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RESUMO 

NAKONESZEN, Marli Aparecida Correa. Gestao de material medico-hospitalar: o caso 
do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Parana. 2008. 84 p. Monografia 
(MBA em Gerencia de Sistemas Logisticos) - Universidade Federal do Parana -
CEPPAD. 

Neste trabalho e apresentado o resultado do estudo de caso realizado no Hospital de 
Clinicas da Universidade Federal do Parana, destacando-se a importancia da 
administrac;ao de materiais, com enfase na gestao de estoques de material medico
hospitalar, tendo como foco a Unidade de Abastecimento do Hospital. Foram descritas a 
estrutura e organizac;ao do Hospital de Clinicas da UFPR, alem de descrever 
sucintamente seu novo modelo de gestao administrativa. Relata o diagn6stico situacional 
dos setores de Garantia da Qualidade, Compras, Recebimento e Armazenamento quanta 
ao dimensionamento fisico e analise da atividade de elaborac;ao da lista de material 
medico-hospitalar e dos processes de compra, recebimento, armazenamento, distribuic;ao 
e devoluc;ao de material medico-hospitalar. Com o intuito de verificar a efetividade das 
atividades realizadas. Foram destacadas questoes como formas de aquisic;ao, guarda e 
de dispensac;ao desses materiais e periodicidade de inventarios realizados no estoque. 
Finalmente, foram elaboradas algumas sugestoes de melhorias que poderao contribuir 
significativamente para o aperfeic;oamento do processo da gestao de estoques de material 
medico-hospitalar, de forma a assegurar a racionalizac;ao do usa dos materiais, 
otimizando os recursos humanos e financeiros. 

PALAVRAS-CHAVES: Administra9ao de Materiais, Estoques, Gestae de estoques, Hospital, 
Material Medico-Hospitalar 
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ABSTRACT 

NAKONESZEN, Marli Aparecida Correa. Management of health care material: the case 
of the Hospital de Clinicas, Federal University of Parana .. 2008. p. Monograph (MBA In 
Logistics Management Systems)- Federal University of Parana- CEPPAD. 

In this study is presented the outcome of the study case conducted at the Hospital de 
Clinicas, Federal University of Parana, especially the importance of the administration of 
materials, with emphasis on the management of health care material. Focusing on the Unit 
Supply the Hospital. lt was described the structure and organization of the Hospital de 
Clinicas, UFPR, and briefly describe their new model of administrative management. It is 
reports the situational diagnosis of the sectors of: Quality Assurance, Purchasing, 
Receiving and Storage as for the space the design and analysis elaborating activity of the 
medical-hospital list and the processes of buying, receiving, storaging, distribution and 
return of this material. In order to verify the effectiveness of the activities, issues were 
highlighted as ways of keeping and dispensing these materials and frequency of 
inventories. Finally, it was made some suggestions for improvements that could contribute 
significantly to the improvement of the inventory process and management of medical and 
hospital equipment, to ensure sensible use of materials, optimizing human and financial 
resources. 

KEY WORDS: Administration of Materials, Supplies, Management of Supplies, Hospital, 
Health Products. 
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1. INTRODUCAO 

Urn hospital e uma organizagao de prestagao de servigos em saude, formada por 

profissionais qualificados em cuidados com a vida humana, utilizando-se de uma estrutura 

fisica propria e de equipamentos e materiais medico-hospitalares, ou seja, e uma 

estrutura fisica preparada e capacitada para atender pessoas com problemas de saude 

que necessitam de atendimento atraves de medicos, enfermeiros e outros profissionais. 

Porem, como em todos os outros setores da economia, a organizagao hospitalar 

esta sendo questionada quanto a efetividade de seu modelo de gestao e de prestagao de 

servigos em consonancia as reais necessidades da sociedade. 

Conforme Guimaraes (2005) os problemas que envolvem as organizagoes 

hospitalares estao diretamente relacionados com custos cada vez mais elevados, 

. demanda cada vez maior por qualidade e bons servigos e a pressao por produtividade; ou 

seja, e preciso prestar o melhor atendimento possivel a urn numero cada vez maior de 

pessoas, com os recursos disponiveis. 

0 fato e que reduzir custos em hospitais quer sejam publicos ou privados, e uma 

tarefa complicada devido a natureza dos servigos prestados pelos os hospitais, pois o 

objetivo de urn hospital e prestar servigo de preservagao da vida humana. 

Num cenario atual caracterizado por restrigoes orgamentarias e controle de 

recursos deficitarios os gestores hospitalares devem procurar novas tecnicas gerenciais 

que propiciem redugao dos custos operacionais, garantido aumento dos niveis de 

servigos prestado a comunidade. 

Dentre as medidas gerenciais a serem adotadas pelo gestor hospitalar, importante 

seria considerar prioritariamente a Administragao de Materiais que regulamenta dentro da 

organizagao o planejamento, controle e organizagao dos materiais disponiveis na 

organizagao, pois, somente atraves da racionalizagao do uso dos materiais e que se 

otimizara os recursos financeiros que poderao ser empregados na melhoria dos niveis de 

servigos prestados a comunidade. 

Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa e analisar a situagao atual da 

Administragao de Material Medico-Hospitalar na Unidade de Abastecimento Hospital de 

Clinicas (HC) da Universidade Federal do Parana (UFPR) por meio de diagn6sticos e 

analises da atividade de elaboragao da lista de material medico-hospitalar cadastrado e 
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dos processos de compra, recebimento, armazenamento e distribuigao do material 

medico-hospitalar, verificando se as realizag6es das atividades relacionadas a esses 

processos estao satisfazendo as necessidades da administragao, quanta ao controle e a 
tomada de decisoes, sugerindo, quando necessaria, melhorias no processo de gestao de 

estoques, visando a racionalizagao do usa do material medico-hospitalar. 

seguir: 

A organizagao deste trabalho foi realizada par capltulos, conforme descrito a 

• no Capitulo 1 - foi exposta a pretensao do estudo, delimitando o objetivo da 

pesquisa, bern como a organizagao do trabalho; 

• no Capitulo 2 - foi realizada a revisao de literatura sabre conceitos e definigoes 

sabre organizagao hospitalar, conceitos, definigoes e descrig6es dos processos 

de Administragao de Materiais; 

• no Capitulo 3 - foi descrita a estrutura e organizagao do Hospital de Clinicas da 

UFPR e a gestao de estoque no HC; 

• no Capitulo 4 - foi descrita a metodologia aplicada para realizagao da pesquisa 

e do diagn6stico dos processos da administragao hospitalar na Unidade de 

Abastecimento; 

• no Capitulo 5 foi descrita a estrutura e organizagao da Unidade de 

Abastecimento, descrito o diagn6stico do sistema de administragao do material 

medico-hospitalar e analise dos procedimentos diagnosticados em cada 

processo; 

• no Capitulo 6 - foram descritas as sugestoes de melhorias para o sistema de 

administragao de material-medico-hospitalar do HC; 

• no Capitulo 7 foi realizada analise das conclusoes do trabalho e foram feitas 

sugest6es finais. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

Este capitulo tern por objetivo relatar as principais caracteristicas e fungoes das 

organizagoes hospitalares, bern como conceitualizar e descrever o processo de gestao de 

materiais de acordo com a literatura existente. 

2.1 DEFINI<;OES E CARACTERiSTICAS DAS ORGANIZA<;OES HOSPITALARES 

Conforme define Almeida (1983, p.205) hospital e: 

"Uma instituigao destinada ao diagn6stico e tratamento de doentes internos 
e externos; planejada e construida ou modernizada com orientagao tecnica; 
bern organizada e convenientemente administrada consoante padroes e 
normas estabelecidas, oficial ou particular, com finalidades diversas; grande 
ou pequena; custosa ou modesta para atender os ricos, os menos 
afortunados, os indigentes e necessitados, recebendo doentes gratuitos ou 
contribuintes; servindo ao mesmo tempo para prevenir contra a doenga e 
promovera saude, a pratica, a pesquisa e o ensino da medicina e da 
cirurgia, da enfermagem e da dietetica, e das demais especialidades afins". 

Para o Ministerio da Saude o hospital e parte integrante de uma organizagao 

Medica e Social, cuja fungao basica e proporcionar a populagao Assistencia Medica 

Sanitaria completa, tanto curativa como preventiva sob qualquer regime de atendimento, 

inclusive o domiciliar, cujos servigos externos irradiam ate o ambito familiar, constituindo

se tambem, em centro de educagao, capacitagao de Recursos Humanos e de Pesquisas 

em Saude, bern como de encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e 

orientar os estabelecimentos de saude a ele vinculados tecnicamente. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, para Rocchi (1989): "Os hospitais 

modernos sao estabelecimentos destinados a cumprir cinco fungoes na area da saude: a 

preventiva, de reabilitagao, a restauradora, de ensino e de pesquisa". 

a) Na area preventiva deve fornecer a comunidade: 

• servigos preventives como educagao sanitaria, pre-natal e vigilancia no parto 

normal; 

• prevengao da invalidez mental e fisica; 

• auxilio nas campanhas de vacinagao, organizagao de cursos e palestras e 

tambem distribuigao de informativos com a finalidade de incentivar a prevengao 

de doengas. 
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b) Na area curativa: 

• deve manter atividades de diagn6stico; 

• propiciar tratamento curativo de enfermidade; 

• 

• 

oferecer urn servigo de alto nivel no desempenho tanto de recursos humanos 

quanta de materiais; 

oferecer assist€mcia aos pacientes em casas de urgencia . 

c) Na area educativa: 

• 

• 

• 

• 

adaptar cada centro do hospital para garantir urn estagio de alta qualidade os 

profissionais de saude; 

oferecer cursos, seminarios e simp6sios aos chefes e diretores de unidades 

administrativas; 

promover cursos na area da saude e ampliar o campo de literatura especifica 

aos servidores que trabalham na instituigao; 

manter urn numero suficiente de convenios com entidades educacionais para 

residencia e estagios oficiais. 

d) Na area de pesquisa: 

• promover e incentivar pesquisas clinicas e na area administrativa; 

• procurar manter dados atualizados de todas as areas do hospital. 

As organizagoes hospitalares diferenciam-se dos outros tipos de organizagoes, 

devido suas atividades possuirem caracteristicas pr6prias, conforme cita Machline et al. 

(1983): 

• servigos de atengao e tratamento personalizado e individualizado a pacientes; 

• dependencia das necessidades e demanda de seus clientes; 

• definigao das responsabilidades dos diferentes membros e pouca tolerancia a 

erros; 

• trabalho diversificado e com pouca padronizagao em que pessoas cuidam de 

pessoas, participando ativamente do processo de produgao; 

• pouco controle sabre seus trabalhadores (principalmente os medicos) e sabre 

os pacientes; 

• organizagao nao baseada em uma linha unica de autoridade; ja que o 
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administrador hospitalar detem menos autoridade e poder em relac;ao a outras 

organizac;6es; 

• organizac;ao formal, ate certo ponto burocratica e autoritaria, cuja 

operacionalidade repousa no arranjo do trabalho convencionalmente 

hierarquizado e em regras rfgidas e impessoais. E, porem, uma organizac;ao 

altamente especializada, departamentalizada e profissionalizada que nao pode 

funcionar efetivamente sem uma coordenac;ao interna, motivac;ao, autodisciplina 

e ajustes informais e voluntaries de seus membros. 

Para Guimaraes (2005) os hospitais possuem ainda outras caracteristicas 

diferenciais: 

• A diversidade que apresentam quanta as caracterfsticas de propriedade 

(publico federais, estaduais e municipais e privados) e finalidade principal 

(beneficentes, lucrativos, de ensino, de pesquisa, entre outros). 

• 0 carater social e, em alguns casas, filantropico, com urn aspecto de 

responsabilidades mais amplo e complexo do que as organizac;oes tradicionais 

(comerciais e industriais). 

• A forc;a de trabalho e tambem singular e propria da atividade, possuindo valores 

profissionais, urn codigo de etica proprio, uma tradic;ao de liberdade profissional 

e de despreocupac;ao com custos, principalmente no caso dos medicos. 

• Fatores legais e politicos, pais devido forc;a da Constituic;ao Brasileira, todo 

individuo tern direito a assistencia medica e hospitalar necessaria, possa ou nao 

pagar par ela. Assim, o hospital tern par obrigac;ao morale legal atender a todos 

os pacientes que precisarem, mesmo que nao possam pagar pelos seus 

servic;os. 

• A macic;a participac;ao do Estado como intermediario pagador e controlador dos 

servic;os hospitalares traz alguns complicadores adicionais para a administrac;ao 

hospitalar. 

• A atividade produtiva de urn hospital e de 24 horas ininterruptas. Urn erro ou 

falha simples pode significar a diferenc;a entre a vida e a morte de uma pessoa. 

Este tambem e urn dos principais fatores que o distingue da maioria das outras 

organizac;6es. 
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Devido a sua enorme diversificagao de atividades, a organizagao hospitalar e 

considerada uma das mais complexas, nao apenas pela e dimensao da sua missao, mas, 

sobretudo, por apresentar uma equipe multidisciplinar com elevado grau de autonomia, 

para dar assistemcia a saude em carater preventivo, curativo e reabilitador a pacientes em 

regime de internagao, onde se utiliza tecnologia de ponta, rotineiramente. Constituindo-se, 

ainda, num espago de pratica de ensino e produgao cientifica. 

De acordo com Viana (2002) as empresas podem ser classificadas como 

industriais comerciais e prestadoras de servigo, nesse contexto os hospitais sao 

classificados como uma empresa que presta servigo especializado a uma determinada 

comunidade. 

Segundo afirma, Duarte (1991) as empresas de servigos geram produtos que tern 

urn custo, possuem qualidade, sofrem transformagao da materia-prima e sao consumidos, 

desta forma, nao impede a utilizagao de tecnicas de gestao industrial. Conforme a Figura 

1 pode-se observar uma analogia entre os servigos hospitalares e urn sistema de 

produgao industrial. Urn servigo nao pode ser estocado. Deve ser produzido na hora e da 

maneira que o cliente o exige, sendo o seu consumo simultaneo a sua produgao. 0 

cliente e o elemento que dispara todo o processo de produgao de urn servigo. No caso 

dos servigos hospitalares a participagao do cliente e direta e personalizada (GIANESI; 

CORREA, 1996). 

INSUMOS PROCESSAMENTO PRODUTO FINAL 

Pessoas doentes ou Tratamento Medico, Melhora do Quadro clinico 

potencialmente sujeitas Cirurgias, Medicamentos, ou Cura, 

a doengas Agoes de Prevengao Prevengao de doengas 

Figura 1-0 'servi90 hosp1talar como s1stema mdustnal- Adaptado de Duarte (1991) 

Desta forma os hospitais devem ter grande preocupagao com a qualidade e 

eficiencia dos servigos prestados, pois, se houverem falhas em alguma das etapas deste 

processo, isso podera acarretar danos irreversiveis ao cliente, podendo leva-lo ate 

mesmo a morte. Fato que nao ocorre em uma empresa comercial ou industrial, que no 

maximo tera prejuizos financeiros. 

Por isso os gestores e a equipe formada por profissionais que dirigem os hospitais 

devem ser responsaveis pela dinamica do processo, procurando integra-lo e regula-lo 

para melhor atender a comunidade que pretende servir. 
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As func;oes e responsabilidades emergentes da administrac;ao da saude podem ser 

caracterizadas e enfatizadas a respeito da responsabilidade com a clientela. A 

administrac;ao nao deve ser realizada para beneficiar a instituic;ao, e sim para melhor 

atender aos seus clientes. Outra func;ao e administrar e observar a instituic;ao como urn 

sistema, constituido por urn processo que transforma os insumos (necessidades, 

demandas) em produtos ou resultados (servic;os prestados) com sucesso ou fracasso, 

oferecendo urn feedback para realimentar o processo (GUIMARAES, 2005). 

Atualmente existem permanentes preocupac;oes em relac;ao aos custos e utilizac;ao 

de servic;os de saude. Alguns fatores foram identificados como os responsaveis pelo 

aumento dos prec;os da assist€mcia medico-hospitalar. Foram eles, os aumentos salariais 

crescentes; instalac;oes mais sofisticadas exigindo equipamentos mais caros com custos 

operacionais mais elevados; variedade de servic;os disponiveis aos pacientes; e aumento 

dos prec;os dos insumos pelos fornecedores (MINOTTO, 2002). 

Outros fatores que influenciam diretamente o aumento de custos hospitalares e a 

falta de organizac;ao e controle das organizac;oes hospitalares, quanto aos servic;os de 

saude prestados e a falta de otimizac;ao dos recursos, quer sejam humanos ou 

financeiros. 

Segundo Lima e Lima (1998) existem maneiras mais eficientes de controlar custos 

hospitalares sem sacrificar a seguranc;a, comodidade e conforto do paciente. Para esse 

controle existem tres metodos que visam obter informac;oes necessarias sobre custos: 

• metodo da relacao custo-receita: esta voltado para a busca de tipos de 

atividades e/ou procedimentos com alto valor de reembolso e visa otimizar as 

receitas resultantes de mix de tratamentos; 

• metodo da unidade de valor relative: estabelece medidas-padrao da 

intensidade dos tratamentos baseando-se na complexidade das atividades, nos 

recursos aplicados e no tempo gasto em urn tratamento; 

• metodo do custeio baseado em atividades: identifica os custos dos recursos 

que sao consumidos por tratamentos diferenciados, por grupos populacionais 

ou grupos medicos. 

Esses controles ter por objetivo principal, propiciar aos hospitais o uso racional e 

adequado dos recursos empregados na cadeia de processes de suas atividades em 
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dire~ao a maior eficiencia economica. Desta forma, a readequa~ao dos sistemas de 

custeio, como instrumentos de controle, e vital para os novas rumos das organiza~6es 

hospitalares. 

De acordo com Minotto (2002) as atividades existentes nos hospitais podem ser 

classificadas, conforme o Ministerio da Saude, em tres grupos de custos: 

• 

• 

centros de custo de atividades gerais: administra~ao, materiais, finan~as, 

recursos humanos, lavanderia; 

centros de custos intermediario: endoscopia, radiologia, laborat6rio, servi~o 

social; 

• centros de custos final ou produtivo: ambulat6rio, centro obstetrico, centro 

cirurgico e unidades de interna~ao. 

Sendo que os custos relacionados aos gastos com materiais medico hospitalares 

sao significativos e sua importancia merece uma aten~ao especial por parte dos gestores 

hospitalares, sejam eles de hospitais publicos ou privados. Uma vez que a falta de 

materiais compromete basicamente todas as atividades de assistencia aos pacientes. 

Desta forma os materiais medicos hospitalares representam urn dos principais itens 

de custo dos hospitais. Quanta mais estoques armazenados no hospital, maior sera o 

capital investido, maiores serao os custos de manuten~ao e menores serao os recursos 

financeiros que estarao disponfveis para o cumprimento das obriga~6es com os 

fornecedores (GUIMARAES, 2005). 

Concluindo, controlar custos em organiza~6es hospitalares, quaisquer que sejam 

suas origens, sao tarefas de extrema complexidade e importancias, pois dele depende o 

born funcionamento de todo o processo da cadeia hospitalar. 

