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A logística oferece oportunidades de redução de custos e otimização de 

recursos. Ao mesmo tempo, os serviços públicos precisam buscar 

maior eficiência, eficácia e efetividade em seus processos. Com este 

intuito, este trabalho propõe uma mellhoria no processo de 

distribuição de vacinas e utiliza a roteirização de veículos para 

otimizar os processos logísticos e reduzir os custos das operações em 

uma Superintendência de Saúde distribuidora de vacinas e insumos, 

localizada na cidade de Varginha/MG, que atende 50 municípios sob 

sua circunscrição. Buscando aprofundar no tema, foi realizado um 

estudo de caso nesta superintendência. Após a análise da forma de 

distribuição atual das vacinas foi proposta uma nova roteirização 

baseada no método das economias. Utilizou-se como parâmetro de 

custos a tabela nacional preço de fretes. A proposta final obteve uma 

redução de aproximadamente 86% nos custos de transporte e na 

redução das distâncias percorridas. Os resultados mostram a 

contribuição efetiva que a Engenharia de Produção pode dar ao na 

melhoria da prestação de serviços públicos pelo estado brasileiro, 

principalmente em uma área crítica para a população, como a saúde 

pública.  

 

Palavras-chave: Distribuição física. Logística. Saúde Pública. Setor 

Público. Gestão da Cadeia de Suprimentos.  
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1. Introdução 

A sociedade brasileira tem demandado melhorias na prestação de serviços públicos tais como 

saúde, segurança pública, e educação entre tantos outros. Ao mesmo tempo resiste em aceitar 

aumento de impostos para custear serviços públicos. Assim, neste contexto, é essencial ao 

setor público brasileiro aumentar a sua eficiência, eficácia e efetividade, neste aspecto a 

engenharia de produção pode contribuir para melhoria da gestão e prestação de 

serviçospúblicos. Não obstante, o papel e as suas possibilidades da Engenharia de Produção 

na melhoria da gestão e prestação dos serviços públicos, seja pouco conhecida pelos agentes 

políticos e população em geral. 

Um exemplo de uma área em que a engenharia de produção pode contribuir para a melhoria 

da gestão e prestação de serviços é a distribuição de vacinas às prefeituras por parte do Estado 

membro, particularmente o estado de Minas Gerais, que passa por dificuldades fiscais, 

inclusive para honrar a folha de pagamento de seus servidores. 

Diante do exposto acima, coloca-se o seguinte problema de pesquisa: como melhorar a 

distribuição física de vacinas de uma Superintendência Regional de Saúde (SRS) para as 

Prefeituras na área de sua circunscrição? 

O objetivo geral desta pesquisa é propor melhorias no processo logístico de distribuição física 

de vacinas às prefeituras municipais atendidas por uma SRS. Os objetivos específicos são: 

a) Realizar um diagnóstico do atual sistema de distribuição física de vacinas na 

circunscrição de uma SRS e identificar eventuais perdas, ineficiências, ineficácias; 

b) A partir de o diagnóstico identificar oportunidades de melhorias na prestação desse 

serviço público; 

c) Propor melhorias para a prestação deste serviço. 

O estudo se justifica na otimização do processo logístico,principalmente em termos de 

roteirização da distribuição física de vacinas, um fator crítico para a validade e efetividade da 

vacina na prevenção de doenças e epidemias. 

 

2. Metodologia 

Para responder a questão de pesquisa e atingir os objetivos propostos, foi realizado um estudo 

de caso na SRS de Varginha/MG, no período de Agosto/2018 a Abril/2019. 
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Segundo Yin (2001) “o estudo de caso é um estudo de carácter empírico que investiga um 

fenômeno atual no contexto da vida real, geralmente considerando que as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto onde se insere não são claramente definidas”. O fenômeno é atual, e 

contemporâneo, à vista que o processo de armazenagem e distribuição de vacinas é contínuo 

durante todo o ano. 

Neste artigo foram seguidas as etapas propostas por Cauchick Miguel(2010), conforme 

mostra a Figura 1:  

Figura 1 – Condução do estudo de caso 

 
Fonte: Métodos deCauchick Miguel (2010) 

 

Após definir o tema problema de pesquisa e os objetivosapontados na introdução, realizou-se 

uma revisão da literatura Nacional sobre o tema. Foram consultados livros nacionais e houve 

uma busca por artigos nos sítios eletrônicos do ENEGEP, SIMPEP, SciELO e Google 

Acadêmico. A unidade de análise foi o processo de distribuição de vacinas na circunscrição 

da SRS Varginha/MG. 

