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RESUMO 
 

PINTO, Andrei F. Modelagem e simulação de eventos discretos de uma linha de 
produção de insumos para diagnósticos. 2018. 124f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Biomédica) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 
 
O cenário dinâmico e altamente competitivo gerado pelo acentuado desenvolvimento 
do mercado global de diagnósticos moleculares tem pressionado instituições em 
direção à expansão de atividades e remodelado suas estratégias de crescimento. Os 
altos riscos associados a investimentos em infraestrutura produtiva, no entanto, 
exigem prudência e planejamento certeiro para sucesso a médio e longo prazos. A 
modelagem e simulação computadorizada desempenha um importante papel na 
redução desses riscos, já que permite a experimentação de incontáveis configurações 
do sistema e análises completas sobre efeitos de alterações em estruturas já 
existentes sem que haja necessidade de alterações nos sistemas reais. O presente 
trabalho descreve a construção de um modelo piloto de simulação de eventos 
discretos representando a parte da planta de produção do Instituto de Biologia 
Molecular do Paraná responsável pela manufatura do módulo de amplificação dos kits 
NAT HIV/HCV e NAT HBV para diagnósticos in vitro de infecções por HIV, hepatite B 
e hepatite C. O modelo virtual tem como objetivo fornecer uma base inicial de 
avaliação da capacidade máxima da linha em cenários variados, sendo validado a 
partir da comparação entre o desempenho simulado e registros contidos em 29 
dossiês reais de produção referentes a cada um dos cinco processos produtivos 
analisados, indicando desvios de menos de 10% nos tempos de processo em todos 
os casos. A análise de capacidade, por sua vez, revelou a produção máxima mensal 
de 7667 módulos adotando dois períodos diários de manufatura (quatro horas cada), 
enquanto um ciclo único de seis horas diárias indicou capacidade mensal de 6667 
módulos por mês. Ambos os esquemas de produção, portanto, possibilitam volumes 
de produção consideravelmente superiores à demanda nacional: 263% superior na 
jornada de quatro horas e 216% superior no caso da proposta de seis horas. Os 
resultados apresentados nesta dissertação sugerem a possibilidade de atendimento 
de maiores demandas de produção e/ou inclusão de novos processos na linha sem 
que o fornecimento dos insumos já bem estabelecidos seja afetado. 
 
Palavras-chave: Simulação de eventos discretos. Modelagem computadorizada. 
Análise de capacidade. Diagnósticos in vitro. 
 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 

PINTO, Andrei F. Modelling and discrete event simulation of a diagnostics 
manufacturing facility. 2018. 124f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Biomédica) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018. 
 
The dynamic and highly competitive scenario generated by the rapid development of 

the global molecular diagnostics market has been pushing companies toward the 

expansion of their activities and remodelling their growth strategies. However, the high 

risk associated with investments in manufacturing infrastructure requires prudence and 

accurate planning in order to succeed in medium and long terms. Systems modelling 

and computer simulation play an important role in reducing this risk, as it allows 

experimentation of countless system configurations and complete analysis on the 

effects of modifications in existent facilities without requiring changes in the real 

system. The present study describes the construction and validation of a discrete event 

simulation model representing the part of the Molecular Biology Institute of Paraná 

facility responsible for manufacturing HIV/HCV NAT and HBV NAT amplification 

modules for in vitro diagnosis of HIV, hepatitis B and hepatitis C infections. The virtual 

model intends to predict the facility maximum capacity in different configurations. The 

model validation was based on the comparison between simulated performances and 

real data extracted from 29 production dossiers related to each of the five processes 

considered, indicating less than 10% deviation in total process time in all cases. 

Furthermore, the capacity analysis revealed maximum monthly production of 7667 

modules adopting two manufacturing periods (four hours each) per day, whereas a 

single six hours manufacturing cycle per day indicated capacity of 6667 modules per 

month. Thus, both manufacturing schemes are able to reach production volumes 

considerably higher than the national demand: 263% higher in the four hours 

arrangement and 216% in the six hours proposal. The results found in this thesis 

suggest possibilities of meeting larger production demands or including new processes 

in the facility without affecting the supply of well-established processes. 

 

Keywords: Discrete event simulation. Computer modelling. Capacity analysis. In vitro 

diagnostics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerados dispositivos médicos de grande importância estratégica no 

campo da saúde, testes diagnósticos in vitro são definidos como técnicas, reagentes 

e instrumentos utilizados para a detecção de componentes específicos em amostras 

diversas, tais como sangue, urina e tecidos biológicos, em ambiente totalmente 

controlado e externo ao organismo de origem (MOREL et al., 2016). Tais ferramentas 

têm se tornado indispensáveis na prática clínica para diagnóstico e monitoramento de 

doenças, bem como para provimento de prognósticos e planejamento de tratamentos 

(RAMAN et al., 2013; BILLINGS, 2006). 

Amparada por tecnologias cada vez mais sofisticadas no campo da saúde, a 

constante busca da medicina moderna pela otimização de atividades, traduzida em 

ações rápidas e precisas para alcançar a excelência, perpetua diagnósticos in vitro 

como ferramentas prioritárias da área, já que fornecem recursos para melhor 

entendimento de relações entre indivíduos, suas doenças e os respectivos 

tratamentos (MEDTECH EUROPE, 2017), sendo especialmente valiosos devido à 

redução significativa de riscos e custos associados a tratamentos tardios de doenças 

(MIGNONA et al., 2002; CRESSMAN et al., 2014). 

Tal importância tem levado a uma expressiva expansão do mercado global de 

diagnósticos in vitro, que deve alcançar a marca de US$95,96 bilhões com 

crescimento médio anual estimado de 5,7% até 2025, motivado principalmente pelo 

aumento dos gastos em saúde por países emergentes, pela grande demanda 

tecnológica por novos testes, aumento da incidência de doenças crônicas e ampliação 

das oportunidades de investimento (RESEARCH AND MARKETS, 2017). Este 

cenário, acrescido da balança comercial expressivamente negativa do Brasil neste 

campo, tem pressionado as instituições brasileiras a fortalecerem a indústria nacional 

na produção de insumos a fim de nacionalizar suprimentos para o Sistema Único de 

Saúde. 

Neste contexto, dados os grandes esforços públicos na implementação de 

estratégias de monitoramento e controle epidemiológicos, a indústria biotecnológica 

voltada à produção e ao desenvolvimento de insumos para diagnóstico tem papel de 

destaque na evolução do mercado nacional. A infraestrutura de produção necessária 

para o fortalecimento de tal cadeia de fornecimento, no entanto, é consideravelmente 
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limitada devido ao alto custo de investimento para o estabelecimento de áreas 

produtivas voltadas a estes fins. 

Deste modo, o aproveitamento máximo das estruturas já existentes é 

imprescindível para que seja possível expandir a capacidade produtiva e atender as 

crescentes demandas sem grandes investimentos em momentos econômicos não 

favoráveis. 

A utilização de ferramentas computacionais de simulação discreta é de grande 

valia nestes casos, já que permite a experimentação de novos cenários de 

manipulação de recursos pré-existentes em um ambiente de risco zero, possibilitando 

análises completas sobre novas configurações produtivas e efeitos de intervenções 

em estruturas já estabelecidas sem que haja necessidade de alterações em sistemas 

reais (MONTEVECHI et al., 2007; HARREL et al., 2004). Tal abordagem facilita a 

visualização de novas oportunidades de melhorias e a apresentação de ideias para 

posterior tomada de decisões. 

Os atuais avanços tecnológicos alcançados no ramo da pesquisa operacional 

à luz de recursos computacionais cada vez mais potentes têm tornado a modelagem 

e simulação de processos e estruturas cada vez mais presente e estratégica em 

grandes corporações, especialmente no que diz respeito ao planejamento de recursos 

e estruturas industriais a médio e longo prazos. 

Em uma década marcada pela estruturação de conceitos da chamada 

Indústria 4.0, a aplicação de fundamentos e ferramentas de pesquisa operacional, 

modelagem e simulação na virtualização de estruturas produtivas torna mais sólido o 

desenvolvimento do setor de produção de testes diagnósticos in vitro, tendo em vista 

a atratividade progressiva do mercado frente à redução de riscos aos investimentos 

provocada pela implementação de tais tecnologias. 

Assim, o desenvolvimento de estudos exploratórios sobre as diversas 

abordagens e aplicações da virtualização de estruturas produtivas a partir de 

modelagem e simulação, tais como o presente trabalho, contribuem de forma 

significativa para a concretização destas como ferramentas reais de planejamento. 

A aplicação com sucesso destas abordagens em campos nobres da 

biotecnologia, como é o caso do setor de testes diagnósticos in vitro, levam, ainda, a 

contribuições valiosas de cunho estratégico, como a transformação social por meio da 

ampliação do acesso à saúde e a expansão da garantia ao bem-estar humano. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo piloto da aplicação 

de modelagem e simulação de eventos discretos no estabelecimento de um modelo 

inicial de avaliação da capacidade produtiva de parte da linha de produção de insumos 

para diagnósticos in vitro do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mapear atividades e discretizar processos realizados nas etapas de finalização 

da linha de processamento de soluções do IBMP, permitindo a modelagem e a 

simulação das ações desenvolvidas; 

 Construir modelos de simulação computadorizada para representação dos 

processos alocados na linha de interesse; 

 Integrar os modelos de simulação obtidos para construção de um modelo global 

de simulação do funcionamento da linha de processamento; 

 Avaliar a capacidade produtiva máxima da linha de processamento em 

questão, simulando um cenário de mercado de alta demanda; 

 Propor modificações a partir da construção de cenários baseados no modelo 

geral obtido. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 TESTES DIAGNÓSTICOS IN VITRO 

 

A medicina diagnóstica tem sido um dos pilares da revolução qualitativa 

experimentada por sistemas de saúde em todo o mundo nas últimas décadas, tendo 

como objetivo o fornecimento de informações úteis e adequadas para a tomada de 

decisões corretas em ambientes clínicos, contribuindo amplamente para o aumento 

da qualidade de vida das populações humanas em geral. 

Deste modo, embora o diagnóstico rápido e preciso de doenças seja um 

desafio em parte significativa dos casos, a comunidade médico-científica trabalha há 

séculos no desenvolvimento e aprimoramento de novas técnicas e métodos de 

investigação.  

Neste contexto, a utilização de testes diagnósticos in vitro foi de fundamental 

importância para o rápido desenvolvimento das ferramentas de diagnóstico, já que 

permite o teste de múltiplas amostras fora de seus ambientes de origem, sem qualquer 

interferência direta no organismo que é testado (MOREL et al., 2016). Adicionalmente, 

esta modalidade também oferece, por meio da simplificação do ambiente de teste, 

uma vasta gama de vantagens, entre elas a rapidez na geração de resultados, a 

customização para detectar diferentes características e a facilidade na visualização e 

armazenamento de dados (ALFA SCIENTIFIC DESIGNS, 2017). 

As inúmeras possibilidades oferecidas por testes in vitro e suas vantagens 

têm tornado a presença de dispositivos e insumos desta modalidade essenciais para 

boas práticas clínicas. Além de atuarem como poderosas ferramentas no diagnóstico 

e monitoramento de doenças, também têm papel fundamental no fornecimento de 

prognósticos e na previsão de respostas a tratamentos, sendo de grande auxílio na 

avaliação de potenciais riscos de desenvolvimento de doenças por pacientes 

específicos e na orientação de tratamentos (RAMAN et al., 2013; BILLINGS, 2006). 

As amplas oportunidades originadas a partir da crescente popularidade destas 

tecnologias têm impulsionado o desenvolvimento de um mercado internacional sólido 

e forte, com mais de 40.000 produtos voltados a esta finalidade em uma grande 

variedade de condições de teste (ROHR et al., 2016). 

Múltiplos segmentos têm alavancado tal expansão, incluindo testes 

imunoquímicos, microbiológicos, point-of-care, hemostáticos, hematológicos, 
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moleculares, entre outros (WITONSKY, 2012), sendo as principais tendências de 

crescimento apoiadas em quatro fatores (MILLER, 2014): 

 

 Migração para point-of-care: a crescente preferência de pacientes por testes 

realizados em ambientes não-hospitalares faz com que cada vez mais testes 

sejam adaptados para esta modalidade, facilitando o acesso de populações a 

tecnologias de diagnóstico e expandindo o mercado consumidor; 

 Aumento da velocidade de teste: a demanda por diagnósticos mais rápidos e 

assertivos tem forçado o setor a buscar soluções cada vez mais eficientes, 

empenhando cada vez mais recursos no desenvolvimento tecnológico e 

movimentando o mercado de inovação na área; 

 Demandas de mercados emergentes: o crescimento econômico de regiões antes 

não consumidoras de dispositivos de alta tecnologia para diagnósticos leva à 

expansão progressiva do número global de consumidores; 

 Envelhecimento da população: o envelhecimento crônico de populações em todo 

o mundo e o aumento da incidência de doenças intrínsecas a idades elevadas 

levam ao aumento progressivo da demanda por dispositivos diagnósticos. 

 

Embora tais aspectos envolvam de maneira significativa o empreendedorismo 

inovador na área de diagnósticos, abrindo amplas janelas de entrada em um mercado 

aquecido em plena expansão, o mercado de diagnósticos in vitro é dominado por cinco 

principais empresas, que juntas detêm o controle sobre mais de 50% de todo o 

mercado global: Roche, Danaher, Abbott, Siemens e Thermo Fisher Scientific. As 10 

maiores companhias do ramo, por sua vez, são responsáveis por uma fatia de 73,3% 

de todo o mercado global (EVALUATE MEDTECH, 2017), conforme apresentado pela 

Figura 1. Dentre as maiores empresas do cenário global, nenhuma é brasileira, 

explicitando a falta de tradição e competitividade do país no setor. 
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Figura 1 – Quotas do mercado global para diagnósticos in vitro no ano de 2016. Adaptado. 

Fonte: Evaluate MedTech (2017). 

 

3.2 DIAGNÓSTICOS MOLECULARES 

 

Desde as primeiras publicações sobre a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) por Franklin, Wilkins, Watson e Crick na década de 1950, 

inúmeros estudos foram desenvolvidos sobre as potencialidades do uso de tal tipo de 

molécula, que se tornaria a base da biotecnologia moderna. 

Os avanços tecnológicos significativos alcançados neste setor nas décadas 

seguintes levaram ao desenvolvimento de importantes ferramentas, como a Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR) – e a derivada PCR em tempo real (qPCR) – e do 

sequenciamento automatizado de DNA, fundamentais para a revolução genômica, de 

impactos sem precedentes na história da biologia (TSONGALIS & SILVERMAN, 

2006). 
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3.2.1 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Uma das bases do presente trabalho, o advento da PCR transformou 

radicalmente o mundo da biologia desde o seu desenvolvimento inicial (MULLIS et al., 

1986; MULLIS & FALOONA, 1987). A nova técnica possibilitava a produção de 

grandes quantidades de sequências genéticas de interesse, já que permitia a 

amplificação altamente específica de fragmentos de DNA a partir de misturas diversas 

quanto a esse tipo de molécula, como pele, sangue, saliva e outros tecidos biológicos, 

sendo necessárias apenas pequenas quantidades da sequência alvo para sua 

amplificação (GARIBYAN & AVASHIA, 2013). 

O método apresenta relativa simplicidade, sendo baseado em reações cíclicas 

(Figura 2) de quatro reagentes principais: fragmento de DNA alvo, fragmento iniciador 

de replicação, nucleotídeos e enzima DNA polimerase. O ciclo de reação, por sua vez, 

consiste nos seguintes passos, normalmente executados em um equipamento 

termociclador (RAHMAN et al., 2017): 

 

1) Desnaturação (96 °C): Aquecimento da solução para separação entre as 

duas cadeias polinucleotídicas complementares formadoras do DNA, 

expondo as fitas simples para a etapa seguinte; 

2) Anelamento (55 – 65 °C): formação de ligações de hidrogênio entre a 

sequência iniciadora e a sequência complementar na fita simples exposta 

na etapa anterior, formando um sítio de ligação enzimática propício para a 

etapa subsequente; 

3) Alongamento (72 °C): extensão da fita correspondente ao fragmento 

iniciador com a adição de nucleotídeos complementares à fita de base por 

meio da ação enzima DNA Polimerase; 

4) Repetição das etapas anteriores até que a quantidade desejada de 

réplicas seja alcançada. 
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Figura 2 – Amplificação cíclica de fragmento de DNA alvo por meio de PCR. Adaptado. 

Fonte: Garibyan & Avashia (2013). 

 

A amplificação do fragmento de interesse torna mais fácil sua detecção 

específica e identificação, que pode ser realizada por meio de técnicas de eletroforese 

em gel de agarose ou poliacrilamida na presença de padrões de comparação 

(VOSBERG, 1989). Deste modo, a identificação facilitada a partir da amplificação do 

material genético específico possibilita a percepção de diversas características de 

interesse em uma amostra, como, por exemplo, a presença de patógenos, o 

diagnóstico em fase inicial de diferentes tipos de câncer, a identificação de pessoas, 

entre outros (RAHMAN et al., 2017). 
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3.2.2 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) 

 

Ainda na década de 1990, o desenvolvimento de uma nova variação da PCR 

levou à inédita possibilidade de quantificação dos materiais genéticos amplificados em 

tempo real, dando origem ao denominado PCR quantitativo (qPCR) ou PCR em 

Tempo Real (HIGUCHI et al., 1993). 

A técnica desenvolvida permite, a partir da utilização de sondas 

oligonucleotídicas fluorogênicas complementares à sequência alvo, detectar quando 

um fragmento de interesse é replicado. Tal detecção se dá pelo fato de que, quando 

a enzima DNA polimerase alcança a região de ligação da sonda durante a replicação, 

o componente fluoróforo da sonda se desprende da forma inicialmente inibida, 

levando à liberação de luz em um comprimento de onda específico e previamente 

conhecido (Figura 3). A detecção da luz emitida possibilita o acompanhamento da 

reação em tempo real, sendo sua intensidade referente à taxa de desacoplamento do 

fluoróforo, permitindo a quantificação da replicação da sequência alvo (ARYA et al., 

2005). 

 

Figura 3 – PCR em tempo real. Adaptado. 

