados no modelo, como por exemplo a quantidade a encomendar. As decisões de 

primeiro estágio devem ser mantidas para todos os cenários considerados de modo a otimizar o custo 

associado às decisões do primeiro estágio e o custo esperado das decisões do segundo estágio.  O 

Pedido 

Centro Distribuição Encomenda 

Inventário 

Procura 

Figura 5 – Modelo conceptual 
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facto de ser um modelo de dois estágios permite que a natureza incerta da procura possa ser 

representada através de um número finito de realizações.  Isto é, pode aplicar-se uma abordagem 

baseada em cenários associando explicitamente uma variável de segundo estágio a cada cenário de 

procura. Para além de incorporar a procura estocástica, o modelo também considera a característica 

de substituibilidade entre tipos de sangue.  

A subsecção 5.2.1 apresenta a notação dada aos conjuntos e aos parâmetros dos modelos. Na 

subsecção 5.2.1 é apresentada a formulação do primeiro modelo e das restrições, designado de Modelo 

Base. Na subsecção 5.2.3 são apresentadas duas formulações alternativas do Modelo Base e as 

restrições que as compõem, designado de Modelo Alternativo 1 e 2.  

 

5.2.1 Notação 

 

• Conjuntos 

𝛲 períodos de tempo,  , ,    

 intervalos de revisão,    

 cenários, ξ   

 tipos de sangue, , ’   

 

• Parâmetros 

Oρ custo de encomenda  

Hρ custo de armazenamento unitário por dia 

Kρ custo de desperdício unitário 

Tρ custo de escassez unitário 

Qρ custo de substituição 

L tempo de entrega 

M tempo de vida útil das unidades de sangue 

                           𝑆�̅� limite máximo de inventário para o tipo de sangue β 

𝑆𝛽                            limite mínimo de inventário para o tipo de sangue β 

 C𝛽, 𝛽′ matriz de compatibilidade sanguínea (Cβ,β’ = 1, se a procura de sangue do tipo 

β’ pode ser satisfeita pelo tipo de sangue β; 0 caso contrário) 

𝑄𝛽, 𝛽
′ matriz auxiliar de prioridade de substituição de tipos de sangue (quando a 

procura de sangue do tipo β’ pode ser satisfeita por um tipo de sangue diferente 

β, 𝑄𝛽, 𝛽
′
 pode tomar valores de 1/8 a 7/8, sendo 1/8 representa a substituição 

mais favorável, e 7/8 a menos favorável) 
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Wρ,γ matriz periodicidade de realização de encomendas (Wρ,γ = 1, se há realização 

de encomenda no período ρ dada a periodicidade de revisão γ; 0 caso 

contrário) 

P(ξ) probabilidade associada ao cenário ξ 

 D(ξ)ρ,β procura total de unidades de sangue do tipo β no período ρ no cenário ξ 

I nível máximo de substituições 

E nível máximo de desperdício 

F nível mínimo de serviço 

Θρ último período em que unidades de sangue recebidas em ρ podem ser usadas, 

dada pela expressão ρ = min { ρ +  − 1, 𝛲} 

Πρ primeiro período em que unidades de sangue recebidas em ρ podem ser 

usadas, dada pela expressão ρ = max {1, ρ -  + 1} 

 

• Variáveis 

 

c(ξ)χ,ρ,β quantidade de unidades de sangue do tipo β recebida no período χ, usado no 

período ρ, para 1 ≤ χ ≤ ρ ≤  

e(ξ)ρ,β quantidade de unidades de sangue do tipo β recebida no período ρ que é 

desperdiçada 

f(ξ)ρ,β procura não satisfeita de sangue do tipo β no período ρ 

i(ξ)ρ,β quantidade de inventário armazenado de sangue do tipo β no início do período 

ρ 

it(ξ)ρ,β quantidade total de inventário de sangue do tipo β no fim do período ρ. Inclui o 

inventário armazenado e em trânsito (encomendas que foram realizadas, mas 

ainda não chegaram) 

p(ξ)ρ,β’,β quantidade de unidades de sangue do tipo β  usadas para substituir a procura 

de β’ no período ρ 

q(ξ)ρ,β quantidade encomendada de sangue do tipo β no período ρ 

sβ quantidade de referência de inventário (S) do tipo de sangue β 

uγ variável auxiliar binária para determinar a periodicidade R (uγ=1, então γ=R) 

νρ variável auxiliar binária igual a 1 se há colocação de encomenda no período ρ, 

ou 0 caso contrário 
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5.2.2 Modelo Base 

Aqui é apresentado o primeiro modelo matemático proposto por Dillon et al. (2017) para o problema 

considerado neste estudo. Numa primeira fase, é apresentada a formulação de programação não linear 

inteira mista inteira (MINLP). Dada a natureza complexa desta classe de problemas de programação 

matemática, as restrições depois são reformuladas de forma a obter uma versão linearizada exata do 

modelo, isto é, um modelo que apresenta a mesma solução ótima global que evite a necessidade de 

resolver o problema do MINLP. Segue-se então, a formulação do modelo MINLP. 

 

 

 

 

 

A expressão (5.1) consiste na função objetivo a ser minimizada. A função objetivo engloba custos 

esperados de encomenda, armazenamento, escassez, desperdício e substituição, que são modelados 

por período de tempo de forma a tornar o modelo o mais geral possível. A última parte da expressão, 

representa a penalidade incorrida quando a procura por um determinado tipo de sangue é satisfeita com 

um tipo alternativo. De seguida apresentam-se as restrições do modelo. 

 

Periodicidade única 

A restrição de periodicidade única (5.1) define que uma única periodicidade de revisão pode ser 

escolhida do conjunto Γ de possíveis intervalos de revisão, isto é, R=γ. 

 

Padrão de ordem de encomendas 

O conjunto de restrições (5.3) associa a periodicidade de realização de encomendas com a 

periodicidade de revisão escolhida. Por exemplo, para uma periodicidade de revisão R==1 (primeira 

coluna da matriz) há realização de encomenda em todos os períodos considerados, daí todas as linhas 

dessa coluna terem o valor 1. Caso a periodicidade de revisão seja =2 (segunda coluna da matriz), 

apenas há colocação de encomenda de dois em dois períodos, e assim sucessivamente. 

 

(5.1) min  𝑃 𝜉 

𝜉

   𝑂𝜌𝜈𝜌𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 + 𝐻𝜌 𝑖 𝜉 𝜌, 𝛽 +  𝑇𝜌𝑓 𝜉 𝜌, 𝛽 + 𝐾𝜌𝑒 𝜉 𝜌, 𝛽 +   𝑄𝛽, 𝛽
′
 𝑄𝜌  𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽

′
, 𝛽 

𝛽 ′

 

𝜌 ,𝛽

  

 𝑢𝛾 = 1 

𝛾

 (5.2) 
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Limites de quantidade de inventário 

O conjunto de restrições (5.4) define o limite mínimo e máximo da quantidade de inventário de referência 

para cada tipo de sangue β. 

 

 

 

A restrição (5.5) a (5.10) estão associadas às decisões de segundo estágio, sendo assim replicadas 

para cada cenário 𝜉 ∈ Ξ. 

 

Quantidade a encomendar 

O conjunto de restrições (5.5) determina a quantidade que se deve encomendar em cada período. 

Quando ρ é um período onde há realização de encomenda, isto é, νρ=1, a quantidade a encomendar é 

dada pelo diferencial entre a quantidade de inventário alvo e o nível inventário total no fim do período 

anterior.  

 

 

 

Relação entre quantidade encomendada e quantidade usada e descartada  

O conjunto de restrições (5.6) estabelece que a quantidade de unidades de sangue do tipo β da 

encomenda realizada em  − 𝐿, é igual à soma da quantidade de unidades de sangue usada desde o 

período em que essa encomenda chega () até ao fim do tempo de vida dessas unidades de sangue   

 𝑊𝜌, 𝛾 × 𝑢𝛾 = 𝜈𝜌 , ∀ 𝜌 

𝛾

 (5.3) 

𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 =   𝑠𝛽  −  𝑖𝑡 𝜉 𝜌 − 1, 𝛽 × 𝜈𝜌 , ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 − (𝐿 + 1), ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 (5.5) 

(5.4) 0 ≤ 𝑠𝛽 ≤ 𝑆𝛽   , ∀ 𝛽 
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( = min {  +  − 1, |𝛲|}), com a quantidade de unidades de sangue dessa encomenda que foram 

desperdiçadas. 

 

 

 

 

 

Quantidade disponível para satisfazer procura  

 O conjunto de restrições da quantidade disponível para satisfazer a procura (5.7) define que a 

quantidade de unidades de sangue do tipo β, recebida desde o período  até 𝜌 e usada em 𝜌, é igual à 

quantidade de unidades de sangue do tipo β usadas para substituir a procura de β’  nesse período. O 

período  é definido conforme o parâmetro auxiliar  = max {1,  -  + 1}. 