2.2 ADMINISTRA<;AO DE MATERIAlS 

De acordo com Vecina (1998) materiais sao produtos que podem ser armazenados 

ou consumidos imediatamente ap6s a sua chegada. Conforme esse conceito ficam 

exclufdos os materiais considerados permanentes, como equipamentos medico

hospitalares, mobiliario, vefculos e semelhantes, e inclufdos, portanto, os demais 

produtos, como medicamentos, alimentos, material de escrit6rio, de limpeza, de 
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conservac;ao e reparos, de uso cirurgico, de radiologia, de laborat6rio, reagentes 

qufmicos, vidraria, material medico hospitalar, etc. 

Material tambem pode definido como sendo todas as coisas contabilizaveis que 

entram como elementos constitufdos ou constituintes no processo de atividades de uma 

empresa, sendo que a administrac;ao desses materiais refere-se o planejamento, 

coordenac;ao, direc;ao e controle de todas as atividades ligadas a aquisic;ao de materiais 

para a composic;ao de estoques, desde o momento de sua elaborac;ao ate seu consumo 

final. Desta forma o gestor de materiais e o responsavel por prever, planejar, organizar 

comandar e controlar todo este processo quer seja em empresas publicas ou privadas 

(VIANA 2002). 

Conforme Barbieri e Machline (2006, p.03) independente das caracterfsticas das 

organizac;oes, todas utilizam materiais em suas atividades e explicam que a administrac;ao 

de materiais pode ser entendida como: 

"uma area especializada da administrac;ao geral de uma organizac;ao e 
como tal trata-se de urn trabalho realizado por pessoas para entregar o 
material certo ao usuario certo, no momento e nas quantidades certas, 
observando as melhores condic;oes para a organizac;ao. Para isso, e 
necessaria estabelecer diretrizes e ac;oes, tais como planejamento, controle, 
organizac;ao e outras relacionadas com o fluxo de materiais dentro e fora da 
organizac;ao". 

Para Paterno (1990) a administrac;ao de materiais tern por finalidade assegurar o 

continuo abastecimento dos materiais necessarios para atender a demanda, bern como 

resolver todos os problemas relacionados a materiais, fiscalizando, zelando e controlando, 

no sentido de garantir quantidade e qualidade no abastecimento e padrao no 

atendimento. 

Conforme ja foi definida a administrac;ao de materiais trata-se de urn processo 

extremamente complexo e amplo descrito esquematicamente na Figura 2. 
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SOLICITACAO PARA: 
a) lncluir itens no estoque 

00. b) Pedidos de Compra 
~ 

-< ~ ~ 

~ CADASTRAMENTO GESTAO COMPRAS 
~ Classifica<;ao Nfveis de Concorrencias ~ Codifica<;ao ____. 

Ressuprimento r-----. Julgamento -< Especifica<;ao Equilibria entre Diligenciamento 
~ Padronizacao estoaue 

~ ~ ~ 
00. 

REQUISI<;OES DE 0 ALMOXARIFADO RECEBIMENTO 
~ MATERIAlS .__ 

Armazenagem ~ Fisico 

~ Distribui<;ao Contabil 

·-< 
~ ~ 00. 
~ INVENT ARlO 

FiSICO 

Figura 2 -Amplitude da Administra<;ao de Materiais- Fonte: Viana (2002) 

De acordo com Viana (2002) existem alguns procedimentos fundamentais de 

administra<;ao de materiais para que se possa administrar com seguran<;a, eficiemcia e 

com exatidao a atividade de entradas e saidas dos materiais necessarios ao born 

funcionamento de qualquer tipo de empresa, como: o que, quanta, quando e como 

comprar conforme demonstrado na figura 2.1. 

PROCEDIMENTO ESCLARECIMENTO 

0 que deve ser com prado Corresponde a especificac;ao da compra, traduzindo as 

necessidades da empresa 

Como deve ser comprado Indica o procedimento mai recomendavel. 

Quando deve ser comprado ldentifica a melhor epoca. 

Onde deve ser comprado lmplica o conhecimento dos melhores segmentos de 

mercado 

De quem deve ser comprado lmplica o conhecimento dos fornecedores da empresa 

Por que prec;o deve ser comprado Evidencia o conhecimento da flutuac;ao dos prec;os no 

mercado 

Em que quantidade deve ser comprado Estabelece a quantidade ideal, para que se garanta 

economia na compra 
. . - .. 

F1gura 2.1 - Proced1mentos Fundamentals de Adm1mstra9ao de Matena1s - Fonte: VIANA (2002) 
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Segundo Barbieri e Machline (2006) as atividades relacionadas com a 

administrac;ao desse fluxo de materiais e de informac;oes a ele relacionadas ao Iongo da 

cadeia de suprimentos constituem o que genericamente denomina-se logistica e o 

conjunto de unidades produtivas unidas por esse fluxo de materiais e informac;oes 

associadas e o que se denomina cadeia de suprimentos. 

Ainda, conforme Barbieri e Machline (2006) e necessaria se distinguir uma cadeia 

de suprimentos da organizac;ao hospitalar de outras organizac;oes industriais e 

comerciais. Uma vez que nas organizac;oes industriais e necessaria distinguir o 

suprimento da distribuic;ao fisica, pois os usuarios dos materiais sao diferentes e possuem 

interesses diferentes, enquanto que nas organizac;oes hospitalares praticamente s6 

existem clientes internos, pois, os materiais mesmo quando se destinam a pacientes 

circulam por intermediac;ao atraves de seus funcionarios. Conforme exemplifica a Figura 

2.2 

Laborat6rios HOSPITAL 
farmaceuticos 

? ......................................... 

Fabricantes de 
Sele9ilo 

De 

Equipamentos, Materiais 

Instrumentos e 
Outros produtos Aquisi9ao ~r····~~::;:~·····~ r---+ 

hosnitalares ! internos ! Pacientes 

Recebimento L ........................... J 

Fabricantes de Armazenagem 

Outros materiais r--+ 
De consumo Distribui9ao 

~ Etc. 

Distribuidores ......................................... : 
Representantes 

Figura 2.2 - Exemplo de Cadeia de Suprimento de urn Hospital - Fonte: Barbieri e 
Machline (2006) 

Para Vecina (1998) varios sao interesses na administrac;ao de materiais e dentre 

eles estao: 
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0 interesse do usuario que deseja o material correto, em condi96es apropriadas 

de utiliza9ao, entregue no Iugar certo e a tempo de evitar a sua falta. Podemos 

ainda acrescentar que o usuario gostaria que o tempo despendido na entrega 

fosse o menor possfvel e que se gastasse o mfnimo de tempo no 

preenchimento de formularios e seu arquivamento. 

0 interesse da area economico-financeira que deseja adquirir o material ao 

menor custo e maiores prazos de pagamento; busca uma redu9ao do valor do 

estoque e nao quer que ocorn§ncias como compras erradas, falta de itens 

crfticos, atrasos na entrega, sejam freqOentes. 

0 interesse dos fornecedores que desejam fornecer a maior quantidade de 

material possfvel, vende-lo ao maior pre9o, receber em curto prazo e nao ter 

qualquer responsabilidade futura a respeito da utiliza9ao dos itens. 

Desta forma a administra9ao de materiais precisa conciliar esses interesses tao 

diversificados. Para tanto deve utilizar tecnicas cujas fun96es estao descritas e agrupadas 

em sistemas relacionados a seguir (VECINA, 1998): 

• Sistema de normaliza~ao: responsavel por responder a pergunta: o que? 

(comprar, armazenar e distribuir). E composto das fun96es de normaliza9ao 

como selecionar, padronizar e especificar os materiais, e de 

classifica9ao/codifica9ao de materiais. 

• Sistema de controle: deve responder as questoes: quando e quanto? Suas 

fun9oes sao gestao e levantamento de custos de estoques. 

• Sistema de aquisi~ao: possui duas fun9oes - a aquisi9ao, que responde pela 

compra dos materiais, e a aliena9ao, que cuida da venda de materiais nao 

utilizados ou inservfveis. 

• Sistema de armazenamento: responsavel pelo recebimento de materiais, 

armazenamento e distribui9ao. Nesse subsistema ha as fun96es de 

armazenamento, movimenta9ao e transporte de materiais e o controle de 

qualidade. 

Conforme ja descrito, se encontram na administra9ao de materiais diversos 

subsistemas que interagem para permitir um gerenciamento eficiente, o qual conduzira a 

realiza9ao de atividades basicas que contribuirao no alcance de resultados confiaveis 
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dentro do contexto em que se inserem. Esses subsistemas garantem o suprimento de 

bens em servi9os indispensaveis a confiabilidade do setor produtivo, dentro de padroes 

de qualidade, e com urn disp€mdio de capital suficiente que permitira urn born equilibria 

economico financeiro a empresa (GUIMARAES, 2005) 

2.2.1 Sistema de Normalizac;ao 

Conforme Vecina (1998) normaliza9ao refere-se aos instrumentos necessarios para 

a especifica9ao correta dos materiais utilizados por uma organiza9ao. Sendo que nessa 

fase e que deve ocorrer o dialogo tecnico entre as areas meio e fim. lnfelizmente poucas 

sao as organiza96es que elaboraram de forma adequada urn catalogo de materiais e 

menos ainda as que respeitam e atualizam o catalogo existente. Entende-se por catalogo 

de materiais o conjunto de itens consumidos pela institui9ao devidamente classificados e 

codificados. As fun96es desenvolvidas pela area de normaliza9ao sao: 

2.2.1.1 Sele9ao 

Segundo Barbieri e Machline (2006) sele9ao e a atividades relacionadas a escolha 

do material certo, cujos principais objetivos sao: 

• identificar o material certo tanto para o usuario quanto para a organiza9ao; 

• organizar os processos de aquisi9ao, manuseio e guarda de materiais; 

• facilitar a comunica9ao entre os varios setores da organiza9ao bern como com 

os fornecedores; 

• estabelecer instrumentos de planejamento e de controle apropriados 

• reduzir custos com materiais; 

• melhorar o nivel de servi90. 

Mais especificamente, a sele9ao de materiais corresponde diretamente a escolha 

do material e adquire grande relevancia quando se leva em considera9ao o numero 

exagerado de produtos similares e, ainda, o lan9amento de outros, que nao apresentam 

vantagens em rela9ao aos existentes no mercado. Ja a classifica9ao e o processo de 

agrupamento desses materiais por caracteristicas semelhantes. 
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De acordo com Vecina (1998) a selegao e tarefa complexa e compreende quatro 

etapas distintas: 

1 a etapa - fase politica 

• Apoio politico: busca de apoio dos profissionais em todos os nfveis e dos 

conselhos e associagoes profissionais; apoio das universidades e 6rgaos afins. 

2a etapa - fase tecnica-normativa 

• Formagao de urn comite de selegao de materiais: para desempenhar a 

atividade: esses 6rgaos sao colegiados, de carater permanente e deliberativo. 0 

grupo escolhido devera ter alta capacitagao tecnica, ser hierarquicamente bern 

situado na esfera polftica e administrativa e manter urn dialogo continuo com o 

usuario. Eventualmente o grupo podera receber especialistas para orienta-lo 

nos casos de insumos e medicamentos para clfnicas especializadas. 

• Estabelecimento dos criterios para a selegao: seguranga, eficiencia, eficacia, 

qualidade, disponibilidade no mercado, impacto administrativo e menor custo. 

Os dados relativos ao consumo hist6rico, perfil da morbimortalidade e 

complexidade dos servigos de saude devem ser levantados. 

3a etapa - fase de estruturacao da lista 

• Fase da definigao da lista a ser apresentada: devem ser considerados os 

grupos de materiais, bern como os nfveis de complexidade da utilizagao dos 

produtos. 

• Elaboragao do catalogo propriamente dito. 

• Desenvolvimento de formularios: elaboragao de formularios destinados a 
inclusao ou retirada de itens para prescrigao e uso de materiais fora da selegao. 

Esses modelos proporcionarao o enriquecimento e aperfeigoamento da lista, 

pois facilitam a participagao e a adesao dos profissionais de forma dinamica. 

4a etapa - fase de implantacao e divulgacao da lista 

• 0 apoio governamental e de extrema importancia para a legalizagao e a 

apresentagao da lista, transformando-a em fato politico. 

• Divulgagao da lista: buscar o apoio dos profissionais, entidades representativas 

de classe, universidades e comunidade para avaliagao e divulgagao da lista 

poderao ser feito por meio de seminarios, palestras e meios de comunicagao 

como forma de legitimar o trabalho. 
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2.2.1.2 Classificac;ao 

Classificar e formar grupos de materiais segundo os criterios e objetivos descritos a 

seguir (BARBIERI e MACHLINE, 2006): 

• Valor da utiliza~ao (classifica~ao ABC): atribuir instrumentos de gestao 

diferenciados por classe de valor. Principal area de interesse: gestao de 

estoques. 

• Criticidade (classifica~ao XYZ): atribuir nfveis de servic;o (atendimento, 

rapidez, pontualidade das entregas, etc.) diferenciados em func;ao do grau de 

criticidade. Principal area de interesse: gestao de estoques. 

• Forma de disponibilidade dos materiais: identificar os itens que serao 

mantidos em estoque e os que serao disponibilizados de outras formas. 

Principais areas de interesse: gestao de estoques e compras. 

• Dificuldade para aquisi~ao: identificar os itens pelo grau de dificuldade de 

aquisic;ao (produto importado, fornecedor unico, prazos irregulares de entrega, 

etc.). Principais areas de interesse: selec;ao de materiais, gestao de estoques e 

compras. 

• Periculosidade, toxicidade e perecibilidade: orientar os processos de 

manuseio, transporte, armazenagem, distribuic;ao e uso; Principais areas de 

interesse: selec;ao de materiais e armazenagem. 

Existem alguns atributos que devem ser considerados em uma boa classificac;ao 

(VIANA (2002): 

• Abrangimcia: deve considerar uma gama de caracterfsticas e nao apenas 

reunir materiais para serem classificados; 

• Flexibilidade: deve permitir interfaces entre os outros tipos de classificac;ao, 

para que se obtenha ampla visao do gerenciamento de estoques; 

• Praticidade: a classificac;ao deve ser direta e simples. 

Desta forma os itens devem ser classificados de maneira simples e objetiva para 

facilitar a padronizac;ao, o armazenamento, a distribuic;ao e o processamento eletronico 

dos dados, obrigat6rio atualmente (VECINA, 1998). 
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De acordo com Barbieri e Machline (2006) existem duas classificac;oes que sao 

considerados as mais importantes para a gestae de estoques: a classificac;ao ABC e a 

XYZ. 

2.2. 1.2.1 Classificaqao ABC e XYZ 

Segundo Viana (2002) uma das tecnicas de classificac;ao mais eficiente e a por tipo 

de demanda, pais, e fundamental no processo de gestae de estoques que se separe o 

essencial do acess6rio, priorizando o que realmente e importante quanta a valor de 

consume. Para realizar essa tarefa conta-se com a tecnica Curva ABC ou Curva de 

Pareto, metoda atraves do qual se determina a importancia dos materiais pelo proprio 

consume por determinado periodo. Neste metoda os materiais sao classificados A, B ou 

C, conforme a curva ABC de consume anual representada na Figura 3: 

• materiais A: Sao os principais itens em estoque de alta prioridade, foco de 

atenc;ao do gestor de materiais, pais sao materiais com maior valor devido a sua 

importancia economica. Estima-se que 20% dos itens em estoque 

correspondem a 80% do valor em estoque; 

• materiais B: Compreendem os itens que ainda sao considerados 

economicamente preciosos, logo ap6s os itens de categoria A, e que recebem 

cuidados medianos. Estima-se que 30% dos itens em estoque correspondem a 

15% do valor em estoque; 

• materiais C: Nao deixam de ser importantes tambem, pais sua falta pode 

inviabilizar a continuidade do processo, no entanto o criteria estabelece que seu 

impacto economico nao e dramatico, o que possibilita menos esforc;os. Estima

se que 50% dos itens em estoque correspondem a 5% do valor em estoque. 
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Figura 3 - Representac;ao da curva ABC para classificac;ao dos itens. Adaptada de VIANA 

(2002) 

Resumindo o principal objetivo da classificac;ao ABC e fornecer informac;oes para o 

estabelecimento de politicas e controles diferenciados conforme a importancia de cada 

item em relac;ao ao valor de utilizac;ao dos itens (BARBIERI; MACH LINE, 2006). 

De acordo com Viana (2002) recomenda-se que seja realizada uma interface da 

Curva ABC, que e uma classificac;ao baseada no valor de consumo, com a classificac;ao 

XYZ, que se trata de uma classificac;ao por importancia operacional que visa a 
identificac;ao dos materiais imprescindiveis ao funcionamento da empresa. 

• materiais X: materiais de aplicac;ao nao importante, com possibilidade de uso 

de similar existente na empresa; 

• materiais Y: materiais de importancia media, com ou sem similar na empresa 

• materiais Z: materiais de extrema importancia, sem similar na empresa, cuja 

falta compromete um ou mais niveis operacionais. 

Para Barbieri e Machline (2006) a classificac;ao ABC fundamenta-se nos valores 

dos materiais permitindo o estabelecimento de parametros que interessam aos objetivos 
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de retorno de investimentos, giro dos ativos dos estoques, frequencia de compras anuais 

etc. Sendo que a classificac;ao XYZ e baseada na importancia dos itens tanto para os 

usuarios quanta para a organizac;ao, que permite o estabelecimento de niveis de servic;o 

adequados a cada classe considerando o grau de criticidade dos itens. 

2.2.1.3 Especificac;ao 

A especificac;ao de urn determinado produto e a sua descric;ao precisa, detalhada e 

completa, que deve possibilitar a sua identificac;ao por parte dos clientes tanto internos 

quanta externos. A elaborac;ao de especificac;oes nao deve incluir restric;oes demasiadas, 

que, alem de dificultar a aquisic;ao do produto, certamente aumentara o valor de compra 

(VECINA, 1998). 

Viana (2002) define sucintamente especificac;ao como sendo a descric;ao das 

caracteristicas de urn material, com a finalidade de identifica-lo e diferencia-lo de seus 

similares, propiciando entre outras facilidades as tarefas de caletas de prec;os, a 

negociac;ao entre comprador e fornecedor e facilitando a identificac;ao, inspec;ao, 

armazenagem e preservac;ao dos materiais. 

Existem alguns criterios que devem ser seguidos na elaborac;ao da descric;ao da 

especificac;ao (VIANA, 2002): 

• a denominac;ao devera, em principia, ser sempre no singular; 

• a denominac;ao sempre devera referir-se ao material especificamente e nao a 

sua forma ou embalagem, apresentac;ao ou uso; 

• utilizar, na medida do possivel, denominac;oes (micas, para materiais da mesma 

natureza; 

• utilizar abreviaturas devidamente padronizadas: conforme amostra, por padrao 

e caracteristicas fisicas, por composic;ao quimica, por marca de fabrica ou 

conforme desenho. 

2.2.1.4 Codificac;ao 

A grande preocupac;ao que as empresas sempre tiveram de identificar a 

quantidade e a diversidade de seus materiais, foi solucionada pela codificac;ao, ou seja, a 

representac;ao por meio de urn conjunto de simbolos alfanumericos ou somente 

numericos que traduzem, de forma racional, met6dica e clara as caracteristicas dos 
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materiais. Desta forma a codificagao consiste em ordenar os materiais de uma empresa 

segundo urn plano met6dico e sistematico, proporcionando a cada urn deles urn conjunto 

de caracteres denominado c6digo (VIANA, 2002). 