Fonte: Arya et al. (2005). 
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A utilização em escala global da técnica de PCR em tempo real e os 

constantes aprimoramentos levaram à consolidação da técnica como uma das 

principais escolhas para detecção e quantificação de ácidos nucleicos nos campos de 

diagnósticos clínicos e em pesquisa e desenvolvimento, já que oferece excelente 

precisão, boa reprodutibilidade e produtividade elevada em tempos reduzidos quando 

comparada a outras técnicas como a PCR convencional (VALONES et al., 2009). O 

emprego extensivo desta técnica levou, por estas razões, a uma nova era de testes 

diagnósticos moleculares in vitro. 

 

3.2.3 Diagnósticos moleculares: mercado em plena expansão 

 

A incorporação de tecnologias baseadas em DNA no campo de diagnósticos 

in vitro abriu diversas novas oportunidades de aprimoramento, permitindo a detecção 

quase instantânea de patógenos em materiais clínicos durante estados iniciais de 

infecção, a avaliação de riscos de desenvolvimento de doenças diversas e escolhas 

mais assertivas a respeito de medicamentos e tratamentos a serem administrados 

(DEMIDOV, 2003). 

O rápido aumento da demanda por produtos neste campo é justificado por 

diversos fatores em escala global, como o aumento na incidência de doenças 

crônicas, o envelhecimento progressivo da população, a crescente confiança na 

medicina personalizada, a aplicação de diagnósticos moleculares no monitoramento 

de câncer, entre outros (ELITECHGROUP, 2017). 

Edificado principalmente sobre tecnologias derivadas de PCR, hibridização in 

situ e microarranjos, o crescimento do mercado de diagnósticos moleculares in vitro é 

liderado majoritariamente pelas áreas de doenças infecciosas, oncologia, exames pré 

e pós-natais e identificação/paternidade (BCC RESEARCH, 2017). 

A aceitação desta modalidade por laboratórios de referência, hospitais e 

laboratórios acadêmicos, e a expansão de produtos na modalidade point-of-care têm 

sustentado estimativas de crescimento global do setor a uma média de 9,1% ao ano 

até 2021, quando deve atingir a marca de US$10,12 bilhões (MARKETS AND 

MARKETS, 2017). Os maiores players, por sua vez, consistem nas companhias 

multinacionais: Novartis, Bayer, Becton Dickinson, Danaher Corporation, Roche 

Holding AG, Qiagen, Abbott Molecular Inc, Sysmex Corporation, Hologic, BioMérieux, 

Johnson & Johnson e Cepheid Inc (CRYSTAL MARKET RESEARCH, 2017). Assim 
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como no mercado geral de diagnósticos, no entanto, não há participação brasileira 

entre os líderes de mercado, existindo um número bastante reduzido de empresas 

nacionais voltadas à área de diagnósticos moleculares in vitro. Entre elas, é possível 

citar o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), alvo de estudo neste trabalho. 

 

3.3 INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ (IBMP) 

 

Embora a participação brasileira no cenário global de testes diagnósticos 

moleculares in vitro ainda seja pouco expressiva, o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a produção deste tipo de insumo nacionalmente têm levado a 

significativos avanços na qualidade do atendimento à saúde no Brasil. 

Destaque entre tais avanços, a crescente utilização de testes moleculares 

para a avaliação da qualidade do sangue doado na hemorrede pública brasileira tem 

alavancado a expansão de instituições de PD&I e produção voltadas a este setor, 

impulsionando o desenvolvimento do mercado interno. Entre os principais 

representantes desse grupo figuram o Instituto de Biologia Molecular do Paraná 

(IBMP) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Ambas as instituições foram protagonistas no sucesso de implementação do 

kit NAT (Nucleic Acid Test – Teste de Ácido Nucleico, em tradução livre) brasileiro, 

destinado ao teste de bolsas de sangue doadas na hemorrede pública quanto à 

presença do vírus HIV, HCV e HBV, responsáveis por causar as doenças AIDS, 

hepatite C e hepatite B, respectivamente. Tal produto consolidou-se no mercado a 

partir de fevereiro de 2014, quando foi decretada pelo Ministério da Saúde a 

obrigatoriedade da utilização de testes do tipo em todas as bolsas de sangue doadas 

em território nacional a fim de garantir a segurança transfusional em procedimentos 

clínicos diversos. 

A produção dos referidos kits ocorre de forma modular, com responsabilidade 

dividida entre as unidades de produção do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos 

(Bio-Manguinhos/Fiocruz), no Rio de Janeiro/RJ e do IBMP, em Curitiba/PR. Este 

trabalho tem como foco o desenvolvimento de estudos específicos voltados a 

atividades produtivas realizadas pelo IBMP. 

 

 

 



29 
 

 

3.3.1 Sobre o IBMP 

 

O Instituto de Biologia Molecular cumpre com excelência a missão de atender 

com prioridade as demandas por melhorias da saúde pública do Brasil, atendendo 

sem fins lucrativos aos anseios do país no setor com desenvolvimento e fabricação 

de produtos e insumos de tecnologia de vanguarda e orgulhosamente brasileira. 

Criado em 1999, o IBMP é resultado de uma parceria entre a Fundação 

Oswaldo Cruz e o Governo de Estado do Paraná para promoção de pesquisa aplicada, 

desenvolvimento tecnológico e inovação. Além disso, o IBMP também é incumbido da 

produção industrial de insumos e kits diagnósticos para saúde. 

Este Instituto cresceu significativamente nos últimos anos, desenvolvendo 

ciência de excelência, com várias publicações em revistas indexadas no Brasil e no 

exterior, tendo formado mais de 100 mestres e doutores desde sua criação, o que 

resultou, entre outras conquistas de grande valor, na seleção do IBMP para compor a 

rede do Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia (SisNANO). 

O IBMP vem consolidando seu papel de destaque no campo das ciências em 

saúde e, principalmente, na biotecnologia, posicionando-se nas atividades de 

desenvolvimento tecnológico e produção de insumos e kits diagnósticos para o SUS. 

A competência tecnológica acumulada nestas atividades foi determinante para que o 

Ministério da Saúde (MS), em 2006, convocasse o IBMP para participar do esforço 

nacional para a implantação do teste molecular NAT na hemorrede brasileira, a fim de 

diagnosticar os vírus HIV e HCV, patógenos causadores da AIDS e da hepatite C, 

respectivamente. Esta participação está formalizada no Acordo de Cooperação 

Técnico-Científico assinado pelo ministro da saúde e pelos presidentes da FIOCRUZ, 

da HEMOBRÁS, do TECPAR e do IBMP em 20 de dezembro de 2006. 

Em 2009, foi concluída a construção da Planta de Desenvolvimento e 

Produção de Insumos para Diagnóstico, obra que contou com recursos da FINEP, do 

TECPAR, da HEMOBRÁS, da FIOCRUZ e do MS, para a execução de um plano 

estratégico para a nacionalização de novas tecnologias apresentado ao MS pelo 

IBMP. Desde então o IBMP é responsável por fornecer o kit de amplificação que 

compõe o kit NAT HIV/HCV e HBV que é utilizado para testar todas as bolsas de 

sangues que circulam na hemorrede nacional. 

O setor de Produção do IBMP conta com um corpo técnico altamente 

qualificado e especializado que recebe treinamento constante dentro e fora do País 
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para atualização em novas tecnologias, visando sempre a melhoria dos seus 

processos de produção para atender aos desafios do mercado e às exigências dos 

clientes. 

Todos os insumos fornecidos pelo IBMP são fabricados com base em Boas 

Práticas de Fabricação (BPF), utilizando as melhores matérias-primas do mercado 

com um rígido controle de qualidade. 

 

3.3.2 Estrutura Atual 

 

O IBMP destaca-se no cenário nacional de biotecnologia em saúde por abrigar 

atividades de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e produção em 

ambiente fértil de integração de diversas áreas do conhecimento para projetos 

inovadores. Para isto, conta com uma moderna infraestrutura para a produção de 

insumos biotecnológicos e o desenvolvimento de novos produtos e soluções. 

A área da planta de produção industrial da IBMP é de 2.200 m2, dentro da qual 

existem áreas limpas classificadas e divididas em duas linhas completamente 

independentes entre si. Uma dedicada à fermentação e purificação de proteínas em 

escala industrial e outra dedicada à produção de sondas e iniciadores de DNA para 

utilização em reações de PCR em tempo real. Todos os insumos e produtos fornecidos 

pelo IBMP são fabricados em condições de Boas Práticas de Fabricação (BPF – 

Certificado pela ANVISA) e de Biossegurança, utilizando rígido controle de qualidade 

sobre seus processos de produção e sobre a cadeia de fornecimento de insumos 

nacional e estrangeira. 

Há também, no mesmo campus, uma área de aproximadamente 250 m2 

destinada a prototipagem e validação de dispositivos diagnósticos originados de 

projetos de desenvolvimento da Fiocruz Paraná e do Programa de Desenvolvimento 

Tecnológico em Insumos para Saúde (PDTIS) da Fiocruz, e uma área de 124 m² 

voltada ao escalonamento de processos em fase final de desenvolvimento. 

 

3.3.3 Produtos 

 

Atualmente, o IBMP produz os módulos de amplificação de duas soluções 

diagnósticas que utilizam a plataforma molecular de PCR em Tempo Real. O primeiro 

produto é o Teste NAT Brasileiro, que detecta os vírus HIV, HBV e HCV nas bolsas 
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de sangue doadas para a Hemorrede, evitando assim infecções pós transfusionais 

ocasionadas pela janela imunológica do doador infectado; o segundo é o ZDC 

Molecular, que detecta simultaneamente os vírus causadores da Zika, Dengue e 

Chikungunya. Ambos os testes mencionados possuem registro sanitário, são 

processados e distribuídos ao Ministério da Saúde pelo Instituto de Tecnologia em 

Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). 

 

3.3.4 Módulo de amplificação do Kit NAT HIV/HC/HBV 

 

O principal produto fornecido pelo IBMP é o módulo de amplificação que 

compõe os kits NAT HIV/HCV e NAT HBV (Figura 4) utilizados para controle 

epidemiológico em bolsas de sangue doadas em todo o país. Outros dois módulos 

são integrados para a composição completa do kit: os módulos de detecção e de 

controle. Aproximadamente 3,5 milhões de bolsas de sangue doadas à Hemorrede 

são testadas por ano no Brasil. 

 

 

Figura 4 – Kit para o teste molecular NAT HIV/HCV/HBV. 

Fonte: Ascom/Bio-Manguinhos (2015). 
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Baseado na técnica de PCR em tempo real, abordada pelo item 3.2.2, e 

realizado por uma plataforma automatizada com capacidade de análise simultânea de 

até 552 bolsas de sangue por rotina, a realização do teste diminui drasticamente os 

riscos de transmissão dos agentes patogênicos correspondentes, apresentando alta 

sensibilidade e especificidade. A janela imunológica também é reduzida: de 35 para 

12 dias no caso da hepatite C e de 22 para 10 dias no caso do HIV (SCHUELER, 

2014). 

Responsável pela multiplicação de materiais genéticos específicos 

possivelmente presentes em amostras, o módulo de amplificação produzido pelo 

IBMP é composto por cinco insumos diferentes em duplicata: água RNAse free, 

mistura de PCR, conjunto de sondas, conjunto de iniciadores e enzima transcriptase 

reversa (enzima RT) (Figuras 5 e 6). Destes componentes, apenas a enzima RT não 

é envasada pelo IBMP. 

 

 

Figura 5 – Embalagem final do módulo de amplificação do kit NAT HBV produzido no IBMP. 

Fonte: IBMP, 2017. 

 

 

Figura 6 – Tubos de reagentes que compõem o módulo de amplificação do kit NAT HIV/HCV. 

Tampas transparentes: água RNAse free; Azuis: mistura para PCR; Verdes: conjunto de sondas 

HIV/HCV; Vermelhas: enzima RT; Amarelas: conjunto de iniciadores HIV/HCV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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3.3.5 Novos produtos 

 

Atualmente, o IBMP, além da produção e desenvolvimento de kits para 

diagnóstico molecular, possui em estágio avançado de desenvolvimento duas 

plataformas multiplex de diagnóstico sorológico, uma para atendimento point of care 

e outra para processamento de amostras de alta capacidade. Indo além do 

diagnóstico, a equipe de desenvolvimento do Instituto desenvolveu e está 

aprimorando um sistema de expressão celular de alto rendimento para a produção de 

medicamentos obtidos através de rota biotecnológica, que terá grande potencial para 

uma mudança expressiva e positiva no cenário de P&D e produção de biológicos no 

país.  

Além disso, os repetidos cenários epidêmicos registrados no Brasil pela 

disseminação dos vírus Zika, Dengue e Chikungunya motivaram o desenvolvimento, 

por meio de uma parceria entre IBMP e Fiocruz, do primeiro kit para diagnóstico 

molecular diferencial entre as três doenças disponível no mercado. Seguindo 

conceitos semelhantes ao kit NAT convencional já fornecido pelo IBMP, o novo 

produto apresenta plena aptidão para produção em larga escala, com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e resultados comprovados. 

 

3.3.6 Aumento da demanda e perspectivas futuras 

 

A partir do diagnóstico macro de crescimento da população brasileira, da 

ampliação da rede de monitoramento e controle epidemiológico e de avanços 

tecnológicos no setor da saúde, é possível prever um aumento significativo da 

demanda de produtos e serviços na área da saúde diagnóstica nos próximos anos. 

Neste cenário, a sustentabilidade econômica a longo prazo das estruturas produtivas 

na área de biotecnologia diagnóstica é de vital importância para a garantia da 

capacidade fornecimento de insumos para seus sistemas dependentes. 

Considerando as projeções de avanços significativos nos resultados do IBMP 

nos próximos anos devido à expansão do portfólio atual com a entrada do kit ZDC – 

Zika, Dengue e Chikungunya – e de produtos diversos em fase final de 

desenvolvimento, é de grande importância o planejamento adequado a fim de 

viabilizar expansões e aumentar as chances de sucesso em novos empreendimentos. 
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Deste modo, estudos sobre a capacidade máxima e do funcionamento 

detalhado das linhas de produção é de grande interesse para o Instituto. Assim, diante 

das inúmeras possibilidades e aplicações oferecidas por sistemas de modelagem e 

simulação computadorizados – expostas nos itens seguintes –, o Instituto busca a 

inserção deste tipo de ferramenta em metodologias de planejamento de infraestrutura. 

Este trabalho, portanto, foi desenvolvido com intuito exploratório sobre a 

funcionalidade da abordagem no IBMP. 

 

3.4 MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTADORIZADAS 

 

A crescente competitividade no mercado de diagnósticos moleculares, 

decorrente do surgimento de novas tecnologias e pelo aumento da demanda por 

dispositivos e insumos, tem desafiado empresas a desenvolver e fabricar produtos 

inovadores em tempos cada vez mais reduzidos. 

Além do elevado nível tecnológico envolvido, a complexidade inerente aos 

ambientes de produção nesta área torna o cenário ainda mais desafiador. As normas 

impostas por agências regulatórias como ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – Brasil), FDA (Food and Drug Administration – EUA) e OMS (Organização 

Mundial da Saúde), bem como guias de Boas Práticas de Fabricação, Boas Práticas 

Laboratoriais, Boas Práticas de Engenharia, entre outros (BENSON & KULKARNI, 

2011), tornam imprescindíveis o planejamento e elaboração de estratégias de 

desenvolvimento e produção consistentes para o sucesso de empreendimentos no 

setor. 

Neste cenário, é indispensável que o planejamento da utilização de estruturas 

produtivas ocorra em direção à eficiência e aproveitamento máximos, principalmente 

em momentos econômicos desfavoráveis. A utilização de ferramentas computacionais 

de simulação discreta é de grande valia nestes casos, já que possibilita a 

experimentação de cenários diversos de produção e efeitos de intervenções em 

estruturas já estabelecidas sem que haja necessidade de alterações em sistemas 

reais (MONTEVECHI et al., 2007; HARREL et al., 2004). A utilização deste tipo de 

modelo possibilita, portanto, avaliações mais completas e consistentes sobre riscos e 

benefícios de ações a serem tomadas, tornando o planejamento estratégico mais 

seguro. 
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A modelagem e simulação também é útil para a redução de riscos 

desnecessários decorrentes do excesso de confiança no planejamento de ações, 

apontada como uma das principais causas de ineficiências na tomada de decisões 

(LAMBERT et al., 2012). A análise dos dados coletados de cenários simulados permite 

o ponderamento de riscos e benefícios, tornando mais claras e responsáveis as 

propostas de empreendimentos. 

 

3.4.1 Simulação: Histórico e Classificações 

 

A simulação pode ser definida como a representação virtual da operação de 

um sistema real por um determinado período de tempo, envolvendo a criação de um 

histórico artificial do sistema e a observação do seu comportamento para inferências 

sobre características operacionais do sistema real representado (BANKS et al., 2000). 

Tal abordagem tem motivado sua utilização como ferramenta de suporte para a 

tomada de decisões no setor produtivo, visto que custos e tempo são reduzidos com 

a construção prévia de modelos virtuais para análise de diferentes cenários de 

produção antes da implementação real dos sistemas (SELEIM et al., 2012). 

O conceito de simulação discutido neste trabalho teve seu desenvolvimento 

iniciado no final do século XVIII, quando trabalhos do Comte de Buffon abordaram 

métodos estocásticos para determinar probabilidades de uma agulha transpassar 

linhas em folhas de papel quando arremessada contra elas (BIELAJEW, 2013). No 

entanto, o desenvolvimento de abordagens industriais somente teve início na década 

de 1960, com o desenvolvimento de um modelo de simulação geral para 

representação de uma planta industrial com conjuntos de máquinas alternando entre 

diferentes estados de ocupação e disponibilidade (NANCE, 1993). 

Desde então, a simulação tem evoluído em ritmo acelerado, principalmente 

com abordagens voltadas ao uso militar, como é o caso do surgimento de simuladores 

de voo, navais e submarinos na década de 1980 (ROSEN, 2008). Outro 

acontecimento de importância significante, principalmente com relação à utilização da 

simulação para avaliação de riscos, é o desenvolvimento de técnicas de geração de 

números aleatórios e testes de aleatoriedade no final da década de 1990 

(GOLDSMAN et al., 2010), necessários para a robustez dos modelos gerados. Em 

seguida, na primeira década dos anos 2000, ocorre uma grande revolução na 

capacidade de processamento de dados dos computadores, abrindo novas 
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oportunidades e tornando mais acessível o desenvolvimento de sistemas de 

simulação. 