 𝑐 𝜉 𝜒, 𝜌, 𝛽

𝜌

𝜒=𝜋𝜒 

=   𝐶𝛽, 𝛽
′ × 𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽′

, 𝛽

𝛽′

, ∀ 𝜌, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procura total  

O conjunto de restrições (5.8) estabelece que a procura total de sangue do tipo β’ no período ρ é igual 

à soma da quantidade de unidades de sangue do tipo β  usadas para substituir a procura de β’ no período 

ρ e da procura de sangue do tipo β’ que não foi satisfeita. 

 𝐶𝛽, 𝛽
′ × 𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽′

, 𝛽

𝛽

+ 𝑓 𝜉 𝜌, 𝛽′ = 𝐷 𝜉 𝜌, 𝛽′, ∀ 𝜌, ∀ 𝛽′, ∀ 𝜉   

 

Inventário armazenado  

O conjunto de restrições (5.9) define que a quantidade de inventário armazenado de sangue do tipo β 

no final do período ρ é igual à quantidade de sangue recebida no período  e usada no período 𝜏. 

𝑞 𝜉 𝜒 − 𝐿, 𝛽 =  𝑐 𝜉 𝜒, 𝜌, 𝛽

𝜃𝜒

𝜌=𝜒

+ 𝑒 𝜉 𝜒, 𝛽, ∀ 𝜒 > 𝐿, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉  (5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

 

(5.9) 

 



48 

 

𝑖 𝜉 𝜌, 𝛽 =   𝑐 𝜉 𝜒, 𝜏, 𝛽

𝜃𝜒

𝜏=𝜌+1 

, ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 − 1, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉

𝜌

𝜒=𝜌+1 

 

 

Inventário total 

O conjunto de restrições (5.10) estabelece que o inventário total de sangue do tipo β no período ρ é 

igual à soma do inventário armazenado e do inventário em trânsito. 

𝑖𝑡 𝜉 𝜌, 𝛽 = 𝑖 𝜉 𝜌, 𝛽 +  𝑞 𝜉 𝜒, 𝛽, ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 − 1, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉

𝜌

𝜒=𝜌−𝐿+1 

 

 

 

Domínio das variáveis  

As restrições (5.11) e (5.12) definem o domínio das variáveis auxiliares binárias e as restrições (5.13) e 

(5.14) representam o domínio das restantes variáveis 

𝑢𝛾 ∈ {0,1}, ∀ 𝛾 

 

𝜈𝜌 ∈ {0,1}, ∀ 𝜌 

 

𝑒 𝜉 𝜌, 𝛽, 𝑓 𝜉 𝜌, 𝛽 , 𝑖 𝜉 𝜌, 𝛽, 𝑖𝑡 𝜉 𝜌, 𝛽, 𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 ∈ ℤ+ 

 

𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽′
, 𝛽 ≥ 0, ∀ 𝜌, ∀ 𝛽′, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

 

 

 

• Linearização do modelo MINLP 

As restrições (5.5) que modelam a quantidade a encomendar podem ser substituídas por um conjunto 

de restrições lineares, de forma a reduzir a complexidade do modelo. Assim, a reformulação do modelo 

de forma a passar de MINLP para MILP é a seguinte: 

 

 (5.1)-(5.4) 

(5.6)-(5.14) 

𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 −  𝑠𝛽  −  𝑖𝑡 𝜉 𝜌 − 1, 𝛽  ≤ 𝑆𝛽   ×  1 − 𝜈𝜌 , ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 −  𝐿 +  1 , ∀ 𝛽, ∀  

(5.10) 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14) 

(5.11) 
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𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 −  𝑠𝛽  −  𝑖𝑡 𝜉 𝜌 − 1, 𝛽  ≥ 𝑆𝛽   ×  𝜈𝜌 − 1 , ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 −  𝐿 +  1 , ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 ≤ 𝑆𝛽   × 𝜈𝜌, ∀ 𝜌 ≤ 𝑃 −  𝐿 +  1 , ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

Este conjunto de restrições (5.15), (5.16) e (5.17) define o mesmo que as restrições (5.5). Isto é, quando 

ρ é um período onde há colocação de encomenda (𝜈𝜌 = 1), a quantidade a encomendar é dada por 

𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 −  𝑠𝛽 − 𝑖𝑡 𝜉 𝜌 − 1, 𝛽  e, quando não há colocação de encomenda (𝜈𝜌 = 0), a quantidade a 

encomendar é 𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 = 0. 

5.2.3 Modelos alternativos 

A partir do modelo base MILP apresentado, desenvolve-se um modelo alternativo capaz de restringir a 

quantidade de procura que não é satisfeita, a quantidade desperdiçada e a quantidade de substituições 

realizadas. Ou seja, além de minimizar a quantidade de substituições, o desperdício e a escassez através 

da minimização de custos totais, impõe um nível mínimo de transfusões isogrupais (5.18), um limite 

máximo de desperdício (5.19) e um nível mínimo de serviço (5.20), para cada tipo de sangue.  

 

 𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽, 𝛽

𝜌

 ≥ 𝐼 ×    𝐶𝛽
′
, 𝛽 × 𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽, 𝛽′

𝛽′𝜌

, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

 𝑒 𝜉 𝜌, 𝛽 

𝜌≤𝑃−𝛭+1

 ≤ 𝐸 ×  𝑞 𝜉 𝜌 − 𝐿, 𝛽

𝜌≤𝑃−𝛭+1

 , ∀ 𝛽, ∀ 𝜉 

  𝑝 𝜉 𝜌, 𝛽′
, 𝛽 ≥ 𝐹 ×  𝐷 𝜉 𝜌, 𝛽

𝜌|𝜌>𝐿

, ∀ 𝛽, ∀ 𝜉

𝛽′

 

𝜌>𝐿

 

As restrições (5.18) impõem um limite mínimo de transfusões isogrupais, definido como a fração de 

transfusões isogrupais mínima do total das transfusões realizadas, para cada tipo de sangue (I). Esta 

restrição não está presente no modelo proposto por Dillon et al. (2017), no entanto faz sentido impor 

este limite quando se permite que ocorram transfusões com tipos de sangue substitutos. O limite máximo 

de desperdício do conjunto de restrições (5.19) é fornecido através da fração máxima de uma 

encomenda que pode ser descarta devido à desatualização (E). A imposição de um limite ao nível mínimo 

de serviço (5.20), é representado pela fração mínima de procura total de cada tipo de sangue que deve 

ser atendida (F). Como será observado nas seções posteriores a presença simultânea destas restrições 

(5.18)- (5.20) podem inviabilizar o problema.  Com estas restrições adicionais (5.18)-(5.20), pode então 

formular-se o Modelo Alternativo 1 da seguinte forma: 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

(5.20) 
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(5.1)-(5.4) 

(5.6)-(5.20) 

Pode-se considerar também a eliminação das componentes de custo de substituição, desperdício e 

escassez da função objetivo do modelo, visto que ao impor o conjunto de restrições (5.18)-(5.20) já se 

obtém os valores desejados para esses parâmetros. A este modelo designa-se de Modelo Alternativo 2 

a formulação é a seguinte:  

min 𝑃 𝜉 

𝜉

    𝑂𝜌𝜈𝜌 𝑞 𝜉 𝜌, 𝛽 + 𝐻𝜌𝑖 𝜉 𝜌, 𝛽  

𝜌,𝛽

  

(5.2)-(5.4) 

(5.6)-(5.20) 

5.3 Conclusões do capítulo 

Neste capítulo são apresentados 4 modelos. Primeiro, apresenta-se o modelo base cuja função objetivo 

é minimizar os custos totais de inventário apenas com as  restrições necessárias para o correto 

funcionamento do modelo. Para este modelo base apresenta-se uma formulação MINLP e a versão 

linearizada do mesmo, o MILP. Os dois últimos modelos apresentados são uma extensão do modelo 

base, onde são adicionados 3 conjuntos de restrições, para o caso do Modelo Alternativo 1. No caso do 

Modelo Alternativo 2, além desses 3 conjuntos de restrições adicionais, reformula-se a função objetivo 

de forma a não considerar as componentes do custo de desperdício, substituição e escassez. Na Tabela 

7 apresenta-se os modelos formulados.  

 

Tabela 7 – Modelos desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo Base       Modelo Alternativo 

 MINLP MILP 1 2 

Função 

Objetivo 
(5.1) (5.1) (5.1) (5.21) 

Restrições (5.2)- (5.14) 
(5.2)- (5.4) (5.2)- (5.4) (5.2)- (5.4) 

(5.6)- (5.17) (5.6)- (5.20) (5.6)- (5.20) 

(5.21) 
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Capítulo 6 

 

Resultados 

 

Neste capítulo, mostram-se os resultados da aplicação dos modelos apresentados no capítulo 5 a um 

dos hospitais do caso de estudo. Primeiramente são apresentados os dados e os pressupostos 

utilizados, na secção 6.1.  Na secção 6.2 são definidos quais são os indicadores de desempenho usados 

para avaliar a qualidade das políticas de inventário. A descrição e discussão dos resultados obtidos para 

cada cenário considerado encontra-se ao longo da secção 6.3. Na subsecção 6.3.1 é feita a análise dos 

resultados da política de inventário ótima e da política atual. Na subsecção 6.3.2 são analisadas as 

políticas de inventário baseadas nas recomendações do IPST. O impacto de não permitir substituições 

na política de inventário ótima é analisado na subsecção 6.3.3. Por último, na subsecção 6.3.4, analisa-

se a política de inventário ótima considerando a procura incerta. Após a análise do desempenho de cada 

cenário, na secção 6.4 é feita uma análise de sensibilidade aos indicadores de desempenho do nível de 

serviço e quantidade de retorno. Por fim na secção 6.5 apresentam-se as conclusões gerais deste 

capítulo. 