Urn c6digo deve ter correspondemcia com urn e apenas urn produto e deve ser 

capaz de identifica-lo. Urn sistema de codificagao nao pode ser formado por criterios 

pessoais e deve ser expansive!, permitindo as inclusoes de novos itens. Atualmente os 

c6digos numericos nao sequenciais e estruturados sao os mais utilizados, sendo que o 

numero de digitos, dos grupos e dos subgrupos depende do tamanho do sistema a que se 

destina. Costuma-se fixar urn grupo de numeros para identificar o grupo de materiais, 

outro para o subgrupo e urn terceiro conjunto numerico para o item, alem de urn digito 

verificador, adicionado pelo sistema de processamento eletronico de dados (VECINA, 

1998). 

Conforme etapas previamente definidas para a correta elaboragao de urn catalogo 

de materiais devem-se seguir os seguintes passos (VECINA, 1998): 

• obter apoio tecnico e politico para seu uso; 

• criar urn grupo responsavel pela padronizagao de materiais, ligado ao nivel 

politico da organizagao e cujos membros sejam respeitados pelos seus 

conhecimentos tecnicos e tenham capacidade de dialogo com seus pares; 

• obter informagoes a respeito da morbidade prevalente, da complexidade da 

rede, dos materiais utilizados, das caracteristicas de demanda e do modelo 

assistencial, da capacitagao profissional de pessoal, das caracteristicas do 

mercado fornecedor; avaliar catalogos de organizagoes semelhantes e dos 

eventuais problemas de logistica; 

• decidir a estrutura do catalogo, os criterios de selegao, a classificagao e a 

codificagao dos produtos, bern como a classificagao por nivel de uso; 

• selecionar os materiais; 

• definir os niveis de utilizagao dos itens; 

• difundir o catalogo; 

• divulgar normas de utilizagao do catalogo; 

• atualizar o catalogo conforme a necessidade; 
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• revisar o catalogo periodicamente. 

Resumindo, para que se possam executar adequadamente as tarefas de 

elabora<;ao, revisao peri6dica e atualiza<;ao dos catalogos de materiais e fundamental a 

participa<;ao de todos os profissionais que fazem parte do processo produtivo, ou seja, 

que urn grupo multidisciplinar selecione os itens que serao incluidos ou excluidos desse 

catalogo de materiais, visando sempre o aumento dos niveis de servi<;os prestados. 

2.2.2 Sistema de Controle 

Conforme Vecina (1998) nessa fase e que se devem responder as seguintes 

questoes: quanta e quando comprar? Tendo como principais fun<;oes a gestae e de 

estoques. Utiliza como entradas do processo as normas contabeis da organiza<;ao para 

determinar o valor dos estoques, os objetivos definidos em rela<;ao aos niveis de estoques 

a serem mantidos as rela<;oes de entrada e saida de materiais. 

2.2.2.1 Gestae de estoques 

"0 gerenciamento de urn grande numero de itens em processes de 
produ<;ao distintos obriga as institui<;oes a trabalharem com estoques. Em 
termos economicos, estes tern o mesmo sentido de dinheiro guardado nas 
prateleiras, com o agravante de ocuparem espa<;o, consumirem energias de 
conserva<;ao, ter seus prazos e validade vencidos, ficar obsoletes, entre 
outros riscos existentes. Todo este recurso financeiro acumulado nas 
prateleiras poderia estar sendo aplicado na amplia<;ao de mais uma unidade, 
ou na compra de mais urn equipamento, ou mesmo estar sendo aplicado em 
atividade mais compensat6ria" (PAULUS JUNIOR, 2005, p. 31). 

Estoque pode ser definido como sendo o acumulo de materiais, mercadorias ou 

produtos para posterior utiliza<;ao, que devem possibilitar o atendimento regular das 

necessidades dos usuaries, permitindo assim a continuidade das atividades da empresa, 

sendo que a forma<;ao dos estoques se da pela dificuldade de se prever a demanda com 

exatidao (VIANA, 2002). 

Segundo Bowersox e Closs (2001) estoque e a acumula<;ao estacada de recursos 

transformados de uma opera<;ao. Por urn lado, eles sao custosos e representam riscos, 

mas por outro lado, proporcionam certo nivel de seguran<;a em ambientes complexes e 

incertos como e o caso das organiza<;oes hospitalares. 
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Barbieri e Machline (2006) enfocam que no caso das organizac;oes Hospitalares os 

materiais desempenham papel fundamental, de modo que a sua administrac;ao atraves da 

gestao de estoques tornou-se uma necessidade, independente do seu porte ou tipo. 

As organizac;oes hospitalares sao caracterizadas pelos administradores como 

complexas porque nelas podemos encontrar diversas atividades que caracterizam 

processos produtivos distintos, ou seja, na unidade hospitalar, alem do servic;o de saude, 

temos urn restaurante, urn hotel, urn laborat6rio clinico, urn servic;o de manutenc;ao e 

reparos de equipamentos, uma marcenaria, uma farmacia, urn hemocentro, urn banco de 

Ieite entre outros que tambem dependem de suprimentos, e todos esses processos 

requerem atenc;ao e controle especializados quanta ao fluxo de materiais. Sendo que os 

itens de materiais medicos hospitalares, medicamentos, reagentes quimicos, alimentos 

entre outros, sao os formadores dos estoques das organizac;oes hospitalares (PAULUS 

JUNIOR, 2005). 

De acordo com Viana (2002) quando as caracteristicas fisicas e os detalhes de 

comportamento de estoque sao conhecidos torna-se mais facil tratar e formular a 

demanda atraves de modelos estatisticos reconheciveis. Desta maneira, pode-se 

programar o custo de manter-se ou recompor-se o estoque, considerando-se os custos de 

aquisic;ao, da posse e da falta de estoque, a fim de atingir as metas que aumentem os 

Iueras ou beneficios. Assim o planejamento e o controle dos estoques representam 

fatores consideraveis para a confiabilidade operacional de qualquer empresa. 

Ainda de acordo com Viana (2002), para se evitar os problemas com excesso ou a 

falta de materiais, deve-se otimizar o estoque por meio dos parametros de ressuprimento, 

a seguir definidos, os quais tern por finalidade manter os niveis permanentemente 

ajustados em func;ao da lei de consumo, do prazo de reposic;ao, da importancia 

operacional e do valor de cada material: 

• Estoque Maximo (EM): e a quantidade maxima de estoque permitida que pode 

ser atingida pelo estoque virtual na emissao de urn pedido de compra, sua 

finalidade principal e indicar a quantidade de ressuprimento, atraves da analise 

do estoque virtual e deve ser considerado o intervalo de cobertura no calculo de 

sua quantidade. 

• Estoque de Seguran~a (ES): quantidade minima possivel capaz de suportar 

urn tempo de ressuprimento superior ao programado ou urn consumo 
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desproporcional. Sua quantidade e calculada em func;ao do nivel de 

atendimento determinado pela empresa em func;ao da importancia operacional 

e do valor do material, alem dos desvios entre os consumos estimados e os 

realizados e o prazo medio de reposic;ao. 

• Fator de seguran~a (K): e a func;ao da importancia operacional e do valor de 

consumo. E adotado para corrigir as distorc;oes de crises de fornecimento e 

consumo imprevistos, sendo estabelecido em func;ao do nivel de servic;o 

desejado, de acordo com a distribuic;ao normal de probabilidades. 

• Estoque real (ER): Quantidade de material existente em estoque no 

almoxarifado. 

• Estoque virtual (EV): e o estoque real acrescido das quantidades de 

encomenda sem andamento. 

• Estoque de cobertura (EC): e a relac;ao entre estoque e consumo, indicando 

por quanto tempo o estoque suportara o consumo sem que haja reposic;ao 

• Nivel de reposi~ao (NR): quantidade na qual se indica o momento de ser 

providenciada a emissao do pedido de compra para reposic;ao do material. Essa 

quantidade deve garantir o consumo do material ate que ocorra o 

ressuprimento, de maneira que o estoque real nao atinja o estoque de 

seguranc;a. 

• Tempo de ressuprimento (TR): entende-se por tempo de ressuprimento o 

espac;o de tempo decorrido entre a data de emissao do pedido de compra de 

material e aquela em que este e recebido pelo almoxarifado e considerado em 

condic;6es de utilizac;ao. E composto por tempos internos da empresa e tambem 

por externos: Tempo de Preparac;ao da Compra (TPC); Tempo do atendimento 

do fornecedor (TAF); Tempo de Transporte (TI) e Tempo de Recebimento e 

Regularizac;ao (TRR). 

• Ponto de ruptura (PR): e o ponto em que o estoque encontra-se no seu nivel 

zero. 

• lntervalo de Cobertura (IC): e o intervale de tempo em meses, programado 

para emissao de duas compras consecutivas, para o qual se pretende cobrir 
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com a quantidade de uma aquisi9ao, no seu calculo dever ser considerados a 

imobiliza9ao financeira, a capacidade de armazenamento, a perecibilidade do 

material e as condi96es de mercado. 

• Quantidade a comprar (QC): e a quantidade solicitada para aquisi9ao, quando 

o estoque atinge o nivel de reposi9ao, e prevista para consumo durante o 

intervale de cobertura. Seu calculo depende de quatro situa96es distintas: 

• Pedido lnicial: trata-se da primeira aquisi9ao de material recem

padronizado e devido a previsao da demanda ser elaborada pelo 

solicitante par estimativa deve-se adotar uma margem de seguran9a para 

as estimativas feitas, duplicando o valor de estoque de seguran9a. 

• Saldo em Estoque igual ao nivel de reposi~ao: e a quantidade a pedir 

quando o saldo remanescente em estoque for igual ao nivel de 

reposi9ao. A quantidade a ser comprada e igual nivel de reposi9ao mais 

o intervale de cobertura multiplicado pelo consumo media mensa! menos 

o estoque virtual. 

• Saldo em Estoque abaixo do nivel de reposi~ao: e a quantidade a 

pedir quando o saldo remanescente em estoque estiver abaixo do nivel 

de reposi9ao, para seu calculo utiliza-se a formula anterior acrescida da 

quantidade que ultrapassou o nivel de ressuprimento. 

• Por meio de Lote Economico de Compra (LEC): representa a 

quantidade ideal de compra, aquela que proporciona o menor custo de 

manuten9ao e o menor custo de aquisi9ao do estoque. 

• Consumo medio mensal (CMM): valor media dos diversos consumos 

verificados em uma unidade de tempo. 

• indice de rotatividade do estoque (IR): indicam quantas vezes o 

estoque foi renovado no ana, e calculado pelo quociente entre a 

somat6ria dos consumos e o valor media dos estoques no periodo 

considerado. A analise do indice de rotatividade fornece dados para a 

aferigao do comportamento do estoque, atraves da comparagao com 
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indices de anos anteriores. Desta forma fornece subsidios para ac;oes e 

decisoes importantes e necessarias ao controle de estoques. 

Desta forma, se nao forem bern dimensionadas as necessidades do estoque 

podera haver ponto de falta de material ou o transbordamento dos seus niveis em relac;ao 

a demanda real, com prejuizos para a circulac;ao de capital. Desta forma o equilibria entre 

a demanda e a obtenc;ao de material, em que atua, sobretudo, o controle de estoque, e 

urn dos objetivos da gestao de estoques (GUIMARAES, 2005). 

Para Vecina (1998) as causas da falta de materiais podem ser identificadas em tres 

diferentes niveis: 

a) Causas estruturais 

• Falta de prioridade politica para o setor: baixos investimentos, baixos salarios, 

corrupc;ao, servic;os de baixa qualidade, etc. 

• Clientelismo politico: diretores incompetentes, fixac;ao de prioridades sem a 

participac;ao da sociedade, favorecimentos, etc. 

• Controles burocraticos: que agem sobre os instrumentos, particularmente 

naqueles de carater economico, levando a desvalorizac;ao das ac;oes 

executadas e invertendo o referendal das organizac;oes. E importante lembrar 

que nao basta fazer as coisas corretamente, deve-se tambem fazer as coisas 

certas 

• Centralizac;ao excessiva: produz danos imensos na area de materiais. Compras 

centralizadas e baseadas exclusivamente em menores prec;os sao exemplos 

que devem ser evitados. 

b) Causas organizacionais 

• Sao consequencias das descritas anteriormente. 

• Falta de objetivos: quando os objetivos nao estao claros, cada unidade cria seu 

proprio sistema de referencia. Como consequencia, pode ocorrer uma 

dissociac;ao entre a area fim e as areas meio. 

• Falta de profissionalismo da direc;ao. 

• Falta de capacitac;ao e de atualizac;ao do pessoal. 

• Falta de recursos financeiros. 
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• Falta de controles. 

• Corrup9ao. 

• Falta de planejamento. 

• Rotinas e normas nao estabelecidas adequadamente. 

c) Causas individuais 

• Em parte, tambem derivam das anteriores. 

• Diretores improvisados: inseguros ou incapazes de inovar, sem condi96es de 

manter urn dialogo adequado com a area fim. 

• Funcionarios desmotivados: sem compromisso com a institui9ao. Tendo como 

principal objetivo a manuten9ao do emprego. 

Os problemas de gestao relacionados com os estoques nas organiza96es 

hospitalares, principalmente nos hospitais publicos, podem ser amenizados se os 

gestores observarem, com aten9ao as necessidades especificas de seus hospitais e 

aplicarem alguns conceitos basicos como planejar e controlar, baseados em tecnicas que 

permitam a avalia9ao sistematica dos processos, que sao de extrema importancia para a 

identifica9ao dos problemas que norteiam a tomada de decisao, para alcance das metas 

desejadas (GUIMARAES, 2005). 

Conforme Viana (2002) o objetivo fundamental da gestao de estoques e a busca de 

equilibria entre estoque e consumo, que podera ser alcan9ado atraves das atribui96es, 

regras e criterios a seguir: 

• impedir entrada de materiais desnecessarios, mantendo em estoque os e real 

necessidade para o perfeito funcionamento da empresa; 

• centralizar as informa96es que possibilitem o acompanhamento e planejamento 

das atividades de gestao; 

• definir os parametres de cada material que compoe o sistema de gestao de 

estoques, determinando niveis de estoques maximos, minimos e de seguran9a; 

• analisar e acompanhar a evolu9ao dos estoques da empresa, desenvolvendo 

estudos estatisticos confiaveis; 

• determinar para cada material, as quantidades a comprar, par meio dos 

respectivos lotes economicos e intervalos de parcelamento; 
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• desenvolver e implantar polfticas de padronizac;ao de materiais; 

• ativar o setor de compras para que as encomendas referentes a materiais de 

consumos variaveis tenham suas entregas aceleradas e para reprogramac;ao de 

encomendas em andamento conforme as necessidades da empresa; 

• decidir sabre a regularizac;ao ou nao de materiais entregues alem da quantidade 

permitida; 

• Realizar, com regularidade, estudos, propondo alienac;ao, para que os materiais 

obsoletos sejam retirados do estoque. 

Como ja exposto anteriormente, os modelos matematicos adotados pela 

organizac;ao apresentam dificuldades que poderao ser atenuadas atraves do 

gerenciamento dos estoques, par meio de uma divisao racional de demanda que 

represente os diversos comportamentos de consumo relacionando-os com os 

coeficientes, formulas e parametros utilizados no controle de estoques atraves dos 

seguintes criterios (VIANA, 2002): 

• demanda regular: utilizada para atender aos materiais com comportamento 

regular de consumo; 

• demanda irregular: utilizada para atender aos materiais de comportamento 

aleat6rio, que possuam longos periodos entre trocas ou com pequena taxa de 

usa; 

• demanda incerta: utilizada para atender os materiais sujeitos a 

recondicionamento; 

• demanda sob risco: utilizada para atender aos materiais criticos, cuja 

demanda nao e previsivel. 

Depois de serem classificados e cadastrados em urn dos quatro tipos de demanda, 

cada material passa a ser controlado pelo sistema par meio de modelos probabilisticos, 

permitindo total controle das variaveis reais que possibilitarao decisoes do gestor, tais 

como (VIANA, 2002): 

• verificac;ao das tendencias de falta ou excesso de estoque para periodos 

futuros; 

• pedido de antecipac;ao ou urgencia de compras em andamento de acordo com 

o volume do estoque; 



• quando e quanta ressuprir; 

• 

• 

• 

• 

nova previsao, quando a anterior estiver fora dos limites de tolerancia; 

controlar automaticamente as variaveis reais; 

analisar a variagao e tendencias de consumo; 

optar pelo uso do modelo de demanda adequado; 

• otimizar as quantidades de reposigao; 

• 

• 

emitir de compras economicas; 

programar e reprogramar as entregas . 

2.2.2.2 Politica de estoques 
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Segundo Viana (2002) o ideal desejado por qualquer tipo de organizagao e o 

"estoque zero", transferindo para o fornecedor todos os custos de manutengao do 

estoque, como capital imobilizado, instalagoes para armazenagem, maquinas, 

equipamentos, funcionarios, etc. As tecnicas de administragao mais utilizadas atualmente 

para implantagao de politica de estoque zero sao: 

• Just in Time: busca a produgao na quantidade necessaria, no momenta 

necessaria para atender a variagao de demanda com o mfnino de estoque em 

produtos acabados, em processos e em materia-prima. Trata-se de uma 

filosofia de manufatura baseada na eliminagao de toda e qualquer perda e 

desperdfcio atraves da melhoria continua da produtividade. Sendo seus 

principais fundamentos: ter somente estoque necessaria e melhorar a qualidade 

tendendo a zero defeito. 

• Kanban: tecnica japonesa de gestao de materiais e de produgao no momenta 

exato, ambas controladas por meio visual e/ou auditivo. Trata-se de urn sistema 

de "puxar" a produgao a partir da demanda, produzindo somente os itens 

necessaries, nas quantidades necessarias e no momenta necessaria. Este 

nome e dado aos cartoes utilizados para autorizar a produgao e a 

movimentagao de itens, ao Iongo do processo produtivo. 
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2.2.2.3 Valorac;ao de estoques 

Conforme Martins e Alt (2000), os estoques representam parcelas consideraveis 

dos ativos da organizac;ao e sao classificados, principalmente para efeitos contabeis, em 

cinco categorias: 

• estoques de materias primas: sao caracterizados por todos os materiais 

armazenados para uso no processo produtivo de transformac;ao em produtos 

acabados. podem ser materiais diretos, que se incorporam ao produto final, ou 

indiretos, que nao se incorporam ao produto final; 

• estoques de produtos em processo: correspondem a todos os itens que ja 

estao em processo produtivo, mas que ainda nao estao finalizados; 

• estoques de produtos acabados: caracterizados por todos os itens que ja 

estao prontos para serem comercializados e entregues aos consumidores finais; 

• estoques em transito: sao todos os itens que ja foram encaminhados de uma 

unidade fabril para outra e que ainda nao chegaram ao destino final; 

• estoques em consignacao: sao os produtos que continuam sendo propriedade 

do fornecedor ate que seja vendidos ou utilizados. caso nao ocorra a venda ou 

o consumo sao devolvidos sem onus. 

Ainda de acordo com Martins e Alt (2000) "a necessidade de se manter estoques 

acarreta uma serie de custos as empresas". Desta forma podem-se classificar os custos 

de manter os estoques em tn§s categorias: 

• Custos diretamente proporcionais: quando os custos crescem com o 

aumento da quantidade media estocada, ou seja, quanto maior o estoque maior 

o custo de capital investido. Sao formados pelos custos das quantidades 

estocadas e custos de armazenagem. 