Neste estudo foram coletados os dados, conforme admitido por YIN (2001): 

a) Entrevista com coordenadora do setor de imunização, para explicação sobre o 

processo de distribuição das vacinas; 

b) Consulta aos arquivos da organização, para obter dados sobre frequência de entregas e 

cidades que compõem a circunscrição da SRS Varginha/MG e também elaboração das 

descrições do processo logístico de distribuição atual de vacinas e insumos para os 

municípios; 

c) Pesquisa documental sobre as normas de armazenamento e transporte, incluindo a 

tabela nacional de fretes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

(BRASIL, 2019), e também para levantamento de dados para elaboração dos 

questionários e protocolo de observações; 
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d) Observação participante do primeiro autor; 

e) Vistoria nos artefatos físicos e instalações, principalmente nos veículos de transporte e 

local de armazenagem. 

Foi desenvolvido um protocolo de estudo de caso, quefoi submetido ao comitê de ética no 

órgão público. O meio de controle foi triangulação de dados, ou seja, houve coleta de mais de 

uma fonte de dados. Os dados foram coletados conforme planejado, e também foram 

analisados com base na teoria e na experiência pessoal dos membros da organização. Os 

dados foram registrados, arquivados e categorizados em planilhas eletrônicas e um painel foi 

construído. Ao final, gerou-se um relatório depesquisa que resultou neste artigo. 

Por fim, esclarece-se que o primeiro autor é servidor público na unidade pesquisada e usou 

toda a sua experiência pessoal neste estudo de caso, conforme admitido por Yin (2001). 

 

3. A Cadeia de Abastecimento ou Supply Chain  

De acordo com Bertaglia (2016) a cadeia de abastecimento é conjunto de processos para 

obtenção de materiais, agregando valor para os clientes conforme os prazos e lugares 

determinados pelos consumidores. A cadeia apresenta alternativas que permitem a 

variabilidade das características do processo, além de ser um caso extenso. 

O termo Supply Chain, conhecido Cadeia de Suprimentos, o processo desde a compra da 

matéria prima até a entrega ao consumidor final, incluindo inclusive a logística reversa e o 

descarte, quando for o caso. Ao decorrer dos anos, o Supply Chain se tornou ferramenta 

importante para compra e distribuição de bens e serviços tendo como foco a satisfação do 

cliente. Os conceitos da logística no processo dos medicamentos e vacinas estão evoluindo 

cada vez mais, esses produtos são de extrema importância, com alto valor agregado. As 

soluções são desenvolvidas através dos problemas encontrados, para otimização da qualidade 

de serviços ao paciente, agilidade e segurança. Faz-se necessário elaborar um planejamento 

eficiente, pois os produtos precisam seguir procedimentos específicos em sua fabricação, 

mantimento, transporte, entregas e manuseio corretos, caso contrário, isso intervira na 

qualidade de vida dos pacientes (CHOPRA, 2004). 

 

3.1. Logística: conceito e evolução 

Na revisão literária encontram-se várias pesquisas para caracterizar a logística empresarial 

onde se destaca muitas atividades do ramo e suas funções. 
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O processo de distribuição envolve diversos fatores, tais como, quantidades, lugares 

apropriados, produtos corretos envolvendo desde a fabricação até destino final do produto, 

visando o melhor custo obtido (NOVAES, 2007). 

Segundo Ballou (2006) os custos com transporte chegam em até 60% dos custos logísticos, 

obrigando as empresas e instituições adotem ferramentas para otimização em seus processos e 

que elaborem um planejamento e programação que sejam eficazes 

 

3.2. Roteirização  

Caracterizam-se como roteirização as atividades que procuram melhorar trajetos para um 

veículo realizar dentro de uma malha, com o intuito de reduzir tempo e/ou distância. Um dos 

problemas encontrados na roteirização de veículos é estruturar rotas que otimizem o percurso, 

visando uma movimentação que atenda um depósito central e os clientes dispersos, sujeitos a 

diversas restrições, entre elas a capacidade do veículo, a distância da rota, o tempo. 

(BALLOU, 2001; LAPORTE, 2007). Entre os métodos de roteirização estão os métodos da 

varredura e das economias (BALLOU, 2006). 

Conforme Belfiore (2006) o tempo pode ser de curto prazo na roteirização de veículos, pois 

normalmente é preciso ser concluído em um único dia. Portando, é de extrema importância 

definir as rotas para redução dos custos de transporte e, ao mesmo tempo,atender a demanda 

dos clientes e as restrições de capacidade dos veículos. 

 

3.3. Métododas Economias  

Na definição do método das economias, Clarke e Wright (1964)  apontam o objetivo de seu 

trabalho como “otimizar a roteirização de uma frota de veículos de variada capacidade 

utilizada para distribuir, a partir de um ponto central (central depot), para locais de entrega”. 

Assim que os produtos são alocados no veículo, sendo eles de forma homogênea em relação à 

unidade de medida, leva-se em consideração que todos os pontos sejam atendidos e a 

distância total seja a mínima possível.  