6.1 Dados e pressupostos utilizados 

Nesta secção são apresentados os dados usados e os pressupostos considerados no caso de estudo 

em análise. Relativamente ao fornecimento de produto, que é feito a partir do centro de distribuição de 

sangue, assume-se que há sempre a quantidade e o tipo de sangue necessários ao hospital para atender 

os doentes, pelo que não impõe nenhuma restrição. Numa primeira fase, a procura usada é 

determinística e apenas se considera um cenário de procura. A procura utilizada é a do ano de 2017 de 

um dos hospitais do caso de estudo, pois não foi possível obter as informações da procura necessárias 

do outro hospital. Depois, numa segunda fase, consideram-se vários cenários de procura de forma a 

considerar a incerteza. No que diz respeito ao fluxo de tempo, considera-se um horizonte de 

planeamento de 1 ano, sendo este dividido de forma idêntica e uniforme em períodos de tempo de 1 dia, 

o que equivale a 365 períodos. Ao longo desses períodos, de acordo com a política de inventário (R,S), 

periodicamente o hospital efetua encomendas para satisfazer a procura para cada tipo de sangue. A 

periodicidade de revisão R é modelada como múltiplo de  e considera-se que pode tomar valores de 1 

a 7 dias.  
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Relativamente à quantidade a encomendar de cada tipo de sangue, esta não deve ultrapassar a 

capacidade de armazenamento do hospital considerado que é de 80 unidades para o tipo de sangue  

O-, 120 para O+, 60 para A-, 150 para A+, 40 para B+ e 10 para B-, AB+ e AB-.   

Uma vez realizada uma encomenda, leva algum tempo até esta chegar ao hospital. Este tempo de 

entrega L é definido como um múltiplo de  e assume-se como fixo e conhecido de antemão. Para todos 

os cenários estudados, define-se L=1, pois o centro de distribuição situa-se perto do hospital e tem a 

possibilidade para realizar entregas diárias.  

Relativamente à utilização das encomendas, considera-se que a quantia pedida está disponível para uso 

dentro de sua vida útil de M períodos, que também é assumida como fixa e igual para todas as unidades 

da encomenda e é modelada como um múltiplo de . De acordo com a informação recolhida pelos 

hospitais, assume-se que o tempo decorrido entre a doação de sangue e a chegada das unidades de 

sangue ao hospital é cerca de 7 dias. Portanto, como o tempo de vida total de uma unidade de sangue 

é 42 dias, a vida útil das unidades de sangue no hospital é M=35.  

Os hospitais têm a possibilidade de devolver ao centro de distribuição as unidades que sabem que não 

vão conseguir usar antes do fim da sua validade. Desta forma, evita o desperdício e dá oportunidade de 

o centro distribuir a unidade a outro hospital que precise. Por isso, em vez de se considerar o desperdício 

das unidades de sangue, considera-se o retorno das unidades de sangue. Assim, são considerados 

cinco fontes de custo: custo de encomenda, custo de armazenamento, custo de retorno, custo de 

escassez e custo de substituição. O custo de encomenda e de armazenamento são custos que, em 

teoria, são fáceis de quantificar, pois traduzem-se diretamente nos custos envolvidos nessas atividades. 

Já o custo de retorno, escassez e substituição são difíceis de quantificar. Os pressupostos assumidos 

para os custos são os seguintes: 

 

• Custo de encomenda: o custo de encomenda considera-se ser o custo que o hospital incorre 

para obter uma unidade de sangue. Inclui o preço da unidade de sangue e todas as atividades 

envolvidas para que esta chegue ao hospital.  

• Custo de armazenamento: o custo de armazenamento é o custo de manter uma unidade em 

inventário, no banco de sangue hospitalar. Apenas é considerada a componente variável deste 

custo, isto é, o custo de manter cada unidade armazenada durante 1 dia, e ignora-se a 

componente do custo fixo de armazenamento.  

• Custo de retorno: o custo de retorno assume-se como sendo um custo de desperdício, embora 

não o seja necessariamente. Assim, esta componente de custo engloba todos os custos 

associados com o descarte de uma unidade de sangue. Este custo tem em consideração o 

esforço total gasto na produção de cada unidade de sangue (que pode ser visto como um custo 

de oportunidade associado ao uso da unidade de sangue descartada noutro hospital), o 
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processamento adicional necessário para o descarte apropriado e a componente ética 

associada ao desperdício, que é difícil de quantificar.  

• Custo de escassez: o custo de escassez também não é fácil de definir pois deve traduzir o custo 

de não satisfazer a procura de um determinado doente. Quando há falta de unidades de sangue, 

a transfusão poder ser adiada ou, caso se trate de um procedimento urgente, recorre-se a 

custos adicionais para obter as unidades precisas, no entanto, estas medidas não serão 

contabilizadas pelo modelo por serem excecionais. Normalmente, os custos de escassez são 

considerados altos em comparação com os outros custos.  

• Custo de substituição: os custos de substituição acontecem quando se usa um tipo de sangue 

diferente para substituir a procura de determinado tipo de sangue.  Apesar da substituição de 

tipos de sangue ser aceite pelo hospital, apenas é feita quando o tipo de sangue requerido não 

existe ou para evitar desperdício de unidades de sangue. Sendo assim, os custos associados 

não devem ser muito altos.  

 

Não é possível obter informação de nenhum dos custos mencionados, pois estes não são quantificados 

formalmente pelo hospital. Assim, recorreu-se à literatura para atribuir um valor razoável a cada um 

deles. De acordo com os custos definidos por Dillon et al. (2017) e Gunpinar e Centeno (2015), ambos 

referentes a unidades de sangue de CE como é o caso deste modelo, o custo de encomenda é 160 

€/unidade, o custo de armazenamento é 1,1 €/unidade/dia, o custo de retorno 130 €/unidade e o custo 

de escassez é de 1340 €/unidade. O custo de substituição é calculado com o apoio do grau de prioridade 

de cada tipo de sangue e o custo de escassez, de forma a dar prioridade aos substitutos preferenciais. 

Isto é, o substituto preferencial tem atribuído um custo de substituição de 1/8 do custo de escassez, 

enquanto que o menos preferido tem um custo de substituição  igual de 7/8 custo de escassez.  Estes 

custos podem não ser os mais adequados à realidade de Portugal e não vão traduzir a quantia 

efetivamente gasta pelo hospital. No entanto, permite otimizar a política de inventário (R,S)  tendo em 

conta custos com uma ordem de magnitude plausível entre eles. Estes dados, bem como uma 

representação do modelo conceptual estão resumidos na Tabela 8. 

Considera-se, ainda, que o inventário armazenado e em trânsito de todos os tipos de sangue no primeiro 

período é 0. Para que este pressuposto não influencie a quantidade de procura não satisfeita, o nível de 

serviço apenas começa a ser contabilizado a partir do momento em que chega a primeira encomenda. 

As encomendas começam a ser colocadas no primeiro período e cessam a partir do momento em que 

estas não iriam chegar a tempo de ser usadas dentro do horizonte temporal considerado.  
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Tabela 8 – Dados base para os parâmetros do modelo 

Parâmetros Dados Base 

Oρ 160 €/un 

Hρ 1,1 €/un/dia 

Kρ 130 €/un 

Tρ 1340 €/un 

Qρ Qβ,β’ × 1340 €/un 

L 1 dia 

𝛲  365 dias 

M  35 dias 

 

 

6.2 Indicadores de desempenho 

Nesta seção são definidos os indicadores de desempenho usados para avaliar o desempenho e medir o 

progresso das políticas de inventário encontradas. O valor da função objetivo, o custo total, é um 

indicador importante para avaliar políticas de inventário, pois um dos objetivos primordiais da gestão de 

inventário é ser economicamente viável. O nível de serviço é outro aspeto crítico para a gestão de 

inventário de sangue, pois níveis inaceitáveis de serviço podem resultar em perda de vidas e outras 

consequências graves. Uma das formas de avaliar a qualidade do serviço prestado é a quantidade de 

inventário armazenado, que não deve ser muito alto porque, devido à natureza perecível do sangue, 

pode traduzir-se em elevados níveis de desperdício, mas, por outro lado, deve garantir que os doentes 

recebem as transfusões de sangue necessárias e sem atraso. Outra forma de medir a qualidade do 

serviço é através da idade das unidades de sangue transfundidas, pois para determinado tipo de doentes 

ou procedimentos, a idade das unidades de sangue que são transfundidas pode ser crítica. Portanto, é 

importante acompanhar a distribuição etária das unidades armazenadas e também o impacto que 

políticas de inventário distintas podem ter na idade médias das unidades transfundidas. A qualidade do 

serviço pode, ainda, ser avaliada de acordo com a quantidade de transfusões isogrupais que são 

efetuadas. Assim pretendem-se avaliar os seguintes indicadores de desempenho: custo total, idade 

média das unidades transfundidas, retorno de unidades, procura não satisfeita, inventário médio diário 

e transfusões isogrupais. 
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6.3 Análise dos Resultados 

O modelo foi implementado em linguagem Python, num computador equipado com um processador Intel 

Core i5 de 2,4 GHz e 4 GB de RAM. Os dados de entrada usados são os dados apresentados na secção 

6.1, a não ser que seja dito o contrário. 