• Custos inversamente proporcionais: sao os fatores de custos que diminuem 

com o aumento do estoque medio, ou seja, quanto mais elevados os estoques 

medios, menores serao tais custos e vice-versa. Quanto mais vezes se comprar 

ou se preparar a fabricac;ao, menores serao os estoques medios e maiores 

serao os custos decorrentes dos processos tanto de compras como de 

preparac;ao. 
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• Custos independentes: sao aqueles que independem do estoque medio 

mantido, ou seja, das quantidades estocadas. 

Desta forma, a soma dos tres fatores de custos citados determina os custos totais 

decorrentes da necessidade de se manter estoques (MARTINS e ALT, 2000) 

Segundo Wanke1 (apud AGAPITO, 2005, p.2), a primeira questao a ser observada 

no planejamento e controle dos custos relacionados a gestao de estoques e sua 

identificagao e quantificagao. 0 custo total associado a gestao de estoques em 

organizagoes hospitalares e o resultado da soma de diversos componentes como, por 

exemplo: 

• gastos com a compra (a quantia que e efetivamente desembolsada na 

aquisigao dos materiais); 

• gastos com o ressuprimento (frete e colocagao do pedido via telefone, fax ou 

internet); 

• custos de oportunidade do capital (valor do dinheiro no tempo, aplicado ao 

custo unitario de aquisigao do material); 

• custos de armazenagem (ou seja, o almoxarifado como centro de custos); 

• custos da falta dos materiais (vidas em risco, agoes na justiga e indenizagoes); 

• perdas por perecibilidade (prazo de validade). 

A segunda questao e identificar qual tecnica de gestao de estoque que esta sendo 

adotada, quais as circunstancias de sua utilizagao, qual a sua aderencia aos servigos de 

que estao sendo prestados, quais os seus desafios e limitagoes e quais as reais 

aplicagoes para melhorias futuras, levando em consideragao, a distancia entre o estagio 

atual e as melhores praticas (benchmarks), em qualquer tipo de organizagao. 

Uma analise detalhada dos estoques e uma exigencia que se faz a todo 

administrador de materiais, nao somente em decorrencia dos volumes de capital 

envolvidos, mas, principalmente, pela vantagem competitiva que a empresa pode obter 

dispondo de mais rapidez e precisao no atendimento aos clientes. Muitas vezes, a falta de 

urn item de baixissimo custo e pequena rotatividade pode parar toda uma linha de 

produgao e acarretar prejuizos relevantes a empresa. 

1 WANKE, Peter. Tendencias da gestao de estoques em organizac;5es de saUde. COPPEAD. Rio de Janeiro, 2004. 
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Segundo Vecina (1998) determinar o valor dos estoques e uma tarefa que depende 

de varios fatores, e existem diversos metodos para sua execuc;ao. Ao analisar-se o custo 

de urn produto na entrada do estoque, devem-se considerar todos os valores envolvidos 

na sua aquisic;ao, e alem do custo do produto, devem ser observados os gastos com 

fretes, seguros e impastos, que afetam enormemente o custo do material em estoque. Por 

essa razao, prefere-se determinar o valor do produto na safda do estoque, e ha tres 

possibilidades de faze-lo: 

• Metodo PEPS ou FIFO (First In First Out): o primeiro a entrar e o primeiro a 

sair do estoque, baseia-se na premissa de que a safda do material deve ser 

efetuada pelos primeiros custos registrados, ou seja, pelos mais antigos; Esse 

metoda proporciona maior lucro para a empresa. 

• Metodo UEPS ou LIFO (Last In First Out): o ultimo a entrar e o primeiro a sair, 

este sistema funciona de maneira inversa, considerando na safda do material, 

os custos mais recentes, ficando o inventario final avaliado pelos custos mais 

antigos, correspondentes as primeiras entradas registradas no infcio do 

exercfcio. A empresa registra menor lucro contabil. 

• Metodo do custo medio ponderado: tern por base o prec;o de todas as 

retiradas do almoxarifado, ao prec;o media de suprimento total do item em 

estoque. Funciona como urn estabilizador, pois equilibra as flutuac;oes de 

prec;os a Iongo prazo. Reflete os custos reais das compras de material. 

Gada urn dos desses metodos apresentam vantagens e desvantagens, ficando a 

opgao por urn deles, condicionada aos objetivos de cada empresa. No Brasil, a Lei 

4.320/69, em seu art. 106, determina que os 6rgaos publicos fac;am uso do custo media 

ponderado (VECINA, 1998). 

Neste sentido a gestao de estoques objetiva a otimizac;ao do nfvel dos servic;os 

com mfnimos custos de aquisic;ao, de armazenamento e distribuic;ao, com qualidade, 

conformidade e continuidade. 

2.2.3 Sistema de compras 

Comprar significa procurar e providenciar a entrega de materiais, nas quantidades 

e qualidades especificadas, no prazo determinado, a urn prec;o justa para o 
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funcionamento e manutenc;ao da organizac;ao, este processo que inclui as seguintes 

etapas (VIANA, 2002): 

• determinac;ao do que, quanta e quando comprar; 

• elaborac;ao e colocac;ao do pedido de suprimento; 

• 

• 

• 

analise do pedido de suprimento; 

levantamento e analise dos fornecedores, verificando a capacidade tecnica, 

relacionando-os para consulta; 

promoc;ao de concorremcia, para a selec;ao do fornecedor vencedor; 

• selec;ao dos provaveis fornecedores; 

• avaliac;ao do prec;o de mercado; 

• escolha do fornecedor; 

• fechamento do pedido, mediante autorizac;ao de fornecimento ou contrato; 

• acompanhamento dos prazos de entrega; 

• encerramento do processo ap6s recebimento, confer€mcia de quantidade e 

controle de qualidade e pagamento. 

No enfoque de Dias (1996), a area de compras e de fundamental importancia, 

considerando que seus objetivos basicos sao: 

• 

• 

obter urn fluxo continuo de suprimentos, a fim de atender aos programas de 

produc;ao; 

coordenar esse fluxo de maneira que seja aplicado urn mfnimo de investimento 

que afete a operacionalidade da empresa; 

• adquirir materiais e insumos aos menores prec;os, obedecendo a padroes de 

quantidade e qualidade definidos; 

• procurar sempre, dentro de uma negociac;ao justa e honesta, as melhores 

condic;oes para a empresa, principalmente em condic;oes de pagamento. 

De acordo com Paulus Junior (2005) o ciclo de compras inicia-se com a elaborac;ao 

correta do pedido de suprimento, que apresenta fundamental importancia para o sucesso 

da operac;ao. Urn pedido mal especificado tern grande chance de resultar em uma compra 

equivocada com desperdfcio de dinheiro para a organizac;ao. Assim, o resultado das 

negociac;oes de compras envolvendo itens com especificac;oes incompletas, pode levar a 

aquisic;ao de urn objeto inutil para o setor requisitante. A padronizac;ao dos itens de uso 

freqOente reduz os problemas decorrentes da especificac;ao incompleta. 
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As variaveis envolvidas no processo de compras sao: quando emitir o pedido, em 

que quantidade pedir, a qualidade dos materiais a serem adquiridos, o prec;o e o prazo de 

entrega. A quantidade a ser adquirida, a qualidade minima esperada dos itens comprados 

e o momenta que devem estar disponiveis para uso na organizac;ao sao variaveis 

ex6genas ao sistema de compras, ou seja, sao informac;oes determinadas externamente 

em outros subsistemas, mas fundamentais para o sucesso das operac;oes de compras 

(PAULUS JUNIOR, 2005). 

No entendimento de Barbieri e Machline (2006), o pedido de compra e um 

documento formal que deve canter as condic;oes negociadas entre as partes, tendo forc;a 

de contrato quando aceito pelo fornecedor. Gada pedido deve canter numero, data de 

emissao, especificac;ao dos itens, quantidades, prec;o unitario, condic;oes de pagamento, 

prazo de entrega, local de entrega, impastos e outra informac;oes necessarias que 

caracterizem a compra. 

0 processo de compra envolve diversas atividades especificas como: manutenc;ao 

de cadastro de fornecedores, emissao dos pedidos de compra, elaborac;ao de cotac;oes, 

negociac;ao, contratac;ao, acompanhamento (follow-up), avaliac;ao de fornecedores e 

desenvolvimento de novas fornecedores. As compras podem ser de tres tipos: compras 

normais de itens padronizados compras de emergencias e compras de itens nao 

padronizados (BARBIERI e MACHLINE, 2006). 

Na visao de Barbieri e Machline (2006), a atividade principal de qualquer processo 

de compra e a escolha dos fornecedores dentre aqueles que melhor caracterizem as 

necessidades da organizac;ao nos quesitos de: entrega dos materiais especificados nas 

quantidades solicitadas, atendimento das condic;oes de qualidade, pontualidade, rapidez 

das entregas, custo minima entre outras condic;oes estipuladas no contrato, sendo a 

manutenc;ao do cadastro de fornecedores importantissima para subsidiar com rapidez e 

seguranc;a a decisao relativa a quem contratar. 

Ainda de acordo com Barbieri e Machline (2006), a selec;ao de fornecedores exige 

uma analise de inumeros criterios, mesmo em compras baseadas no menor prec;o, para 

uma compra individualizada ou para a inclusao de fornecedores no cadastro de 

fornecedores da organizac;ao: 

• assistencia tecnica; 

• atendimento as compras de emergencia; 



• atendimento as normas trabalhistas; 

• capacidade de inovac;ao; 

• certificac;oes de segunda e terceira parte; 

• carta de comprometimento de devoluc;ao de produtos vencidos; 

• disponibilidade de estoque para pronta entrega; 

• problemas e reclamac;oes anteriores; 

• especificac;oes do produto; 

• flexibilidade para incorporar mudanc;as nas condic;oes iniciais do pedido; 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

nivel de atendimento; 

pontualidade nas entregas anteriores 

prazos de entrega; 

prazos de pagamento; 

prec;o; 

prestac;ao de informac;oes durante o processo de compras; 

promoc;ao do comercio justa; 

qualidade; reputac;ao do fornecedor; 

• saude financeira; 

• sistema de gestao de qualidade; 

• sistema de gestao ambiental; 

• sistemas de seguranc;a e saude do trabalho; 

• status da conformidade com a legislac;ao de defesa ao consumidor; 

• status dos licenciamentos e das demais exigemcias ambientais; 
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• status dos registros nos 6rgao competentes como no caso de medicamentos, 

equipamentos individuais de protec;ao, saneantes alimentos processadas, etc. 

Para Vecina (1998) comprar e buscar o atendimento das necessidades por 

produtos ou servic;os, conforme os requisites de qualidade estabelecidos pelo processo 

produtivo, no tempo correto, com os melhores prec;os e condigoes de pagamento. Cada 

organizac;ao, seja publica ou privada, realiza essa func;ao segundo as normas internas, 

quase sempre controladas pela administrac;ao superior. Nas empresas particulares, 

dependendo de sua complexidade, existem diferentes graus de controle do processo de 

compra, diversos graus de complexidade e de instancias do processo. 

Desta forma outra atividade de extrema importancia para o processo de compras e 



42 

a estabelecimento de regulamenta<;oes para a compra. lsso se da atraves da ado<;ao de 

urn manual que estabelecido pelo setor de compra e que deve definir o alcance da fun<;ao 

e seus metodos, tornando-se instrumento orientador da politica de compras da 

organiza<;ao e por consequ€mcia tambem deve nortear e delimitar as atribui<;oes e 

responsabilidade do comprador (VIANA, 2002). 

Para Barbieri e Machline (2006) existe mais uma questao muito relevante nas 

rela<;oes que norteiam os processes de compras que se trata da etica concernentes as 

atividades de compra de uma organiza<;ao. Existe uma urn ramo da etica aplicada voltada 

para orientar a respeito daquilo que se considera born ou correto de acordo com 

princfpios morais aplicados as transa<;oes entre compradores e fornecedores e outros 

grupos internos e externos das organiza<;oes. Os compradores decidem como e ode 

aplicar os recursos de sua organiza<;ao e as regras formais nem sempre orientam todas 

as possfveis situa<;oes. Por essa razao e que muitas organiza<;oes e entidades 

profissionais de compras criaram princfpios e c6digos de etica para orientar aos 

compradores em situa<;oes que geram duvidas quanto a atitude a ser tomada. 

Esses c6digos discorrem sobre as caracterfsticas desejadas dos compradores, 

como discernimento, honestidade, cortesia e imparcialidade e tambem sobre as situa<;oes 

ou praticas a serem seguidas e outras evitadas (VIANA, 2002): 

• respeitar a legisla<;ao do pals; 

• evitar pressoes e condi<;oes leoninas que levem os fornecedores a praticas 

ilegais; 

• declarar conflitos de interesse que possam comprometer o julgamento da 

imparcialidade, como por exemplo, ter urn parente como proprietario de uma 

empresa candidata a fornecedora; 

• usar as informa<;oes obtidas nos processes de compras de modo sigiloso e 

nunca em proveito proprio; 

• julgar as propostas apenas com base em criterios objetivos, verificaveis e 

relevantes; 

• nao exigir dos fornecedores mais do que foi expressamente acordado entra as 

partes; 

• nao aceitar presentes ou brindes oferecidos pelos fornecedores atuais ou 

potenciais que envolvam valor economico 
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Conforme descrito acima, a melhor forma de proceder e a transparemcia e o debate 

sabre questoes controvertidas para ampliar o discernimento do pessoal em relac;oes aos 

principios marais aplicados as decisoes e aos julgamentos nas esferas da etica dos 

neg6cios (VIANA, 2002). 

2.2.3.1 Compras na administrac;ao publica 

Nas organizac;oes da Administrac;ao Publica a aquisic;ao de materiais e contratac;ao 

de obras e servic;os acontece de acordo com procedimentos estabelecidos pela 

legislac;ao, procedimentos estes denominados licitac;ao (BARBIERI; MACHLINE, 2006) 

De acordo com Vecina (1998) denomina-se licitac;ao o processo formal de 

aquisic;ao executado por 6rgaos publicos, desenvolvido conforme os preceitos 

estabelecidos para tal fim, com o objetivo de atender as necessidades da organizac;ao 

quanta a compra de produtos, bens ou servic;os destinados ao processo produtivo. As 

licitac;oes no Brasil estao regulamentadas pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 

atualizada pelas leis 8.883 de 8 de junho de 1994 e 9.648 de 27 de maio de 1998. Todo 

administrador publico deve necessariamente te-las, le-las e conhece-las. 

A licitac;ao e regida por principios gerais, citados no Art. 37 da Constituic;ao Federal, 

que sao: principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

Desta forma entende-se que a licitac;ao e a contratac;ao no ambito da Administrac;ao 

Publica devem ser conduzidas para assegurar o melhor emprego para os recursos 

publicos, devendo para isso usar metodos de gestao apropriados (BARBIERI; 

MACHLINE, 2006). 

Conforme Vecina (1998) as licitac;oes possuem alem dos princfpios gerais, 

determinados principios basicos que devem ser observados para que ao final do 

processo, este seja valido e atenda aos objetivos da compra: 

• Procedimento formal: os regulamentos internos das organizac;oes tratam de 

estabelecer as regras que nortearao as relac;oes entre os licitantes e a 

administrac;ao, adequando o processo licitat6rio aos diplomas legais 

obrigat6rios. 0 estabelecimento de regras claras, sem aumento da burocracia, e 
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o cumprimento da legisla<;ao sao os objetivos a serem perseguidos no momento 

da defini<;ao do regulamento interno. 

• Publicidade dos atos: nao existe licita<;ao secreta. A todos os interessados 

deve ser garantido o acesso a informa<;oes, desde que cumpridas as 

formalidades exigidas por lei. A publicidade dos atos licitat6rios varia conforme 

o tipo de processo e sua importancia, podendo ser apenas uma publica<;ao 

interna ou efetuada por urn meio de divulga<;ao de grande alcance. 

• lgualdade entre os licitantes: o processo nao pode conter clausulas que 

possam favorecer ou eliminar determinados fornecedores, desde que 

qualificados, e o tratamento dispensado aos participantes deve ser igual. 

Convem lembrar que e permitido estabelecer criterios minimos para que urn 

fornecedor participe do processo desde que esses criterios visem garantir o 

cumprimento do contrato, e nao o estabelecimento de diferen<;as de tratamento 

entre os proponentes. 

• Sigilo na apresenta~ao de propostas: a organiza<;ao e responsavel pela 

manuten<;ao do sigilo das propostas ate o momento da abertura delas. A quebra 

do sigilo promovera desigualdade entre os participantes, ferindo o principia 

acima. 

• Vincula~ao ao edital: o edital serve para mostrar aos participantes os bens, 

servi<;os ou produtos que serao adquiridos e as regras utilizadas durante o 

processo. Estas nao podem ser alteradas durante o certame, assim como nao 

devem ser elaborados contratos para aquisi<;ao de itens diferentes daqueles 

estabelecidos ao inicio dos trabalhos e consignados no edital. Vale dizer que, 

no caso de materiais de consumo, a descri<;ao dos produtos, em geral, reproduz 

a especifica<;ao do material, sendo esta mais uma razao para que se tenha 

cuidado ao elaborar a descri<;ao dos produtos. 

• Julgamento objetivo: o julgamento das propostas deve ser feito com base em 

criterios objetivos, se possivel mensuraveis, observando-se a qualidade, o 

rendimento do produto, os pre<;os, os prazos de pagamento e entrega, e outros 

que possam ser solicitados, integrantes do edital, sendo vedada a introdu<;ao de 

parametres arbitrarios e nao consignados no edital. Aqui tambem sera possivel 
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verificar a importancia de uma especificac;ao correta. A lei recomenda que se de 

prioridade ao criterio de menor prec;o quando do julgamento das propostas. 

• Adjudica~ao compuls6ria: a adjudicac;ao e urn ato do processo em que a 

organizac;ao define que o vencedor da licitac;ao vai fornecer o produto. S6 se 

admite que seja adjudicado a quem perdeu nos casos em que o vencedor nao 

possa fornecer, seja por desistencia expressa, seja por outros casos previstos 

na legislac;ao. 

Ainda de acordo com Vecina (1998) existem as modalidades de licitac;ao que sao 

definidas pelos limites de valores fixados pela legislac;ao. Torna-se importante, portanto, a 

pesquisa de prec;os tanto para reservar-se a verba quanto para definic;ao da modalidade a 

ser adotada: 

• Convite: modalidade utilizada para valores menores, em que os prazos de 

recebimento das propostas sao menores (cinco dias). E. urn expediente mais 

agil que permite a contratac;ao de fornecedores cadastrados ou nao. 0 convite e 

valido desde que sejam apresentadas no minimo tres propostas licitas. 

• Tomada de pre~os: nessa modalidade s6 podem participar fornecedores 

devidamente cadastrados, podendo faze-lo ate tres dias antes da data 

estipulada para o recebimento das propostas. As tomadas de prec;os devem ser 

publicadas em 6rgaos da imprensa oficial de modo resumido, com indicac;ao do 

local onde o edital complete pode ser obtido. As propostas podem ser entregues 

num prazo de quinze dias ap6s a data da publicac;ao. 

• Concorrencia: usada para contratos de maior valor. Podem participar 

proponentes cadastrados ou nao, desde que atendam aos requisites solicitados 

pelo edital para a qualificac;ao dos participantes. lndependentemente dos 

valores envolvidos, e obrigat6rio seu uso para os casos de alienac;ao (venda) de 

bens im6veis, concessao de direito de uso, obras publicas e para o registro de 

prec;os. A publicidade e feita com antecedencia de trinta dias em jornal de 

grande circulac;ao e no Diario Oficial. Deve ser comunicado ao 6rgao de classe. 