O método permite incluir várias restrições, tem uma capacidade simultânea de atribuir 

paradas. Após o desenho de roteirização projetado,abordam-se várias questões, assim 

podendo aumentar a probabilidade de um bom resultado. Algumas restrições devem ser 

inseridasna roteirização tais como local de carregamento, horário, capacidade do veículo, 

tempo disponível para o trajeto, velocidade, dentro outras restrições (BALLOU, 2006).  
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3.4. Abordagem logística na área da saúde 

Nas organizações de saúde são levantadas questões sobre a gestão de materiais, entre elas são 

abordados suas perspectivas endógenas do abastecimento ou então a visão mais ampla. Na 

percepção endógena inicia-se o abastecimento individual relativamente vedado nos setores 

que são responsáveis pela execução das funções de seleção e padronização de insumos e sua 

logística. As iniciativas para priorizar as organizações do abastecimento reincidem sobre os 

setores das organizações de processos internos. (VECINA, 2002). 

Em termos das visões mais abrangentes as funções integrantes da cadeia de suprimentos e os 

valores da organização são de extrema relevância para a gestão de abastecimento. São 

destacados pelos estudantes de engenharia de produção e pelos profissionais de serviços, 

habitualmente, duas áreas da literatura clássica que une qualidade e gestão de abastecimentos: 

(a) coordenação intra-organizacional(ou gerenciamento tradicional da qualidade), na 

perspectiva interna da cadeia de suprimento; (b) integração intra-organizacional, que estuda a 

interface entre cadeia de suprimentos e metodologias de qualidade a partir de um foco externo 

da cadeia de suprimentos (NEUMANN, 2003). 

 

4. Resultado e Discussões 

 

4.1. Estruturação do processo logístico de distribuição de vacinas 

O Ministério da Saúde (MS) é o responsável por todo o processo deste a aquisição das vacinas 

e insumos até mesmo a distribuição à população, buscando sempre a garantia do produto 

dentro da sua especificação técnica. Cabe ao MS estruturar este processo para que seja 

eficiente e atenda toda a demanda prevista. As vacinas são enviadas pelos laboratórios 

fabricantes ao Centro Nacional de Distribuição de Insumos (CENADI), que é localizado em 

São Paulo/SP, nesse centro são coletados amostras de todos os lotes de vacina, que são 

enviados para Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), para que seja 

comprovada a qualidade dos produtos e assim distribuídos aos depósitos estaduais. Este 

transporte do CENADI até os depósitos estaduais é realizado pelo modal aéreo, para garantir 

que os insumos cheguem ao destino dentro das especificações designadas pelo MS. 

No estado de Minas Gerais, o depósito é localizado na capital Belo Horizonte. 

Paradescentralizar a distribuição dos insumos no estado, foram definidos 28 
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Superintendências Regionais de Saúde (SRS) divididas estrategicamente com propósito de 

atender os 853 municípios do Estado.Destas 28 SRS, encontra-se a SRS Varginha/MG, 

localizada no Sul de Minas Gerais, na qual foi realizada a pesquisa. Foi estudado o processo 

logístico de distribuição de vacinas desde o pedido até a entrega nos municípios.A 

SRSpesquisada possui 50 municípios dentro da sua circunscrição, cuja área territorial é de 

15.612,8 Km², segundo o Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais(PDR) (2017), e 

abrange uma população de 833.717 habitantes segundo oSistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos - SINASC(2019). A figura 2 mostra o mapados municípios que fazem parte 

da SRS Varginha/MG. 

A regional também possui 188 salas de vacinas ativas em 2019, conforme dados retirados no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). 

Figura 2 – Mapa da SRS Varginha 

 

Fonte: PDR 2017 

 

4.2 A distribuição de vacina na regional de Varginha/MG 

Na última semana de todos os meses o responsável pelos pedidos na SRS Varginha/MG, 

apura o estoque e faz uma previsão de quantas ampolas de cada insumo serão necessárias para 

o mês seguinte.  
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Esta previsão de demanda leva em consideração os nascidos vivos dos anos anteriores 

segundo o SINASC, o número de salas de vacinas que cada município possui, e a população 

de idosos e adultos do município. 

O pedido é realizado para o Nível Central em Belo Horizonte através do Sistema de Insumos 

Estratégicos (SIES), onde será avaliado pelos responsáveis da gestão de estoque do nível 

estadual. Este pedido, que é realizado, tem o intuito de atender toda demanda do mês da 

regional, é enviado por meio de furgões por volta da primeira ou segunda semana do mês 

subsequente, respeitando a rota proposta pelo nível central de Belo Horizonte/MG. 