O modelo base foi executado para vários cenários. Assim, a análise de resultados consiste, numa 

primeira fase, na comparação dos resultados da política vigente e da política ótima gerada pelo modelo, 

a que se designa por Cenário Atual e Cenário Ótimo. Depois, a política ótima é analisada com mais 

detalhe, para perceber qual a contribuição de cada um dos tipos sanguíneos nos indicadores de 

desempenho. Numa segunda fase, é feita uma análise do comportamento da política de inventário cujos 

valores de referência S são definidos através das recomendações do IPST, a que se chama de Cenário 

Recomendação Mínima e Cenário Recomendação Satisfatória. Depois, analisa-se o impacto na política 

de inventário ótima de não permitir substituições de sangue, a que se designa por Cenário Ótimo Sem 

Substituições. Por último, analisa-se o comportamento da política ótima quando é introduzida incerteza 

na procura, sendo designado por Cenário Ótimo Procura Estocástica. Os cenários analisados e a secção 

onde se encontra a análise estão resumidos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Cenários Analisados e respetiva subsecção 

Cenários Subsecção 

Cenário Atual 
6.3.1 

Cenário Ótimo 

Cenário Recomendação Mínima  
6.3.2 

Cenário Recomendação Satisfatória 

Cenário Ótimo sem Substituições 6.3.3 

Cenário Ótimo Procura Estocástica 6.3.4 

 

6.3.1 Cenário Ótimo vs Cenário Atual 

Nesta primeira fase, o modelo é aplicado de forma a identificar a política de inventário ótima que minimiza 

os custos totais de inventário, cujo resultado se designa por Cenário Ótimo. Para permitir uma 

comparação precisa da política atual do caso de estudo e dos resultados do modelo, o modelo base é, 

ainda, utilizado fixando a política de inventário vigente no hospital. Isto é, define-se o valor da 

periodicidade de revisão e a quantidade de referência de inventário que o hospital tem atualmente 

definido. Os indicadores de desempenho resultantes deste cenário, que se designa como Cenário Atual, 



56 

 

e do Cenário Ótimo sugeridos pelo modelo, bem como as políticas de inventário (R,S) correspondentes, 

estão apresentados na Tabela 10 e 11. 

 

Tabela 10 – Política (R,S) no Cenário Ótimo e no Cenário Atual 

Política 

(R,S) 

Modelo Base 

Cenário Ótimo Cenário Atual 

R 1 1 

S 

 

O- 13 50 

O+ 53 80 

A- 12 50 

A+ 51 80 

B- 2 2 

B+ 9 7 

AB- 1 2 

AB+ 2 3 

 

Tabela 11 – Indicadores de desempenho do Cenário Ótimo e do Cenário Atual 

Indicadores desempenho 
Modelo Base Diferença 

Absoluta 
Cenário Ótimo Cenário Atual 

Custo Total 3 154 370 9 207 822 6 053 452 

Retorno 198 21 049 20 851 

Retorno/Un. Encomendadas 1,08% 53,69% 53% 

Procura não satisfeita 63 0 63 

Nível de serviço 99,70% 100% 0,30% 

Inventário médio diário 42 58 16 

Idade média das transfusões 14,3 20,9 6,6 

Transfusões isogrupais 98,10% 96,60% 1,5% 

 

Pela comparação dos valores da Tabela 10, é possível verificar que a periodicidade de revisão é igual 

nos dois cenários analisados. Como o hospital tem a possibilidade de receber encomendas diárias e 

dificilmente irá abdicar disso, a periodicidade igual a 1 deve manter este valor na análise dos restantes 

cenários. Quanto aos valores de referência de inventário, apenas a quantidade de referência do tipo de 

sangue B- se encontra otimizada de acordo com os resultados do modelo. Os tipos de sangue B+, AB- 

e AB+ têm o valor semelhante nos dois cenários,  apenas variam em 2 ou 1 unidades de sangue. No 

entanto, os restantes tipos de sangue apresentam valores muito diferentes nas duas políticas. Como 

pode ser observado na Tabela 11, esta alteração dos valores de referência traduz-se numa melhoria dos 

indicadores de desempenho do Cenário Atual, com exceção do nível de serviço. Na política atual, a 
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procura não atendida é 0, enquanto na política otimizada é de 63 em 18176 unidades de sangue, o 

corresponde a um nível de serviço de 99,7%. Quanto aos custos totais, há uma diferença significativa 

entre o custo associado à política atual e o custo associado à política ótima. O custo total do Cenário 

Ótimo é aproximadamente 34% do custo que se incorre com a política de gestão de inventário vigente. 

O indicador de desempenho que apresenta maior variação é a do retorno por unidades encomendadas, 

que passa de aproximadamente 54% para 1%, o que sugere que este é o principal fator para causar a 

diminuição dos custos da política ótima.  A qualidade do serviço também melhora no Cenário Ótimo, 

pois a idade média das transfusões diminui aproximadamente 6 dias e há mais transfusões entre tipos 

de sangue do mesmo grupo, como resultado de um uso mais eficiente das unidades de sangue.  

Estes resultados sugerem que a política atual pode estar a sobrestimar a necessidade de unidades de 

sangue, o que leva ao aumento da quantidade média armazenada, da idade média das transfusões 

realizadas e a um maior retorno de unidades de sangue. Além disso, é possível notar a existência de um 

viés no sentido de minimizar a escassez, pois a política atual é capaz de fornecer um nível de serviço de 

100% com o consequente aumento do custo total.  

 

De forma a perceber mais detalhadamente os resultados da política de inventário ótima, discrimina-se a 

contribuição de cada tipo de sangue para o valor de alguns indicadores de desempenho apresentados 

anteriormente. Estes valores estão descritos na Tabela 12 e também no gráfico de rede da Figura 6, 

para facilitar a interpretação destes dados.  

 

Tabela 12 - Contribuição de cada tipo de sangue para os indicadores de desempenho do Cenário Ótimo 

Tipo 

sanguíneo 

% da Procura 

total 

% do Inventário 

médio total 

% da Procura Total 

não satisfeita 

% do Retorno 

total 

% das 

Substituições 

O- 9% 10% 19% 7% 0% 

O+ 36% 39% 6% 39% 4% 

A- 8% 8% 30% 13% 7% 

A+ 36% 35% 37% 22% 18% 

B- 1% 1% 2% 1% 11% 

B+ 7% 5% 3% 3% 18% 

AB- 1% 1% 0% 11% 12% 

AB+ 2% 1% 3% 4% 30% 

 

 

Pode ver-se que os tipos de sangue A+ e O+, cuja procura conjunta representa 72% da procura total, 

são os que mais contribuem para os custos de inventário armazenado, como era esperado tendo em 

conta que são aqueles que têm o nível de referência de inventário mais elevado. A procura de O+ é 
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praticamente toda satisfeita, mas este tipo de sangue é aquele que mais contribui para a quantidade de 

retorno. Ao contrário do sangue A+, onde o nível de retorno é mais baixo, mas é o que apresenta mais 

quantidade de procura não satisfeita.  

Os outros 6 tipos de sangue restantes (O-, A-, B-, B+, AB- e AB+) representam apenas 28% da procura 

total e não têm muito impacto nos indicadores de desempenho, exceto nas transfusões isogrupais. No 

que toca a este indicador de desempenho, este grupo de tipos de sangue contribui com 78% das 336 

transfusões que recorrem à substituição do tipo de sangue. Dentro do grupo, o tipo de sangue AB+ é 

aquele cuja procura é mais vezes substituída por um tipo de sangue compatível. Isto deve-se ao facto 

de que, em termos de minimização de custo total, para tipos sanguíneos cuja procura total e 

consequentemente inventário médio são baixos, é mais vantajoso recorrer ocasionalmente à sua 

substituição do que ter sempre o inventário disponível para satisfazer a procura, que iria acabar 

aumentar o retorno. É de notar que a quantidade de unidades que são devolvidas destes 6 tipos de 

sangue apenas contribuem com 39% do retorno total. Além disso, o sangue mais substituído 

corresponde ao recetor universal que pode receber qualquer outro tipo de sangue que haja em 

inventário, o que aumenta a probabilidade da sua substituição. 