A concorrencia tern sempre duas fases - qualificac;ao e classificac;ao, o que 

implica a apresentac;ao de dois envelopes. 
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• Leilao: ocorre com a participagao de qualquer interessado na aquisigao dos 

bens m6veis que nao servem mais a administragao. Seu prazo de publicagao e 

de quinze dias anteriores a data estipulada para o evento. 

• Concurso: e a forma disposta para escolher urn trabalho artistico, cientifico ou 

semelhante. Podem participar quaisquer interessados. Sao instituidos premios 

aos vencedores que atendam aos criterios estipulados no edital. 0 edital deve 

ser publicado com antecedencia de 45 dias. 

• Registro de pre~os: e uma das formas empregadas pela administragao publica 

para contratagao. Esse conceito esta presente em varios instrumentos juridicos, 

mesmo nos anteriores a atual legislagao, e sua aplicagao esteve restrita a 

certos produtos, razao pela qual nao existia tradigao de praticar-se essa 

modalidade de contrato. 0 registro de pregos foi concebido para ser utilizado 

em aquisigoes de produtos que apresentam consumo freqOente. E a mais 

utilizada em hospitais e unidades de saude. 

Conforme Barbieri e Machline (2006) existem 24 (vinte e quatro) condigoes, 

previstas na Lei 8.666/1993, que preveem a dispensa de licitagoes, sendo elas: compras 

abaixo do valor-limite previsto para a modalidade de convite; nos casos de guerra ou 

perturbagao da ordem; nos casos de emergencia ou calamidade publica; ausencia de 

interessados a licitagao anterior; nas compras de hortifrutigranjeiros, pao e outros generos 

pereciveis no tempo necessaria para a realizagao dos processes licitat6rios 

correspondentes; para aquisigao de pegas necessarias a manutengao de equipamentos 

durante ao periodo de garantia; operagoes entre 6rgaos publicos; casos de 

comprometimento da seguranga nacional; para regular pregos; aquisigao ou locagao de 

im6veis para uso do servigo publico; para aquisigao de objetos de arte e outras situagoes 

citadas na referida lei (Art. 24) 

Ainda podem ser realizadas compras na Administragao Publica atraves da 

inexigibilidade da licitagao (Art. 25) que ocorre quando a competigao e inviavel, sendo 

aplicada no caso de aquisigao de materiais, equipamentos ou generos que sao fornecidos 

pelo produtor, empresa ou representante exclusive. Vale ressaltar que tanto a dispensa 

de licitagao quanto sua inexigibilidade devem ser comunicada em ate tres dias a 
autoridade superior para ratificagao e publicagao na lmprensa Oficial no prazo de cinco 

dias (BARBIERI; MACHLINE, 2006). 
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2.2.4 Sistema de armazenagem 

De acordo com Barbieri e Machline (2006), na denominagao generica de 

armazenagem estao incluidas as atividades administrativas de recebimento, 

armazenamento, distribuigao e controle fisico dos materiais estocados. 

2.2.4.1 Recebimento de materiais 

Segundo Viana (2002) a atividade de recebimento abrange desde a recepgao do 

material no momento da entrega pelo fornecedor ate a efetiva entrada dos materiais nos 

estoques, conforme criterios quantitativos e qualitativos de conferencia. 

Na atividade de recebimento devem ser executadas as seguintes tarefas 

(BARBIERI; MACHLINE, 2006): 

• comparar a nota fiscal do fornecedor com a c6pia do pedido para averiguar se os 

materiais entregues referem-se ao solicitado, na especificagao, na quantidade e no 

prego estipulados na nota fiscal; 

• assinar os canhotos das notas fiscais dos fornecedores; 

• verificagao de quantidade e especificagao atraves de contagem e/ou pesagem 

rigorosa de cada itens; 

• identificar com etiqueta, c6digos ou sinais apropriados, os itens que nao estiverem 

claramente marcados; 

• anotar e documento apropriado, entregas parciais ou em excesso ou outra 

anotagao que se fizer necessaria; 

• avisar os responsaveis pela inspegao de qualidade das mercadorias entregues; 

• enviar as notas fiscais e outros documentos, pertinentes ao almoxarifado, a contas 

a pagar, compras e outros setores; 

• enviar, ao almoxarifado propriamente dito, as mercadorias conferidas 

inspecionadas e aceitas; 

• providenciar a devolugao para posterior troca as mercadorias defeituosas. 
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Urn sistema de recebimento de materiais deve possuir como requisito basico, o 

gerenciamento global, que ira determinar as seguintes vantagens (BARBIERI; 

MACHLINE, 2006): 

• 

• 

• 

racionalizayao, na fase operacional, das rotinas e procedimentos, em todos ao 

seguimentos do processo; 

maior integra9ao com os sistemas envolvidos; 

estabelecimento de criterios administrativos mais adequados, para tratamento 

de pendemcias; minimiza9ao das ocorremcias de erros no processamento das 

informa96es. 

Para o recebimento de medicamentos e materiais medico hospitalares existe 

algumas peculiaridades a serem verificadas no momenta da entrega, pata tanto o 

funcionario deve conferir os dados constantes na nota fiscal de entrega com os emitidos 

na nota de empenho, verificando os seguintes itens (VECINA, 1998): 

• se o nome generico do produto enviado e o mesmo do solicitado; 

• se os pre9os unitarios e totais sao os mesmos que foram empenhados; 

• se a quantidade recebida e igual a quantidade solicitada; 

• se a forma farmaceutica enviada e igual a solicitada; 

• se a especifica9ao do material recebido e igual ao solicitado; 

• se a concentra9ao recebida e igual a solicitada; 

• se a data de validade e maior ou igual a dais anos a contar da data da entrega; 

• se na embalagem, empacotamento e envases de todas as form as 

farmaceuticas constam: nome do produto, numero de registro no Ministerio da 

Saude, numero do late, prazo de validade, volume ou peso e via de 

administra9ao; 

• se a embalagem apresenta indicios de viola9ao; 

• observar possiveis altera96es organolepticas nas diferentes formas 

farmaceuticas. 

Valery, (1989) relata no manual do Ministerio da Saude, "Boas Praticas para 

Estocagem de Medicamentos", que devem existir instru96es por escrito, descrevendo com 

detalhes o recebimento, a identifica9ao e o manuseio dos medicamentos. Essas 

instru96es devem indicar adequadamente os metodos de estocagem e definir os 

procedimentos burocraticos a intera9ao com as outras areas de organiza9ao. 
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2.2.4.2 Armazenamento 

Para Viana (2002) e impossfvel admitir que urn sistema funcione sem local proprio 

para a guarda de materiais. Desta forma o almoxarifado e o local apropriado para 

armazenagem e protegao dos materiais na organizagao. Antigamente o almoxarifado era 

caracterizado como deposito, quase sempre, localizado no pior e mais inadequado local 

da empresa, Ia os materiais eram acumulados de qualquer forma e nao havia mao de 

obra qualificada para o controle dos materiais. Atualmente as modernas tecnicas 

originaram sistemas de manuseio e armazenagem, de materiais muito sofisticados que 

provocaram redugao de custos, aumento da produtividade e maior seguranga nas 

operagoes de controle, com a obtengao de informagoes precisas e em tempo real. 

A importancia atribufda hoje ao almoxarifado ja se faz sentir, na preocupagao de 

planejamento para a sua instalagao, nos termos de escolha do responsavel pela sua 

gestao, na selegao do pessoal auxiliar para a composigao do seu quadro de recursos 

humanos. Logo, se faz necessaria mencionar as fungoes desempenhadas pelo gestor do 

almoxarifado, que devem ser agrupadas por atividades de: receber materiais, guardar 

materiais, localizar materiais, assegurar materiais, preservar materiais, entregar materiais 

e controlar materiais (Vecina, 1998). 

0 objetivo principal do almoxarifado e manter o controle rfgido de circulagao dos 

materiais adquiridos e utilizados pela organizagao, registrando seus montantes 

quantitativos e financeiros propiciando assim sua estocagem ou destinagao de uso pelos 

varios setores, alem de incorporar controles de carater fiscalizatorio. 

Alem dos objetivos que o almoxarifado procura alcangar no processo de controle 

dos bens, a organizagao do almoxarifado deve pressupor a visao de objetivos de ambito 

interno, responsaveis pelo born funcionamento do setor (VECINA, 1998): 

• pronto acesso aos principais itens; 

• alto grau de flexibilidade do arranjo ffsico; 

• utilizagao adequada do espago; 

• redugao da necessidade de equipamentos de movimentagao de materiais; 

• minimizagao das perdas por deterioragao dos materiais; 

• minimizagao das perdas por desvio de materiais; 

• garantia dos requisitos minimos de seguranga individual e coletiva; 

• melhor utilizagao de sua capacidade volumetrica. 
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As primeiras providencias para a implantac;ao e organizac;ao de urn almoxarifado 

consistem na formulac;ao de urn estudo para obtenc;ao de todas as informac;oes 

relevantes referentes ao futuro do local de estocagem e das caracteristicas de cada item 

que sera estocado, o que permitira identificar os fatores criticos para o correto arranjo e 

movimentac;ao dos produtos. Assim, para obter esses fatores e identificar a influencia 

relativa que eles exercem sabre o armazenamento, e necessaria urn estudo das seguintes 

variaveis (VECINA, 1998): 

a) Tipo de instala~ao para armazenamento: para se determinar a melhor edificac;ao 

deve ser realizado estudo para analise dos tres tipos de instalac;oes que sao 

utilizadas para o armazenamento de materiais: 

• Armazens: que sao construc;oes de alvenaria, fechadas lateralmente e com 

telhado, com ou sem forro, cujo piso deve ser construido com material 

resistente ao peso dos materiais armazenados. Nesse tipo de instalac;ao 

convem instalar estufas, geladeiras, desumidificadores, entre outros 

equipamentos necessaries para que o ambiente possa apresentar-se de 

maneira correta ao controle sanitaria. A area total e aproveitada como: 

• area de armazenamento: local reservado ao armazenamento 

propriamente dito e aos corredores de acesso as prateleiras; 

• area de servic;os: locais destinados as rampas de acesso, ao 

atendimento ao publico (usuarios, entregadores) e ao recebimento de 

materiais; e 

• area de administra~ao: local designado para a realizac;ao dos servic;os 

administrativos e burocraticos, com instalac;oes sanitarias e vestuario. 

• Galpoes: sao edificac;oes cobertas, as vezes fechadas lateralmente, com piso 

apropriado as cargas que devera suportar e sem condic;oes de controle da 

maior parte das condic;oes ambientais. Alem de area de armazenamento, pode 

ser utilizada tambem como area de servic;o. 

• Patios: que sao terrenos descobertos, com piso nivelado e drenada, utilizadas 

unicamente como area de armazenamento, na qual nao ha o minima controle 

de qualquer candic;ao ambiental. 

b) Espa~o para estocagem: para determinar a espac;a necessaria para estacar 

adequadamente cada material, deve-se levar em conta a previsaa da quantidade 
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maxima a ser estacada; tamanho do late de cada requisic;ao e condic;oes de 

embalagem. 

c) Frequencia de rotatividade dos materiais: para determinar a frequencia de 

safda/safda do material, deve-se fazer urn levantamento de quantas vezes o 

material e requisitado/devolvido; quais sao os centros consumidores e quais sao os 

materia is rna is requisitados par eles. 

d) Unidades de estocagem: para determinar os tipos dos suportes mais adequados 

para a estocagem como: prateleiras, pallets, armac;oes, contenedores, devem-se 

levar em conta as caracteristicas de peso, volume, fragilidade do material e/ou sua 

embalagem, formato do material e/ou de sua embalagem, condic;oes de 

preservac;ao (perecibilidade) e a facilidade ou dificuldade de manuseio. 

e) Disposi~ao fisica ou layout: para determinar o layout devem ser conhecidas: 

• as quantidades de todos dos materiais; 

• o espac;o em metros quadrados que os materiais irao ocupar no armazem; 

• a metragem dos suportes, prateleiras, estrados, etc., onde os materia is serao 

armazenados; 

• a area de expedic;ao de materiais; 

• a area de entrada e recebimento de materiais; 

• as ruas e avenidas internas; 

• a oficina interna para manutenc;ao do proprio armazem; 

• os servic;os de controle dos materiais; 

• a area administrativa. 

f) Dificuldade de armazenamento: para determinar as dificuldades de 

armazenamento do material com outros materiais devido a sua incompatibilidade, 

deve-se analisar: os requisitos de seguranc;a exigidos para o seu armazenamento, 

tais como seguranc;a individual e coletiva, higiene e seguranc;a de trabalho, 

seguranc;a patrimonial e "social". 

g) Equipamentos de transporte de materiais: primeiramente para determinar a 

escolha do equipamento de transporte de material deve ser realizado urn estudo 

baseado no criteria do custo-beneffcio, que implica escolher a alternativa de menor 

custo dentre as que atendem aos requisitos mfnimos de transporte. Outros fatores 

que devem ser analisados sao: 
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quanto a natureza do material: estado fisico: solido (unitario ou granel), 

liquido, gasoso; forma, dimensoes, peso e perecibilidade; tipo de embalagem; 

quanto a demanda do material: quantidade de unidades movimentadas em 

cada intervale; 

quanto aos locais de armazenagem e utilizacao: pontos de origem e destino 

dos materiais; area livre para circulagao; altura e pe-direito do armazem ou 

galpao; obstaculos existentes nos armazens ou galpoes, como vigas, colunas, 

etc. dimensoes das portas de acesso e saida. 

h) Area para expansao: para determinar a area para expansao devera ser realizado 

estudo considerando uma futura ampliagao, em consequencia de provavel 

expansao e aumento de produtividade da organizagao. 

Depois de estabelecidos os parametres para as variaveis acima descritas, recaem 

sobre o planejador a responsabilidade de sugerir duas ou mais solugoes distintas para o 

problema do armazenamento. Para cada uma dessas solug6es deverao ser estabelecidos 

objetivos e estimados custos totais de armazenamento (custos de planejamento e 

operacionais). Sendo que o criterio que leva em conta o custo-beneficio e o que melhor 

atendera ao estudo (VECINA, 1998). 

No caso das organizagoes fabris duas areas distintas sao suficientes para as 

atividades de armazenagem: uma para materias primas, materiais auxiliares e insumos de 

produgao e outro local para produtos acabados. Ja nas organizagoes hospitalares existe a 

necessidade de mais locais de armazenagem, tais como, setor de farmacia, nutrigao e 

dietetica, lavanderia, manutengao, armazenamento de gazes e almoxarifado geral entre 

outros, devido as caracteristicas diferenciadas dos bens materiais que utiliza. Sendo que 

o almoxarifado geral por armazenar urn grande e variado estoque de suprimentos deve 

possuir os seguintes requisites (BARBIERI; MACHLINE, 2006): 

• deve ser isolado para que nenhuma pessoa estranha tenha acesso; 

• manter rigorosa disciplina de entrada de pessoas estranhas aos servigos, as 

quais s6 devem ter acesso se acompanhadas de funcionarios do setor; 

• fixar horarios de atendimento preestabelecidos para forgar os usuarios a 

planejar melhor suas requisigoes para serem atendidas nesse horario, exceto 

emergencias justificadas; 
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• estabelecer sistema de atendimento noturno para emergencias por meio de 

zelador ou outro funcionario do hospital, previamente autorizado; 

• efetuar atendimento sempre mediante requisigoes escritas e assinadas pelo 

responsavel pela solicitagao, entregues no ato do pedido; 

• efetuar numeragao das prateleiras para permitir localizagao rapida do material 

solicitado pelo usuario; 

• elaborar agrupamento de itens por natureza, com os itens de maior 

movimentagao em locais de facil acesso. 

De acordo com Vecina (1998) as areas de armazenamento devem possuir 

identificagao conforme o grupo e os produtos, que devem ser armazenados de maneira 

que permita a perfeita visualizagao do nome, numero de lote e prazo de validade, sendo 

que aquele que for veneer primeiro deve estar a frente e do lado esquerdo. Assim as 

areas que abrigarao os materiais deverao apresentar as seguintes caracteristicas: 

• ausencia de umidade e de calor ou frio excessivos (temperatura nao superior a 

25°C); 

• protegao contra animais e parasitas; 

• protegao contra incendio; 

• boa circulagao de ar; 

• disposigao adequada para movimentagao de pessoas e materiais; 

• area administrativa; 

• area para produtos que necessitam de temperatura controlada; 

• area para produtos inflamaveis. 

Para o armazenamento de medicamentos e materiais medico-hospitalares devem 

ser observados os seguintes criterios (VECINA, 1998): 

• armazenar os produtos por forma farmaceutica; armazenar os produtos pelo 

nome do principia ativo em ordem alfabetica rigorosa, da esquerda para a 

direita; 

• armazenar os produtos por prazo de validade: os que vao veneer primeiro 

devem ser armazenados a esquerda e na frente; 

• obedecer ao empilhamento maximo permitido para o produto conforme as 

recomendagoes do fabricante; 



54 

• as caixas que forem abertas devem ser riscadas, indicando a violagao, a 

quantidade existente anotada e, em seguida, a caixa deve ser lacrada. 

• observar a temperatura ideal a que o medicamento deve ser armazenado: 

• Medicamentos termolabeis: trata-se de uma area reservada aos 

medicamentos que necessitam, para sua correta preservagao, de local 

com temperatura media de aproximadamente 25° C, pois, quando 

armazenados em locais quentes e sem ventilagao, estao sujeitos a ter 

suas caracteristicas fisico-quimicas alteradas. Para tanto sao 

necessarios aparelhos condicionadores de ar, que permitem total 

controle da temperatura ambiente; 

• Dimensionamento: deve estar relacionado diretamente a real 

necessidade de guarda a temperatura em torno de 25° C de certos 

medicamentos, levando-se tambem em conta que nem sempre e 

possivel a manutengao de todos os produtos nesse local, razao pela qual 

a selegao precisa ser rigorosa, considerando ainda que o tipo de 

embalagem e a taxa de umidade da regiao influem na conservagao dos 

med icamentos. 

• lmunobiol6gicos: nessa area ficam armazenados soros, vacinas e 

outros produtos que necessitem, para sua conservagao, tanto de uma 

baixa temperatura de congelamento (-20° C) como, em outros casos, 

temperatura de resfriamento (+4° C a +8° C). Os equipamentos mais 

utilizados para esse fim e a camara. 

• manter embalagem original dos materiais medico hospitalares; 

• estocar os materiais medico hospitalares por ordem alfabetica de grupo de 

material, obedecendo a uma ordem alfabetica rigorosa em cada grupo. 

Assim, conforme Valery (1989) no manual do Ministerio da Saude, "Boas Praticas 

para Estocagem de Medicamentos", todos os produtos devem ser armazenados 

obedecendo as condigoes tecnicas ideais de organizagao, luminosidade, temperatura e 

umidade, com o objetivo de assegurar a manutengao das caracteristicas e qualidade 

necessarias a correta utilizac;ao. Os produtos devem ser dispostos de forma a garantir as 

caracteristicas fisico-quimicas, observac;ao de prazo de validade, e ainda a manutenc;ao 

da qualidade. 
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Resumindo, a principal func;ao do armazenamento deve ser o aproveitamento e a 

utilizac;ao do espac;o nas tres dimens6es, da maneira mais eficiente possivel. Devendo as 

instalac;oes do almoxarifado, proporcionar a rapida movimentac;ao de suprimentos desde 

o recebimento dos materiais ate a sua distribuic;ao. Desta forma otimizando-se a 

armazenagem consegue-se (VIANA, 2002): 

• maxima utilizac;ao do espac;o; 

• efetiva utilizac;ao dos recursos humanos e de equipamentos, disponiveis; 

• pronto acesso a todos os itens; 

• boa organizac;ao; 

• aumento dos niveis de servic;o; 

• satisfac;ao das necessidades dos usuarios. 