O desenvolvimento da simulação em suas diversas áreas de aplicação pode 

ser ilustrado pela Figura 7 (MOURTZIS et al., 2014). 

 

 

Figura 7 – Histórico de evolução da simulação em diversas plataformas. Adaptado. 

Fonte: Mourtzis et al., 2014. 

 

Tal revolução computacional, somada ao crescente número de pesquisas 

realizadas nos últimos anos (Figura 8), consistiu em um marco para a simulação e 

modelagem de sistemas, possibilitando o desenvolvimento de diversas ferramentas 

de simulação computadorizadas atualmente utilizadas pelos mais diversos ramos 

industriais. Assim, o surgimento de novas técnicas ampliou o campo da simulação 

com múltiplas teorias e abordagens, que motivam uma taxonomia da área baseada 

em três parâmetros bem definidos: tempo, aleatoriedade e organização de dados. 
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Figura 8 – Número de publicações relacionadas à simulação no decorrer das últimas décadas. 

Fonte: Mourtzis et al. (2014). 

 

Desta forma, os modelos de simulação podem ser classificados de acordo 

com o Quadro 1: 

 

Parâmetro Classificação 

Tempo 

Estático Dinâmico 

O estado do modelo independe do 
tempo de simulação. 

As condições do modelo evoluem com o 
tempo. 

Aleatoriedade 

Determinístico Estocástico/Probabilístico 

Não existe a ocorrência de eventos 
aleatórios, de forma que a execução 
repetida dos modelos levará sempre 
ao mesmo resultado. 

Marcado pela presença de eventos 
aleatórios, de forma que a repetida 
execução do modelo leva a resultados 
distintos. 

Organização 
de dados 

Discreto Contínuo 

Os valores das variáveis de interesse 
são alterados em intervalos de tempo 
regulares e limitados ou a partir da 
ocorrência de eventos específicos no 
modelo. 

Os valores das variáveis de interesse 
são apresentados de modo contínuo em 
relação ao tempo, de forma que o 
modelo trabalha com infinitos intervalos 
de valores. 

Quadro 1 – Classificação de modelos de simulação. 

Fonte: Sulistio et al. (2004). 

 

Do mesmo modo, outras classificações foram propostas para sistemas de 

simulação. Segundo Möller (2014), os sistemas computadorizados de simulação 
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podem ser classificados em dois grandes grupos: Sistemas de Simulação de 

Propósito Geral (GPSP) e Sistemas de Simulação Orientados a Aplicações (AOSP). 

Os representantes da classe GPSP, também chamados de linguagens de 

simulação, apresentam maior flexibilidade de uso devido aos modelos desenvolvidos 

em códigos. A complexidade e necessidade de conhecimento de programação, no 

entanto, dificultam suas utilizações. Exemplos desse grupo são: GPSS, SIMSCRIPT 

III, MODSIM II, SIMAN V e SLAMSYSTEM. 

Os modelos da classe AOSP, por sua vez, foram desenvolvidos para 

aplicações específicas, com interfaces gráficas baseadas em caixas de diálogo, 

menus, entre outros. Embora tais características reduzam a flexibilidade dos sistemas, 

também conferem maior acessibilidade aos recursos, facilitando sua utilização. 

Exemplos AOSP voltados à manufatura são: AutoMod, Enterprise Dynamic, Flexsim, 

ProModel, QUEST, SIMFACTORY II.5 e WITNESS (CANTÚ-GONZÁLEZ et al., 2016). 

 

3.4.2 Simulação de Eventos Discretos 

 

Base para o desenvolvimento do trabalho aqui apresentado, a simulação de 

eventos discretos (DES) é o método de simulação mais utilizado globalmente para a 

representação de sistemas de manufatura (RABELO, 2004). Entre as aplicações mais 

comuns estão (KULKARNI et al., 2015; SELEIM et al., 2012): 

 Simulação de sistemas durante a etapa de design a fim de avaliar suas 

características em termos de tempos de fluxo, produtividade e materiais 

necessários; 

 Avaliação de desempenho do sistema quanto à utilização de máquinas, tempo 

de ociosidade de equipamentos, tempo de manipulação e tempo de processo 

em diferentes layouts e cenários de operação; 

 Design do sistema para determinação do número requerido de cada tipo de 

equipamento, número de robôs para transporte, tamanho de estoque, etc.; 

 Comparação de estratégias de operação, heurísticas de manipulação de 

materiais, utilização de operadores humanos, entre outros. 

 Estudos de variabilidades dentro do processo e seus efeitos na utilização de 

recursos e tempos de processo; 
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Nesta modalidade de simulação, os componentes do modelo são 

apresentados como objetos contendo atributos específicos variáveis, que podem ser 

alterados em resposta a múltiplos eventos do sistema – simultâneos ou não – com 

espaçamentos temporais variados durante a execução do modelo (SCHRIBER; 

BRUNNER; SMITH, 2009). Em modelos voltados à manufatura, por exemplo, 

máquinas e operadores são objetos, enquanto suas disponibilidades e tempos de 

processos são seus atributos. Os eventos, por sua vez, podem ser a distribuição de 

itens pelo sistema, a chegada de ordens de produção ou a quebra de máquinas 

específicas (POLLACIA, 1989). 

A consideração da simulação discreta computadorizada como modo de 

simulação mais empregado atualmente pela indústria de manufatura é baseada 

principalmente na relativa facilidade de uso atrelada à disponibilidade de softwares 

comerciais com interfaces amigáveis e instintivas, a possibilidade de inclusão de 

elementos estocásticos e a capacidade de acompanhamento de componentes 

individuais do sistema – com a possibilidade de extração de indicadores de 

desempenho sobre cada um deles (RABELO, 2004). 

Outros fatores são relevantes para o posicionamento de destaque, como a 

possibilidade de extração de informações de difícil coleta em sistemas reais, a 

previsão de prováveis estados de operação considerando tendências para condições 

futuras – o que permite o planejamento e antecipação de ações – e a facilidade de 

testes de resposta do sistema a possíveis eventos adversos de baixa probabilidade 

(CANTÚ-GONZÁLES et al., 2016). 

No entanto, diversas limitações têm sido relatadas na literatura quanto à 

utilização deste tipo de abordagem na representação de sistemas reais. Enquanto 

sistemas reais são dinâmicos e sofrem constantes alterações, a simulação é 

relativamente rígida quanto a sua estrutura e seus parâmetros, exigindo cautela dos 

avaliadores quanto a sua validade no decorrer de longos períodos de tempo. Além 

disso, produtos e processos complexos exigem simulações de alto desempenho, que 

requerem uma grande capacidade computacional e computadores de custo elevado. 

Outra limitação expressiva no campo da simulação é que, embora exista uma 

vasta gama de funções e recursos, a maior parte das ferramentas tem foco em 

somente uma pequena porcentagem delas, havendo pouca colaboração entre 

diferentes domínios e pouca integração entre plataformas, tornando difícil a 

interoperabilidade e cooperação entre diferentes sistemas (MOURTZIS et al., 2014). 
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Deste modo, a aplicação da modelagem e simulação em sistemas de 

manufatura, embora seja promissora e de interesse para vários setores industriais, 

ainda é uma atividade não-trivial que requer grande esforço no design, implementação 

e manutenção de sua validade. Os custos e o tempo envolvidos, por exemplo, são 

comparáveis à implementação do sistema real em alguns casos, já que há carência 

de mão-de-obra especializada e de ferramentas que tornem realmente fácil e rápido 

criar modelos de simulação. 

 

3.4.3 Softwares de simulação 

  

As primeiras linguagens especializadas para modelagem e simulação de 

eventos discretos foram o Sistema de Simulação Programável de Gordon (GPSS) e a 

Simscript (POLLACIA, 1989). A evolução das tecnologias computacionais e 

ferramentas de programação, por sua vez, gerou um grande número de softwares 

disponíveis atualmente no mercado, como exemplificado no Quadro 2. 

 

Agent Factory HLA_Agent PDES-MAS 

AgentScript HLA_RePast PS-I 

AgentSheets IDEA Repast-J/Repast-3 

AnyLogic (2D/3D) Insight Maker Repast HPC 

AOR Simulation JAMSIM Repast Simphony (2D/3D) 

Ascape Janus SeSAm 

BehaviourComposer (2D/3D) JAS SimAgent 

Brahms JAS-mine SimBioSys 

Cormas jES SimEvents (MATLAB) 

CybelePro LSD (2D/3D) Simio (2D/3D) 

Echo MASON (2D/3D) SimJr 

Envision MASS SimSketch 

Eve Mathmatica (Wolfram) Simul8 

ExtendSim (2D/3D) MATSim SOARS 

FLAME Mimosa StarLogo 

FlexSim MIMOSE Sugarscape 

Framsticks (2D/3D) MOBIDYC Swarm 

GALATEA Modgen UrbanSim 

GAMA (2D/3D) NetLogo (2D/3D) VisualBots 

GROWLab Pandora VSEit 

Quadro 2 – Exemplos de Softwares de simulação voltados à manufatura. 

Fonte: Abar et al. (2017). 
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A ampla diversidade de softwares disponíveis no mercado exige a 

comparação entre as diferentes plataformas para seleção da melhor opção para o fim 

pretendido. Desta forma, alguns critérios podem ser empregados para melhor 

direcionamento da decisão, entre eles (ABAR et al., 2017): 

 Código-fonte, disponibilidade online e licença para distribuição; 

 Tipos de agentes e os mecanismos de interação durante a simulação; 

 Fornecimento de bibliotecas de componentes para incorporação no modelo; 

 Disponibilidade de interfaces gráficas para edição de códigos e para a execução 

das simulações; 

 Sistema operacional e hardware necessário para modelagem e execução; 

 Esforço requerido para desenvolvimento de modelos. 

 

3.4.4 FlexSim® 

 

Selecionado para o desenvolvimento deste trabalho, o software FlexSim® 

consiste em uma plataforma comercial estadunidense de modelagem e simulação de 

eventos discretos voltada principalmente ao estabelecimento de modelos virtuais 

completos de sistemas de produção e logística industriais. 

Destaque no cenário global de simulação nos últimos anos, o software reúne 

ferramentas de interesse para desenvolvimento e apresentação de modelos, entre 

elas (SIMÓN-MARMOLEJO et al., 2013): 

 Ambiente de visualização 3D dinâmico de simulação para acompanhamento 

em tempo real – de simples integração com plataformas clássicas de CAD, 

permitindo a importação de elementos gráficos em extensões como .dwg, .dae 

e .3ds; 

 Apresenta uma ampla biblioteca nativa que permite abordar situações 

complexas sem a necessidade de edição de códigos e programações 

computacionais complexas; 

 Possui, simulação orientada a objetos, o que permite melhor visualização do 

fluxo de produção; 

 Além de possibilitar a simulação de sistemas discretos, também admite o 

processamento de modelos contínuos e híbridos; 
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 Integra ferramentas de otimização e estatística para a avaliação rápida de 

novas condições e cenários; 

 Os tempos utilizados pelo software podem ser expressos por meio de 

distribuições de probabilidade bem definidas, aumentando a precisão do 

modelo e facilitando a sua validação; 

 Todos os gráficos, relatórios e outros dados estatísticos coletados podem ser 

revisados em detalhe simultaneamente à execução do modelo. 

 

Outro fator determinante para a escolha do FlexSim® como software de 

simulação neste trabalho foi a existência do módulo integrado de programação 

Process Flow. Tal módulo concentra toda a lógica do modelo de simulação em forma 

de fluxogramas de tarefas (Figura 9), substituindo de forma simplificada e eficiente a 

necessidade de programação e edição de códigos complexos. A maior organização 

do modelo conferida por este artifício torna a plataforma mais intuitiva e acessível, 

facilitando o uso da ferramenta por usuários não especializados em simulação. 

A introdução deste novo conceito, que pode operar de modo individual ou como 

apoiador do modelo 3D, facilitou consideravelmente a customização de modelos e 

tornou mais rápidas e precisas as alterações lógicas necessárias (CUEVA, 2016). 

 

 

Figura 9 – Exemplo de lógica de simulação representada no módulo Process Flow. 

Fonte: FlexSim® < https://www.flexsim.com/next-generation-simulation-modeling-process-

flow/> 
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Os dados gerados pela execução do modelo de simulação, por sua vez, são 

passíveis de tratamento por painéis de visualização de dados personalizáveis capazes 

de interpretações estatísticas diversas. O software apresenta uma grande diversidade 

de modelos de análise nativos à interface, facilitando a geração de relatórios de 

desempenho por usuários pouco proficientes na ferramenta. 

Tal abordagem permite o acompanhamento em tempo real de indicadores de 

interesse, explicitando informações como porcentagens de utilização de recursos, 

distribuição de componentes entre atividades, formação de gargalos em etapas 

específicas, tempos de processamento locais e gerais, entre outros (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – Exemplo de possível dashboard para análise de dados gerados pela simulação com 

FlexSim®. 

Fonte: http://wikifab.dimf.etsii.upm.es/wikifab/index.php/Imagen:Dashboard_v2_09044.png 
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A fim de aumentar a robustez dos modelos estocásticos/probabilísticos 

gerados, o software apresenta integração com o módulo ExpertFit. Tal ferramenta 

permite o processamento de dados tabulados e a determinação da melhor distribuição 

de probabilidade que os representa, bem como a definição de valores de parâmetros 

a serem inseridos na programação do modelo. Este recurso também possibilita a 

inserção de curvas de distribuição de probabilidades nas mais diversas atividades 

componentes do modelo, tornando a representação virtual mais próxima da realidade 

(AVERILL M. LAW & ASSOCIATES, 2018). 

Adicionalmente, as futuras perspectivas de integração de ferramentas de 

inteligência artificial aos modelos desenvolvidos por este software e as oportunidades 

que acompanham tal possibilidade têm incentivado a sua gradual implementação nas 

atividades da equipe do IBMP. 

A utilização da plataforma de simulação FlexSim® geralmente consiste nas 

seguintes etapas, descritas por Zhu et al. (2014): 

 

1. Análise inicial do sistema alvo da simulação, determinando entradas, objetos 

e processos a serem simulados; 

2. Coleta de dados considerando as metas pré-estabelecidas para a execução 

usual da simulação e as condições iniciais/ variáveis internas do sistema; 

3. Concepção do modelo do sistema, definindo entidades do sistema com base 

em eventos discretos por meio de fluxogramas e/ou diagramas; 

4. Construção efetiva do modelo de simulação, confirmando a forma de 

armazenamento de dados e escolhendo o software de acordo com as 

características do sistema; 

5. Validação do modelo; 

6. Simulação propriamente dita, buscando compreender alterações nos 

resultados de acordo com diferentes entradas e mecanismos do modelo; 

7. Análise dos resultados da simulação. 

 

Desta forma, a construção dos modelos de simulação apresentados por este 

trabalho segue lógicas muito semelhantes ao proposto anteriormente, sendo descrita 

de forma detalhada no capítulo 4. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Adotou-se como estratégia para o estudo da capacidade da infraestrutura 

atual a virtualização da linha de processamento da planta de produção em questão, 

abordando os processos de finalização dos insumos que compõem os kits NAT 

HIV/HCV e NAT HBV. 

Embora a fábrica de insumos seja constituída também por uma linha voltada 

à produção de proteínas, este trabalho tem como foco único o estudo da linha de 

processamento. Tal fato se deve à impossibilidade de discretização satisfatória das 

atividades que compõem a segunda linha e ao volume reduzido de registros históricos 

dos processos, o que torna inviável a abordagem da linha de proteínas no nível de 

detalhamento pretendido neste estudo. 

A fim de cumprir com os objetivos propostos na seção 2 deste trabalho, a 

metodologia de desenvolvimento do modelo virtual da linha de processamento do 

IBMP e de estudo de sua capacidade tem como base as etapas sugeridas por Zhu et 

al. (2014), apresentadas na Figura 11: 

 

 

 

Figura 11 – Etapas de desenvolvimento seguidas para modelagem e simulação das etapas de 

finalização da linha de processamento de insumos do IBMP. Adaptado. 

Fonte: Zhu et al. (2014). 
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4.2 PREMISSAS E ANÁLISE INICIAL DO SISTEMA ALVO 

 

As etapas de finalização de produtos na linha de processamento do IBMP 

ocorrem em três diferentes salas, sendo duas delas destinadas ao envase dos 

insumos, denominadas Envase 1 e Envase 2, e outra voltada à montagem dos 

módulos e empacotamento final do produto. As áreas destinadas à finalização são 

compactas e equipadas, atualmente, com equipamentos de operação essencialmente 

manual. 

O estudo trata da utilização de tais salas para a finalização dos insumos 

relativos aos módulos de amplificação dos kits NAT HIV/HCV e NAT HBV. Deste 

modo, levando em conta que a enzima RT somente é manipulada pelo IBMP na fase 

de montagem, oito diferentes insumos são considerados na fase de envase: 

 

NAT HIV/HCV 

 

 Água RNAse free 

NAT HBV 

 

 Água RNAse free 

 Sondas HIV/HCV  Sonda HBV 

 Iniciadores HIV/HCV  Iniciador HBV 

 Mix de PCR  Mix de PCR 

 

A fase de montagem e empacotamento final, por sua vez, apresenta dois 

processos principais: montagem de módulos de amplificação NAT HIV/HCV e 

montagem de módulos de amplificação NAT HBV. 

As etapas de finalização da linha de processamento somam, portanto, oito 

processos diferentes, que são executados seguindo um modelo de produção puxado. 

Por conseguinte, a programação de emissão das ordens de produção é dependente 

da demanda do mercado. 