Assim que as vacinas chegam à rede de frio (armazém de vacina) da SRS, constituída por 

dezoito câmaras frias e um freezer, passam por um processo de verificação da temperatura, e 

de contagem. Após a conferência, as vacinas são armazenadas nas câmaras frias, para que não 

ocorra desvios de temperatura conforme sugere o manual da Rede de Frio 2017, que é 

orientado pelo MS, garantindo assim a eficácia da mesma.Então, é enviado um e-mail para os 

50 municípios que já podem realizar o pedido darotina através do sistema, e agendar a retirada 

na rede de frio. Os pedidos são realizados e são avaliados criteriosamente pelo responsável no 

gerenciamento do estoque da SRS Varginha/MG, que avalia o nível de estoque de insumos 

que se encontram nos municípios, levando em consideração se o município irá realizar 

alguma ação para promover a vacinação. 

Após análise e liberação, os municípios programam a retirada na rede de frio, então os 

mesmosenviam as caixas térmicas de poliuretano com termômetros que marcam as 

temperaturas máxima e mínima, através dos próprios veículos, carros que não são apropriados 

para o transporte deste material. 

Na preparação das caixas são colocados gelox que tem o intuito de manter a caixa na 

temperatura preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 2ºC à 8ºC. E o tempo necessário 

para a estabilização da temperatura destas caixas é em média 60 minutos, e só após a 

estabilização a mesma pode ser liberada para o transporte.  

Os municípios fazem em média duas viagens por mês com intuito de buscar vacinas na SRS 

Varginha/MG, e muitas dessas viagens os veículos não são deslocados com apenas este 

objetivo, trazem paciente para realizar exames, buscam outros materiais, e até mesmo 

participar de reuniões, sem hora para voltar ao município. 
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Na maioria das vezes os municípios mandam apenas o motorista para fazer a retirada desses 

insumos, procedimento inadequado, devido ao fato de que não é um profissional preparado 

para fazer o translado. 

Como já mencionado os veículos utilizados não são apropriados para o transporte, o veículo 

recomendado deve cumprir as normas que regulamentam este tipo de transporte conforme 

previsto no art. 61 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância a 

que ficam sujeitos os medicamentos: 

[...] os produtos que exijam condições especiais de armazenamento e guarda, os 

veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento que 

possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de 

pureza, segurança e eficácia do produto. 

Assim que as vacinas chegam aos municípios, os profissionais responsáveis pelas salas de 

vacina que armazenam esses insumos possuem a obrigação de conferir e armazenar nas 

câmaras frias, além de dar a entrada na nota de fornecimento. 

Mediante a difícil situação financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais e a necessidade 

de buscar alternativas viáveis para redução de gastos, através da observação e análise de todo 

processo de logística que ocorre dentro da SRS Varginha/MG, pôde-se observar uma falta de 

planejamento e falhas que ocorrem no processo de distribuição de vacinas e insumos. 

A ida de todos os 50 municípios, mais de uma vez, para buscar vacinas gera custo altíssimos 

com combustível, manutenção dos veículos, e a falta de preparo do profissional que faz o 

transporte do produto acarreta perdas de insumos. Procedimentos inadequados que geram 

gastos desnecessários que poderiam ser mais bemempregados pela alta cúpula administrativa 

do Estado.Em anexosegue uma Planilha1 de um levantamento realizado de quantos 

quilômetros sãorodados na atual situação de distribuição de vacinas, e o calculo simulatório 

do custo de transporte. Para realização dos calculo utilizamos como referencia a tabela do 

frete disponibilizada pela ANTT (BRASIL, 2018), com calculo de um veículo de dois eixos e 

de carga tipo geral. 

 

4.3 Melhorias propostas 

A SRS Varginha/MG no momento recebeu um veículo para a realização deste transporte, 

porém ele não atende as normas legais. Também não existe até o momento um estudo 

realizado pela SRSpara estruturar essa distribuição, como rotas a serem seguidas, tempo gasto 

entre municípios, tempo gasto para descarregar as vacinas, o que seria mais viável, quantos 

profissionais especializados será necessário para ter um sistema logístico eficiente. 
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Para se terum sistema logístico eficiente e que respeite as restrições de todo processo, são 

necessários no mínimo dois motoristas treinados e dois auxiliares de enfermagem também 

treinados para irem controlando a temperatura, impedindopossíveis desvios de temperatura. 

Estes profissionaispodemfazer escalas de 12hx36h, de segunda a sexta-feira das 07 horas às 

17 horas, não sobrecarregando os colaboradores.  

Depois do levantamento realizado entre municípios de pequeno, médio e grande porte 

populacional, onde foi indagado quanto tempo médio é gasto para descarregar as vacinas da 

rotina, os municípios relataram que em média são gastos 30 minutos, desde a chegada do 

caminhão, conferência das vacinas e armazenagem na câmara fria. 

Além de todo controle no processo logístico é importante ofertar aos profissionais de saúde 

que ficam encarregados da armazenagem, um treinamento de reciclagem mostrando a eles 

como é feito todo o procedimento correto, evitando assim o manuseio errado dos insumos. 