2.2.4.3 Distribuic;ao 

De acordo com Vecina (1998) a atividade de distribuic;ao e o responsavel por urn 

dos problemas mais graves do sistema de materiais, principalmente quando se trata urn 

sistema sem os instrumentos adequados para realizac;ao das tarefas. Esta pratica 

constante gera o estabelecimento de urn ciclo acumulativo conforme mostra a Figura 10, 

que deve ser rompido para que o sistema como urn todo possa ser restabelecido. Sendo 

que a (mica forma de se romper esse ciclo e a manutenc;ao de estoques suficientes que 

garantam o abastecimento regular de materiais. 

Como o usuario pede 
mais do que precisa, o 

sistema distribui menos 

0 usuario pede mais do 
Que necessita 

Como o sistema 
distribui menos, o 

usuario pede mais do 
que necessita 

Figura 4- Cicio acumulativo material- Fonte: Vecina (1998). 

0 sistema distribui 
menos do que 

Foi pedido 
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Fato constante, a falta de confian9a que se instala entre o usuario e a 

administra9ao de materiais, sao o fator que realimenta o ciclo acima e que leva a cria9ao 

de estoques perifericos que prejudicam ainda mais o sistema. No momenta em que se 

conseguir romper o ciclo de desconfian9a a primeira regra de distribui9ao que deve ser 

aplicada, e que o sistema deve distribuir a menor quantidade que a sua logistica permitir. 

Esse procedimento se justifica pelo fato de que o usuario em geral nao possui condi96es 

adequadas de armazenamento, e os estoques perifericos significam aumento dos 

recursos imobilizados (VECINA, 1998). 

Ainda de acordo com Vecina (1998) outras atitudes que devem ser colocadas em 

pratica sao: 

• Estabelecimento de urn registro dos usuarios para saber quem pode solicitar o 

material, como contatar o usuario, horario para se efetuar o contato. 

• Elabora9ao de urn cadastro dos itens que podem ser solicitados pelo usuario. 

Cada setor-usuario possuira urn elenco de itens que podera solicitar. A 

comissao de normaliza9ao podera colaborar ou mesmo definir quem pode pedir 

o que. 0 cadastro deve ser revisto periodicamente e atualizado com inser96es e 

exclusoes de itens sempre que necessaria. 

• Definir as quantidades de cada item a serem concedidas ao usuario, 

inicialmente de acordo com a previsao. Fazer o monitoramento e as corre96es, 

conforme as solicita96es. 

• A auditoria dos estoques dos usuarios, com apoio da dire9ao da organiza9ao, 

deve ser feita periodicamente, buscando verificar as condi96es de 

armazenamento e auxiliando o usuario a aprimorar os seus sistemas de 

controle. 

• Estabelecer urn sistema de atendimento as emergencias para que o usuario 

possa confiar no sistema, diminuindo-se com isso a forma9ao de estoques nas 

areas. 

• Difundir entre os usuarios a pratica de utilizar o material e reduzir ao minima 

possivel o tempo despendido com as a96es relacionadas a administra9ao de 

estoques perifericos e distribui9ao de produtos 

A fun9ao de distribui9ao pode ser desenvolvida seguindo-se modelos ja 

estabelecidos, entre os quais se podem sugerir (VECINA, 1998): 
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• Sistema de complementac;ao da previsao: tomando-se a previsao como ponto 

de partida, determina-se a data de requisic;ao do material. 0 usuario, no 

momenta adequado, informa o estoque existente na unidade e recebe uma 

quantidade suficiente para complementar os niveis de estoque constantes de 

sua previsao. 

• Sistema de unidades m6veis: nesse modelo, o usuario recebe todos os itens de 

sua previsao em urn carrinho e nesse momenta devolve a unidade que estava 

em uso, com as sabras existentes. E bastante utilizado nos centros de material 

esterilizado, postos de enfermagem e centros de saude. 

• Sistema de dose unitaria ou individualizada: utilizado para dispensar 

medicamentos, com base nas prescric;oes para que se embalem quantidades 

suficientes para atender aos pedidos. Apesar de ser urn sistema complexo, que 

exige varios funcionarios e depende de disciplina para entrega dos pedidos, traz 

grande economia - segundo publicac;oes especializadas, se pode reduzir de 20 

%a 30% os gastos com esses produtos. 

2.2.5 Sistemas de lnforma~oes na administra~ao de materiais 

A introduc;ao de sistemas informatizados em qualquer tipo de organizac;ao tern por 

finalidade fornecer as informac;oes necessarias em tempo real aos diversos setores da 

organizac;ao envolvidos no processo de administrac;ao de materiais (VIANA, 2002): 

a) lnforma~oes para OS usuarios: 

• dados de materiais de estoque; 

• dados de materiais fora de estoque; 

• compras em processamento; 

• situac;ao das cotas de materiais; 

• requisic;oes de materiais em processamento. 

b) lnforma~oes para a gestao: 

• dados gerais de materiais; 

• situac;ao de materiais em estoque; 

• situac;ao de materia is fora de estoque; 



• 

• 
• 
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compras em processamento; 

recebimentos em processamento; 

requisic;oes de materiais em processamento; 

unidades com cotas de materiais; 

situac;ao das cotas das unidades; 

liberac;ao de cotas . 

c) lnformacoes para compras 

• 

• 

• 

• 

dados gerais de materiais 

dados gerais dos fornecedores cadastrados; 

compras em processamento; 

recebimentos em processamento . 

d) lnformacoes para o almoxarifado 

• dados gerais de materiais; 

• recebimentos em processamento; 

• recebimento de materiais em processamento; 

• devoluc;oes de materiais em processamento; 

• localizac;oes. 

e) lnformacoes para o inventario 

• dados gerais de materiais; 

• recebimentos em processamento; 

• requisic;oes de materiais em processamento; 

• devoluc;oes de materiais em processamento; 

• localizac;oes. 
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Alem de modernizar os procedimentos priorizando a qualidade para a melhoria dos 

servic;os, sao varios os beneffcios gerados e metas que podem ser estipuladas atraves da 

informatizac;ao da administrac;ao de materiais (VIANA, 2002): 

a) Metas: 

• estabelecimento de politica de estoques para reposic;ao automatica de todo e 

qualquer material de uso constante e de consumo regular utilizadas pela 

empresa; 
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• estabelecimento de polftica de cotas por unidade administrativa requisitante; 

• estabelecimento de inventario permanente; 

• implanta9ao de rotinas internas que contemplem o processo de cadastramento 

de materiais; 

• implanta9ao de rotinas internas e especfficas que contemplem os processos 

licitat6rios para execu9ao de servi9os e compras de materiais; 

• implanta9ao de rotinas internas e especfficas que contemplem os processos de 

recebimento e armazenagem. 

• Emissoes de graficos comparativos e estatisticos e de relat6rios gerenciais e 

operacionais; 

• implanta9ao de rotinas internas e especfficas que contemplem os processos de 

registro e atualiza9ao de cadastro de fornecedores; 

• implanta9ao de rotinas internas e especificas que contemplem os processos de 

registro e controle e acompanhamento dos processos de recebimento de 

materiais; 

• implanta9ao de rotinas internas e especfficas que contemplem os processos de 

controle de estoques de materiais; 

b) Beneficios: 

• garantia do domfnio tecnol6gico e melhoria dos servi9os; 

• ganho de produtividade, pois, todas as decisoes deixam de ser intuitivas e 

passam a adotar criterios padronizados; 

• informa9ao disponfvel para gestores, funcionarios, clientes e fornecedores; 

• maior agilidade no processo de tomada de decisao; 

• cria9ao de urn banda de dados, extremamente confiavel; 

• aumento da velocidade de localiza9ao das informa96es e diminui9ao da 

manipula9ao de grande quantidade de documentos; 

• controle efetivo de procedimentos e sistemas. 

• atenuante do risco de falta de material de uso constante e regular utilizados 

pela organiza9ao; 

• domfnio das dimensoes do estoque e das necessidades de consumo, por 

unidade administrativa requisitante; 

• conhecimento do total imobilizado do estoque; 
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• redugao de custos em fungao do maior poder de negociagao; 

• redugao do numero de processos repetitivos de compras e, conseqOentemente, 

do custo administrativo; 

• redugao dos estoques mantidos por unidade isoladamente; 

• pagamento a fornecedores do efetivo recebido; 

• armazenagem que contemple as quantidades fielmente contabilizadas; 

• eliminagao de desperdicios de materiais por vencimento de validade; 

• acompanhamento e controle do consumo real por unidade requisitante, de 

acordo com a previsao. 

• controle das quantidades e valores estocados; 

• identificar e retirar do estoque itens obsoletos ou danificados; 

• realizar inventarios peri6dicos. 



61 

3. APRESENTA<;AO DO HOSPITAL DE CLiNICAS DA UFPR 

0 Hospital de Clinicas da UFPR e o maior programa de extensao universitaria da 

Universidade Federal do Parana. 0 HC nasceu da necessidade da UFPR de ter um 

hospital para o treinamento dos alunos de Medicina e da necessidade do Estado de ter 

um hospital geral que atendesse a popula9ao. As obras iniciaram-se em 1949 e, ap6s 12 

anos de constru9ao, o Hospital de Clfnicas come9ou a funcionar em junho de 1961. 

Hospital de Clfnicas tern como missao "Prestar Assistencia Acreditada a 
Comunidade, Garantindo Campo Apropriado para o Ensino, a Pesquisa e a Extensao" 

Atualmente e o maior hospital do Estado do Parana, sendo que seu atendimento e 

exclusivamente atraves do Sistema Onico de Saude (SUS) do Estado do Parana. 

0 HC faz parte do Programa Nacional de Humaniza9ao da Assistencia Hospitalar, do 

Ministerio da Saude, o que tern ajudado a identificar e a valorizar a96es ja desenvolvidas 

e reconhecidas como a96es humanizadoras e e referemcia nacional com o Transplante de 

Medula 6ssea (TMO) e Banco de Ossos 

Atraves da busca da qualidade, o Hospital de Clfnicas pretende garantir a 

seguran9a das a96es de saude desenvolvidas pela sua equipe multiprofissional. Com o 

Programa de Acredita9ao Hospitalar, a lnstitui9ao firma este compromisso com a 

qualidade, motivando as equipes envolvidas a obter resultados expressivos. 

0 HC, atualmente, conta com 60.472,99m2 de area construfda por onde circulam 

cerca de 15.000 pessoas diariamente entre funcionarios, estagiarios, voluntarios, 

residentes, medicos, pacientes e visitantes. 

De acordo com dados fornecidos pela Assessoria de Planejamento e 

Administra9ao (ASPLAN) de setembro de 2008: a for9a de trabalho do HC e de 3.549 

funcionarios, sendo 2088 estatutarios contratados pela Uniao, 1077 celetistas contratados 

pela Funda9ao da Universidade Federal do Parana (FUNPAR) e 384 terceirizados. Possui 

643 leitos disponfveis com 536 ativos. Conta com 560 ambulat6rios e com 261 

consult6rios. Possui o Programa de Residencia Medica com 35 especialidades e um total 

de 247 medicos residentes. Possui ainda as seguintes unidades de interna9ao: 
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Clinicas Medicas: 

• Cardiologia 

• Centro De Terapia Semi-lntensiva 

• Clinica Medica Feminina 

• Clinica Medica Masculina 

• Dia-AIDS 

• Falemcia Medular 

• lnfectologia 

• lodoterapia 

• Leito Observagao - Pronto Atendimento Adulto 

• Nefrologia 

• Neurologia 

• Quimioterapia Alto Risco 

• Transplante De Medula 6ssea 

• Unidade da Dar Toracica 

Clinicas Cirurgicas 

• Cir. Vascular 

• Cirurgia do Aparelho Digestive 

• Cirurgia Geral 

• Cirurgia Plastica 

• Cirurgia Toracica e Cardiovascular 

• Neurocirurgia 

• Oftalmologia 

• Ortopediaffraumatologia 

• Otorrinolaringologia 

• Transplante Renal 

• Transplante. Hepatica 

• Urologia 

Clinicas Pediatricas 

• Cirurgia Pediatrica 

• Hematopediatria 
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• lnfecto-Pediatria 

• Neonatologia 

• Pediatria 

• Risco lntermediario- Pediatria 

Unidades de Terapia lntensivas 

• Centro de Terapia lntensiva Adulto 

• Centro de Terapia lntensiva Adulto Ill 

• Unidade de Terapia lntensiva Cirurgica Cardfaca 

• Unidade de Terapia lntensiva Neonatal 

• Unidade de Terapia lntensiva Pediatrica 

• Unidade de Terapia lntensiva Unidade. Coronariana 

Clinicas Tocogineco 

• Cirurgia Ginecol6gica 

• Emergencia. Obstetrica 

• Centro Obstetrico 

• Obstetrfcia 

Ainda de acordo com a ASPLAN, o HC realizou no primeiro semestre de 2008 urn 

total de 257.995 atendimentos, 12.944 internac;oes, 13.189 cirurgias e 1.193 partos. 

Os atendimentos prestados a comunidade nao se limita a pacientes oriundos da 

capital Curitibana, pais o HC recebe pacientes da Regiao Metropolitana, de outras 

cidades do Parana, de outros estados e ate mesmo de outros pafses. 

Nos ultimos anos o HC vern passando por inumeras mudanc;as e dentre elas a 

mais importante esta sendo a mudanc;a no modelo de gestao do HC que esta em 

transic;ao entre o modelo tradicional de Administrac;ao e a implantac;ao do modelo 

fundamentado em Unidades Funcionais. 

Conforme Seiffert (2003) o modelo administrative tradicional propiciava algumas 

condic;oes desfavoraveis para o HC, tais como, centralizac;ao do nivel decis6rio, baixa 

participac;ao dos nfveis gerenciais e operacional nas decisoes dos processes de trabalho, 

baixa prioridade do planejamento, baixo grau de motivac;ao da equipe tecnica, baixo grau 

de comunicac;ao interna, ausencia de compartilhamento de responsabilidades e ausencia 

de controle e avaliac;ao de resultados. 
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Ainda de acordo com Seiffert (2003) o novo modelo estabelece a constituic;ao de 

unidades funcionais com equipes estaveis, com processos de trabalhos definidos e 

semelhantes, gestao descentralizada com desenvolvimento de planejamento estrategico 

situacional no nivel da Unidade Funcional em consonancia com o planejamento 

estrategico do Hospital. 

Desta forma havera maior distribuic;ao de responsabilidades, maior participac;ao e 

comprometimento do nivel operacional, as decisoes serao tomadas pelos colegiados 

internos e os objetivos e metas serao geridos pelo Contrato de Gestao com a Direc;ao do 

Hospital (SEIFFERT, 2003). 

Atualmente o HC conta a implantac;ao da Unidade da Saude da Mulher e da Unidade de 

Pneumologia e Cardiovascular e com onze Unidades Funcionais ja implantados, cada 

qual com sua missao ja definida: 

Unidade de Nutri~ao e Dietetica 

• Equipe de Nutric;ao Terceirizada 

• Sec;ao de Apoio Nutricional as Clinicas 

• Servic;o de Nutric;ao Enteral e Lactario 

• Servic;o de Logistica (nutric;ao) 

• Servic;o de Produc;ao Nutricional 

• Equipe de Apoio Nutricional ao TMO 

• Equipe de Apoio Nutricional Banco de Leite Humano 

• Servic;o de Nutric;ao Clinica 

Missao: "Promover a saude dos diversos clientes do Hospital de Clinicas atraves de 

nutric;ao adequada as suas necessidades, bern como, desenvolver pesquisas e contribuir 

para a formac;ao academica na area de saude". 

Unidade de lnfra-Estrutura 

• Servic;o de Engenharia e Manutenc;ao Hospitalar 

• Equipe de Manutenc;ao Terceirizada 

• Sec;ao de Manutenc;ao Industrial 

• Equipe de Mecanica e Serralheria 

• Equipe de Gases Medicinais 

• Equipe de Caldeira 



• Equipe deAr Condicionado e Manutengao Telefonica 

• Sec;ao de Alvenaria, Eletrica e Hidraulica 

• Segao de Projetos e Supervisao de Obras e Reformas 

• Equipe de Marcenaria 

• Servic;o de Engenharia Clinica 
\ 

• Servigo de Transporte 

65 

Missao: "Com visao sistemica da lnstituic;ao, planejar e executar a manutengao e 

modernizagao da infra-estrutura, buscando a assistencia acreditada". 

Unidade de Centro Cirurgico 

• Sec;ao de Provimento e Distribuic;ao 

• Segao de Anestesiologia 

• Segao Centro Cirurgico 

• Segao Centro Material Esterilizado Centro do Cirurgico 

Missao: "Proporcionar condigoes para realizac;ao de procedimentos cirurgicos e afins e 

processamentos de materiais, com qualidade atendendo as necessidades do cliente de 

forma humanizada, garantindo assim campo para ensino e pesquisa. Tendo como 

valores: a humanizagao, trabalho em equipe, qualidade no atendimento, etica pessoal e 

profissional, valorizagao profissional e comprometimento com a instituic;ao". 

Unidade de Hotelaria Hospitalar 

• Servigo de Roupa Hospitalar 

• Equipe Confecgao de Roupa 

• Equipe Controle de Roupa 

• Equipe de Roupa Hospitalar Terceirizada 

• Equipe de Lavanderia 

• Servigo de Higiene e Residuos Hospitalares 

• Equipe Higiene Terceirizada 

• Equipe de Higiene FUNPAR lnterna 

• Equipe de Residuos 

• Equipe de Higiene FUNPAR Externa 

• Servic;o de Seguranc;a e Atendimento 

• Equipe de Telefonia 
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• Equipe de Vigilancia Terceirizada 

• Equipe de Atendimento 

• Equipe de Seguranga 

• Equipe de Portaria Terceirizada 

• Servigo Administrative e de Contratos 

• Equipe de Reprografia 

• Equipe Administrativa 

• Equipe Hoteleira 

• Equipe de Vestiario 

Missao: "Prestar servigos de atendimento ao cliente com as devidas condigoes de 

conforto, higiene, seguranga e bern estar no ambiente hospitalar, dentro das normas da 

CCIH, com foco na humanizagao do atendimento". 

Unidade de lnforma~ao 

• Servigo de Planejamento 

• Servigo de Informatica 

• Equipe de Suporte 

• Equipe de Operagao 

• Equipe de Desenvolvimento 

• Servigo de Arquivo Medico 

Missao: "Prover meios para subsidiar o HC-UFPR com informagoes para a tomada de 

decisao, a pesquisa, o ensino eo atendimento hospitalar". 