Atualmente, as encomendas de produtos, responsáveis por puxar a emissão 

de ordens de produção, são realizadas por um cliente único (Bio-Manguinhos) em uma 

programação trimestral de número de módulos, que serve de base para a elaboração 

de cronogramas internos de produção. Tal cronograma deve funcionar de forma a 

permitir o encaixe de atividades relacionadas a outros produtos em desenvolvimento 

ou produção pelo IBMP, como é o caso da produção inicial dos kits de diagnóstico 

molecular ZDC – voltado para o diagnóstico de zika, dengue e chikungunya –, que 

apresenta histórico de produção insuficiente para sua inclusão neste estudo. 
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A distribuição das atividades em cada sala depende da disponibilidade das 

áreas e da disponibilidade de equipe, que atualmente sofrem interferências de outros 

processos existentes na planta, como o preparo de soluções em outras salas, 

atividades administrativas diversas como a elaboração de documentos e 

treinamentos, e impressão/conferência de etiquetas. Tais processos secundários 

foram desconsiderados no presente estudo a fim de reduzir a complexidade dos 

modelos de simulação. 

A equipe de colaboradores responsável pela realização de todas as atividades 

é composta por operadores intercambiáveis e de desempenho equivalente, de modo 

que qualquer operador pode realizar quaisquer atividades do fluxo de produção 

seguindo as mesmas distribuições de tempos de processos. Toda atividade realizada 

demanda a presença de um operador adicional como verificador a fim de cumprir 

exigências de órgãos regulatórios da área. Os operadores trabalham em um regime 

de oito horas diárias, das 08:00 às 17:00 horas, cinco dias por semana. 

 

4.3 CONCEPÇÃO DO MODELO DO SISTEMA 

 

O modelo geral de funcionamento do sistema foi concebido a partir da coleta 

de informações sobre cada um dos oito processos envolvidos neste estudo, o que 

possibilitou a elaboração de fluxogramas de processos a partir de manuais de 

produção e de observações da execução das atividades. 

Tais informações fornecem a base para o maior discernimento sobre as 

características necessárias dos modelos de simulação a serem construídos para os 

processos, levando à definição de recursos, entidades e lógicas de programação 

necessárias para a concepção do modelo em questão. Entre eles é possível citar as 

operações unitárias envolvidas, os objetos de transição entre as operações, os 

equipamentos utilizados, os operadores requeridos e os espaços onde as atividades 

ocorrem. 

As Figuras 12, 13, 14, 15 e 16 apresentam os fluxogramas estabelecidos para 

a elaboração do modelo. Devido à existência de etapas equivalentes em diferentes 

processos, as descrições de cada uma das operações unitárias que compõem os 

fluxogramas são apresentadas após as figuras citadas. 
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Figura 12 – Fluxograma de processo para o envase de sondas dos módulos HIV/HCV e HBV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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Figura 13 – Fluxograma de processo para o envase de iniciadores dos módulos HIV/HCV e HBV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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Figura 14 – Fluxograma de processo para o envase de água RNAse free para os módulos HIV/HCV e HBV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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Figura 15 – Fluxograma de processo para o envase da mistura de PCR para os módulos HIV/HCV e HBV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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Figura 16 – Fluxograma de processo para a montagem e empacotamento final para os módulos HIV/HCV e HBV. 

Fonte: IBMP, 2017. 
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As etapas apresentadas pelos fluxogramas podem ser definidas da seguinte 

maneira: 

 

Envase 

 

 Emissão da ordem de produção: ativador para a execução dos fluxos de 

produção apresentados; 

 Preparo da sala: atividades de limpeza, posicionamento e checagem de 

materiais, documentos, tubos e insumos necessários para a realização de 

todas as etapas subsequentes no processo de envase. Os procedimentos são 

realizados em diversas localizações da sala. 

 Formulação: mistura de soluções, diluições e/ou preparo de frascos “pulmão” 

com volumes superiores de insumos para posterior distribuição nos microtubos. 

Processo realizado somente na cabine de biossegurança. 

 Aliquotagem: distribuição de volumes específicos de insumos em microtubos 

localizados em estantes posicionadas na fase de preparo da sala. O processo 

é realizado por micropipetadores semiautomáticos e somente dentro da cabine 

de biossegurança. 

 Fechamento de tubos: posicionamento de tampas e fechamento de microtubos 

já envasados; 

 Etiquetagem: fixação de etiquetas previamente impressas nos microtubos. Esta 

atividade pode ser realizada em qualquer bancada da sala correspondente, 

sem necessidade de uma cabine de biossegurança. 

 Centrifugação: posicionamento manual de microtubos em um rotor para 

centrifugação. A atividade também inclui a retirada de tubos após o processo. 

 Fechamento e etiquetagem: Etapa exclusiva do processamento da mistura de 

PCR. A inversão de etapas mostrada na Figura 15 ocorre devido as 

peculiaridades resultantes do tipo de insumo. Deste modo, os microtubos são 

fechados dentro da cabine de biossegurança e retirados em seguida para a 

etiquetagem em bancada. 

 Abertura de tubos: Etapa também exclusiva da mistura de PCR, a abertura 

ocorre após a etiquetagem dos tubos e dentro da cabine de biossegurança, 

possibilitando a aliquotagem dos microtubos já etiquetados. 
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Montagem/Empacotamento Final 

 

 Montagem de cartuchos: montagem da embalagem secundária (caixa de 

papelão) do módulo de amplificação. 

 Rotulagem: colagem de etiqueta identificadora do módulo. 

 Preparo da sala: limpeza, separação de materiais, documentos e insumos 

necessários. 

 Conferência de insumos: checagem dos insumos separados com o conteúdo 

referente à ordem de produção expedida. 

 Montagem das bandejas e colocação dos insumos nos berços: inserção de 

microtubos em suportes em bandejas. 

 Colocação de suportes em cartuchos + lacre: inserção de suportes já 

preenchidos com microtubos nos cartuchos e fechamento do lacre, finalizando 

a embalagem secundária e  

 Plastificação: embalagem de módulos com papel filme. 

 Paletização: consolidação de conjuntos de módulos, envolvendo-os com papel 

filme. 

 

Todas as atividades que apresentem os insumos Mistura de PCR e Enzima 

RT devem apresentar rígido controle de temperatura, realizado por meio da 

distribuição de bandejas de gelo seco para alocação dos insumos durante a 

manipulação. 

Assim como os próprios nomes sugerem, as atividades de envase são 

realizadas nas salas Envase 1 e Envase 2, enquanto todas as atividades de 

montagem são realizada na sala de Empacotamento Final. 

Os recursos considerados no modelo consistem em operadores, 

equipamentos e salas, sendo sua disponibilidade alterada conforme o progresso das 

atividades. 

As lógicas de programação consideradas dependem das relações de 

dependência e linearidade temporal das etapas, ou seja, acontecem de forma 

cronológica, não permitindo a reordenação de operações devido as características 

dos processos. 
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Considerando a característica puxada do sistema, a demanda criada pelos 

pedidos do cliente deve refletir nas entradas do modelo. Desta forma, a demanda de 

lotes requisitados pelo cliente influencia diretamente a entradas do modelo. A fim de 

tornar mais realistas os tempos de processo, a demanda de lotes é convertida em 

números de microtubos, que consistem nas entidades de trânsito entre as diversas 

etapas de processamento. 

A tomada de tempos de processo, portanto, é realizada de forma a aproximar-

se o máximo possível do tempo de processamento por microtubo, enquanto os 

métodos de coleta variam de acordo com o tipo de processo considerado. 

Levando em conta os objetivos do trabalho de elaborar um modelo virtual da 

linha de processamento e de determinar a capacidade produtiva máxima da linha de 

finalização a partir da consideração de números pré-determinados de colaboradores 

no grupo, adotou-se como premissa para construção do modelo que os operadores 

apresentam o desempenho constante, sem variações decorrentes de cansaço ou 

repetibilidade. 

Os diferentes processos da linha abordados, por sua vez, apresentam 

relações de interdependência baseadas na disponibilidade de insumos provenientes 

de etapas anteriores. Enquanto os processos de envase podem ocorrer de forma 

independente entre si, os processos de montagem ocorrem somente após a 

conclusão dos processos de envase de todos os componentes do kit de amplificação. 

A emissão de ordem de produção para montagem, portanto, ocorre somente após a 

finalização de pelo menos uma ordem de produção de cada tipo de insumo que 

compõe o produto final. 

Outro ponto a ser considerado é a influência de conceitos de boas práticas de 

fabricação dos insumos. Embora os processos de montagem de módulos HIV/HCV e 

HBV sejam basicamente os mesmos, a montagem dos dois produtos deve ocorrer de 

modo totalmente independente. 

A observação quantitativa de entidades manipuladas pelos colaboradores 

durante as operações é determinante para a virtualização correta das condições 

atuais da linha de finalização e para a validação do modelo aqui construído, já que os 

tempos operacionais coletados são diretamente afetados pelas quantidades 

manipuladas. 

Neste aspecto, cada módulo é constituído por cinco insumos distintos em 

duplicata – totalizando 10 tubos – inseridos em um cartucho que forma sua matriz. A 
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finalização individual da embalagem secundária de cada módulo é seguida pela 

consolidação dos módulos em conjuntos de oito unidades durante a etapa de 

paletização. A demanda mensal média é de 1056 módulos de NAT HIV/HCV e 1056 

módulos de NAT HBV, totalizando 2112 módulos montados e 16896 tubos envasados 

por mês quando os dois produtos são considerados. 

Além da demanda usual de insumos exigida para atender aos produtos 

comercializados, deve haver produção adicional para o controle de qualidade e ao 

setor de pesquisa e desenvolvimento, que utiliza insumos fornecidos pela planta de 

produção. Tal fato justifica a existência de divergências entre o número de tubos 

demandados para o fornecimento aos clientes e o número real de tubos produzidos 

na realidade. Isto, no entanto, não afeta os estudos de capacidade da linha de 

finalização. 

A classificação do sistema estudado é essencial para a determinação dos 

passos seguintes à concepção do modelo do sistema, sendo fundamental para traçar 

estratégias de estruturação do modelo de simulação. Desta forma, tendo em vista as 

classes apresentadas no item 3.4.1, o sistema estudado pode ser classificado como: 

 Dinâmico em relação ao tempo: as variações decorrentes da distribuição de 

atividades em diferentes etapas de produção fazem com que as condições do 

modelo evoluam no decorrer do tempo; 

 Estocástico/Probabilístico quanto à aleatoriedade: a influência de fatores de 

desempenho dos operadores e a abordagem pontual de tempos de processo, com 

a construção de curvas de probabilidade afetadas pela utilização de diferentes 

tabelas de números aleatórios, marcam a aleatoriedade do modelo; 

 Discreto quanto à organização de dados: a interdependência de etapas e 

atividades nos fluxos de processo está baseada na ocorrência de eventos como, 

por exemplo, a ocupação de máquinas, finalização de processos e recrutamento/ 

disponibilização de operadores. 

 

Deste modo, o sistema será tratado a luz de estratégias e recursos 

direcionados à simulação computadorizada de eventos discretos, com ênfase na 

aplicação de probabilidades na geração de eventos. 
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4.4 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

Os modelos de simulação construídos no desenvolvimento desse trabalho 

tiveram como base as premissas e a análise inicial do sistema apresentadas no  

item 4.2, os dados e os fluxos do sistema apresentados no item anterior. Tais 

características foram processadas, inicialmente, de forma a virtualizar todas as 

operações de finalização da linha de processamento, criando um ambiente de 

simulação computadorizado capaz de fornecer dados suficientes para análises de 

efeitos ocasionados por modificações nas condições-padrão de funcionamento da 

linha de finalização. 

As características específicas voltadas à manufatura presentes no sistema e 

nos objetivos de interesse, bem como a ausência de uma equipe especializada em 

programação de códigos complexos aplicados a simulação, motivaram a escolha de 

um Sistema de Simulação Orientado a Aplicações (AOSP). A maior acessibilidade a 

recursos gráficos e de programação nesta modalidade facilitam a implementação de 

tal ferramenta no IBMP, possibilitando a geração de resultados em menor tempo. 

Tendo em vista a compatibilidade do modelo do sistema com a utilização de 

ferramentas computadorizadas de modelagem e simulação de eventos discretos, bem 

como as vantagens apresentadas no item 3.4.4, o software FlexSim® foi selecionado 

para o desenvolvimento deste estudo. 

O modelo de simulação computadorizado tem como base três módulos 

principais oferecidos pelo software: tabelas globais, Process Flow e ambiente 3D de 

simulação. Cada um desses módulos e suas contribuições para o modelo são 

abordados nos itens seguintes. 

 

4.4.1 Cronoanálises e tabelas globais 

 

A modelagem computadorizada do sistema teve como ponto de partida a 

discretização das etapas apresentadas pelos fluxogramas expostos na concepção do 

modelo do sistema. Cada uma das etapas foi dividida em subprocessos passíveis de 

cronoanálises, que foram realizadas de modo a obter quantidades estatisticamente 

significativas de dados a respeito de cada atividade desenvolvida pelos operadores. 

As tomadas de tempo foram realizadas em campo, com o auxílio de cronômetros e 

com o preenchimento de planilhas como as apresentadas no Apêndice A. 
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Os subprocessos comuns a mais de um tipo de insumo foram organizados de 

forma a constituir somente um conjunto de dados para análise. A equivalência 

operacional, principalmente com relação ao tempo de processo para cada um deles, 

faz com que a unificação dos dados torne o modelo mais versátil e válido para uma 

maior diversidade de insumos. 

As cronoanálises, por sua vez, foram diferentes para cada subprocesso de 

acordo com o número de repetições por ordem de produção. Aquelas operações 

repetidas menos de 10 vezes em cada ordem de produção tiveram seus dados 

processados para a geração de médias aritméticas de tempos de processo, enquanto 

as operações repetidas mais de 10 vezes tiveram seus tempos convergidos para a 

geração de curvas de probabilidade. A última função foi realizada por meio de análise 

utilizando o software integrado ExpertFit – exposto anteriormente no item 3.4.4 –, por 

meio do qual a melhor distribuição de probabilidade e os respectivos parâmetros de 

representação foram obtidos para cada subprocesso. As distribuições de 

probabilidade dos subprocessos tratados pelos ExpertFit são apresentadas pelo 

Apêndice B. 

A quantidade de dados coletados em cada tomada de tempo variou conforme 

a frequência de eventos em cada operação. Desta forma, foram coletados tempos de: 

 

 Todos os eventos únicos; 

 Aproximadamente 50% dos eventos que ocorrem entre 29 e 77 vezes; 

 Aproximadamente 13% dos eventos que acontecem entre 240 e 466 vezes; 

 Aproximadamente 3% dos eventos que acontecem mais de 2000 vezes. 

 

A divisão dos subprocessos entre os dois tipos de cronoanálise, por sua vez, 

é apresentada pelo Quadro 3. 
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ENVASE 

Médias aritméticas Curvas de distribuição de probabilidades 

Preparo da sala 

Formulação 

Setup do dispensador 

Verificação de documentos 

Organização final da sala 

Organização de microtubos em estantes 

Aliquotagem 

Abastecimento de ponteira 

Posicionamento de tampas 

Rosqueamento de tampas 

Etiquetagem de tubos 

Setup da centrifugação 

Centrifugação 

Retirada da centrifugação 

  

MONTAGEM 

Médias aritméticas Curvas de distribuição de probabilidades 

Preparo da sala 

Retirada de insumos 

Colocação de gelo sobre suportes 

Organização final da sala 

Colocação de gelo na base dos suportes 

Colocação de gelo sobre insumos 

Armazenamento 

Posicionamento de insumos nos suportes 

Conferência de etiquetas 

Distribuição de insumos em suportes 

Transferência de suportes para bandejas 

Empacotamento e lacre 

Plastificação 

Paletização 

Quadro 3 – Divisão de subprocessos de acordo com o tipo de cronoanálise. 

Fonte: O autor 

 

Os tempos de processo tratados pelos métodos expostos foram incluídos em 

tabelas globais de referência disponibilizadas pelo software, que possibilitam a 

definição de valores que são diretamente referenciados na simulação. Desta forma, 

as tabelas globais consistem em tabelas de controle geral do modelo, apresentando 

de forma sintética todos os valores empregados pelo modelo na simulação do sistema. 

A principal vantagem de utilização deste tipo de artifício consiste no fato de, 

caso alguma alteração de valores de variáveis seja necessária, não é preciso alterar 

as entradas diretamente em todos os objetos do modelo afetados, mas sim apenas 

um valor na tabela global. 

As tabelas globais também foram utilizadas para abrigar as quantidades de 

referência processadas pelo modelo de simulação. Tal utilização tem como principal 
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vantagem a possibilidade de alteração de capacidades de equipamentos, tamanhos 

de lotes, quantidades de equipamentos utilizados, entre outros, facilitando a geração 

de novos cenários. 

As tabelas globais utilizadas podem ser visualizadas nas Tabelas 1, 2, 3 e 4: 

 

 

Tabela 1 – Parâmetros de tempos de processo, em segundos, para cada um dos subprocessos 

envolvidos no envase de insumos. 

Subprocesso 
Parâmetro 

1 (s) 
Parâmetro 

2 (s) 
Parâmetro 

3 (s) 
Parâmetro 

4 (s) 

Preparo da sala para envase 900 0 0 0 

Organização Cabine 900 0 0 0 

Organização de microtubos em 1 
estante – LogLogistic 

35,11 49,17 8,4 0 

Formulação - Média 1350 0 0 0 

Setup Dispensador - Média 72 0 0 0 

Aliquotagem Água_- LogLogistic 0,84 0,22 3,55 0 

Aliquotagem Iniciador - LogLogistic 0,59 0,13 3,74 0 

Aliquotagem Sonda - Beta 0,89 1,1 0,93 0,73 

Aliquotagem Mix - LogLogistic 1,23 0,22 2,72 0 

Abastecimento de Ponteira -  Água - 
Log Laplace 

9,55 3,67 3,32 0 

Abastecimento de Ponteira -  Iniciador 
- Beta 

12,92 43,3 1,64 5,44 

Abastecimento de Ponteira -  Sonda -  
LogLogistic 

12,02 3,54 2,6 0 

Abastecimento de Ponteira -  Mix Log-
Laplace 

7,85 5,75 2,21 0 

Posicionamento de tampas - Pearson 
TypeV 

0,33 12,95 7,76 0 

Rosqueamento de tampas - Gama 0,42 0,29 2,58 0 

Etiquetagem - LogLogistic 0,86 4,54 3,6 0 

Centrifugação Setup - InvertedWeibull 10,82 17,3 4,48 0 

Centrifugação - LogLaplace 17,76 4,19 2,7 0 

Centrifugação Retirada - LogLogistic 6,25 22,4 4,05 0 

Verificação de documentos - Média 300 0 0 0 

Organização Final da sala - Média 300 0 0 0 

Tempo Release Batch Estantes 90 0 0 0 

Tempo Release Batch Centrífuga 120 0 0 0 

Organização de Microtubos – Mix - 
JhonsonsSB 

1,08 5,78 0,8 1,32 

Fonte: o autor 
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Tabela 2 – Parâmetros de quantidades, em unidades, envolvidas no envase de insumos. 