6.3.2 Cenários baseados nas Recomendações do IPST 

Depois de comparada a situação ótima com a situação atual, é usado o modelo com as políticas de 

inventário baseadas nas recomendações do IPST. De acordo com estas recomendações, os hospitais 

devem ter uma reserva mínima de inventário suficiente para 4 dias de consumo normal e considera-se 

uma reserva satisfatória quando esta é suficiente para 7 dias. Tendo em conta os dados da procura de 

2017 do hospital do caso de estudo, esta recomendação traduz-se nos valores de inventário (mínimo e 

satisfatório) apresentados na Tabela 13 (os valores estão arredondados por excesso). 

Figura 6 - Contribuição de cada tipo de sangue para os indicadores de desempenho do Cenário Ótimo 
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Tabela 13 – Procura média diária por tipo sanguíneo e recomendações do IPST 

Tipo sanguíneo O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+ 

Procura média diária [CE/dia] 4,29 17,94 4,08 18,17 0,63 3,41 0,26 1,02 

Inventário Mínimo [CE] 18 72 17 73 3 14 2 5 

Inventário Satisfatório [CE] 31 126 29 128 5 24 2 8 

 

Assim, analisa-se os indicadores de desempenho resultantes das políticas de inventário com esses dois 

valores como quantidade de referência, cujos cenários se designam por Cenário Recomendação Mínimo 

e Cenário Recomendação Satisfatório e os resultados estão descritos na Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Indicadores de desempenho do Cenário Recomendação Mínimo e Cenário Recomendação Satisfatório  

Indicadores desempenho 
Modelo Base 

Cenário Recomendação Mínimo Cenário Recomendação Satisfatório 

Custo Total 5 731 920 12 915 951 

Retorno 9 451 34 276 

Retorno/Un. Encomendadas 34,2% 65,38% 

Procura não satisfeita 0 0 

Nível de serviço 100% 100% 

Inventário médio diário 52 64 

Idade média das transfusões 20,7 21,2 

Transfusões isogrupais 99% 99,5% 

 

Comparando ambos os cenários, é possível ver que o Cenário Recomendação Mínimo se adequa melhor 

à procura do hospital, pois o Cenário Recomendação Satisfatório tem um custo total, quantidade de 

retorno e idade média das transfusões maior. Novamente, a quantidade de transfusões isogrupais é 

muito elevada. No entanto, o resultado do Cenário Ótimo continua a ser melhor em todos os aspetos 

(exceto no nível de serviço) do que ambas as políticas baseadas nas recomendações.  

6.3.3 Cenário Ótimo sem Substituições 

Como em todos cenários analisados até agora a quantidade de transfusões isogrupais é praticamente 

100%, e porque é considerado como boa prática hospitalar realizar o maior número de transfusões 

dentro do mesmo tipo sanguíneo possível, analisa-se o impacto de não permitir substituições para 

satisfazer a procura. Este cenário designa-se Cenário Sem Substituições e os resultados estão nas 

Tabela 15 e 16.  
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As Tabela 15 e 16 permitem verificar que os resultados desta política de inventário e da política ótima 

são semelhantes. A periodicidade de revisão e os níveis de referência do inventário mantêm-se iguais, 

exceto quanto aos tipos de sangue O-, A- e AB+, onde há variação de apenas 1 unidade. Quanto aos 

indicadores de desempenho, todos eles pioram ligeiramente. Esse facto permite concluir que, num 

cenário onde é permitido substituições de tipo de sangue, a política de inventário melhora em todos os 

aspetos avaliados. Mesmo assim, os resultados do cenário Ótimo Sem Substituições continuam a ser 

melhores os resultados da política atual, onde há flexibilidade para ocorrem substituições de tipo de 

sangue.  

 

Tabela 15 - Política de inventário (R,S) no Cenário Ótimo Sem Substituições 

Política 

(R,S) 

Modelo Base 

Cenário Ótimo Sem 

Substituições 

R 1 

S 

 

O- 12 

O+ 53 

A- 11 

A+ 51 

B- 2 

B+ 9 

AB- 1 

AB+ 3 

 

 

Tabela 16 – Indicadores de desempenho para o Cenário Sem Substituições 

Indicadores desempenho 
Modelo Base 

Diferença com Cenário Ótimo Cenário  

Ótimo Sem Substituições 

Custo Total 3 379 800 +225 430 

Retorno 422 +224 

Retorno/Un. Encomendadas 2,30% +1,22% 

Procura não satisfeita 259 +196 

Nível de serviço 98,60% -1,1% 

Inventário médio diário 41 +1 

Idade média das transfusões 14,6 +0.3 

Transfusões isogrupais 100% +1,9% 
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6.3.4 Cenário Ótimo com Procura Estocástica 

Concluindo, então, que a política ótima é aquela que apresenta melhores resultados para o ano em 

análise (2017), analisa-se o comportamento da mesma quando se insere incerteza na procura. A 

procura estocástica é introduzida no modelo por um conjunto de cenários discretos associados a uma 

determinada probabilidade. Cada cenário pretende mostrar possíveis realizações da procura no futuro. 

O primeiro passo é identificar a distribuição probabilística que melhor se adequa à procura diária de 

unidades de sangue e após esta estar definida, gerar um conjunto de cenários usando a abordagem de 

amostragem Monte Carlo. Uma vez que este estudo se baseia em apenas um ano de consumo, não é 

viável assumir a partir dessa amostra qual a distribuição que melhor se adequa à procura do hospital. 

Além disso, fez-se um teste de ajustamento da amostra da procura à distribuição Normal (Ver Figura B.1 

do Anexo B) de forma a avaliar a normalidade e os resultados do teste indicam que se deve rejeitar a 

hipótese de que os dados vêm de uma população normalmente distribuída. Por esses motivos, 

considera-se que a procura pode ser modelada através de uma distribuição Poisson, tal como nos 

trabalhos de Haijema et al. (2007) e Duan e Liao (2014). Sendo assim, assume-se que a procura de 

unidades de sangue reúne condições para seguir uma distribuição Poisson com parâmetro .  Este 

parâmetro pode ser considerado como o número esperado de eventos no intervalo considerado. Como 

o parâmetro  é desconhecido, recorre-se ao método de estimativa de máxima verossimilhança, que 

permite usar uma amostra para estimar os parâmetros da distribuição de probabilidade que a gerou. Os 

valores dos parâmetros são encontrados de modo a maximizar a probabilidade de que o processo 

descrito pela distribuição probabilística produza os dados que foram realmente observados. É possível 

demonstrar que o estimador de máxima verossimilhança do parâmetro  é a média amostral das n 

observações da amostra. Nesta fase, a procura de cada tipo de sangue é delineada individualmente e 

as substituições de tipos de sangue não são explicitamente consideradas. Assim, cada tipo de sangue 

tem uma procura média diária e a estimação para o parâmetro da distribuição pode ser consultado na 

Tabela 17. A título de demonstração, a Figura 7 mostra o gráfico de distribuição da Poisson que resulta 

da aplicação do método de estimativa de máxima verossimilhança aos dados da procura do tipo 

sanguíneo A+.  

Uma vez que a distribuição probabilística para modelar a procura diária de cada tipo de sangue está 

definida, são gerados 100 cenários usando a técnica de geração de cenários Monte Carlo. Esta técnica 

consiste em gerar valores aleatórios de acordo com uma determinada distribuição de probabilidade, 

criando vários cenários para a variável de interesse. Neste caso, geram-se 100 cenários para a procura 

de cada tipo de sangue, assumindo que seguem uma distribuição Poisson. Cada cenário tem 84 dias, 

que corresponde a 12 semanas do horizonte de planeamento. Usa-se como ponto de partida o Cenário 

Ótimo Sem Substituições e os dados base apresentados anteriormente, com exceção do número de 

períodos, a procura e o número de cenários, para gerar o Cenário Ótimo Procura Estocástica. 



62 

 

Tabela 17 – Parâmetro estimado das distribuições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta decisão de não considerar substituições entre tipos de sangue, justifica-se, não só pelo facto de 

que usar uma política sem substituições não tem muito impacto no desempenho global da política, como 

foi concluído pela comparação dos indicadores de desempenho na subsecção 6.3.3,  mas também 

porque é considerada uma boa prática hospitalar recorrer à substituição apenas como último recurso. 

Assim, não considerando a possibilidade de haver substituições no modelo, gera-se uma política ótima 

onde os casos de procura não satisfeita podem, na prática, ser resolvidos através do recurso a 

substituição. Esta decisão já não depende da política de inventário, mas sim do critério do médico. 

Os resultados do Cenário Ótimo Procura Estocástica estão descritos na Tabela 18 e 19. Comparando 

os resultados deste cenário com os resultados do Cenário Ótimo Sem Substituição, pode verificar-se 

que são bastante semelhantes. 