Unidade de Abastecimento 

• Servigo da Garantia da Qualidade 

• Servigo de Planejamento de Compras 

• Servigo de compras 

• Servigo de lnsumos Hospitalares 

• Segao de Recebimento de materiais 

• Equipe de patrimonio 

Missao: "Abastecimento do HC com Qualidade, Eficiencia e Economia". 
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Unidade de Administra~ao de Pessoas 

• Equipe de Capelania 

• Equipe de Servidores e Funcionarios em afastamento tratamento de saude 

• Equipe de Servidores e Funcionarios a disposi9ao de outros 6rgaos 

• Equipe de Servidores e Funcionarios em afastamento para estudo (+90dias) 

• Equipe de Servidores e Funcionarios em afastamento interesse particular 

• Equipe de Servidores e Funcionarios em movimenta9ao 

• Equipe de Aposentados FUNPAR par lnvalidez 

• Servi9o de Avalia9ao e Movimenta9ao de Pessoas 

• Servi90 de Pessoal 

• Servi9o Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas 

• Assessoria de Controle de Resultados 

• Comissao lnterna de Preven9ao de Acidentes 

• Centro Educacional Pipa Encantada 

• Servi9o lntegrado a Saude 

• Equipe de Massoterapia 

• Equipe de Servi9o Social de Recursos Humanos 

• Equipe de Odontologia 

Missao "Administrar com harmonia, valorizando as pessoas de acordo com a missao da 

institui9ao". 

Unidade de Contabilidade e Finan~as 

• Equipe de Contabilidade 

• Equipe de Pagamento 

• Equipe de Or9amentaria 

• Equipe de Analise Financeira 

• Servi90 de Faturamento 

• Equipe de Controle de Autoriza9ao de lnterna96es Hospitalares (AI H). 

• Equipe de Controle Ambulatorial 

Missao: "Administrar com eficiemcia e eficacia os recursos or9amentarios e financeiros do 

Hospital de Clinicas, atraves dos registros e controles dos atos e fatos gerados pela 

receita e despesa publicas." 
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Unidade de Diagn6stico por lmagem e Terapia por Radia~oes 

• Servigo de Litotripsia 

• Servigo de Mamografia 

• Servigo de Medicina Nuclear 

• Servigo de Radiologia 

• Segao de Radiologia Geral 

• Segao de T omografia Computadorizada 

• Segao de Ultrassonografia 

• Segao Ressonancia Magnetica 

• Servigo de Radioterapia 

Missao: "Oferecer ao cliente Servigos e atendimento de excelencia em Diagn6stico por 

lmagem e Terapia por Radiagoes com equipe qualificada e tecnologia atualizada, 

proporcionando campo adequado para ensino, pesquisa e extensao". 

Unidade de Farmacia Hospitalar 

• Controle de Qualidade 

• Equipe de Misturas lntravenosas e Nutrigao Parenteral 

• Equipe de Farmacotecnica 

• Equipe de Germicidas Hospitalares 

• Equipe de Dispensagao de Medicamentos a lnternados 

• Equipe de Farmacia Ambulatorial de Protocolos Especiais 

Missao: "Prestar assistencia farmaceutica acreditada a comunidade, atraves do uso 

seguro e racional de medicamentos e, garantir o ensino a pesquisa e a extensao." 

Unidade de Urgencia e Emergencia Adulto: 

• Servigo de Enfermagem- Centro de Terapia Semi-lntensiva Adulto 

• Servigo de Enfermagem- Centro de Terapia lntensiva adulto 

• Servigo de Pronto de Atendimento Adulto 

• Equipe Pronto Atendimento Adulto - Emergencia 

• Equipe Pronto Atendimento Adulto - Observagao 

• Centro de Terapia Semi lntensiva Adulto 

• Centro de Terapia lntensiva Adulto 
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Missao: "Prestar assistencia hospitalar a Urgencia e Emergencia do adulto nao resultante 

de trauma, atraves de urn servic;o humanizado formando e aperfeic;oando recursos 

humanos qualificados e propiciando campo para pesquisa cientifica tornando-se 

referenda no atendimento terciario ao paciente critico e de forma integrada ao Sistema 

Unicode Saude." 

. Realmente o que a administrac;ao do HC espera e que com a implantac;ao do 

Projeto de Unidades Funcionais ocorra: a ampliac;ao da autonomia gerencial; a 

descentralizac;ao do planejamento e da gestao dos recursos existentes; a implantac;ao de 

urn processo gerencial baseado nos resultados e na racionalizac;ao dos recursos 

existentes; a descentralizac;ao das decis6es e responsabilidades visando o cumprimento 

da missao do hospital; a criac;ao de uma pratica de compromisso com qualidade do 

atendimento aos usuarios internos e externos; o desenvolvimento e implantac;ao de uma 

politica de Recursos Humanos eticamente corretos com a criac;ao e consolidac;ao de uma 

cultura de humanizac;ao democratica, solidaria e critica. 

3.1 A PRATICA DE GESTAO DE ESTOQUE NO HC 

0 HC possui uma administrac;ao de gestao de estoque totalmente descentralizada, 

atualmente existem 12 estoques em Unidade diferentes, sao eles: 

• Estoque 01 - Estoque Geral 

• Estoque02- Nutric;ao 

• Estoque 03 - Manutenc;ao 

• Estoque 04- Medicina Nuclear 

• Estoque 05 - Zeladoria 

• Estoque 06- Farmacia 

• Estoque 07 - Laborat6rio 

• Estoque 08- Costura 

• Estoque 09 - Anatomia Patol6gica 

• Estoque 1 0 - Hemodinamica 

• Estoque 12 - Centro Cirurgico 

• Estoque 13- Hemoterapia. 

Sendo que cada setor e totalmente independente e responsavel pela especificac;ao, 

classificac;ao, padronizac;ao, compra, armazenagem e distribuic;ao/uso do estoque a ele 
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vinculado. lsso tern provocado enormes problemas e prejuizos para o gerenciamento dos 

estoques e conseqOentemente para a administragao do HC como urn todo. Nao ha 

controle efetivo sabre o que cada estoque possui de material estacada, muitas vezes 

ocorre duplicidade de materiais em estoques diferentes, gerando excesso de materiais e 

urn enorme valor monetario parado nas prateleiras. 

Urn dos problemas mais graves e o do repasse dos recursos financeiros, pais, cada 

setor tende a achar que seu estoque e o mais importante e acabam solicitando alem do 

que realmente necessitam. 

Com o objetivo de promover a centralizagao dos estoques, para que se tenha urn 

controle efetivo na administragao de materiais e servigos e racionalizagao e otimizagao 

dos recursos que sao escassos, o Diretor-Geral do HC, Prof. Dr. Giovane Loddo, atraves 

da Portaria n° 001/2008 - DGHC (Anexo A), de 03 de janeiro de 2008, designa os 

funcionarios Leila Soares Seiffert, Pedro Henrique Gonzalez e Jucelia Baggio para 

constituirem a Comissao de Centralizagao de Compras do HC. 

Desta forma em fevereiro de 2008, o Gerente da Unidade de Abastecimento, Pedro 

Henrique Gonzalez, iniciou a implantagao do Projeto de Unificagao da Logistica Hospitalar 

(Anexo B) com o objetivo de estabelecer uma politica de abastecimento de acordo com 

valor financeiro disponivel, otimizando os recursos materiais e humanos existentes. Tendo 

como objetivos especificos: 

• Unificagao dos estoques e processes; 

• Manter estoque minima, evitando o excesso de materiais; 

• Garantir abastecimento dos itens essenciais 

• Utilizagao racional dos recursos humanos; 

• Padronizagao dos processes que envolvam materiais; 

• Melhorar a distribuigao; 

• Capacitagao das equipes, visando a profissionalizagao; 

• 1m plantar e implementar mecanismos de controle de materiais 

Este projeto encontra-se em fase de implantagao e no mes de margo de 2008 ja 

teve a supervisao e administragao do estoque da Unidade de Farmacia Hospitalar 

incorporado a UAB. 
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4. METODOLOGIA APLICADA 

Para a definic;ao do metoda de pesquisa foi adotada a classificac;ao de Gil (1991) 

em dais aspectos, quanta ao nivel e quanta ao delineamento da pesquisa. Quanta ao 

nivel a pesquisa foi explorat6ria, au seja, foi desenvolvida para fornecer uma visao geral 

da administrac;ao de materiais na Unidade de Abastecimento do Hospital de Clinicas da 

Universidade Federal do Parana, descrevendo seus processos com o objetivo esclarece

los, possibilitando a proposta algumas melhorias. 

Quanta ao delineamento a pesquisa foi bibliografica atraves do levantamento da 

literatura existente, para elaborac;ao da fundamentac;ao te6rica, dos seguintes assuntos: 

organizac;oes hospitalares, administrac;ao de materiais, gestao de estoques e processos 

de materiais: classificac;ao; especificac;ao, padronizac;ao; codificac;ao; recebimento; 

armazenagem e distribuic;ao. Ainda quanta ao delineamento a pesquisa foi documental, 

porque se valeu da analise de documentos internos do Hospital que diziam respeito ao 

objeto de estudo como: cadastro de materiais, cadastro de especificac;ao de materiais, 

relat6rios de solicitac;oes de compra com as respectivos valores medias de compra; 

relat6rio de consumo media mensal par item, listas de consumo par unidade (clinicas) e 

relat6rios de entrada e saida dos produtos do estoque geral. 

Foram determinados como sujeitos da pesquisa as funcionarios da Unidade de 

Abastecimento do Hospital e as funcionarios da enfermagem que estao vinculados a 
solicitac;ao, retirada e devoluc;ao de material medico-hospitalar. 

A investigac;ao foi baseada em urn estudo de caso da Unidade de Abastecimento 

do Hospital de Clinicas da UFPR, utilizando o diagn6stico atual referente ao processo de 

administrac;ao de materiais. Foram analisados: a relac;ao de materiais cadastrados, as 

processos de compras, recebimento, armazenagem, distribuic;ao, devoluc;ao e controle de 

materiais. Focando, principalmente o armazenamento e a dispensac;ao de material 

medico-hospitalar. 

Para o levantamento das informac;oes necessarias foi realizado pesquisa 

documental ao Sistema de lnformac;oes Hospitalares (SIH), sistema informatizado do HC, 

cujos dados foram coletados par meio de consultas e relat6rios. 

Objetivando-se atender a necessidade do trabalho foi realizado, inicialmente, urn 

diagn6stico da relac;ao de itens cadastrados e da situac;ao atual da Unidade de 
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Abastecimento atraves da observac;ao do espac;o fisico dos setores de compra, 

recebimento, armazenagem e distribuic;ao e todo o processo de controle de material 

medico-hospitalar desde o recebimento ate a sua distribuic;ao. De acordo com o 

diagn6stico, analisaram-se as informac;oes e os procedimentos e foram propostas 

algumas melhoria na administrac;ao desses materiais. 

0 levantamento das informac;oes para definic;ao do diagn6stico atual da UAB foi 

realizado no periodo de marc;o a junho de 2008, atraves da observac;ao in loco dos 

processos relacionados a administrac;ao de materiais. 
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5. UNIDADE DE ABASTECIMENTO DO HC 

A UAB e 6rgao inseparavel da estrutura interna do Hospital de Cllnicas da UFPR 

que conta com 932,83m2 de area construida, sendo 436,95m2 de almoxarifado geral, onde 

sao armazenados materiais medico-hospitalares, medicamentos, materiais odontol6gicos 

e materia is de expediente, esta localizado no 1° pavimento central do Hospital e 495,88m2 

que compreende dais barrac6es e urn deposito, onde sao armazenados os materiais 

medico-hospitalares de maior volume, as solug6es de grande volume (soros), materiais do 

Setor de Radiologia e os materiais do Setor de Zeladoria, localizado na parte externa, 

fundos do HC. A UAB possui 48 funcionarios e e composta pelos seguintes servigos: 

Gerencia (06 funcionarios e 01 estagiario), Servigo de Planejamento de Compras (04 

funcionarios), Servigo de Compras (11 funcionarios), Segao de Recebimento (03 

funcionarios), Servigo de lnsumos Hospitalares (17 funcionarios), Garantia da Qualidade 

(04 funcionarios) e Equipe Patrimonio (02 funcionarios e 01 estagiario) Tern por missao: 

"Abastecimento do HC com qualidade, eficiencia e economia. Sendo que seu objetivo 

geral e garantir e disponibilizar os insumos/equipamentos, com mais qualidade e 

economia, em tempo real. 

As fungoes basicas da UAB sao: 

• Planejar, adquirir, receber, armazenar e distribuir materiais medico-hospitalares, 

fios cirurgicos, produtos de higiene e limpeza, produtos de lavanderia e material 

de expediente em geral. 

• Adquirir materiais/servigos atraves de processos de compras por licitagao, 

dispensa de licitagao, suprimentos de fundos e convenios conforme a legislagao 

vigente. 

• Adquirir materiais/equipamentos atraves de importagao direta. 

• Contatar fornecedores atraves de telefone ou oficio, para participarem dos 

processos de compra. 

• Fazer pesquisa com no minima de tres pregos para instrumentar o processo 

licitat6rio. 

• Providenciar assinaturas e acompanhamento dos contratos e termos aditivos. 

• Encaminhar processos de compras ao Servigo de Administragao Orgamentaria 

e Financeira para empenhar. 
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• Atender os setores do Hospital e fornecedores. 

• Emitir atestado de capacidade tecnica a fornecedores. 

• Cadastrar fornecedores no sistema do Hospital de Clfnicas; 

• Avaliar e controlar a qualidade dos materias adquiridos. 

• Colaborar e participar ativamente da Comissao de Padronizagao. 

• Dar suporte a Comissao de Licitagao quando necessaria. 

• Distribuir materiais a todos os setores do Hospital de acordo com cronograma 

de entregas pre-estabelecido. 

• Avaliar a sistematica de custo-beneffcio quando da padronizagao e aquisigao de 

materia is 

• Revisar e atualizar os itens do cadastro dos de materiais utilizados no HC. 

• Realizar inventario periodicamente para manter controle do estoque. 

• Tombar, identificar, controlar e recolher os bens m6veis pertencentes ao HC. 

• lnventariar anualmente os bens m6veis (permanentes) lotados na instituigao e 

encaminhar relat6rio a Divisao de Patrimonio. 

• Emitir relat6rios mensais de entrada e saidas de materiais. 

• Fazer fechamento anual (Tomada de Contas). 

Em conformidade com o novo sistema de Gestao de Unidades Funcionais a UAB 

tern buscado melhorias na sua forma de gestao, quer seja, administrativas ou 

operacionais. Desta forma a Ger€mcia da UAB juntamente com o colegiado interno, 

composto pelos representantes dos funcionarios do setor, estabeleceram as metas do 

Plano Operativo que compoem o Contrato de Gestao - 2008, firmado com a Diregao do 

Hospital. 

As metas estabelecidas foram as seguintes: 

• Elaborar no minima seis Procedimentos Operacionais Padronizados (POP'S) 

• Revisar 1 00% dos itens do cadastrado geral de itens que de acordo com 

levantamento realizado em 14 de outubro de 2007, conta com 16.400 itens 

cadastrados. 

• Avaliar os estoques a serem centralizados e absorver no minima dois estoques 

que apresentem maiores dificuldades no controle de seus insumos, num total de 

12 estoques. 
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• Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores da UAB em parceria com a 

Unidade de Administragao de Pessoal (UAP), atraves da oferta de ginastica 

laboral a no mfnimo 50% dos funcionarios. 

• Definir e implantar o modelo de reposigao ativa em 25% das unidades de 

internagao, num total de 40 unidades. 

• Realizar em parceria com as demais unidades do Hospital, o inventario de 

material permanente em 100% da unidades/servigos, num total de 240 

unidades/servigos. 

• Realizar a classificagao por criticidade em 100% dos itens do estoques geral e 

dos dois estoques a serem absorvidos. 

5.1 DIAGNOSTICO DO SISTEMA DE ADMINISTRA<;AO DE MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR DA UAB 

Para elaboragao do diagn6stico do sistema de administragao de materiais medico

hospitalares foram analisados o catalogo de itens cadastrados, os processes de compras, 

recebimento, armazenamento e distribuigao e os procedimentos de solicitagao e 

devolugao desses produtos, pelos usuarios internos das unidades de internagao do 

Hospital. 

Os processes e os procedimentos foram acompanhados individualmente, desde o 

seu infcio ate o seu termino, dentro e fora da UAB, podendo-se verificar a interagao ou 

nao desses procedimentos operacionais. Observou-se, em conjunto, a maneira como os 

funcionarios dos setores da UAB e do pessoal da equipe de enfermagem das unidades de 

internagao desenvolviam as atividades relacionadas a cada atividade do processo de 

solicitagao e distribuigao e devolugao dos materiais. 

Foram tambem realizadas observagoes do ambiente ffsico do almoxarifado para 

verificar: 

• a disposigao ffsica das prateleiras, equipamentos e demais m6veis e utensilios 

nos setores; 

• a organizagao fisica em relagao a disposigao dos materiais nas prateleiras e 

sobre os pallets; 

• a movimentagao dos funcionarios dentro dos espagos fisicos; 
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• a forma de localizagao dos materiais estocados pelos funcionarios. 

• a maneira de recebimento e armazenamento dos materiais; 

• a identificagao das prateleiras e pallets para guarda dos materiais; 

• a aplicagao das normas de armazenamento; 

• todo o processo de solicitagao e dispensagao dos materiais medico

hospitalares. 

Nas Unidades de lnternagao foram realizadas visitas para observar: 

• os locais de guarda dos materiais para verificagao da condigoes de 

armazenamento. 

• as quantidades de materiais estocados. 

As Unidades de lnternagao analisadas foram aquelas onde os pacientes 

permanecem internados, por no mfnimo, dois dias, num total de 40 unidades. Sendo que 

para a presente pesquisa nao foram consideradas as Unidades Ambulatoriais. 

5.1.1 Catalogo de materiais medico-hospitalares cadastrados na UAB 

Para obtengao de informagoes relacionadas ao cadastramento do material medico

hospitalar no Hospital, foi realizada visita ao Setor de Garantia da Qualidade que esta 

diretamente ligado a Comissao de Padronizagao de Material Medico-Hospitalar. 

Desta forma as atividades desenvolvidas pela equipe da Garantia da Qualidade 

sao todas relacionadas aos criterios de cadastramento e de disponibilidade para uso 

seguro do material medico-hospitalar dentro do HC. A equipe e composta por quatro 

funcionarios que desempenham as seguintes atividades: 

• Cadastro e revisao dos cadastros de material medico-hospitalar. 

• Avaliagao das marcas de material medico-hospitalar antes da compra efetiva. 

• Elaboragao de Parecer Tecnico com as marcas aprovadas para embasamento 

de Processo licitat6rio, sempre que solicitado pelo Setor de Planejamento de 

Compras. 

• Viabilizac;ao e controle dos testes dos materiais nos varios setores do HC. 

• Avaliagao das reclamagoes ocorridas durante os testes de uso. 

• Avaliagao e determinac;ao das quantidades para elaborac;ao e viabilidade das 

quotas de materiais para todos os setores do HC. 
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• Orientagao dos usuarios internos (HC) e externos (outra lnstituigoes e 

Fornecedores) sobre tudo que se refira a material medico-hospitalar. 

Observou-se que todas as atividades referentes a qualidade dos materiais estao 

em conformidade com a Legislagao da ANVISA (Rotulagem e Registro). 

Constatou-se que conforme meta estabelecida no Plano Operative de 2008 foi 

realizada, num primeiro momenta, revisao exaustiva do Catalogo Geral de ltens que 

correspondia a 16.400 itens. Para essa revisao foram observados os seguintes criterios: 

• itens cadastrados que nunca foram adquiridos, ou seja sem hist6rico de 

estoque; 

• itens adquiridos ate 2001 e que nao estavam com compras em andamento 

Foi observado que s6 com esses dois criterios de avaliagao foi possivel a 

inativagao de 8.331 itens, que correspondem a aproximadamente 50% dos itens 

cadastrados. Constatou-se tambem que os itens s6 foram inativados e quando houver a 

necessidade eles podem ser ativados sem problemas. Vale ressaltar que a inativagao e 

ativagao dos itens, no sistema, sao funr;oes restritas do Setor de Garantia da Qualidade. 