Parâmetro Quantidade (un) 

 Tubos de água por lote 2303 

 Tubos de iniciadores por lote 2260 

 Tubos de sondas por lote 2330 

 Tubos de mix por lote 1185 

 Estantes - Água 30 

 Estantes - Iniciadores 30 

 Estantes - Sondas 30 

 Estantes - Mix 16 

 Dispensações por ponteira - Água 16 

 Dispensações por ponteira - Iniciadores 83 

 Dispensações por ponteira - Sondas 55 

 Dispensações por ponteira - Mix 11 

 Espaços na estante comum 80 

 Quantidade para pesagem 240 

 Tubos por centrífuga 30 

 Espaços na estante gelada - Mix 22 

Fonte: o autor 

 

 

Tabela 3 – Parâmetros de tempos de processo, em segundos, para cada um dos subprocessos 

envolvidos na montagem/empacotamento final dos módulos. 

Subprocesso 
Parâmetro 

1 (s) 
Parâmetro 

2 (s) 
Parâmetro 

3 (s) 
Parâmetro 

4 (s) 

Preparo da sala - Média 600 0 0 0 

Retirada de insumos - Média 165 0 0 0 

Posicionamento de suportes - LogLogistic 0 4,17 3,73 0 

Gelo sobre suportes - Média 300 0 0 0 

Conferência - Beta 4,19 63,01 0,92 4,25 

Distribuição de insumos - Johnson SB 1,21 24,16 2,85 1,45 

Transferência para bandeja - Beta 9,7 39,53 3,58 3,86 

Empacotamento e lacre - Pearson VI 0 2,1 98,18 24,26 

Plastificação - LogLogistic 0 12,62 9,11 0 

Paletização - LogLogistic 0 27,77 7,29 0 

Organização final da sala - Média 300 0 0 0 

Gelo no fundo das bandejas - Média 240 0 0 0 

Gelo sobre suportes 2 Média 190 0 0 0 

Armazenamento 120 0 0 0 

Fonte: o autor 
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Tabela 4 – Parâmetros de quantidades, em unidades, envolvidas na montagem/empacotamento 

final de módulos. 

Parâmetro Quantidade (un) 

Cartuchos por lote 264 

Suportes de cartucho 14 

Cartuchos preenchidos com uma caixa de insumos 50 

Cartuchos por bandeja 20 

Total de bandejas 6 

Total de pallets com oito módulos cada 34 

Módulos por pallet 8 

Cartuchos prontos por bandeja de transferência 50 

Fonte: o autor 

 

 

4.4.2 Process Flow 

 

Assim como apresentado no item 3.4.4, um dos módulos integrados 

oferecidos pelo software FlexSim® é o módulo Process Flow, que possibilita a 

modelagem de processos por meio da construção de diagramas de processo. 

Devido à maior acessibilidade das ferramentas de programação por meio do 

Process Flow, toda a lógica de funcionamento do modelo de simulação foi 

desenvolvida utilizando este módulo, incluindo fluxos de processos, relações de 

interdependência entre as etapas, testes lógicos e a geração de eventos, controlando 

todo o ambiente de simulação. Todos os valores utilizados pelo Process Flow para a 

simulação são advindos das tabelas globais apresentadas no item 4.4.1, de forma a 

segregar totalmente a entrada de dados da lógica de programação, tornando mais 

segura a gestão do modelo gerado. 

O módulo em questão utiliza entidades virtuais denominadas fichas, que 

representam quantidades em trânsito no modelo. Tais quantidades podem significar 

microtubos, objetos, insumos, ordens de produção, operadores, entre outros. A 

manipulação dessas entidades virtuais por meio de operações matemáticas e testes 

lógicos que simulam as operações permite a representação fiel do processo real. 

A estruturação da lógica de programação se deu a partir da análise do cenário 

apresentado na etapa inicial de análise do sistema alvo (item 4.2), de acordo com as 

etapas apresentadas a seguir e ilustradas nas Figuras 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 
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1) A emissão de ordens de produção está atrelada a um cronograma inicial de 

produção, que libera as ordens de acordo com uma programação de execução 

pré-estabelecida. 

2) As ordens de produção geradas são distribuídas entre as 03 salas de acordo com 

a disponibilidade. São consideradas 02 salas de envase com uma equipe de 5 

operadores em cada, de modo que as duas salas podem funcionar de modo 

simultâneo. As ordens são representadas pela criação de fichas que serão 

direcionados de acordo com os eventos e condições do modelo. 

3) O direcionamento de uma ficha para uma sala específica leva à ativação de todo 

o processo correspondente. 

4) A circulação da ficha pelas diversas etapas do processo faz com que este seja 

multiplicado e dê origem a todas as entidades consideradas, sendo essas novas 

fichas processadas pelos recursos distribuídos no diagrama de processo de 

acordo com os tempos imputados nas tabelas globais. 

5) O processamento completo de todas as fichas criadas em uma sala leva à 

substituição de todos as fichas correspondentes as entidades processadas por 

uma ficha única que indica o fim do processo na sala e a disponibilização de um 

lote de um insumo específico. 

6) Com a sala vaga, a próxima ordem de produção em sequência é iniciada, levando, 

ao seu término, à disponibilização de mais um lote de um insumo específico. Tal 

ciclo se repete até que haja pelo menos um lote de cada insumo disponível, ou 

seja, até que as fichas de todos os insumos sejam unidas no estoque 

intermediário. Este fato libera o processamento das fichas referentes a ordens de 

produção de montagens quando em sequência no cronograma. 

7) A ficha referente à montagem é processada de forma semelhante à ficha de 

envase, sendo multiplicada de forma a representar todos os microtubos, cartuchos 

e suportes processados, e reunida em uma ficha única ao final do processo. Este 

acontecimento sinaliza a o término do processo integrado, indicando o fim da 

produção de um lote de módulos. 

 



64 
 

 

 

Figura 17 – Representação da emissão de ordens de produção a partir de cronograma de 

produção no módulo Process Flow. 

Fonte: O autor. 
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Figura 18 – Representação de processo de envase no módulo Process Flow: Parte 1. 

Fonte: O autor. 
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Figura 19 – Representação de processo de envase no módulo Process Flow: Parte 2. 

Fonte: O autor. 
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Figura 20 – Representação de processo montagem no módulo Process Flow: Parte 1. 

Fonte: O autor. 
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Figura 21 – Representação de processo montagem no módulo Process Flow: Parte 2. 

Fonte: O autor. 
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Figura 22 – Representação de processo montagem no módulo Process Flow: Parte 3. 

Fonte: O autor. 
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4.4.3 Ambiente 3D de simulação 

 

A fim de facilitar a visualização dos processos analisados, foi construído um 

modelo 3D para representar todas as atividades abordadas neste estudo (Figura 23). 

O ambiente foi modelado segundo posições reais de equipamentos e distribuição de 

recursos nas salas, possibilitando visualizar características como o acúmulo de 

materiais em pontos específicos e a movimentação de operadores. 

 

 

Figura 23 – Representação do modelo desenvolvido a partir do ambiente 3D integrado ao 

FlexSim®. 

Fonte: O autor. 

 

Todas as atividades representadas no modelo 3D construído são controladas 

pelo módulo process flow, enquanto os tempos das operações são também contidos 

nas tabelas globais. 

Visto que as fontes de controle e de dados são iguais, bem como as tabelas 

de números aleatórios utilizadas em processos de tempo determinados por 

distribuições estatísticas, os diferentes módulos abordados apresentam 

funcionamentos simultâneos totalmente sincronizados. 

Com o objetivo de evitar distorções de tempo entre o diagrama de processo e 

o ambiente 3D, a velocidade de movimentação dos operadores foi elevada ao valor 

máximo possível, de modo que pequenas movimentações dos operadores no modelo 

3D, quando somadas, não afetassem os tempos de execução das atividades.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerado um dos objetivos deste trabalho e última etapa da metodologia 

seguida, a validação do modelo de simulação construído é essencial para a 

legitimidade de novos cenários criados a partir dele. Por esse motivo, os 

procedimentos de validação e seus resultados são apresentados e discutidos nesta 

seção de Resultados e Discussão para abordagem mais detalhada. 

 

5.1 VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

A fim de testar a validade do modelo desenvolvido, foram coletados dados de 

97 dossiês de produção, que consistiram em aproximadamente 20 registros completos 

de manufatura de cada um dos cinco tipos de processos abordados no item 4.2. 

Embora representem oito tipos de ordens de produção distintos, a equivalência entre 

os procedimentos referentes aos kits NAT HIV/HCV e NAT HBV faz com que eles 

sejam reduzidos a apenas cinco tipos de processos diferentes. Os dados brutos 

referentes aos dados coletados são apresentados no Apêndice C. 

A utilização da equipe responsável pela finalização em outras atividades da 

planta de produção faz com que os processos de interesse não ocorram de modo 

sequencial na realidade. Desta forma, levando em conta que os modelos gerados 

consideram a integração entre os processos, a validação da virtualização ocorreu de 

modo individual para cada processo, já que desta maneira o espaço amostral para 

comparação é significativamente ampliado. 

A linha virtualizada foi correlacionada à linha real por meio da comparação 

entre os tempos totais de processamento dos insumos, permitindo a observação de 

similaridades no desempenho geral. Embora não tenham sido utilizados para a 

validação do modelo, diagramas de Gantt resultantes de ambas as modalidades 

também são apresentados neste trabalho, permitindo a visualização da distribuição e 

duração das operações no decorrer dos processos. 

A fim de tornar possível a comparação entre os desempenhos real e virtual, 

foram descartados dossiês que apresentaram registros de operações realizadas de 

modo descontínuo – como, por exemplo, as realizadas em dois períodos separados 

por horários de almoço – e aqueles que apresentaram clara alteração no número de 

operadores no decorrer do processo. 
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A validação também levou em conta o número de operadores existentes no 

modelo e nas atividades reais registradas. O número de operadores tomado como 

padrão de comparação foi a moda observada nos dossiês de cada tipo de processo, 

enquanto a duração de referência dos processos consistiu na média entre tempos de 

processo observados quando o número de operadores é igual à moda. Desvios de até 

10% para mais ou para menos no tempo total de processo foram considerados 

toleráveis devido ao caráter manual das operações. 

Desta forma, foram considerados cinco dossiês de envase de água RNAse 

free, nove dossiês de envase de iniciadores, cinco dossiês de envase de sondas, seis 

dossiês de envase de mistura de PCR e quatro dossiês de montagem de módulos, 

totalizando 29 registros de produção para a validação efetiva do modelo gerado. O 

tamanho do lote praticado nas simulações consistiu na média do número de tubos 

observados nos processos reais de referência. 

 

5.1.1 Envase de água RNAse free 

 

A análise de dados para validação do modelo quanto ao processo de envase 

de água RNAse free indicou duração média de 9528 segundos em processos 

produtivos contendo cinco operadores, conforme indicado na Tabela 5. O modelo de 

simulação, por sua vez, apresentou duração de 10435 segundos, indicando desvio de 

9,52% acima do observado na realidade. 

 

Tabela 5 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto ao 

envase de Água RNAse free. 

Insumo Lote 
Duração 

(s) 
Operadores 

Tamanho do 
lote (tubos) 

Água RNAse free 

A1 9060 5 2255 

A7 8280 5 2303 

A17 10440 5 2255 

A18 10080 5 2255 

A20 9780 5 2255 

 

Operadores Média de tubos/ processo Duração média (s) 

5 2265 9528 
Fonte: O autor. 
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A análise dos gráficos de Gantt mostrou similaridade na distribuição das 

atividades de abertura da sala, aliquotagem e etiquetagem em relação à totalidade do 

processo, enquanto a atividade de centrifugação apresentou diferenças significativas 

quanto a sua localização entre os diagramas, conforme apresentado na Figura 24 e 

na Figura 25. 

 

 

Figura 24 – Diagrama de Gantt representativo de processos reais de envase de água RNAse free. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Figura 25 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação do processo de envase de água 

RNAse free. 

Fonte: O autor. 
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5.1.2 Envase de iniciadores 

 

A análise de dados para validação do modelo quanto ao processo de envase 

de iniciadores indicou duração média de 7747 segundos em processos produtivos 

contendo cinco operadores, conforme indicado na Tabela 6. O modelo de simulação, 

por sua vez, apresentou duração de 7828 segundos, indicando desvio de apenas 

1,05% acima do observado na realidade. 

 

Tabela 6 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto ao 

envase de iniciadores. 

Insumo Lote 
Duração 

(s) 
Operadores 

Tamanho do 
lote (tubos) 

Iniciador 

I3 7860 5 1137 

I4 6480 5 1115 

I7 6660 5 1166 

I9 10560 5 2273 

I10 5460 5 615 

I11 5100 5 614 

I13 8760 5 2229 

I16 9960 5 2230 

I17 8880 5 2236 

 

Operadores Média de tubos/ processo Tempo médio (s) 

5 1513 7747 
Fonte: O autor. 

 

A análise dos gráficos de Gantt, assim como no caso anterior, indicou 

semelhança na distribuição de atividades de abertura da sala, aliquotagem e 

etiquetagem, diferindo significativamente quanto à centrifugação, assim como 

indicado na Figura 26 e na Figura 27. 

 

 

Figura 26 – Diagrama de Gantt representativo de processos reais de envase de iniciadores. 

Fonte: O autor. 

8:38:24 9:08:24 9:38:24 10:08:24 10:38:24 11:08:24

Abertura da sala e Checagem de materiais

Aliquotagem da solução

Etiquetagem dos tubos

Centrifugação dos tubos pós-envase

TOTAL
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Figura 27 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação do processo de envase de 

iniciadores. 

Fonte: O autor. 

 

 

5.1.3 Envase de sondas 

 

Os dados reais quanto ao envase de sondas apresentaram duração média de 

10980 segundos em processos contendo cinco operadores, conforme indicado na  

Tabela 7, enquanto o modelo de simulação teve duração de 10237 segundos, 

indicando desvio de 6,77% abaixo do observado na realidade. 

 

Tabela 7 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto ao 

envase de sondas. 

Insumo Lote Tempo (s) Operadores 
Tamanho do 
lote (tubos) 

Sonda 

S1 10860 5 2285 

S9 10620 5 2284 

S10 11280 5 2234 

S16 11760 5 2216 

S18 10380 5 2218 

 

Operadores Média de tubos/ processo Tempo médio (s) 

5 2247,4 10980 
Fonte: O autor. 
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Os diagramas de Gantt dos processos reais e do processo simulado são 

apresentados na Figura 28 e na Figura 29. 

 

 

Figura 28 – Diagrama de Gantt representativo de processos reais de envase de sondas. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 29 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação do processo de envase de sondas. 

Fonte: O autor. 

 

 

5.1.4 Envase de mistura de PCR 

 

A validação do modelo de simulação quanto ao processamento da mistura de 

PCR foi divido em dois momentos distintos: o primeiro consiste na pré-etiquetagem 

8:38:24 9:08:24 9:38:24 10:08:24 10:38:24 11:08:24 11:38:24

Abertura da sala e Checagem de materiais

Aliquotagem da solução

Etiquetagem dos tubos

Centrifugação dos tubos pós-envase

TOTAL
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de microtubos, enquanto o segundo diz respeito ao envase da mistura propriamente 

dito. 

A análise dos registros de pré-etiquetagem indicou duração média de 2417 

segundos para o processamento de 1185 tubos por cinco operadores (Tabela 8). A 

simulação do processo, por sua vez, apresentou duração de 2630 segundos, 

indicando variação de 8,81% acima da média real. Os diagramas de Gantt são 

apresentados na Figura 30 e na Figura 31. 

 

Tabela 8 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto à 

etiquetagem prévia de mistura de PCR. 

Insumo Lote Tempo (s) Operadores 
Tamanho do 
lote (tubos) 

Mistura de PCR 
(Etiquetagem Prévia) 

M3 2520 5 1185 

M4 2520 5 1185 

M5 2760 5 1185 

M10 2460 5 1185 

M11 2160 5 1185 

M12 2100 5 1185 

M13 2400 5 1185 

 

Operadores Média de tubos/ processo Tempo médio (s) 

5 1185 2417 
Fonte: O autor. 

 

 

 

Figura 30 – Diagrama de Gantt representativo de processos reais de etiquetagem prévia de tubos 

direcionados ao envase de mistura de PCR. 

Fonte: O autor. 

 

12:28:48 12:43:12 12:57:36 13:12:00

Checagem de materiais

Fechamento de tubos

Etiquetagem de tubos

TOTAL (etiquetagem prévia)
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Figura 31 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação da etiquetagem prévia de tubos 

direcionados ao envase de mistura de PCR. 

Fonte: O autor. 

 

A duração média dos processos de envase de mistura de PCR utilizados como 

referência indicaram foi de 6810 segundos (Tabela 9), enquanto a simulação 

computadorizada registrou 6387 segundos, 6,62% abaixo do valor real. Os diagramas 

de Gantt são apresentados na Figura 32 e na Figura 33. 

 

Tabela 9 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto ao 

envase de mistura de PCR. 

Insumo Lote Tempo (s) Operadores 
Tamanho do 
lote (tubos) 

Mistura de PCR 
(Envase) 

M4 7320 3 1185 

M5 6600 3 1185 

M6 6600 3 1185 

M10 7560 3 1185 

M16 6360 3 1185 

M18 6420 3 1185 

 

Operadores Média de tubos/ processo Tempo médio (s) 

3 1185 6810 
Fonte: O autor. 
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Figura 32 – Diagrama de Gantt representativo de processos reais de envase de sondas. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 33 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação do processo de envase de sondas. 