Além deste treinamento que pode ser ofertado a estes profissionais, seria importante traçar 

estratégias para possuir dados mais confiáveis no sistema no qual os municípios utilizam para 

realizar seus pedidos de vacina, e onde consta o estoque existente em suas geladeiras, pois na 

maioria das vezes encontram-se discrepâncias entre o estoque físico e o que está informado no 

sistema.Foi elaborado um plano de ação, em anexo segue a planilha 2, no qual utilizamos a 

ferramenta 5W2H, para o desenvolvimento do mesmo.  

Com a proposta de reduzir o custo da distribuição das vacinas, foi proposto uma roteirização. 

Levando-se em conta algumas restrições, e a grande complexidade do problema, utilizou-se 

os conceitosdo método das economias, conforme explicado por Ballou (2006). Sendo assim 

ficaram determinadas algumas restrições, conforme segue abaixo: 

a) Tempo: devido à carga horária do motorista; 

b) Trafego: choque mecânico ou impacto durante o transporte; 

c) Horários de saída, e intervalo de almoço do motorista e auxiliar. 

A roteirização foi realizada, tendo sempre o objetivo a redução das distâncias e 

consequentemente a redução do custo. Segue a planilha3, com as devidas rotas, contendo a 

distância e tempo, de cada rota. Após a elaboração das rotas, utilizando os conceitos do 

método das economias realizado um fechamento em comparativo a atual distribuição, 

conforme mostra abaixo. 

Planilha 4 – Cálculos propostos  
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Rotas

Distância Total 

da Rota

Tempo Total da 

Rota 

Tempo 

Descarreg

amento 

Custo Mês Custo Ano 

I 332 5,30 4,00 737,04R$     8.844,48R$           

II 268 4,08 3,00 632,48R$     7.589,76R$           

III 337 5,92 4,30 741,40R$     8.896,80R$           

IV 384 6,50 2,50 852,48R$     10.229,76R$         

V 379 6,75 1,50 841,38R$     10.096,56R$         

VI 376 6,18 3,00 834,72R$     10.016,64R$         

VII 456 7,47 2,50 975,84R$     11.710,08R$         

VII 308 5,34 4,00 683,76R$     8.205,12R$           

TOTAL 2840 47,54 24,80 6.299,10R$  75.589,20R$       

Fonte: Elaborado pelos autores 

Com a proposta da roteirização, houve uma redução de aproximadamente 86 % no custo e na 

distância percorrida para a distribuição das vacinas aos cinquenta municípios, o que 

indiretamente iria contribuir também para a melhoria da mobilidade urbana e redução da 

emissão de poluentes.  

 

5. Considerações Finais 

Através do estudo de caso na SRS de Varginha, foi avaliado o processo logístico 

daunidade,quando se realizou um diagnóstico no atual sistema de logística na distribuição de 

vacinas para 50 munícipios atendidos pela unidade e se verificou a oportunidade de melhorias 

na prestação do serviço tanto em termos de eficiência quanto eficácia. 

Empregaram-seos conceitos do método das economias no sistema logístico de distribuição de 

vacinas e um melhor acompanhamento em todos os processos, reduzindo os custos 

desnecessários com o transporte dos imunobiógicos e diminuição das perdas de vacinas por 

falta de preparo dos profissionais. Com a melhoria do sistema de roteirização, obteve-se uma 

redução de 86% aproximadamente nos custos de transporte e distância de distribuição. 

Este artigo mostrou como a engenharia de produção pode contribuir efetivamente para 

aumentar a eficiência e eficácia do setor público, principalmente em serviços essenciais 

prestados à população, como a saúde. 

Por fim, sugerem-se novas pesquisas na área estudada, como a localização de instalações, haja 

vista que a divisão das regionais é desbalanceada,a fim de melhorar a distribuição de vacinas 

e medicamentos, bem como melhorar a prestação de serviço em uma área crítica para a 

sociedade, como é a saúde pública.Sugere-se ainda a continuidade de estudos para melhorias 
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de rotas, e padronização do serviço prestado com intuito de redução de custo para o Estado, e 

a garantia da qualidade do produto para a população. 
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Planilha 1 – Distância percorrida dos municípios à Varginha e o 

Custo
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Municípios

Quilometra

gem 

percorrida a 

cada vinda 

em 

Varginha

Quilometrage

m percorrida a 

cada vinda em 

Varginha 

(vinda e ida)

Quilometrag

em 

percorrida a 

cada vinda em 

Varginha 

(vinda e ida)         

Mensalmente

Valor gasto 

em reais por 

km rodado 

segundo a 

Tabela de 

Frete da 

ANTT 

(TOTAL NO 

MÊS GASTO)

Valor gasto em 

reais por km 

rodado segundo a 

Tabela de Frete 

da ANTT 

(TOTAL NO 

ANO GASTO)

