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1. RESUMO 

O crescimento da demanda de transfusões de sangue dos últimos 10 anos motivou 

a realização do trabalho em uma associação beneficente de coleta, tratamento e 

distribuição de sangue: a Colsan, que representa 4% do total de bolsas de sangue 

coletadas no país por ano, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), a fim de melhorar a 

gestão logística para garantir o atendimento da demanda rotineira e de emergências. 

O trabalho inicialmente mapeou todo o processo de movimentação de produtos da 

regional do ABC da Colsan entre as entidades envolvidas, criando um fluxograma 

geral. Serão utilizadas ferramentas de roteirização para estudo e análise do fluxo 

logístico atual, propondo-se melhorias e verificando seus resultados, tanto no 

quesito eficiência, quanto no âmbito financeiro. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Mesmo com o avanço da ciência, ainda não foi encontrado um substituto para o 

sangue humano. Por este motivo, a solidariedade de um doador é a única alternativa 

legal, no Brasil, para transfusão de sangue. 

O sistema em estudo, a regional do ABC da Colsan, é composto por: 

 quatro pontos de coletas de sangue, sendo que um deles também faz todo o 

processamento e subdivisão do sangue em hemocomponentes;  

 um laboratório de análise para onde diariamente são encaminhadas amostras de 

todas as bolsas coletadas para testes que garantem a qualidade do material;  

 doze agências transfusionais que, após liberação do produto pela central de 

análise, recebem da área de processamento os hemocomponentes demandados. 

 Com esta movimentação de produtos diariamente entre as entidades (Figura 1), faz-

se necessário um sistema logístico eficiente, visto que o gerenciamento da oferta e 

da demanda de sangue é um dos maiores desafios dos hemocentros atualmente, 

segundo Carmo e Gurgel (2014). 

 
FIGURA 1 – ESQUEMA DO SISTEMA DE ESTUDO 

 



 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é melhorar a eficiência do sistema logístico da 

Colsan para atendimento das demandas emergenciais, através da análise do fluxo 

dos produtos derivados do sangue entre as entidades envolvidas na regional do 

ABC. Secundariamente, melhorar a gestão do sistema de estoques e diminuir os 

custos da cadeia logística.  

 

4. METODOLOGIA 

Segundo Filipini (1997), o estudo de caso consiste em uma análise aprofundada de 

um ou mais objetos (casos), com o uso de múltiplos instrumentos de coleta de dados 

e presença da interação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Este método foi 

o escolhido para este trabalho, pois seu objetivo “é aprofundar o conhecimento 

acerca de um problema não suficientemente definido”. (MATTAR, 1996 apud 

MIGUEL et al, 2012, p. 98). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O escopo do trabalho foi definido limitando-o aos centros envolvidos com o 

laboratório de processamento da regional ABC da Colsan (Figura 2). 

 

FIGURA 2 - CADEIA DO SANGUE 

 



 

Definido o cenário atual da Colsan, foram coletados dados do período de abril de 

2014 até junho de 2015 para análise e proposta de melhorias para os seguintes 

quesitos: recursos disponíveis (mão de obra); roteiro percorrido pelos motoristas; 

método de pagamento da mão de obra; e gestão de estoque. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Todos os dados foram tabelados para melhor entendimento. Foram constatados 

diversos casos onde os motoristas atendem pedidos que não são de sua 

responsabilidade, devido à indisponibilidade do motorista responsável. Na Figura 3 é 

mostrada a porcentagem de atendimento de pedidos por veículo disponível: 

 

FIGURA 3 – TAXA DE ATENDIMENTO POR RECURSO 

 
 

Será utilizado software de roteirização (Logware) para definição do roteiro ótimo 

para cada motorista e de uma carga média diária de quilômetros rodados. Com isso, 

será possível uma nova definição da função e do pagamento de cada motorista. 

Quanto aos indicadores de gestão locais, foi definido, com base nos dados do 

período de um ano, o objetivo de cada agência transfusional atendida pela regional 

do ABC da Colsan, a fim de uma melhor gestão mensal de estoque. 
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