Fonte: O autor. 

 

 

5.1.5 Montagem de módulos 

 

A simulação do processo de montagem também foi satisfatória. Enquanto os 

registros reais apresentaram duração média de 2655 para sete operadores no 

processamento de 270 módulos, o processo simulado apresentou 2826 segundos, 

6,05% mais lento que o real (Tabela 10). Não foi possível, no entanto, comparar os 

diagramas de Gantt das duas modalidades devido à não partição de atividades nos 

dossiês consultados, sendo apresentado neste trabalho apenas o diagrama referente 

à simulação (Figura 34). 

9:07:12 9:37:12 10:07:12 10:37:12

Checagem de materiais

Abertura dos tubos

Aliquotagem da solução

TOTAL
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Tabela 10 – Dados de dossiês de produção escolhidos para validação do modelo quanto à 

montagem de módulos. 

Insumo Lote 
Tempo 

(s) 
Operadores 

Tamanho de 
lote (módulos) 

Módulo 

EMP1 2400 8 270 

EMP8 2760 7 270 

EMP9 2280 7 270 

EMP15 2520 7 270 

EMP16 3060 7 270 

 

Operadores Média de tubos/ processo Tempo médio (s) 

7 270 2655 
Fonte: O autor. 

 

 

Figura 34 – Diagrama de Gantt gerado a partir de simulação do processo de 

montagem/empacotamento final de módulos. 

Fonte: O autor. 
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Assim como mostrado nos itens anteriores, as análises individuais de todos 

os processos que constituem a linha de finalização de insumos do IBMP indicaram 

que o modelo integrado gerado representa de modo satisfatório as condições reais de 

operação da porção de interesse da planta de produção. Tal desempenho pode ser 

visualizado de modo resumido na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Comparação entre durações de processos simulados com os dados reais médios 

fornecidos pelos dossiês de produção. 

Processo Insumo 

Duração do modelo 
de simulação 

Duração média real Desvio 

(s) (hora) (s) (hora) (%) 

Envase 

Água RNAse free 10435 02:53:55 9528 02:38:48 9,52 

Iniciadores 7828 02:10:28 7747 02:09:07 1,05 

Sondas 10237 02:50:37 10980 03:03:00 -6,77 

Mistura de PCR 6387 01:46:27 6810 01:53:30 -6,21 

Pré-etiquetagem Mistura de PCR 2630 00:43:50 2417 00:40:17 8,81 

Montagem Módulos 2826 00:47:06 2655 00:44:15 6,44 

Fonte: O autor. 

 

O melhor desempenho registrado foi na simulação do envase de iniciadores, 

que apresentou desvio de apenas 1,05% em relação à média dos processos reais 

considerados, enquanto o desempenho menos acurado consistiu na simulação de 

envase da água RNA free, que apresentou desvio de 9,52% em relação à média dos 

dossiês analisados.  

Deste modo, levando em conta que todos os processos simulados 

apresentaram desvios inferiores a 10% em relação aos processos reais considerados, 

a lógica de programação e as entradas provenientes da cronoanálise são adequados 

para a representação do sistema real e o modelo de simulação construído é 

considerado válido para a representação da estrutura real analisada. Tal recurso foi 

utilizado como base para estudos de capacidade produtiva da linha e demais 

experimentos expostos a seguir. 
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5.2 ESTUDO DE CAPACIDADE 

 

Com o objetivo de determinar a capacidade produtiva da linha de finalização, 

foram realizados experimentos com o modelo gerado em diferentes condições de 

operação. 

A capacidade máxima de produção, expressa em número de tubos de um 

insumo específico produzido em períodos de tempo pré-determinados, foi verificada a 

partir de simulações com tamanhos de lotes ampliados progressivamente em cada 

um dos processos tratados no item 5.1 até que a duração do processo fosse igual ao 

tempo disponível no período de trabalho. 

A fim de melhorar a distribuição de atividades, as operações de pré-

etiquetagem e envase de mistura de PCR foram consideradas sempre consecutivas. 

Duas configurações de distribuição de tempo foram testadas: a primeira 

consiste em dois períodos de quatro horas por dia, enquanto a segunda é formada 

por um período diário de seis horas. Ambos os cenários consideraram o trabalho de 

10 operadores, cinco em cada sala de envase, sendo sete compartilhados com a sala 

de montagem/empacotamento final. Foram considerados também tempos de 30 

minutos para entrada e paramentação de operadores em cada período e 15 minutos 

para a saída após a conclusão das atividades. 

 

5.2.1 Configuração 01: dois períodos de quatro horas cada por dia 

 

Modelo atual de operação pelo IBMP, a alocação dos operadores nas 

atividades de finalização em dois períodos de quatro horas – incluindo, também, uma 

hora de almoço – teve como resultados os volumes de produção de insumos 

apresentados pela Tabela 12. 
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Tabela 12 – Volume de produção de insumos possível por período de quatro horas. 

Processo Insumo 
Volume de 
produção 

(tubos) 

Duração do modelo de 
simulação Aproveitamento 

Segundos Horas 

Envase 

Água RNAse free 2400 14269 03:57:49 99,09% 

Iniciadores 2560 14085 03:54:45 97,81% 

Sondas 2480 14105 03:55:05 97,95% 

Mistura de PCR 1840 13853 03:50:53 96,20% 

Montagem Módulos 15200 13773 03:49:33 95,65% 

Fonte: O autor. 

 

 

Embora o número máximo de unidades envasadas por insumo em um período 

de quatro horas seja referente a iniciadores – 2560 microtubos envasados em 3:54:45 

horas com 97,81% de aproveitamento de tempo –, o volume de produção real se limita 

ao menor número de unidades observado por insumo, já que, devido as normas de 

Boas Práticas de Fabricação seguidas, a montagem de módulos deve ocorrer sem 

variação de lote dentro de um mesmo insumo. 

Desta forma, o modelo sugere capacidade de finalização de um lote completo 

de kit NAT HIV/HCV ou NAT HBV como envase de 1840 unidades de cada insumo – 

e consequente montagem de 920 módulos – em um tempo correspondente a cinco 

períodos quando os processos ocorrem de maneira sequencial. 

No entanto, conforme indicado na Tabela 13, o aproveitamento médio do 

tempo dispendido na finalização dos kits é reduzido para 83,13% nas configurações 

experimentadas. 

 

 

Tabela 13 – Duração de processos e aproveitamento de tempo na finalização de insumos 

considerando períodos de quatro horas. 

Processo Insumo 
Volume de 
produção 

(tubos) 

Duração do modelo de 
simulação Aproveitamento 

Segundos Horas 

Envase 

Água RNAse free 1840 12158 03:22:38 84,43% 

Iniciadores 1840 11841 03:17:21 82,23% 

Sondas 1840 12145 03:22:25 84,34% 

Mistura de PCR 1840 13853 03:50:53 96,20% 

Montagem Módulos 9200 9853 02:44:13 68,42% 

   Aproveitamento médio 83,13% 

Fonte: O autor. 
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Considerando 250 dias úteis (500 períodos de quatro horas cada) ao longo do 

ano de 2018 e a divisão dos processos em ciclos de produção com a duração de cinco 

períodos, bem como as durações dos processos indicadas pela Tabela 13, a 

capacidade efetiva anual da linha de produção seguindo as premissas indicadas ao 

longo deste trabalho é de 100 ciclos e 92000 módulos de amplificação NAT HIV/HCV 

ou NAT HBV, com média mensal de 7667 módulos. 

 

5.2.2 Configuração 02: um período de seis horas por dia 

 

Outra distribuição de tempo possível é a atuação de operadores em somente 

um período de seis horas por dia, com intervalo intrajornada de 15 minutos. Tal 

distribuição reduz o período de tempo dedicado ao preparo da sala e paramentação 

de operadores, disponibilizando mais tempo para a produção efetiva de insumos. A 

aplicação dessa configuração no modelo levou aos resultados apresentados pela 

Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 – Duração de processos e aproveitamento de tempo na finalização de insumos 

considerando períodos de seis horas. 

Processo Insumo 
Volume de 
produção 

(tubos) 

Duração do modelo de 
simulação Aproveitamento 

Segundos Horas 

Envase 

Água RNAse free 3920 21029 05:50:29 97,36% 

Iniciadores 4320 21247 05:54:07 98,37% 

Sondas 4320 21066 05:51:06 97,53% 

Mistura de PCR 3200 21336 05:55:36 98,78% 

Montagem Módulos 15200 13773 03:49:33 63,76% 

Fonte: O autor. 

  

 

Do mesmo modo que o item 5.2.1, embora o número máximo de unidades 

produzidas no envase seja referente aos iniciadores – 4320 tubos produzidos em 

05:54:07 horas com 98,38% de aproveitamento de tempo –, o cálculo da capacidade 

produtiva máxima deve considerar o menor número observado entre os processos. 

Desta forma, a capacidade máxima da linha em tal distribuição de jornada de 

trabalho dos operadores é de 3200 microtubos por processo de envase – quantidade 
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referente ao envase da mistura de PCR em 05:55:36 horas com 98,78% de 

aproveitamento de tempo. O processo de montagem, por sua vez, deve ser referente 

a 1600 módulos. Os dados são apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15 – Duração de processos e aproveitamento de tempo na finalização de insumos 

considerando períodos de seis horas. 

Processo Insumo 
Volume de 
produção 

(tubos) 

Duração do modelo de 
simulação Aproveitamento 

Segundos Horas 

Envase 

Água RNAse free 3200 18232 05:03:52 84,41% 

Iniciadores 3200 16625 04:37:05 76,97% 

Sondas 3200 17020 04:43:40 78,80% 

Mistura de PCR 3200 21336 05:55:36 98,78% 

Montagem Módulos 16000 13773 03:49:33 63,76% 

Fonte: O autor. 

 

 

Considerando 250 dias úteis (250 períodos de 6 horas cada) ao longo do ano 

de 2018 e a divisão dos processos em ciclos de produção com a duração de cinco 

períodos, bem como as durações dos processos indicadas pela Tabela 15, a 

capacidade efetiva anual da linha de produção seguindo as premissas indicadas ao 

longo deste trabalho é de 50 ciclos e 80000 módulos de amplificação NAT HIV/HCV 

ou NAT HBV, com média mensal de 6667 módulos. 

 

5.2.3 Fatores de alteração da capacidade de produção 

 

Assim como apresentado no item anterior, as diferentes características 

envolvidas na produção de cada um dos insumos envolvidos levam a diferentes níveis 

de produtividade quando um período de tempo específico é considerado. Tais 

diferenças fazem com que a capacidade de produção efetiva seja sempre menor que 

a nominal quando os mesmos recursos são empregados nos diversos processos. 

A observação dos diagramas de Gantt gerados durante a validação do modelo 

auxiliam no estudo dos fatores que alteram a capacidade nominal até a efetiva. Os 

principais fatores observados são apresentados nos itens a seguir. 
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5.2.3.1 Volume de envase 

 

O tempo variável de aliquotagem de insumos sofre influência significativa do 

volume manejado. Assim, o processo de envase da mistura de PCR, no qual 900 µL 

de mistura são envasados, é consideravelmente mais longo que os demais. 

A produtividade no envase de iniciadores, por sua vez, em que apenas 60 µL 

são envasados, é a maior entre os insumos considerados, independentemente se 

períodos de quatro ou seis horas de trabalho são considerados. 

 

5.2.3.2 Sensibilidade térmica 

 

A grande sensibilidade térmica e a consequente necessidade de refrigeração 

constante da mistura de PCR fazem com que a manipulação durante a aliquotagem e 

o fechamento seja mais lenta devido à presença de estantes térmicas. O maior 

número de transferências de tubos decorrente de tal fato aumenta o número de 

atividades necessárias e o tempo global de processamento. 

A sensibilidade térmica, portanto, também contribui para a menor 

produtividade deste insumo especificamente, já que os demais não exigem controle 

térmico durante todo o processo. 

 

5.2.3.3 Formulação 

 

A necessidade de diluição e ajustes de concentração de insumos durante a 

etapa de formulação também tem influência significativa sobre o tempo geral de 

processo, já que retarda a aliquotagem dos insumos. 

A diferença pode ser percebida pela comparação dos diagramas de Gantt 

referentes ao envase da água RNAse free e dos diagramas referentes a sondas e 

iniciadores: embora o volume envasado de água seja o segundo maior entre os 

insumos considerados (600 µL), a produtividade é semelhante à de insumos de 

volumes sensivelmente menores. 
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5.2.3.4 Centrifugação 

 

A centrifugação é o gargalo mais evidente para o aumento da produtividade 

geral da linha. A continuidade da atividade de centrifugação após o término de todos 

os outros processos leva à ocupação da sala pela atividade de somente um operador 

durante tempos consideráveis, como indicado por todos os diagramas de Gantt. 

A inclusão de mais uma estação de centrifugação, permitindo que mais um 

operador seja alocado nesta atividade após o término de sua operação de origem, 

reduziria o período de latência em 50%, tornando a utilização da sala mais enxuta e 

liberando o local para outros processos em um tempo menor. 

 

5.2.3.5 Pré-etiquetagem de mistura de PCR 

 

Embora nos processos reais a etiquetagem prévia de microtubos direcionados 

ao envase da mistura de PCR ocorra no dia anterior ao envase, a consulta aos tempos 

registrados nos dossiês de produção revela que é possível a realização dos dois 

processos no mesmo dia. 

Assim, a capacidade nominal calculada neste trabalho considera a realização 

dos dois processos de forma consecutiva na mesma sala, reduzindo o tempo geral de 

processamento em relação ao que é praticado atualmente na realidade. 

 

5.2.3.6 Aliquotagem 

 

Embora a aliquotagem perdure por mais da metade do tempo total de envase 

dos insumos, a alocação de mais um operador para a dispensação dos fluidos nos 

microtubos de destino é inviável devido à limitação espacial e ao fluxo de materiais na 

cabine de biossegurança, que comporta apenas três operadores simultaneamente. 

Desta forma, outros mecanismos deveriam ser estudados para o aumento da 

produtividade desta etapa. 

 

5.2.4 Capacidades efetivas de produção e demanda 

 

A demanda usual de testes diagnósticos NAT HIV/HCV e NAT HBV requerida 

por Bio-Manguinhos, assim como apresentado no item 4.3, é de 2112 módulos por 
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mês, totalizando 16896 tubos envasados pelo IBMP. As capacidades mensais de 

produção efetivas apontadas pelo modelo de simulação, por sua vez, são de 7667 

módulos, quando períodos de quatro horas são considerados, e de 6667 módulos 

quando jornadas de seis horas são aplicadas (Tabela 16). 

 

 

Tabela 16 – Demanda mensal de módulos requerida e capacidades efetivas da linha de 

finalização considerando jornadas de trabalho de quatro e seis horas. 

 Jornada de trabalho 
Demanda mensal 

(módulos) 
 

Dois períodos, 
Quatro horas cada 

Um período, 
Seis horas 

Número de módulos 7667 6667 2112 

Fonte: O autor. 

 

 

As capacidades produtivas apontadas pelo modelo de simulação, em ambas 

as distribuições de tempo, são consideravelmente superiores à demanda por 

produtos. Enquanto a distribuição do tempo em duas jornadas diárias de quatro horas 

oferece aproximadamente 263% a mais de capacidade de produção requerida, o 

esquema de jornadas diárias de seis horas oferece cerca de 216%. 

No caso de duas jornadas diárias de quatro horas, apenas 27,55% da 

capacidade total da linha de finalização é utilizada, enquanto em jornadas de seis 

horas somente 31,68% da capacidade efetiva indicada é empregada na produção de 

módulos de amplificação NAT HIV/HCV e NAT HBV. A alteração da jornada de 

trabalho diária de operadores de oito para seis horas, reduziria, por exemplo, o tempo 

de mão-de-obra em 25% com apenas 13% de queda da produtividade, indicando 

possibilidade de remanejamento de força de trabalho sem afetar a garantia de entrega 

do volume demandado. 

O expressivo degrau entre as capacidades efetivas indicadas e a demanda 

de módulos enfatiza a existência de espaço para expansão da produção e/ou 

melhorias na eficiência da planta no que diz respeito à finalização de insumos na linha 

de processamento do IBMP. 

Embora o emprego de toda a capacidade da linha para a produção de 

módulos de amplificação dos kits NAT HIV/HCV e NAT HBV seja inviável devido à 
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falta de mercado atual para escoamento dos produtos, a existência de capacidade 

produtiva ociosa na linha de produção abre oportunidades para a inserção de novos 

produtos em fases finais de desenvolvimento, garantindo infraestrutura adequada 

para a continuidade e progressão segura das atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação do Instituto. 

Tal possibilidade também é de importante para o Complexo Industrial da 

Saúde, já que oferece estrutura produtiva versátil para a rápida implantação de 

produtos em áreas estratégicas do controle e monitoramento de possíveis epidemias 

com a inserção de novas doenças na plataforma de diagnóstico molecular. Diversos 

alvos já são realidade, tais como dengue, zika, chikungunya, malária, entre outros, 

sendo imprescindível o planejamento adequado para inclusão dos novos testes em 

linhas de produção já consolidadas. 

Outra oportunidade de amplo destaque é a possibilidade de atuação parcial 

do Instituto como uma empresa do tipo CDMO (Contract Development and 

Manufacturing Organization). Embora ainda pouco comum no Brasil, esta prática 

consiste na prestação de serviços de desenvolvimento e produção para outras 

companhias do ramo biofarmacêutico, incluindo operações de desenvolvimento de 

moléculas e testes, preparo de soluções e meios, cultivos celulares, envase, 

empacotamento de produtos, entre outros. Tal prática é considerada estratégica por 

empresas do ramo, já que limita o investimento inicial em estruturas complexas e de 

alto custo. A existência de infraestrutura multifuncional de alta qualidade, neste 

aspecto, é vista como grande vantagem competitiva para o Instituto. 