BOA ESPERANÇA 65,3 130,6 261,2 R$ 616,43 R$ 7.397,18

COQUEIRAL 64,3 128,6 257,2 R$ 606,99 R$ 7.283,90

ILICÍNEA 104,4 208,8 417,6 R$ 893,66 R$ 10.723,97

SANTANA DA VARGEM 45,4 90,8 181,6 R$ 490,32 R$ 5.883,84

TRÊS PONTAS 31,8 63,6 127,2 R$ 325,63 R$ 3.907,58

Total em km 311,2 622,4 1244,8 R$ 2.933,04 R$ 35.196,48

CORDISLÂNDIA 73,1 146,2 292,4 R$ 690,06 R$ 8.280,77

ELÓI MENDES 20,1 40,2 80,4 R$ 352,15 R$ 4.225,82

MONSENHOR PAULO 53,9 107,8 215,6 R$ 508,82 R$ 6.105,79

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 64,9 129,8 259,6 R$ 612,66 R$ 7.351,87

Total em km 212 424 848 R$ 2.163,69 R$ 25.964,26

CAMBUQUIRA 50,11 100,22 200,44 R$ 541,19 R$ 6.494,26

CAMPANHA 47,7 95,4 190,8 R$ 515,16 R$ 6.181,92

CARMO DA CACHOEIRA 58,6 117,2 234,4 R$ 553,18 R$ 6.638,21

SÃO BENTO ABADE 66,2 132,4 264,8 R$ 624,93 R$ 7.499,14

SÃO TOMÉ DAS LETRAS 77,4 154,8 309,6 R$ 687,31 R$ 8.247,74

TRÊS CORAÇÕES 34,3 68,6 137,2 R$ 351,23 R$ 4.214,78

Total em km 334,31 668,62 1337,24 R$ 3.273,00 R$ 39.276,05

AIURUOCA 152,2 304,4 608,8 R$ 1.241,95 R$ 14.903,42

ALAGOA 180,2 360,4 720,8 R$ 1.470,43 R$ 17.645,18

BAEPENDI 113,5 227 454 R$ 971,56 R$ 11.658,72

CARMO DE MINAS 123,3 246,6 493,2 R$ 1.055,45 R$ 12.665,38

CARVALHOS 170,6 341,2 682,4 R$ 1.392,10 R$ 16.705,15

CAXAMBU 107,7 215,4 430,8 R$ 921,91 R$ 11.062,94

CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 92 184 368 R$ 816,96 R$ 9.803,52

CRISTINA 146,3 292,6 585,2 R$ 1.217,22 R$ 14.606,59

CRUZÍLIA 133,6 267,2 534,4 R$ 1.111,55 R$ 13.338,62

DOM VIÇOSO 141,4 282,8 565,6 R$ 1.176,45 R$ 14.117,38

ITAMONTE 161 322 644 R$ 1.313,76 R$ 15.765,12

ITANHANDU 157 314 628 R$ 1.281,12 R$ 15.373,44

JESUÂNIA 92 184 368 R$ 816,96 R$ 9.803,52

DISTÂNCIA MUNICIPIOS X VARGINHA

Microrregião de Varginha

Microrregião de Três Corações

Microrregião de São Lourenço

Microrregião de Três Pontas
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LAMBARI 83,5 167 334 R$ 741,48 R$ 8.897,76

MINDURI 166,5 333 666 R$ 1.358,64 R$ 16.303,68

OLÍMPIO NORONHA 106 212 424 R$ 907,36 R$ 10.888,32

PASSA QUATRO 169,4 338,8 677,6 R$ 1.382,30 R$ 16.587,65

POUSO ALTO 145,3 290,6 581,2 R$ 1.208,90 R$ 14.506,75

S. SEBASTIÃO DO RIO VERDE 144,3 288,6 577,2 R$ 1.200,58 R$ 14.406,91

SÃO LOURENÇO 126,1 252,2 504,4 R$ 1.049,15 R$ 12.589,82

SERITINGA 161,8 323,6 647,2 R$ 1.320,29 R$ 15.843,46

SERRANOS 102,67 205,34 410,68 R$ 878,86 R$ 10.546,26

SOLEDADE DE MINAS 118,2 236,4 472,8 R$ 1.011,79 R$ 12.141,50

VIRGÍNIA 166 332 664 R$ 1.354,56 R$ 16.254,72

Total em km 3260,57 6521,14 13042,28 R$ 27.201,32 R$ 326.415,83

CARRANCAS 171,6 343,2 686,4 R$ 1.400,26 R$ 16.803,07

IJACI 120,6 241,2 482,4 R$ 1.032,34 R$ 12.388,03

INGAÍ 135 270 540 R$ 1.123,20 R$ 13.478,40

ITUMIRIM 130,2 260,4 520,8 R$ 1.083,26 R$ 12.999,17

ITUTINGA 145,3 290,6 581,2 R$ 1.208,90 R$ 14.506,75

LAVRAS 105,8 211,6 423,2 R$ 905,65 R$ 10.867,78

LUMINÁRIAS 87,1 174,2 348,4 R$ 773,45 R$ 9.281,38

NEPOMUCENO 79,2 158,4 316,8 R$ 703,30 R$ 8.439,55

PERDÕES 106,3 212,6 425,2 R$ 909,93 R$ 10.919,14

RIBEIRÃO VERMELHO 105,2 210,4 420,8 R$ 900,51 R$ 10.806,14

Total em km 1186,3 2372,6 4745,2 R$ 10.040,78 R$ 120.489,41

Total de Km SRS Varginha 5304,38 10608,76 21217,52 R$ 45.611,84 R$ 547.342,02

Microrregião de Lavras

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Planilha 2 – Plano de Ação 5W2H 

RIV: 001

O que? Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? Quanto?