 

Tipo sanguíneo Média=̂ 

O- 4,29 

O+ 17,94 

A- 4,08 

A+ 18,17 

B- 0,63 

B+ 3,41 

AB- 0,26 

AB+ 1,02 

Figura 7 – Gráfico de distribuição da Poisson com =18,17 
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Tabela 18 - Indicadores de desempenho para o Cenário Ótimo Procura Estocástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 – Política (R,S)  no Cenário Procura Estocástica 

Política 

(R,S) 

Modelo Base 

Cenário Procura 

Estocástica 

R 1 

S 

 

O- 12 

O+ 48 

A- 12 

A+ 49 

B- 2 

B+ 10 

AB- 1 

AB+ 3 

 

O inventário de referência que apresenta um valor mais diferente é o do tipo de sangue O+ e A+, pois 

passa de 53 para 48 unidades e 51 para 49 unidades, respetivamente. Os níveis de referência mantêm-

se iguais para os tipos de sangue O+, B-, AB- e AB+  e aumentam 1 unidade para os tipos A- e B+. A 

quantidade de unidades que são devolvidas ao centro de distribuição aumenta com a incerteza na 

procura, passando a representar 3% das unidades encomendadas. Este comportamento é de esperar 

pois, neste modelo, a política de inventário (R,S) ótima considera 100 cenários diferentes de procura, 

enquanto que no cenário ótimo a política encontrada é aquela que melhor se ajusta à procura de apenas 

1 cenário.  Ainda assim, o valor de retorno de unidades continua a ser aproximadamente 6% do valor 

do mesmo indicador de desempenho no Cenário Atual. Relativamente ao nível de serviço, este diminui, 

tal como a disponibilidade de inventário armazenado. No entanto, este nível de serviço pode ser mais 

alto num contexto real, pois o modelo não contabiliza os esforços extra que o hospital pode incorrer 

quando não tem as unidades necessárias para satisfazer a procura nem o facto de poder recorrer a 

Indicadores desempenho 
Modelo Base 

Cenário Ótimo Procura 

Estocástica 

Custo Total 804 626 

Retorno/Un. Encomendadas 3% 

Nível de serviço 99,2% 

Inventário médio diário 34,5 

Idade média das transfusões 10,1 

Transfusões isogrupais 100% 
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transfusões com tipos de sangue compatíveis. A idade média das transfusões diminui, comparando com 

o Cenário Sem Substituições que não considera incerteza na procura. 

 

 

6.4 Análise de sensibilidade 

Nesta secção é conduzida uma análise de sensibilidade ao Cenário Ótimo Sem Substituições que 

pretende determinar como o desempenho da política de inventário é afetada quando se realiza alguma 

alteração num determinado parâmetro do modelo. Nomeadamente, altera-se o nível máximo de retorno 

e o nível mínimo de serviço para corresponder a um certo nível, sendo que os restantes parâmetros 

permanecem inalterados, de forma a ver como esta alteração  os afeta. Para esse efeito, usa-se o 

Modelo Alternativo 1 com diferentes valores para os parâmetros E  (nível máximo de retorno ) e F (nível 

mínimo de serviço). Para esta análise considera-se o este modelo em vez do Modelo Alternativo 2 porque 

a presença dos custos totais na função objetivo facilita a comparação com as restantes políticas. Além 

disso, a presença dos custos na função objetivo é essencial porque, como se pode verificar nas análises 

desta secção, não é possível impor os níveis desejados de ambos os indicadores de desempenho sem 

inviabilizar o problema, pelo que é necessário otimizar um deles através da minimização dos custos.  

O Cenário Ótimo Sem Substituições tem um nível de serviço de 98,6% e um retorno de apenas 2,3% 

das encomendas totais. Considerando como valores aceitáveis de procura satisfeita e quantidade 

devolvida, quando o nível de serviço é maior ou igual a 95% e a percentagem de retorno é igual ou 

inferior a 5%, os respetivos indicadores de desempenho desse cenário têm valores admissíveis. No 

entanto, quando é analisado individualmente cada tipo de sangue, percebe-se que há alguns que têm 

um desempenho abaixo desses valores desejáveis. Por esse motivo, opta-se por primeiro analisar os 

indicadores de desempenho da quantidade de retorno e o nível de serviço de cada tipo de sangue 

individualmente e só depois ver como é afetado o desempenho da política de inventário como um todo. 

Isto significa que, em vez de analisar-se o nível de serviço global, que tem em conta a quantidade total 

de procura não satisfeita e a procura total, considera-se a procura e a procura não satisfeita de cada 

tipo de sangue individualmente. Relativamente à quantidade de retorno, para esta análise calcula-se o 

quociente entre a quantidade de unidades que foram devolvidas e a quantidade de unidades 

encomendadas para cada um dos tipos de sangue. Esta análise encontra-se resumida na Tabela 20 e 

permite a identificação dos tipos de sangue que podem gerar mais preocupações nesta política de 

inventário. Pode-se verificar que os tipos de sangue que apresentam valores não aceitáveis para os 

indicadores de desempenho considerados são o AB-, seguido do B- e depois o AB+. Para estes três 

tipos de sangue, analisa-se a sua reação à imposição de um valor para o parâmetro E, que auxilia a 

definição de uma quantidade máxima de unidades devolvidas por unidades encomendadas (abreviado 

para R/U)  e da imposição de um valor para o parâmetro F, que auxilia a definição nível de serviço mínimo 
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(abreviado para NS), cujos resultados encontram-se na Tabela 21. A linha sombreada a cinzento  

apresenta o valor dos indicadores de desempenho do Cenário Ótimo Sem Substituições do respetivo 

tipo de sangue, para facilitar a comparação.  

 

Tabela 20 – Indicadores de desempenho para cada tipo de sangue no Cenário Ótimo Sem Substituições 

Tipo 

sanguíneo 
S 

%Retorno/Un. 

Encomendada 
Nível de serviço 

O- 12 0,5% 98,7% 

O+ 53 1,2% 99,9% 

A- 11 2,1% 96,4% 

A+ 51 0,6% 99,2% 

B- 2 29,3% 87,4% 

B+ 9 2,0% 96,2% 

AB- 1 52,6% 77,7% 

AB+ 3 17,8% 91,4% 

 

Tabela 21 – Análise de sensibilidade dos indicadores de desempenho da quantidade de retorno e nível de serviço no Cenário 
Ótima Sem Substituições 

Tipo de Sangue Imposições R/U NS S 

AB- 

NS  95% 71% 95,7% 2 

 52,6% 77,6% 1 

R/U  5% 0% 0% 0 

B- 

NS  95% 50% 95,2% 3 

 29,3% 87,4% 2 

S=1 5,6% 59,1% 1 

R/U  5% 0% 0% 0 

AB+ 

NS  95% 37% 96,5% 4 

 17,8% 91,42% 3 

R/U  5% 1,1% 75,1% 2 

 

Começa-se por analisar o tipo de sangue AB- que, pela leitura da Tabela 20, se pode verificar que é o 

que apresenta um desempenho pior, com aproximadamente 53% de retorno por unidade encomendada 

e um nível de serviço de 78%. Tendo em conta que a percentagem aceitável de retorno por unidade 

encomendada é 5%, a quantidade de unidades de sangue que são devolvidas deste tipo de sangue 

revela estar muito acima do desejado. Com a imposição de que a quantidade máxima devolvida tem de 

ser menor que 5% do total das unidades encomendas (R/U  5%), mostra-se que não é possível diminuir 
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o valor de quantidade devolvida deste tipo de sangue, a não ser que o nível de referência de inventário 

passe a ser 0, e consequentemente o nível de serviço passa a ser 0% também. Relativamente ao nível 

de serviço, há espaço para melhorar este indicador. Assim, impõe-se um nível mínimo de serviço de pelo 

menos 95% (NS  95%) e obtém-se como resultado um nível de serviço de 95,7% que implica um 

retorno de 71% das unidades encomendadas de AB- e uma quantidade de referência de 2 unidades.  

O segundo tipo de sangue que apresenta pior desempenho é o B-, que tem uma percentagem de retorno 

por unidades encomendadas de 29% e um nível de serviço de 87,39%. A quantidade de referência deste 

tipo de sangue é de 2 unidades. Quando se impõe um nível mínimo de serviço de pelo menos 95%        

(NS  95%), o valor de referência de inventário do tipo B- passa de 2 para 3 unidades e o retorno por 

unidade encomendada aumenta para 50%. Quanto à diminuição da quantidade devolvida para que esta 

seja no máximo 5% das unidades encomendadas (R/U  5%), tal como aconteceu para o tipo de sangue 

AB-, a única forma de isso acontecer é através de uma quantidade de referência igual a 0, e 

consequentemente um nível de serviço e retorno de 0%.  De forma a perceber até que ponto a 

quantidade devolvida pode diminuir sem que isto aconteça, analisam-se os valores dos indicadores de 

desempenho para uma quantidade de referência de 1 (S=1). Para esta quantidade de referência, a 

quantidade de retorno que minimiza os custos totais é de 5,6% acompanhada de um nível de serviço de 

59,1%. Ou seja, a percentagem mínima de quantidade que tem de ser devolvida para evitar que o nível 

de referência seja nulo é de 5,6%. 