Todas as oportunidades de melhoria e/ou expansão das atividades 

desenvolvidas no Instituto podem ser detalhadamente estudadas e moldadas a partir 

da modelagem e simulação dos processos a serem implantados de modo a reduzir ao 

máximo os riscos inerentes à inserção de novas atividades. O desenvolvimento deste 

trabalho, portanto, inicia a constituição de uma nova e importante ferramenta para o 

planejamento de utilizações futuras da estrutura existente no IBMP, já que compõe 

base sólida para a expansão do modelo gerado e o desenvolvimento de novos 

modelos de simulação para os demais interesses do Instituto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A concepção de testes diagnósticos cada vez mais sofisticados, amparada 

pela inovação e desenvolvimento tecnológico na manipulação de ácidos nucleicos, 

tem gerado expressivo crescimento do mercado global do setor de diagnósticos 

moleculares, incentivando progressivamente investimentos em infraestrutura 

produtiva na área. 

Neste cenário, o posicionamento do Instituto de Biologia Molecular do Paraná 

(IBMP) na vanguarda de pesquisa, inovação, desenvolvimento e produção de 

tecnologias moleculares para diagnóstico, bem como seu papel de destaque no 

controle e monitoramento epidemiológicos nacionais, tornam imperativo o 

planejamento assertivo de expansão e operação em um cenário cada vez mais 

competitivo. 

A modelagem e simulação dos sistemas produtivos empregados, nesse caso, 

pode ser aplicada na redução de riscos na tomada de decisões estratégicas, já que 

permite o estudo detalhado de novas condições de operação e novas estruturas. 

Assim, a virtualização da linha de finalização de insumos do IBMP, principal objetivo 

do presente estudo, abre inúmeras oportunidades de estudos sobre condições de 

operação da infraestrutura do Instituto. 

O modelo virtual construído para representação da linha, desenvolvido com 

base no software de modelagem e simulação FlexSim®, apresentou correlação 

satisfatória com dados extraídos de 29 dossiês de produção, revelando desvios de 

menos de 10% entre a média dos resultados reais e a simulação de produção em 

todos os processos considerados. Tais resultados tornam significativas constatações 

encontradas a partir da experimentação de novas condições baseadas no modelo 

estabelecido. 

A determinação da capacidade de produção efetiva da planta, também alvo 

deste trabalho, revelou capacidade significativamente superior à demanda de 2112 

módulos de amplificação NAT HIV/HCV e NAT HBV em duas modalidades de jornada 

de trabalho diferentes, ambas contando com uma equipe de 10 operadores 

trabalhando em três salas distintas. A jornada de trabalho de oito horas, dividida em 

dois períodos diários de quatro horas, apresentou capacidade mensal de produção de 

7667 módulos, 263% a mais do que a demanda, enquanto a jornada de trabalho de 
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seis horas diárias apresentou capacidade mensal de produção de 6667 módulos, 

216% acima do requerido mensalmente. 

A diferença considerável entre as capacidades simuladas e a demanda real 

abre inúmeras possibilidades de inserção de novas atividades na estrutura estudada. 

Entre elas, é possível destacar a produção de testes moleculares adicionais 

objetivando a detecção de novos alvos referentes a doenças ainda não abrangidas, o 

confortável aumento de produção em necessidades emergenciais do sistema público 

de saúde nacional e a possibilidade de atuação do Instituto como CDMO durante os 

períodos vagos de produção direcionada aos kits NAT. 

O trabalho desenvolvido, portanto, cumpriu com todos os objetivos propostos 

inicialmente, construindo uma base sólida para a continuidade da implantação de 

ferramentas de modelagem e simulação no IBMP em direção à expansão do modelo 

gerado e total virtualização das atividades produtivas, contribuindo de modo maiúsculo 

para o planejamento estratégico do Instituto. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação de mestrado 

representa um importante passo inicial na implementação de atividades de 

modelagem e simulação no Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Novos projetos 

de simulação com diferentes objetivos podem, portanto, ser conduzidos a partir da 

expansão modelo de base gerado. 

O estabelecimento do modelo de simulação da linha de finalização permite a 

integração de novos fluxos de recursos e entidades adjacentes não abordados por 

este trabalho, possibilitando a expansão do modelo de forma a integrar atividades de 

diversas naturezas e domínios do Instituto, como a segunda linha de produção, o 

controle de qualidade e processos logísticos, por exemplo. 

Outro ponto de destaque para o desenvolvimento de novos projetos é a 

simulação da inserção de processos em fase final de desenvolvimento na planta de 

produção do Instituto. Tal ação é importante para ajustes prévios à implementação de 

novos processos, indicando gargalos e oportunidades de melhorias antes mesmo do 

início da produção em escala industrial. Neste contexto, estudos de expansão da 

infraestrutura para abrigar os novos processos também podem ser realizados, 

simulando o comportamento do sistema com base nas ações planejadas. 

O modelo construído neste trabalho também possibilita a otimização dos 

fluxos de processo, permitindo a delimitação de condições ótimas para utilização da 

estrutura instalada. Tal oportunidade futura pode ser combinada, por exemplo, com a 

simulação da automatização de operações atualmente manuais, o que permitiria a 

exploração máxima do edifício envolvido da planta de produção abordada. 
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APÊNDICE A – PLANILHAS DE PREENCHIVEIS PARA CRONOANÁLISE 

 

Exemplo de planilha para tomadas de tempos: cronoanálise de subprocessos. 
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Exemplo de planilha para tomada de tempo única: cronoanálise de etapas. 
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APÊNDICE B – CURVAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADES 

 

 

Figura 35 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Posicionamento 

de tampas. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 36 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Rosqueamento de 

tampas. 

Fonte: O autor. 
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Figura 37 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Etiquetagem de 

microtubos. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 38 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Setup da 

centrifugação. 

Fonte: O autor. 



105 
 

 

 

Figura 39 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Centrifugação. 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 40 – Curva de distribuição de probabilidade para tempos de processo: Retirada da 

centrifugação. 

Fonte: O autor. 
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APÊNDICE C – Compilação de tempos: dossiês de produção 

 

Tabela 17 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de água RNAse free. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo 
de 

processo 
(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

A1 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:05:00 300 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:30:00 5400 1 

Controle interno do processo 2255 01:17:00 4620 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:56:00 6960 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:33:00 5580 1 

TOTAL 2255 02:31:00 9060 6 

A2 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:40:00 6000 1 

Controle interno do processo 2255 01:33:00 5580 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 03:29:00 12540 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 03:35:00 12900 1 

TOTAL 2255 04:28:00 16080 5 

A3 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:02:00 120 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:35:00 5700 1 

Controle interno do processo 2255 01:20:00 4800 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 03:24:00 12240 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:36:00 5760 1 

TOTAL 2255 04:42:00 16920 5 

A4 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:06:00 360 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:36:00 5760 1 

Controle interno do processo 2255 01:31:00 5460 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:55:00 6900 4 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 03:27:00 12420 1 

TOTAL 2255 04:32:00 16320 5 

A5 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:05:00 300 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:36:00 5760 1 

Controle interno do processo 2255 01:10:00 4200 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:40:00 6000 1 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:05:00 3900 1 

TOTAL 2255 02:52:00 10320 4 

Fonte: O autor. 
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Tabela 18 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de água RNAse free. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

A6 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:05:00 300 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:35:00 5700 1 

Controle interno do processo 2255 01:22:00 4920 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:56:00 6960 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:59:00 7140 1 

TOTAL 2255 02:38:00 9480 5 

A7 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2303 00:03:00 180 1 

Aliquotagem da Solução 2303 01:44:00 6240 1 

Controle interno do processo 2303 01:28:00 5280 1 

Etiquetagem de Tubos 2303 01:34:00 5640 2 

Centrifugação dos tubos após envase 2303 01:49:00 6540 1 

TOTAL 2303 02:18:00 8280 6 

A8 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:05:00 300 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:54:00 6840 1 

Controle interno do processo 2255 01:39:00 5940 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:46:00 6360 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:43:00 6180 1 

TOTAL 2255 02:22:00 8520 5 

A9 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2303 00:06:00 360 1 

Aliquotagem da Solução 2303 02:05:00 7500 1 

Controle interno do processo 2303 01:58:00 7080 1 

Etiquetagem de Tubos 2303 02:10:00 7800 2 

Centrifugação dos tubos após envase 2303 01:58:00 7080 1 

TOTAL 2303 02:48:00 10080 5 

A10 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2303 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2303 01:46:00 6360 1 

Controle interno do processo 2303 01:42:00 6120 1 

Etiquetagem de Tubos 2303 01:52:00 6720 2 

Centrifugação dos tubos após envase 2303 01:54:00 6840 1 

TOTAL 2303 02:26:00 8760 4 

Fonte: O autor. 
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Tabela 19 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de água RNAse free. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

A11 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2330 00:03:00 180 1 

Aliquotagem da Solução 2330 01:26:00 5160 1 

Controle interno do processo 2330 00:30:00 1800 1 

Etiquetagem de Tubos 2330 00:00:00 0 ? 

Centrifugação dos tubos após envase 2330 01:26:00 5160 1 

TOTAL 2330 02:31:00 9060 3 

A12 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2330 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2330 01:12:00 4320 1 

Controle interno do processo 2330 00:39:00 2340 1 

Etiquetagem de Tubos 2330 02:03:00 7380 5 

Centrifugação dos tubos após envase 2330 03:04:00 11040 1 

TOTAL 2330 04:44:00 17040 5 

A13 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2330 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2330 01:18:00 4680 1 

Controle interno do processo 2330 00:45:00 2700 1 

Etiquetagem de Tubos 2330 01:38:00 5880 5 

Centrifugação dos tubos após envase 2330 01:03:00 3780 1 

TOTAL 2330 04:46:00 17160 6 

A14 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2330 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2330 01:46:00 6360 1 

Controle interno do processo 2330 00:34:00 2040 1 

Etiquetagem de Tubos 2330 04:38:00 16680 3 

Centrifugação dos tubos após envase 2330 01:55:00 6900 1 

TOTAL 2330 05:44:00 20640 4 

A15 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2330 00:15:00 900 1 

Aliquotagem da Solução 2330 01:45:00 6300 1 

Controle interno do processo 2330 01:03:00 3780 1 

Etiquetagem de Tubos 2330 04:13:00 15180 1 

Centrifugação dos tubos após envase 2330 01:54:00 6840 1 

TOTAL 2330 06:01:00 21660 3 

Fonte: O autor. 
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Tabela 20 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de água RNAse free. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

A16 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:34:00 5640 1 

Controle interno do processo 2255 00:36:00 2160 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 03:35:00 12900 4 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:39:00 5940 1 

TOTAL 2255 05:25:00 19500 5 

A17 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:41:00 6060 1 

Controle interno do processo 2255 00:25:00 1500 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 02:00:00 7200 4 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 00:49:00 2940 1 

TOTAL 2255 02:54:00 10440 5 

A18 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:33:00 5580 1 

Controle interno do processo 2255 01:26:00 5160 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 02:04:00 7440 5 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:32:00 5520 1 

TOTAL 2255 02:48:00 10080 5 

A19 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:05:00 300 1 

Aliquotagem da Solução 2255 02:14:00 8040 1 

Controle interno do processo 2255 02:03:00 7380 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 03:56:00 14160 4 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 03:32:00 12720 1 

TOTAL 2255 04:57:00 17820 4 

A20 

Abertura da Sala e Checagem de Materiais 2255 00:04:00 240 1 

Aliquotagem da Solução 2255 01:50:00 6600 1 

Controle interno do processo 2255 01:27:00 5220 1 

Etiquetagem de Tubos 2255 01:48:00 6480 5 

Centrifugação dos tubos após envase 2255 01:49:00 6540 1 

TOTAL 2255 02:43:00 9780 5 

Fonte: O autor. 
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Tabela 21 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de iniciadores HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo 
de 

processo 
(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

I1 

Abertura da sala e Checagem de materiais 603 00:09:00 540 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 603 00:25:00 1500 1 

Controle interno do processo 603 00:21:00 1260 1 

Aliquotagem da solução 603 00:27:00 1620 1 

Etiquetagem dos tubos 603 00:26:00 1560 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 603 00:29:00 1740 1 

TOTAL 603 01:27:00 5220 4 

I2 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2218 00:08:00 480 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2218 00:23:00 1380 1 

Controle interno do processo 2218 00:59:00 3540 1 

Aliquotagem da solução 2218 01:01:00 3660 1 

Etiquetagem dos tubos 2218 01:18:00 4680 6 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2218 01:34:00 5640 1 

TOTAL 2218 02:41:00 9660 7 

I3 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1137 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1137 00:22:00 1320 1 

Controle interno do processo 1137 00:38:00 2280 1 

Aliquotagem da solução 1137 00:38:00 2280 1 

Etiquetagem dos tubos 1137 00:35:00 2100 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1137 00:55:00 3300 1 

TOTAL 1137 02:11:00 7860 6 

I4 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1115 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1115 00:27:00 1620 1 

Controle interno do processo 1115 00:45:00 2700 1 

Aliquotagem da solução 1115 00:47:00 2820 1 

Etiquetagem dos tubos 1115 00:49:00 2940 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1115 00:49:00 2940 1 

TOTAL 1115 01:48:00 6480 6 

I5 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2216 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2216 00:20:00 1200 1 

Controle interno do processo 2216 01:05:00 3900 1 

Aliquotagem da solução 2216 01:11:00 4260 1 

Etiquetagem dos tubos 2216 01:26:00 5160 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2216 01:45:00 6300 1 

TOTAL 2216 03:25:00 12300 5 

Fonte: O autor. 
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Tabela 22 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de iniciadores HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

I6 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1113 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1113 00:13:00 780 1 

Controle interno do processo 1113 00:23:00 1380 1 

Aliquotagem da solução 1113 00:28:00 1680 1 

Etiquetagem dos tubos 1113 00:46:00 2760 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1113 00:42:00 2520 1 

TOTAL 1113 01:39:00 5940 5 

I7 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1166 00:10:00 600 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1166 00:15:00 900 1 

Controle interno do processo 1166 00:28:00 1680 1 

Aliquotagem da solução 1166 00:38:00 2280 1 

Etiquetagem dos tubos 1166 00:50:00 3000 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1166 00:41:00 2460 1 

TOTAL 1166 01:51:00 6660 5 

I8 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2260 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2260 00:24:00 1440 1 

Controle interno do processo 2260 00:45:00 2700 1 

Aliquotagem da solução 2260 00:51:00 3060 1 

Etiquetagem dos tubos 2260 01:21:00 4860 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2260 01:40:00 6000 1 

TOTAL 2260 02:22:00 8520 5 

I9 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2273 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2273 00:57:00 3420 1 

Controle interno do processo 2273 00:57:00 3420 1 

Aliquotagem da solução 2273 01:00:00 3600 1 

Etiquetagem dos tubos 2273 01:18:00 4680 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2273 01:22:00 4920 1 

TOTAL 2273 02:56:00 10560 6 

I10 

Abertura da sala e Checagem de materiais 615 00:07:00 420 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 615 00:28:00 1680 1 

Controle interno do processo 615 00:24:00 1440 1 

Aliquotagem da solução 615 00:30:00 1800 1 

Etiquetagem dos tubos 615 00:30:00 1800 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 615 00:30:00 1800 1 

TOTAL 615 01:31:00 5460 6 

Fonte: O autor. 
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Tabela 23 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de iniciadores HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

I11 

Abertura da sala e Checagem de materiais 614 00:08:00 480 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 614 00:18:00 1080 1 

Controle interno do processo 614 00:24:00 1440 1 

Aliquotagem da solução 614 00:27:00 1620 1 

Etiquetagem dos tubos 614 00:27:00 1620 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 614 00:27:00 1620 1 

TOTAL 614 01:25:00 5100 5 

I12 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1728 00:11:00 660 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1728 00:25:00 1500 1 

Controle interno do processo 1728 00:46:00 2760 1 

Aliquotagem da solução 1728 00:55:00 3300 1 

Etiquetagem dos tubos 1728 01:29:00 5340 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1728 01:02:00 3720 1 

TOTAL 1728 02:32:00 9120 4 

I13 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2229 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2229 00:20:00 1200 1 

Controle interno do processo 2229 00:50:00 3000 1 

Aliquotagem da solução 2229 00:57:00 3420 1 

Etiquetagem dos tubos 2229 01:22:00 4920 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2229 01:19:00 4740 1 

TOTAL 2229 02:26:00 8760 5 

I14 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2236 00:09:00 540 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2236 00:22:00 1320 1 

Controle interno do processo 2236 00:48:00 2880 1 

Aliquotagem da solução 2236 00:54:00 3240 1 

Etiquetagem dos tubos 2236 03:02:00 10920 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2236 03:09:00 11340 1 

TOTAL 2236 04:27:00 16020 5 

I15 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1695 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1695 00:15:00 900 1 

Controle interno do processo 1695 00:40:00 2400 1 

Aliquotagem da solução 1695 00:42:00 2520 1 

Etiquetagem dos tubos 1695 01:26:00 5160 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1695 01:14:00 4440 1 

TOTAL 1695 02:30:00 9000 4 

Fonte: O autor. 
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Tabela 24 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de iniciadores HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo 
de 

processo 
(s) 

Operadores 

I16 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2230 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2230 00:16:00 960 1 

Controle interno do processo 2230 00:51:00 3060 1 

Aliquotagem da solução 2230 00:56:00 3360 1 

Etiquetagem dos tubos 2230 01:21:00 4860 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2230 01:39:00 5940 1 

TOTAL 2230 02:46:00 9960 5 

I17 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2236 00:08:00 480 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2236 00:16:00 960 1 

Controle interno do processo 2236 00:56:00 3360 1 

Aliquotagem da solução 2236 01:02:00 3720 1 

Etiquetagem dos tubos 2236 01:26:00 5160 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2236 01:46:00 6360 1 

TOTAL 2236 02:28:00 8880 5 

I18 

Abertura da sala e Checagem de materiais 617 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 617 00:09:00 540 1 

Controle interno do processo 617 00:17:00 1020 1 

Aliquotagem da solução 617 00:17:00 1020 1 

Etiquetagem dos tubos 617 00:25:00 1500 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 617 00:26:00 1560 1 

TOTAL 617 01:07:00 4020 3 

I19 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2236 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2236 00:24:00 1440 1 

Controle interno do processo 2236 - - - 

Aliquotagem da solução 2236 00:57:00 3420 1 

Etiquetagem dos tubos 2236 03:50:00 13800 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2236 01:25:00 5100 1 