Levantar demanda de 

vacinas no mês
Anderson

Última 

semana de 

todo mês

SIES e 

planilhas 

EXCEL

Para fazer o 

pedido de 

vacinas para o 

mês 

subsequente

Conferir o estoque dos 

municípios, histórico de 

distribuição nos anos 

anteriores, se informar se 

terá algum evento no mês 

que adentra.

__

Realizar pedido de 

vacinas ao nível 

central

Anderson

Última 

semana de 

todo mês

SIES 

Para atender a 

demanda dos 

municipios e 

vacinar a 

população

Depois de ter conferido o 

estoque que possui, e feito 

um levantamento de 

previsão de demanda, 

realizar o pedido através 

do sistema SIES.

__

Receber as vacinas, 

conferir temperatura, e 

armazenar os insumos

Irene e Gislene

Primeira ou 

segunda 

semana de 

todo mês

REDE DE 

FRIO

Para 

conferência da 

qualidade do 

produto 

recebido e 

armazenar da 

maneira correta 

para manter a 

eficácia das 

vacinas

Ao receberem as vacinas 

conferir a temperatura que 

se encontram as caixas, 

fazer a conferencia dos 

quantitativo que foi 

entregue juntamente com a 

nota de fornecimento de 

material, armazenar as 

camaras especificas, 

respeitando as ordens já 

designadas pelo Ministério 

da Sáude, como ordem nas 

prateleiras e fazer o 

controle das temperaturas, 

fazendo a medição de hora 

em hora.

__

Realizar o pedido de 

vacinas para SRS 

Referências 

técnicas 

municipais de 

Imunização

Primeira e 

segunda 

semana do 

mês

SIES

Para a SRS 

poder atender a 

solicitação, 

fazer a 

liberação das 

vacinas e o 

município não 

Fazer primeiramente o 

acerto de estoque no 

sistema, e mediante a 

igualdade de doses do 

sistema e da geladeira 

realizar o pedido no SIES.

__

Avaliar pedido e fazer 

a liberação de vacinas
Anderson

Segunda 

semana do 

mês

SIES

Para iniciar a 

distribuição de 

insumos

Avaliar o estoque dos 

municípios, levar em 

consideração a período 

que se encontra e gerar a 

nota de fornecimento

__

Plano de Ação - 5W2H

Área: Armazenamento e Transporte Data: 23/04/2019

Meta: Definir e propor melhorias em todo sistema que envolve o transporte logistico de distribuição de Vacinas na 

SRS Varginha
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Montagem das caixas 

para distribuição
Irene e Gislene

Todos os 

dias até 

realizar a 

distribuição 

em todos 

municípios

REDE DE 

FRIO

Para ser 

preparado de 

maneira correta 

as caixas por 

município, para 

que as mesmas 

possam 

assegurar a 

temperatura 

preconizada, e 

garantir a 

eficácia e 

eficiência das 

vacinas. 

Realizar todos os 

procedimentos 

necessários, separar por 

município, identificar os 

saquinhos quais vacinas 

possuem nos mesmos, 

fazer a montagem da caixa 

com gelox, aguardar a 

temperatura ficar ideal para 

colocar as vacinas, colocar 

o termômetro para o 

controle e medição da 

temperatura durante todo 

transporte, arrumar uma 

caixa auxiliar que contenha 

gelox, para caso necessário 

a auxiliar de enfermagem 

remonte a caixa com as 

vacinas garantido uma boa 

temperatura até o destino 

final, imprimir as notas de 

fornecimento. 

__

Distribuição de 

insumos

Motorista e 

auxiliar de 

enfermagem

Todos os 

dias até 

realizar a 

distribuição 

em todos 

municípios

Furgão 

especializad

o 

respeitando 

as RDCs de 

transporte 

de 

imunobiógi

cos

Para continuar 

as estratégias 

de vacinação 

para que a 

populção fique 

imunizada.