Relativamente ao tipo de sangue AB+, a percentagem de retorno é de 17,8% e nível de serviço de 

91,42%. Comparando com os tipos de sangue AB- e B-, o nível de serviço é bastante melhor. Ainda 

assim,  com um nível de serviço mínimo de 95% (NS  95%) o resultado é um novo nível de serviço de 

96,5%, o retorno de 37% e a quantidade de referência aumenta de 3 para 4 unidades. Quanto à 

percentagem de retorno por unidades devolvidas, quando imposto um limite para que esta não 

ultrapasse os 5% (R/U  5%) o resultado que se obtém é um nível de serviço de 75,1%, uma 

percentagem de unidades devolvidas de 1,1% e uma diminuição do nível de referência para 1 unidade.  

Tendo em conta esta análise dos tipos de sangue AB-, B- e AB+, confirma-se que existe um trade-off 

entre a quantidade disponível para satisfazer a procura e a quantidade que tem de ser devolvida. Para 

todos os casos, quando é aumentado o nível de serviço, a percentagem de unidades por encomenda 

que tem de ser devolvida aumenta também. O equilíbrio entre ter a quantidade de inventário suficiente 

para atender a procura e não incorrer em retorno de unidades desnecessário, é uma questão que 

depende do critério que se prioriza, o nível de serviço ou quantidade de retorno.  

 

Estando concluída a análise individual, procede-se para a análise das implicações de aumentar o nível 

de serviço em prol da quantidade devolvida e vice-versa, no desempenho global da política de inventário. 

Com este intuito, são considerados dois cenários alternativos ao Cenário Ótimo Sem Substituições. Um 

cenário prioriza o aumento do nível de serviço (Cenário NS) e por isso altera-se a quantidade de 
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referência dos tipos de sangue AB- B- e B+ para 2,3 e 4 unidades respetivamente. Outro cenário prioriza 

a diminuição da percentagem devolvida (Cenário R/U) e as quantidades de referência de AB- B- e B+ 

são alteradas para 0,0 e 2 unidades respetivamente. A quantidade dos outros tipos e sangue mantêm-

se inalterada para ambos os cenários. Os cenários estão descritos na Tabela 22 e a análise encontra-

se resumida na Tabela 23 e na Figura 8, onde se resume a variação destes cenários relativamente ao 

Cenário Ótimo Sem Substituições. É de notar que, em ambos os cenários, os indicadores de 

desempenho globais têm valores considerados aceitáveis, pelo que a possibilidade de aplicar qualquer 

uma das políticas de inventário resultantes não é descartada, depende apenas do critério que se dá 

prioridade. 

 

Tabela 22 – Política (R,S) no Cenário NS e no Cenário R/U 

Política 

(R,S) 

Modelo Base 

Cenário NS Cenário R/U 

R 1 1 

S 

 

O- 12 12 

O+ 53 53 

A- 11 11 

A+ 51 51 

B- 3 0 

B+ 9 9 

AB- 2 0 

AB+ 4 2 

 

Tabela 23 - Indicadores de desempenho para o Cenário NS e para o Cenário R/U 

Indicadores desempenho 
Modelo Base 

Cenário NS Cenário R/U 

Custo Total 3434489 3705419 

Retorno 842 187 

Retorno/Un. Encomendadas 4,5% 1,1% 

Procura não satisfeita 202 592 

Nível de serviço 98,9% 96,7% 

Inventário médio diário 41,5 40 

Idade média das transfusões 15,3 15,0 

Transfusões isogrupais 100% 100% 

 

Caso se pretenda que todos os tipos de sangue tenham um nível de serviço individual de pelo menos 

95%, isto é, o Cenário NS, a quantidade de retorno quase que duplica, pois passa 2,3% para 4,5%, o 

que em unidades reflete um aumento de 422 para 842. O impacto no nível de serviço global é apenas 
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ligeiramente superior, passa de 98,6% para 98,9%, o que se traduz em 57 unidades de procura 

satisfeitas a mais do que no Cenário Ótimo Sem Substituições. Quanto aos custos totais, o aumento é 

quase negligenciável pois apenas apresenta uma variação de 0,3% do custo do cenário base.  

No Cenário R/U, onde todos os tipos de sangue têm no máximo 5% de retorno por unidade 

encomendada, há 336 unidades de procura não satisfeita a mais do que no cenário base, e um retorno 

de menos 235 unidades. Isto traduz-se numa diminuição de nível de serviço de 98,6% para 96,7% e 

numa diminuição da percentagem de retorno de 2,3% para 1,1%. A quantidade de retorno diminui mais 

de 50% enquanto que o nível de serviço continua acima do valor desejável e apenas diminui cerca de 

2%. No entanto, relativamente ao custo total, o Cenário R/U  é o que apresenta uma variação maior de 

8,8% do custo do cenário base. Ou seja, há uma diminuição grande de quantidade de retorno que 

implica um nível de serviço ligeiramente menor, mas um aumento de custos considerável. Torna-se 

importante referir que neste cenário,  há 3 quantidades de inventário de referência com valor nulo, o que 

implica que a procura por este tipo de sangue nunca é satisfeita. Apesar de o modelo não permitir 

substituição entre tipos de sangue, na prática há liberdade para o fazer, pois há a possibilidade de para 

estes 3 tipos de sangue recorrer a transfusões com um tipo de sangue diferente. No entanto, esta 

situação não é realista, pois é prioritário fornecer aos doentes o seu próprio tipo de sangue e não ter de 

obrigatoriamente recorrer a transfusões de um tipo de sangue diferente para o fazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Conclusões do capítulo 

Os resultados dos cenários analisados na secção 6.3 e 6.4 estão resumidos na Tabela 24. Foram 

analisados 8 cenários: Cenário Atual, Cenário Ótimo, Cenário Recomendação Mínima, Cenário 

Recomendação Satisfatória, Cenário Ótimo Sem Substituições, Cenário Ótimo Procura Estocástica e 

ainda Cenário NS e Cenário R/U. As conclusões da análise de cada cenário individual e algumas 

Figura 8 - Variação dos principais indicadores de desempenho dos Cenários NS e R/U 
relativamente ao Cenário Ótimo Sem Substituições 

Custo total 

R/U 

NS 
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comparações entre cenários foram realizadas ao longo da secção 6.3 e 6.4. Pela análise dos 8 cenários, 

pode-se concluir que a política ótima gerada pelo modelo desenvolvido é a que apresenta melhores 

resultados e melhorias substanciais comparando com as políticas recomendadas pelo IPST e do 

hospital. A política de inventário ótima com incerteza na procura, revela ser muito semelhante à política 

ótima, o que revela que o modelo é robusto e pode ser usado para planear a gestão de inventário de 

períodos futuros. Também se conclui que pode não se ter em conta a possibilidade de realizar 

transfusões com tipos de sangue compatíveis porque o desempenho dessa política é apenas 

ligeiramente pior que a política ótima, e continua a demonstrar melhorias significativas relativamente à 

política vigente.  Além disso, caso haja uma preferência pela maximização dos níveis de serviço de cada 

tipo de sangue, pode-se optar pela política de inventário do Cenário NS. Se, por outro lado, houver uma 

preferência pela minimização da quantidade devolvida,  pode-se optar pela política de inventário do 

Cenário R/U. Se o único objetivo for minimizar os custos e manter valores aceitáveis de nível de serviço 

e quantidade de retorno, deve-se optar pela política ótima.  

Ainda pela análise da Tabela 24, nota-se que alguns indicadores de desempenho parecem estar 

relacionados, nomeadamente a quantidade média de inventário armazenado e a idade média das 

transfusões realizadas. Pela análise da Figura 9, é possível verificar que a idade média das transfusões 

tende a aumentar à medida que o inventário médio armazenado aumenta. Este resultado já era de 

esperar tendo em conta que a política de emissão de unidades é FEFO (fisrt expired first out). A 

acumulação de mais inventário implica mais unidades para satisfazer a procura, que é a mesma para 

todos os casos, consequentemente a idade média das unidades em inventário vai também aumentando 

o que afeta a unidade média das unidades transfundidas.  

Figura 9 - Relação entre a quantidade de inventário médio armazenado e a idade 
média das transfusões dos cenários apresentados 
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Tabela 24 – Resumo dos resultados dos cenários executados  

 

Indicadores 

desempenho 

Modelo Base Modelo Base Sem Substituições 

Cenário 

Ótimo 

Cenário 

Atual 

Cenário Recomendação 

Mínimo 

Cenário Recomendação 

Satisfatório 

Cenário Ótimo Sem 

Substituição 

Cenário Ótimo Procura 

Estocástica 

Cenário 

NS 

Cenário 

R/U 

Custo Total 3154 370 9207822 12915951 5731920 3379800 804626 3434489 3705419 

Retorno 198 21049 34276 9451 422 - 842 187 

% Retorno/Un. 