TOTAL 2236 05:03:00 18180 3 

I20 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2238 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2238 00:25:00 1500 1 

Controle interno do processo 2238 00:22:00 1320 1 

Aliquotagem da solução 2238 00:49:00 2940 1 

Etiquetagem dos tubos 2238 01:28:00 5280 5 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2238 01:22:00 4920 1 

TOTAL 2238 02:26:00 8760 6 

Fonte: O autor. 
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Tabela 25 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de sondas HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

S1 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2285 00:07:00 420 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2285 00:31:00 1860 1 

Controle interno do processo 2285 01:34:00 5640 1 

Aliquotagem da solução 2285 01:33:00 5580 3 

Etiquetagem dos tubos 2285 01:27:00 5220 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2285 02:15:00 8100 1 

TOTAL 2285 03:01:00 10860 6 

S2 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2234 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2234 00:38:00 2280 1 

Controle interno do processo 2234 01:06:00 3960 1 

Aliquotagem da solução 2234 03:59:00 14340 2 

Etiquetagem dos tubos 2234 00:40:00 2400 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2234 01:29:00 5340 1 

TOTAL 2234 05:25:00 19500 5 

S3 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2236 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2236 00:27:00 1620 1 

Controle interno do processo 2236 00:50:00 3000 1 

Aliquotagem da solução 2236 01:49:00 6540 3 

Etiquetagem dos tubos 2236 00:34:00 2040 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2236 01:20:00 4800 1 

TOTAL 2236 02:51:00 10260 5 

S4 

Abertura da sala e Checagem de materiais 612 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 612 00:27:00 1620 1 

Controle interno do processo 612 00:37:00 2220 1 

Aliquotagem da solução 612 00:38:00 2280 3 

Etiquetagem dos tubos 612 00:26:00 1560 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 612 00:32:00 1920 1 

TOTAL 612 01:53:00 6780 5 

S5 

Abertura da sala e Checagem de materiais 618 00:08:00 480 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 618 00:14:00 840 1 

Controle interno do processo 618 00:19:00 1140 1 

Aliquotagem da solução 618 00:23:00 1380 2 

Etiquetagem dos tubos 618 00:12:00 720 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 618 00:33:00 1980 1 

TOTAL 618 01:40:00 6000 4 

Fonte: O autor. 
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Tabela 26 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de sondas HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

S6 

Abertura da sala e Checagem de materiais 1155 00:07:00 420 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 1155 00:22:00 1320 1 

Controle interno do processo 1155 00:44:00 2640 1 

Aliquotagem da solução 1155 00:51:00 3060 3 

Etiquetagem dos tubos 1155 00:31:00 1860 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 1155 00:53:00 3180 1 

TOTAL 1155 02:01:00 7260 6 

S7 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2229 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2229 00:26:00 1560 1 

Controle interno do processo 2229 01:00:00 3600 1 

Aliquotagem da solução 2229 01:36:00 5760 2 

Etiquetagem dos tubos 2229 00:58:00 3480 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2229 01:03:00 3780 1 

TOTAL 2229 02:57:00 10620 4 

S8 

Abertura da sala e Checagem de materiais 628 00:07:00 420 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 628 00:29:00 1740 1 

Controle interno do processo 628 00:38:00 2280 1 

Aliquotagem da solução 628 00:30:00 1800 2 

Etiquetagem dos tubos 628 00:29:00 1740 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 628 00:24:00 1440 1 

TOTAL 628 01:50:00 6600 6 

S9 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2284 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2284 00:25:00 1500 1 

Controle interno do processo 2284 01:03:00 3780 1 

Aliquotagem da solução 2284 01:35:00 5700 1 

Etiquetagem dos tubos 2284 00:53:00 3180 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2284 01:49:00 6540 1 

TOTAL 2284 02:57:00 10620 6 

S10 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2234 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk do conjunto de iniciadores 2234 00:27:00 1620 1 

Controle interno do processo 2234 01:04:00 3840 1 

Aliquotagem da solução 2234 01:35:00 5700 3 

Etiquetagem dos tubos 2234 00:55:00 3300 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2234 01:48:00 6480 1 

TOTAL 2234 03:08:00 11280 5 

Fonte: O autor. 
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Tabela 27 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de sondas HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

S11 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2265 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk de sondas 2265 00:23:00 1380 1 

Controle interno do processo 2265 00:59:00 3540 1 

Aliquotagem da solução 2265 01:05:00 3900 1 

Etiquetagem dos tubos 2265 02:02:00 7320 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2265 01:12:00 4320 1 

TOTAL 2265 03:03:00 10980 3 

S12 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2270 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk de sondas 2270 00:30:00 1800 1 

Controle interno do processo 2270 00:57:00 3420 1 

Aliquotagem da solução 2270 01:05:00 3900 1 

Etiquetagem dos tubos 2270 01:18:00 4680 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2270 01:27:00 5220 1 

TOTAL 2270 02:26:00 8760 6 

S13 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2265 00:05:00 300 1 

Preparo do bulk de sondas 2265 00:27:00 1620 1 

Controle interno do processo 2265 00:57:00 3420 1 

Aliquotagem da solução 2265 01:02:00 3720 1 

Etiquetagem dos tubos 2265 01:14:00 4440 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2265 01:31:00 5460 1 

TOTAL 2265 02:25:00 8700 4 

S14 

Abertura da sala e Checagem de materiais 613 00:08:00 480 1 

Preparo do bulk de sondas 613 00:16:00 960 1 

Controle interno do processo 613 00:20:00 1200 1 

Aliquotagem da solução 613 00:32:00 1920 1 

Etiquetagem dos tubos 613 00:32:00 1920 2 

Centrifugação dos tubos pós-envase 613 00:23:00 1380 1 

TOTAL 613 01:21:00 4860 4 

S15 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2264 00:09:00 540 1 

Preparo do bulk de sondas 2264 00:26:00 1560 1 

Controle interno do processo 2264 00:58:00 3480 1 

Aliquotagem da solução 2264 01:01:00 3660 1 

Etiquetagem dos tubos 2264 02:15:00 8100 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2264 00:47:00 2820 1 

TOTAL 2264 04:32:00 16320 2 

Fonte: O autor. 
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Tabela 28 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de sondas HIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

S16 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2216 00:03:00 180 1 

Preparo do bulk de sondas 2216 00:19:00 1140 1 

Controle interno do processo 2216 00:53:00 3180 1 

Aliquotagem da solução 2216 01:01:00 3660 1 

Etiquetagem dos tubos 2216 01:31:00 5460 4 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2216 01:47:00 6420 1 

TOTAL 2216 03:16:00 11760 5 

S17 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2220 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk de sondas 2220 00:21:00 1260 1 

Controle interno do processo 2220 01:00:00 3600 1 

Aliquotagem da solução 2220 01:04:00 3840 1 

Etiquetagem dos tubos 2220 02:53:00 10380 5 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2220 03:14:00 11640 1 

TOTAL 2220 04:01:00 14460 6 

S18 

Abertura da sala e Checagem de materiais 2218 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk de sondas 2218 00:26:00 1560 1 

Controle interno do processo 2218 01:01:00 3660 1 

Aliquotagem da solução 2218 01:05:00 3900 1 

Etiquetagem dos tubos 2218 01:29:00 5340 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 2218 01:45:00 6300 1 

TOTAL 2218 02:53:00 10380 5 

S19 

Abertura da sala e Checagem de materiais 602 00:04:00 240 1 

Preparo do bulk de sondas 602 00:13:00 780 1 

Controle interno do processo 602 00:24:00 1440 1 

Aliquotagem da solução 602 00:27:00 1620 1 

Etiquetagem dos tubos 602 00:36:00 2160 3 

Centrifugação dos tubos pós-envase 602 00:31:00 1860 1 

TOTAL 602 01:23:00 4980 4 

S20 

Abertura da sala e Checagem de materiais 602 00:06:00 360 1 

Preparo do bulk de sondas 602 00:16:00 960 1 

Controle interno do processo 602 00:20:00 1200 1 

Aliquotagem da solução 602 00:23:00 1380 1 

Etiquetagem dos tubos 602 00:39:00 2340 1 

Centrifugação dos tubos pós-envase 602 00:31:00 1860 1 

TOTAL 602 01:41:00 6060 2 

Fonte: O autor. 
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Tabela 29 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de mistura de PCR. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

M1 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:58:00 3480 1 

Etiquetagem de tubos 1185 00:55:00 3300 1 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 01:00:00 3600 2 

Checagem de materiais 1185 00:08:00 480 1 

Abertura dos tubos 1185 00:13:00 780 4 

Controle interno do processo 1185 01:26:00 5160 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:21:00 4860 1 

TOTAL 1185 01:48:00 6480 4 

M2 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:34:00 2040 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:38:00 2280 1 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:42:00 2520 3 

Checagem de materiais 1185 00:08:00 480 1 

Abertura dos tubos 1185 00:22:00 1320 1 

Controle interno do processo 1185 01:11:00 4260 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:24:00 5040 1 

TOTAL 1185 01:55:00 6900 3 

M3 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:38:00 2280 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:39:00 2340 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:42:00 2520 5 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 1185 00:19:00 1140 4 

Controle interno do processo 1185 01:45:00 6300 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:49:00 6540 1 

TOTAL 1185 02:26:00 8760 5 

M4 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:34:00 2040 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:37:00 2220 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:42:00 2520 5 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 1185 00:23:00 1380 2 

Controle interno do processo 1185 01:48:00 6480 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:30:00 5400 1 

TOTAL 1185 02:02:00 7320 5 

M5 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:39:00 2340 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:35:00 2100 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:46:00 2760 5 

Checagem de materiais 1185 00:05:00 300 1 

Abertura dos tubos 1185 00:20:00 1200 2 

Controle interno do processo 1185 01:22:00 4920 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:18:00 4680 1 

TOTAL 1185 01:50:00 6600 6 

Fonte: O autor. 
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Tabela 30 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de mistura de PCR. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

M6 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:27:00 1620 1 

Etiquetagem de tubos 1185 00:25:00 1500 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:30:00 1800 4 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 1185 00:12:00 720 3 

Controle interno do processo 1185 01:17:00 4620 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:33:00 5580 1 

TOTAL 1185 01:50:00 6600 4 

M7 

Checagem de materiais 159 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 159 00:03:00 180 2 

Etiquetagem de tubos 159 00:06:00 360 2 

TOTAL (etiquetagem prévia) 159 00:10:00 600 4 

Checagem de materiais 159 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 159 00:04:00 240 2 

Controle interno do processo 159 N/C N/C   

Aliquotagem da solução 159 00:15:00 900 1 

TOTAL 159 00:27:00 1620 4 

M8 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:30:00 1800 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:31:00 1860 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:35:00 2100 6 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:13:00 780 3 

Controle interno do processo 1185 01:10:00 4200 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:11:00 4260 1 

TOTAL 1185 01:29:00 5340 5 

M9 

Checagem de materiais 1185 00:07:00 420 1 

Fechamento de tubos 1185 00:25:00 1500 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:28:00 1680 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:38:00 2280 6 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:25:00 1500 2 

Controle interno do processo 1185 01:14:00 4440 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:05:00 3900 1 

TOTAL 1185 01:39:00 5940 5 

M10 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:30:00 1800 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:39:00 2340 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:41:00 2460 5 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 1185 00:21:00 1260 3 

Controle interno do processo 1185 01:41:00 6060 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:31:00 5460 1 

TOTAL 1185 02:06:00 7560 4 

Fonte: O autor. 
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Tabela 31 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de mistura de PCR. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo (h) 

Tempo de 
processo (s) 

Operadores 

M11 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Fechamento de tubos 1185 00:29:00 1740 1 

Etiquetagem de tubos 1185 00:28:00 1680 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:36:00 2160 5 

Checagem de materiais 1185 00:07:00 420 1 

Abertura dos tubos 1185 00:20:00 1200 3 

Controle interno do processo 1185 01:27:00 5220 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:19:00 4740 1 

TOTAL 1185 01:49:00 6540 4 

M12 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:27:00 1620 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:31:00 1860 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:35:00 2100 5 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:10:00 600 2 

Controle interno do processo 1185 01:18:00 4680 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:09:00 4140 1 

TOTAL 1185 01:24:00 5040 2 

M13 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:37:00 2220 3 

Etiquetagem de tubos 1185 00:36:00 2160 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:40:00 2400 5 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Abertura dos tubos 1185 00:21:00 1260 2 

Controle interno do processo 1185 01:20:00 4800 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:14:00 4440 1 

TOTAL 1185 01:40:00 6000 3 

M14 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Fechamento de tubos 1185 00:38:00 2280 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:38:00 2280 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:43:00 2580 6 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:15:00 900 2 

Controle interno do processo 1185 01:21:00 4860 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:25:00 5100 1 

TOTAL 1185 01:48:00 6480 2 

M15 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:28:00 1680 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:26:00 1560 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:31:00 1860 5 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:21:00 1260 1 

Controle interno do processo 1185 01:23:00 4980 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:14:00 4440 1 

TOTAL 1185 01:42:00 6120 2 

Fonte: O autor. 
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Tabela 32 – Duração de atividades na produção de 5 lotes de mistura de PCR. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(tubos) 

Tempo de 
processo (h) 

Tempo de 
processo (s) 

Operadores 

M16 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:39:00 2340 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:48:00 2880 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:54:00 3240 4 

Checagem de materiais 1185 00:04:00 240 1 

Abertura dos tubos 1185 00:15:00 900 3 

Controle interno do processo 1185 01:35:00 5700 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:18:00 4680 1 

TOTAL 1185 01:46:00 6360 3 

M17 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:45:00 2700 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:43:00 2580 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:48:00 2880 4 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:22:00 1320 3 

Controle interno do processo 1185 01:57:00 7020 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:18:00 4680 1 

TOTAL 1185 02:29:00 8940 4 

M18 

Checagem de materiais 1185 00:01:00 60 1 

Fechamento de tubos 1185 00:36:00 2160 1 

Etiquetagem de tubos 1185 00:37:00 2220 3 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:38:00 2280 4 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:20:00 1200 3 

Controle interno do processo 1185 01:17:00 4620 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:17:00 4620 1 

TOTAL 1185 01:47:00 6420 3 

M19 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Fechamento de tubos 1185 00:39:00 2340 2 

Etiquetagem de tubos 1185 00:39:00 2340 4 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 00:47:00 2820 4 

Checagem de materiais 1185 00:02:00 120 1 

Abertura dos tubos 1185 00:14:00 840 3 

Controle interno do processo 1185 01:33:00 5580 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:37:00 5820 1 

TOTAL 1185 02:22:00 8520 3 

M20 

Checagem de materiais 1185 00:03:00 180 1 

Fechamento de tubos 1185 01:10:00 4200 1 

Etiquetagem de tubos 1185 01:11:00 4260 2 

TOTAL (etiquetagem prévia) 1185 01:17:00 4620 2 

Checagem de materiais 1185 00:04:00 240 1 

Abertura dos tubos 1185 00:25:00 1500 1 

Controle interno do processo 1185 01:36:00 5760 1 

Aliquotagem da solução 1185 01:15:00 4500 1 

TOTAL 1185 01:49:00 6540 2 

Fonte: O autor. 
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Tabela 33 – Duração de atividades na montagem/empacotamento final de 9 lotes de módulos 

HIIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(módulos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

EMP
1 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:05:00 300 

8 
Aliquotagem da Solução 270 00:23:00 1380 

TOTAL 270 00:40:00 2400 

EMP
2 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 

5 
Aliquotagem da Solução 270 00:30:00 1800 

TOTAL 270 00:51:00 3060 

EMP
3 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:10:00 600 

5 
Aliquotagem da Solução 270 00:30:00 1800 

TOTAL 270 00:57:00 3420 

EMP
4 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:04:00 240 

4 
Aliquotagem da Solução 90 00:11:00 660 

TOTAL 90 00:19:00 1140 

EMP
5 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:03:00 180 

8 
Aliquotagem da Solução 90 00:11:00 660 

TOTAL 90 00:22:00 1320 

EMP
6 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:02:00 120 

8 
Aliquotagem da Solução 90 00:09:00 540 

TOTAL 90 00:19:00 1140 

EMP
7 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:02:00 120 

6 
Aliquotagem da Solução 270 00:20:00 1200 

TOTAL 270 00:42:00 2520 

EMP
8 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:05:00 300 

7 
Aliquotagem da Solução 270 00:27:00 1620 

TOTAL 270 00:46:00 2760 

EMP
9 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 

7 
Aliquotagem da Solução 270 00:20:00 1200 

TOTAL 270 00:38:00 2280 

Fonte: O autor. 
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Tabela 34 – Duração de atividades na montagem/empacotamento final de 9 lotes de módulos 

HIIV/HCV/HBV. 

Lote Atividade (Dossiês) 
Tamanho 

lote 
(módulos) 

Tempo de 
processo 

(h) 

Tempo de 
processo 

(s) 
Operadores 

EMP10 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 - 

Paletização 270 00:39:00 2340 - 

TOTAL 270 01:03:00 3780 4 

EMP11 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:04:00 240 - 

Paletização 90 00:12:00 720 - 

TOTAL 90 00:19:00 1140 5 

EMP12 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:02:00 120 - 

Paletização 90 00:09:00 540 - 

TOTAL 90 00:31:00 1860 8 

EMP13 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

90 00:02:00 120 - 

Paletização 90 00:15:00 900 - 

TOTAL 90 00:26:00 1560 5 

EMP14 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:02:00 120 - 

Paletização 270 00:25:00 1500 - 

TOTAL 270 00:48:00 2880 5 

EMP15 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 - 

Paletização 270 00:20:00 1200 - 

TOTAL 270 00:42:00 2520 7 

EMP16 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:01:00 60 - 

Paletização 270 00:31:00 1860 - 

TOTAL 270 00:51:00 3060 7 

EMP17 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 - 

Paletização 270 00:30:00 1800 - 

TOTAL 270 00:49:00 2940 5 

EMP18 

Abertura da Sala e Checagem de 
Materiais 

270 00:03:00 180 - 

Paletização 270 00:21:00 1260 - 

TOTAL 270 00:37:00 2220 5 

Fonte: O autor. 
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