Carregar o furgão com as 

caixas dos municípios da 

rota que será feita no dia, 

conferir se todos estão 

dentro do veículo e se não 

há nenhum problema com 

as caixas e com a nota de 

fornecimento, começar o 

transporte respeitando a 

rota pré estabelecida, a 

auxilair de enfermagem ir 

controlando a temperatura 

a cada parada nos 

__

Recebimento e 

armazenagem de 

vacinas nos 

municípios

Referências 

técnicas 

municipais de 

Imunização

Dia 

designado 

para o 

recebiment

o de 

vacinas

Na sala 

especifica 

onde se 

encontra as 

câmaras 

frias do 

município

Para 

conferência e 

armazenagem

Ao receberem as vacinas 

conferir a temperatura que 

se encontram as caixas, 

fazer a conferencia dos 

quantitativo que foi 

entregue juntamente com a 

nota de fornecimento de 

material, armazenar as 

camaras especificas, 

respeitando as ordens já 

designadas pelo Ministério 

da Sáude, como ordem nas 

prateleiras e fazer o 

controle das temperaturas, 

fazendo a medição de hora 

em hora.

__

 

Fonte: Elaborado pelo autores 
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Planilha 3 - Roteirização 
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Rotas Municipios
Distância 

(Km)

Distância 

Acumulada (Km)

Tempo 

(Horas)

Tempo 

Acumulado

Varginha x Três Corações 30 30 0,52 0,52

Três Corações x Carmo da Cachoeira 39 69 0,63 1,15

Carmo da Cachoeira x Nepomuceno 44 113 0,60 1,75

Nepomuceno x Coqueiral 30 143 0,50 2,25

Coqueiral x Santana da Vargem 18 161 0,33 2,58

Santana da Vargem x Boa Esperança 21 182 0,37 2,95

Boa Esperança x Ilicínea 40 222 0,67 3,62

Ilicínea x Três Pontas 77 299 1,17 4,78

Três Pontas x Varginha 33 332 0,52 5,30

Varginha x Elói Mendes 20 20 0,35 0,35

Elói Mendes x Cordislândia 88 108 1,23 1,58

Cordislândia x Monsenhor Paulo 22 130 0,37 1,95

Monsenhor Paulo x São Gonçalo 40 170 0,55 2,50

São Gonçalo x Campanha 33 203 0,47 2,97

Campanha x Cambuquira 18 221 0,33 3,30

Cambuquira x Varginha 47 268 0,78 4,08

Varginha x Lambari 80 80 1,10 1,10

Lambari x Jesuânia 9 89 0,20 1,30

Jesuânia x Olímpio Noronha 9 98 0,15 1,45

Olímpio Noronha x Cristina 25 123 0,68 2,13

Cristina x Carmo de Minas 23 146 0,38 2,52

Carmo de Minas x Dom Viçoso 25 171 0,50 3,02

Dom Viçoso x São Lourenço 27 198 0,62 3,63

São Lourenço x Soledade de Minas 11 209 0,33 3,97

Soledade de Minas x Conceição do Rio Verde 39 248 0,63 4,60

Conceição do Rio Verde x Varginha 89 337 1,32 5,92

Varginha x Virgínia 162 162 2,53 2,53

Virgínia x Passa Quatro 45 207 0,93 3,47

Passa Quatro x Itanhandu 13 220 0,35 3,82

Itanhandu x S. Sebastião do Rio Verde 18 238 0,40 4,22

S. Sebastião do Rio Verde x Pouso Alto 3 241 0,08 4,30

Pouso Alto x Varginha 143 384 2,20 6,50

Varginha x Itamonte 159 159 2,47 2,47

Itamonte x Alagoa 38 197 1,02 3,48

Alagoa x Aiuruoca 31 228 1,15 4,63

Aiuruoca x Varginha 151 379 2,12 6,75

Varginha x Caxambu 106 106 1,52 1,52

Caxambu x Baependi 7 113 0,20 1,72

Baependi x Carvalhos 58 171 0,90 2,62

Carvalhos x Seritinga 15 186 0,37 2,98

Seritinga x Serranos 4 190 0,17 3,15

Serranos x Cruzília 52 242 1,15 4,30

Cruzília x Varginha 134 376 1,88 6,18

V

VI

I

II

III

IV
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Varginha x São Tomé das Letras 77 77 1,30 1,30

São Tomé das Letras x Minduri 60 137 1,47 2,77

Minduri x Itutinga 121 258 1,73 4,50

Itutinga x Carrancas 27 285 0,48 4,98

Carrancas x Varginha 171 456 2,48 7,47

Varginha x São Bento Abade 68 68 1,15 1,15

São Bento Abade x Luminárias 23 91 0,57 1,72

Luminárias x Ingaí 24 115 0,45 2,17

Ingaí x Itumirim 15 130 0,07 2,24

Itumirim x Lavras 24 154 0,55 2,79

Lavras x Ijaci 14 168 0,37 3,15

Ijaci x Ribeirão Vermelho 22 190 0,53 3,69

Ribeirão Vermelho x Perdões 14 204 0,30 3,99

Perdões x Varginha 104 308 1,35 5,34

VII

VII

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 
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