Encomendadas 
1,1% 53,7% 65,4% 34,2% 2,3% 2,7% 4,5% 1,1% 

Procura não 

satisfeita 
63 0 0 0 259 - 202 592 

Nível de serviço 99,7% 100% 100% 100% 98,6% 99,2% 98,9% 96,7% 

Inventário médio 

armazenado 
42 58 64 52 41 35 41,5 40 

Idade média das 

transfusões 
14,3 20,9 21,2 20,7 14,6 10 15,3 15,0 

% de transfusões 

isogrupais 
98,1% 96,6% 99,5% 99% 100% 100% 100% 100% 

R 1 1 1 1 1 1 1 1 

 O- 13 50 31 18 12 12 12 12 

 O+ 53 80 126 72 53 48 53 53 

 A- 12 50 29 17 11 12 11 11 

S A+ 51 80 128 73 51 49 51 51 

 B- 2 2 5 3 2 2 3 0 

 B+ 9 7 24 14 9 10 9 9 

 AB- 1 2 2 2 1 1 2 0 

 AB+ 2 3 8 5 3 3 4 2 

Períodos 365 365 365 365 365 84 365 365 

Tipos de sangue 8 8 8 8 8 8 8 8 

Procura 2017 2017 2017 2017 2017 Poisson 2017 2017 

Cenários 1 1 1 1 1 100 1 1 
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Capítulo 7 

 

Conclusões e desenvolvimento futuro 

 

A gestão de inventário de sangue, um produto escasso e cuja disponibilidade depende de doações voluntárias, 

deve ser o mais eficiente possível e equilibrar a satisfação da procura com mínimo desperdício possível. Há 

muitos aspetos a ter em conta na sua gestão que dependem do contexto de cada hospital. Assim, o objetivo 

deste trabalho é, em primeiro lugar, entender como funciona a cadeia de abastecimento do sangue em Portugal 

e quais são os procedimentos de gestão de inventário de sangue utilizados em alguns hospitais portugueses. 

Desta análise entendeu-se que a gestão de inventário de sangue atual não tem uma definição precisa das 

regras a aplicar.  

Tendo em conta a literatura analisada, conclui-se que a melhor abordagem para tratar do problema da gestão 

de inventário do sangue  é através de um modelo de otimização capaz de ajudar a definição de políticas ótimas 

de inventário (R,S). Dentro dos modelos de otimização analisados ao longo da revisão de literatura, optou-se 

por usar como base para esta dissertação o modelo desenvolvido por Dillon et al. (2017). Esta escolha justifica-

se pelo facto deste trabalho apresentar uma formulação que pode ser adaptada de forma a considerar 

diferentes horizontes de planeamento, prazos de entrega e prazos de validade, o que permite que o modelo 

seja aplicável à gestão de inventário de sangue qualquer hospital. Assim, o modelo desenvolvido tem em conta 

a minimização de custos totais de inventário, a perecibilidade do produto e a possibilidade de realizar 

transfusões com tipos de sangue substitutos. Adicionou-se uma restrição adicional ao modelo, onde se impõe 

um limite mínimo de transfusões isogrupais.  

O modelo foi testado com os dados de um dos casos de estudo em análise, o que permitiu perceber qual a 

solução ótima para o mesmo. Por outro lado, a utilização do modelo permitiu também estudar e comparar 

diferentes cenários de políticas de inventário. Isto é, analisou-se o cenário atual do hospital e as políticas 

alternativas existentes, nomeadamente as sugestões do IPST. Além disso, também se analisou o cenário onde 

não é permitido o recurso a tipos de sangue compatíveis para satisfazer a procura e o cenário onde a procura 

é considerada incerta. Para esse caso, considerou-se que a procura podia ser modelada através de uma 

distribuição de Poisson e geraram-se vários cenários por meio da técnica de amostragem de Monte Carlo. 

Conduziu-se uma análise de sensibilidade aos parâmetros de nível de serviço e de taxa de retorno, verificando 

como se comportam as políticas de inventário quando se prioriza a satisfação da procura ou a quantidade que 

é devolvida.  
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As análises efetuadas indicam que é possível modificar a política atual através da redução da quantidade de 

referência de inventário S sem comprometer o serviço prestado, minimizando a taxa de retorno, a idade média 

das transfusões, os custos totais e aumentando a quantidade de transfusões isogrupais. Além disso, a 

consideração da possibilidade de substituição de tipos de sangue permite que a política ótima tenha um 

desempenho ainda melhor. Finalmente, a análise de sensibilidade efetuada permitiu gerar duas políticas de 

inventário que permitem aumentar o nível de serviço ou diminuir a taxa de retorno de todos os tipos de sangue 

para 95% e 5% respetivamente.  

 

Como proposta para trabalho futuro, sugere-se complementar o modelo de otimização desenvolvido com um 

modelo de simulação que permita validar as soluções propostas com um nível mais profundo de detalhes, 

particularmente em termos de outros aspetos da gestão de inventário de sangue, como o crossmatch e o 

inventário atribuído e não atribuído. Além disso, também é importante considerar a oferta estocástica, isto é, 

não assumir que o centro de distribuição tem sempre a quantidade de unidades pedidas pois não é isso que 

acontece na realidade. Outro aspeto a considerar é a existência de diferentes tipos de procura (urgente e não 

urgente) e vários tipos de doente (aqueles que precisam de sangue mais fresco e aqueles para os quais esse 

aspeto não é relevante). Por fim, sugere-se a análise do comportamento da gestão de sangue em casos de 

emergência ou de escassez de produto, e desenvolver uma política de reabastecimento própria para estes 

casos.   
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 Anexo A 

Questionário Gestão de Inventário de Sangue 

O objetivo deste questionário é entender como é atualmente feita a gestão de inventário de sangue e os seus 

procedimentos para conseguir elaborar um modelo que se adeque à realidade do hospital. 

O questionário está dividido em quatro secções: nível de inventário, ordens de reabastecimento, princípios de 

gestão de inventário, ferramentas e equipamentos de gestão de inventário, alocação de unidades de sangue a 

doentes e desaproveitamento e falta. 

 

1. Nível de Inventário 

 

A primeira secção pretende saber como os níveis de inventário alvo são definidos e ajustados e os métodos, 

ferramentas e processos de monitorização correspondentes usados. Também se pretende identificar quais são 

as políticas de inventário de segurança, os níveis de inventário quais os métodos usados para os definir e 

ajustar. 

• Qual é a capacidade de armazenamento de cada tipo de sangue?  

• Qual é o inventário de segurança para cada grupo sanguíneo? Como foi obtido?  

• O inventário de segurança é ajustado ao longo do tempo ou permanece sempre o mesmo?  

• Qual o nível alvo de quantidade de inventário para cada grupo sanguíneo? 

• Tem sangue congelado?  

• Há algum grupo sanguíneo que não façam inventário por razões estratégicas? 

 

2. Ordens de reabastecimento 

 

Na segunda secção do questionário, os processos envolvidos no reabastecimento dos componentes 

sanguíneos são abordados, como os métodos usados para calcular as quantidades do pedido, os padrões de 

pedido, os períodos de revisão e os gatilhos para a colocação de pedidos. Além disso, pretende-se também 

identificar quanto da quantidade pedida é realmente recebida pelo hospital. 

• Qual a quantidade encomendada de cada tipo de sangue e a periodicidade das encomendas? Que 

método foi usado para obter essas informações? 

• A quantidade é ajustada ao longo do tempo ou permanece sempre igual?  

• Com que regularidade e como é feita a contagem de inventário?  

• Há outras razões para a colocação de pedidos? Quais? 
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• A quantidade que pedem é sempre a quantidade recebida?   

• Quando são feitos os pedidos e quando são recebidos? 

• O tempo de entrega do sangue, o lead time, é constante? 

• Tem acordos com outros hospitais para darem/receberem sangue entre si?  

 

3. Alocação de unidades de sangue a doentes  

 

A terceira secção é relativa à atribuição de unidades aos doentes e aborda questões sobre o crossmatching, 

o CRP e a política de emissão de unidades.  

• Qual a política de emissão de unidades? 

• Depois do crossmatching, quanto tempo fica no laboratório até voltar para o inventário geral das 

unidades (caso não seja atribuído ao doente)? 

• Tem o inventário distribuído por quantas salas?  

• Fazem substituições de tipo de sangue, isto é, dar outro grupo sanguíneo compatível com o sangue 

do doente? Por que motivos?  

 

4. Desaproveitamento e falta 

 

Por fim, na última secção pretende-se saber quais os níveis e causas de desaproveitamento de unidades de 

sangue.  

• Quais são os motivos e quantidade desperdiçada de CE no hospital? 
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Anexo B 
 

Figura B.1 - Teste de normalidade e gráfico de probabilidade normal para a procura de 2017 do tipo 
de sangue A+.  