Para verificagao do catalogo de material medico-hospitalar foi consultado o Sistema 

de lnformar;oes Hospitalares (SIH) e realizado analise de relat6rio impressa de itens do 

Estoque Geral. 

Observou-se atraves dessa analise a existencia de 3595 itens cadastrados no 

Estoque Geral e que parte desses itens nao pertence a este estoque. Constatou-se que o 

sistema nao permite a consulta ou impressao somente dos itens relacionados a materiais 

medico-hospitalares o que dificulta o controle dos itens em estoque e a analise dos 

relat6rios de consumo para a realizar;ao das compras. Outro problema serio verificado foi 

quanta as especificar;oes de alguns itens que nao sao muito claras e precisas. 

5.1.2 Processo de compras de material medico-hospitalar 

Atraves da observar;ao do Setor de Planejamento de Compras e do Setor de 

Compras foi constatado que os materiais medico-hospitalares sao comprados em sua 

maioria por Processes Licitat6rios pela modalidade de Registro de Prer;os atraves de 

Pregao Eletronico. Salvo os casos de itens que sao fornecidos pelo produtor, empresa ou 

representante exclusive, nesses casos sao realizados compras por lnexigibilidade, ou 
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seja, a compra e realizada atraves de contrato direto com o fornecedor. Para casas de 

extrema urgemcia sao realizadas compras atraves de Dispensa de Licitagao. Existem 

tambem casas de compras atraves de Suprimento de Fundos e compras Diretas atraves 

da FUNPAR que somente sao realizadas com liberagao expressa da Diregao do Hospital. 

Com relagao a compras atraves de Processos Licitat6rios, atualmente estao em 

vigemcia 21 Registros de Pregos com urn total de aproximadamente 600 itens licitados. 

0 Setor de Planejamento de Compras de Material Medico-Hospitalar possui dois 

funcionarios que sao responsaveis por realizar todo o Processo Licitat6rio desde a 

selegao dos itens, a realizagao de levantamento de pelo menos tres pregos para definigao 

do valor estimado para compra, montagem de todo o processo ate a liberagao da parcela 

mensal para o Setor de Compras. Vale aqui ressaltar que o perfodo de realizagao de urn 

Processo Licitat6rio desde a selegao do item para a aquisigao ate a sua homologagao, e 

de aproximadamente seis meses de espera. Este fato se da pelo excesso de burocracia 

existente no servigo publico. 

0 Setor de Compras possui onze funcionarios que sao responsaveis por todas as 

compras realizadas por Dispensa de Licitagao, compras por lnexigibilidade e emissao e 

envio dos empenhos das parcelas mensais elaboradas pelo Setor de Planejamento de 

Compra para dotagao orgamentaria no Setor de Faturamento. 

Observou-se no Setor de Planejamento de Compras que a demora na elaboragao 

dos Processos Licitat6rios se da pela existencia de itens mal especificados e morosidade 

da estimativa de pregos que e prejudicada pelo baixo numero de funcionarios. 

5.1.3 Processo de recebimento de material medico-hospitalar 

Observou-se que no Setor de Recebimento trabalham tres funcionarios, que o local 

e especifico, organizado e suficiente para o recebimento das mercadorias e que apesar 

de existirem doze estoques distintos dentro do Hospital, todos os materiais, equipamentos 

e medicamentos, com excegao dos produtos da Unidade de Nutrigao e Dietetica, sao 

recebidos por esse setor. 

Observou-se tambem que sao realizadas conferencias minuciosas das mercadorias 

seguindo os seguintes criterios: 
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comparagao da nota fiscal do fornecedor com a nota de empenho ou pedido de 

compra para averiguar se os materiais entregues referem-se ao solicitado, na 

especificagao, na quantidade e no prego estipulados na nota fiscal; 

• assinatura dos canhotos das notas fiscais dos fornecedores; 

• verificagao de quantidade e especificagao atraves de contagem rigorosa de 

cada itens; 

• anotagao na nota de empenho das quantidades entregues no seu total, 

entregas parciais ou em excesso, data da entrega, numero dos lotes entregues 

e outras anotagao que se fizerem necessarias; 

• somente sao aceitas mercadorias com ate tres numeros de lotes diferentes. 

• somente sao aceitas mercadorias com prazo de validade abaixo de um ano com 

carta de comprometimento de troca; 

• comunicagao dos responsaveis pela inspegao de qualidade das mercadorias 

entregues; 

• enviar as notas fiscais e outros documentos, pertinentes ao almoxarifado,a 

contas a pagar; 

• comunicagao da chegada dos materiais aos setores que solicitaram a compra. 

• enviar, ao almoxarifado propriamente dito, as mercadorias conferidas 

inspecionadas e aceitas; 

• providenciar a devolugao para posterior troca das mercadorias avariadas ou 

rejeitadas pelo controle de qualidade. 

Constatou-se que na sua maio ria as mercadorias sao entregue por transportadoras 

e que somente sao conferidas pelos funcionarios em relagao a quantidade e violagao ou 

nao de suas embalagens. Sendo que a conferencia mais minuciosa e realizada ap6s o 

recebimento do material e a transportadora ter sido dispensada com o canhoto da nota 

devidamente assinado pelo funcionario do recebimento, atestando o recebimento dos 

produtos constantes na nota fiscal. Caso haja alguma nao conformidade com a 

mercadoria e comunicado o fornecedor que toma as devidas providencias para 

regularizagao da mercadoria. 

Finalizado o processo de recebimento, sao realizadas as entradas das mercadorias 

no Sistema de lnformagoes Hospitalares (SIH) que controla todos os processes de 

entrada e saida de materiais do estoque. Entao a mercadorias sao enviadas para a area 
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de armazenamento do Almoxarifado Geral e segue para a guarda no seu respectivo 

enderec;o ou senao sao encaminhadas para o estoque da Unidade solicitante. 

0 Setor de Recebimento tambem e responsavel pela cobranc;a da entrega dos 

empenhos em atraso, dos fornecedores. Observou-se que muitas vezes que as atividades 

de entrada do material no sistema e de cobranc;a de empenhos dos fornecedores nao sao 

realizadas, devido ao grande volume de mercadorias que sao recebidas diariamente e 

que existe a carencia de funcionarios treinados. Devido ao fato das atividades nao serem 

cumpridas regularmente a demora de entrega e de entrada de materiais no estoque 

ocasionam faltas no estoque e consequentemente atrasos nos procedimentos de 

dispensac;ao dos materiais. 

5.1.4 Processo de armazenamento de material medico-hospitalar 

No processo de armazenamento trabalham dezessete funcionarios que cumprem 

uma carga horaria diaria de 6 horas, divididos em dois turnos, manha e tarde. Desses 

dezessete, cinco sao os funcionarios que realizam as fungoes de guarda e dispensac;ao 

de todos os insumos hospitalares constantes no Estoque Geral. Com relac;ao aos outros 

doze funcionarios, urn e responsavel pelos barracoes externos e os onze restantes, sao 

responsaveis pela guarda e dispensac;ao de medicamentos e soluc;oes de grande volume. 

Quanto ao espac;o fisico constatou-se que para a armazenagem correta dos materiais, de 

acordo com todos os criterios necessaries, as condic;oes fisicas sao deficitarias, porem 

com boas condic;oes de limpeza e conservac;ao. As prateleiras utilizadas sao de ac;o, o 

que facilita a limpeza e a organizac;ao dos materiais. Ha somente urn armario de madeira 

onde estao armazenados materiais diversos. A utilizac;ao de pallets destina-se ao 

armazenamento de materiais de grande volume. 

Foi identificado que OS materiais medico-hospitalares sao guardados diretamente 

nas prateleiras, acondicionados em bins e em armarios de madeiras, com enderec;os fixos 

identificados, que foram inicialmente determinados seguindo o criterio de 

volume/quantidade e tamanho, que devido o aumento desordenado do numero de itens 

que foram sendo cadastrados nao se conseguiu manter. Desta forma, atualmente nao 

existe nenhum criterio ou ordem 16gica para o armazenamento desses materiais, o que 

tern gerado urn indice elevadissimo de desorganizac;ao no estoque. 
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Observou-se que os funcionarios mais antigos nao encontram dificuldade na 

localizagao e separagao dos pedidos de materiais, pais, estao habituados com os 

enderegos, o que nao acontece com os funcionarios mais novas que ficam totalmente 

perdidos. 

Os pallets sao na maioria de madeira e se encontram parcialmente deteriorados 

par agao do tempo, muitos estao com a estrutura danificada, fato que impossibilita a 

adequada armazenagem dos materiais. 

Quanta ao controle de temperatura foi constatada a exist€mcia de termometros de 

ambiente eo controle e realizado dentro dos padroes exigidos. 

Constatou-se que devido a incorporagao do estoque da Unidade de Farmacia ao 

Estoque Geral em margo deste ana, houve certas resist€mcias par parte das duas equipes 

na divisao das fungoes. Desta forma ainda nao houve unificagao das atividades entre as 

equipes. Observou-se tambem que nao foram realizados treinamentos para que cada 

equipe se familiarize com os novas materiais que terao que controlar. 

5.1.5 Processo de distribuic;ao e devoluc;ao de material medico-hospitalar 

Para o diagn6stico do processo de distribuigao de material medico-hospitalar da 

Unidade de Abastecimento para as Unidades de lnternagao foi realizada verificagao para 

levantamento da existencia de criterios para liberagao dos materiais. Foram tambem 

observados e analisados os procedimentos armazenamento, de solicitagao e de 

devolugao dos materiais pela equipe de enfermagem e a dispensagao recebimento das 

devolugoes dos materiais pelos funcionarios da UAB. 

Constatou-se que para a liberagao dos materiais foram definidos os seguintes 

criterios: 

• Foram elaboradas pela equipe de enfermagem relagao dos itens necessarios 

para cada unidade de internagao que foi revisada e autorizada pela Equipe da 

Garantia da Qualidade. Assim cada Unidade possui urn elenco de itens que 

podem ser solicitados. Para insergoes ou exclusoes de itens, e realizado pedido 

atraves oflcio que passa pela Comissao de Padronizagao para avaliar a real 

necessidade da solicitagao. 

• Foram definidas as quantidades de cada item a serem concedidas aos usuarios, 

de acordo com a solicitagao de cada unidade. Desta forma foram estabelecidas 
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quotas (Anexo C), que podem ser de acordo com a frequ€mcia: diarias, 

semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, que sao 

determinadas conforme a necessidade e consume de cada material na Unidade 

de lnternagao. Sao realizadas corregoes, conforme as solicitagoes. 

Foram fixados juntamente com as Unidades os dias e horarios para solicitagao 

e entrega de materiais, exceto para pedidos de emergencias devidamente 

justificados. 

• Para o sistema de atendimento noturno de emergencias foi elaborado formulario 

manual que fica disponfvel no Setor de Supervisao Administrativa Noturna e 

somente o Supervisor esta autorizado a retirar o material solicitado. Para ter 

acesso ao material o Supervisor tern que solicitar ao Setor de Seguranga a 

abertura do almoxarifado. 0 Supervisor deve encaminhar, logo pela manha, o 

pedido solicitado devidamente assinado para a UAB. 

Quanta ao pedido efetivo dos materiais ao almoxarifado, e realizado na propria 

unidade de internagao por Requisigao de Material informatizada (RMA) via SIH (Anexo D), 

onde sao solicitados via terminal, atraves de formulario eletronico, as quantidades 

pretendidas por cada unidade de internagao que possuem horarios e dias determinados 

para a retirada dos materiais no almoxarifado. 

Quanta a devolugao dos materiais ao almoxarifado nao existe nenhum criteria pre

estabelecido. Os materiais sao enviados ao almoxarifado de qualquer maneira sem 

nenhuma identificagao de quantidade, validade e a qualquer hora. Na maioria das vezes 

esses materiais ja estao vencidos e vao para o descarte. 

Para o atendimento dos pedidos pelo almoxarifado realizam-se os seguintes 

procedimentos: o funcionario, no dia determinado para cada unidade de internagao, 

imprime a RMA (Anexo E) solicitada, na RMA ja pode ser visualizada a situagao, no 

estoque, de cada item solicitado, ou seja, descrigao do item, fabricante do item, estoque 

ao qual o item pertence, enderego de guarda do item, quantidade solicitada pela unidade 

de internagao, a quota e frequencia de cada item, a quantidade que ja foi solicitada pela 

unidade anteriormente, a quantidade que ja foi entregue para unidade anteriormente, o 

numero do late do item em estoque, a validade do item, o tipo de embalagem do item .. 

Em posse da RMA ja impressa o funcionario parte para a separagao do pedido 

onde vai ser e verifica se ha disponibilidade do material em estoque. Em caso de haver 
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disponibilidade de todo o material solicitado pela clinica, ele e separado, priorizando a 

saida do lote com validade mais proxima do vencimento, sendo organizado em caixas de 

papelao e deixado a disposic;ao do setor solicitante, juntamente com a uma via da RMA 

devidamente preenchida e assinada pelo funcionario do almoxarifado. Depois da 

separac;ao dos itens o funcionario deve baixar urn a urn os itens no sistema informando 

ocorn3ncias como entrega parcial ou falta, quantidade entregue e lote entregue. 

Em caso de nao haver disponibilidade total da quantidade solicitada ou da falta de 

urn dos materiais, o pedido e separado parcialmente e o funcionario do almoxarifado faz 

uma anotac;ao, na RMA da quantidade disponibilizada ou da falta deste, sendo que no 

sistema a quantidade faltante do material fica pendente de regularizac;ao para a unidade 

solicitante. 

Para a entrega do material, o funcionario da enfermagem retira o pedido no 

almoxarifado em horario pre-estabelecido assinando a via da RMA confirmando a retirada 

do pedido. Observou-se que na maioria dos casos nao ha nenhum tipo de conferencia do 

pedido separado por parte da equipe de enfermagem. 

A RMA, assinada pela enfermagem no momenta da retirada do material, e 

arquivada no almoxarifado por urn periodo de tres anos. 

Quanta ao aceite das mercadorias devolvidas pelas unidades de internac;ao nao 

existe nenhum criteria a ser seguido. Simplesmente os materiais sao recebidos e 

avaliados quanta ao estado ffsico das embalagens e prazo de validade, caso estejam em 

condic;oes de uso, sao devolvidos ao estoque, senao sao mandados para descarte. 

Com a observac;ao passo a passo das atividades de distribuic;ao de materiais 

medico-hospitalares da UAB algumas falhas nos procedimentos de armazenamento, 

solicitac;ao, retirada devoluc;ao de material medico-hospitalar pela equipe de enfermagem 

do estoque, bern como nos procedimentos de recebimento das devoluc;oes dos materiais 

pelo almoxarifado. 

Nas 40 Unidades de lnternac;ao visitadas observou-se que o armazenamento e 

realizado em armarios e gavetas geralmente seguindo criterios de classificac;ao por grupo. 

Em varias unidades constatou-se que os espac;os para a guarda dos materiais sao 

insuficientes, desta forma estao guardados nao s6 nos postos de enfermagem, que seria 

o correto, mas sim em locais totalmente inapropriados. Em varias unidades constatou-se 

tambem urn acumulo absurdo de materiais estocados. Foram encontrados itens que 
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estavam em falta no almoxarifado em quantidades que poderiam estar atendendo outras 

unidades. Observou-se tambem que existe certa resistencia par parte da equipe de 

enfermagem do acesso aos materiais pelos funcionarios do almoxarifado e da devolugao 

dos itens em excesso estocados. 

Com relagao a forma de solicitagao de materiais ao almoxarifado apesar da 

existencia de quotas pre-estabelecidas de materiais, observou-se que essas cotas sao, na 

maioria das vezes, pedidas nas suas totalidades, sem criteria par parte da equipe de 

enfermagem de pedir o que realmente seria necessaria. Esse fato tern acarretado 

acumulo exagerado de alguns materiais nas unidades. 

Verificou-se que a conferencia dos produtos que deveria ocorrer no ato da retirada 

do pedido no almoxarifado nao ocorre. 0 pessoal de enfermagem somente retira os 

pedidos e assina a RMA, comprovando a retirada a retirada do pedido. 

Observou-se que essa falha no procedimento de retirada e conferencia dos 

pedidos do almoxarifado par parte da enfermagem, causa problemas, pais, as 

reclamagoes da area de enfermagem ocorrem posteriormente as retiradas dos pedidos, e 

estao relacionadas ao fato de o produto nao ter sido encaminhado. Tendo em vista a 

conferencia inadequada no momenta de retirada, o problema pode ter sido gerado par 

falha do funcionario do setor de suprimentos, que realmente nao encaminhou o produto, 

ou o produto pode ter sido encaminhado e ter-se perdido na cHnica, ja sob a 

responsabilidade do corpo de enfermagem. 

Outro problema observado foi que a enfermagem, mesmo tendo dias e horarios ja 

pre-definidos, faz pedidos de emergencia constantemente e muitas vezes nao se 

observou emergencia na necessidade desses materiais solicitados. 

Esses pedidos na realidade acarretam um fluxo constante de funcionarios da 

enfermagem retirando material no almoxarifado, sendo que essas solicitag6es de 

emergencia, que deveriam ser esporadicas, tornaram-se rotineiras. Esse intenso fluxo de 

pessoas solicitando material no almoxarifado gera um acumulo de servigo ao funcionario 

do setor. Como a maioria dos funcionarios do almoxarifado permanece atendendo as 

requisig6es de emergencias, alem da separagao dos pedidos normais, as tarefas de 

guarda de materiais e organizagao do estoque, nao sao realizadas com a devida atengao. 
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5.1.6 Processo de controle de estoque de material medico-hospitalar 

Observou-se que o almoxarifado nao trabalha com fichas de prateleira e a 

alimentagao do sistema informatizado passa a ser o unico metodo de controle de entrada 

e safda de materiais. A baixa do material no estoque acontece no momenta em que e 

realizado a baixa item a item do pedido solicitado ao almoxarifado. 

Para efetivo controle dos estoques sao realizados inventarios de acordo com os 

seguintes criterios: 

• para os itens da Curva A o lnventario e mensal; 

• para OS itens da Curva 8 0 lnventario e bimestral; 

• para OS itens da Curva c 0 lnventario e trimestral; 

• para o levantamento total dos itens Curvas ABC o inventario e semestral. 

Para o controle de lotes e validades e analisado relat6rio especffico, para esse fim, 

solicitado ao Setor de Informatica, a cada 03 meses. Para os itens com validade inferior a 

seis meses e verificada a existemcia de carta de comprometimento de troca exigida no 

momenta do recebimento de mercadorias, para que se efetue o pedido de troca do item 

que vai veneer. Nos casos de itens que ja estao a mais tempo no estoque e que nao 

possuem carta de troca sao tomadas algumas medidas: verificagao de probabilidade de 

uso dos itens que irao veneer no Iugar de similares, trocas com outras lnstituigoes pelo 

mesmo item ou por itens de mesmo valor e doagao a outras lnstituigoes caso nao se 

consiga efetuar a troca dos itens a veneer. 
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Mediante a analise de praticamente todos os setores componentes da UAB e dos 

procedimentos par esses setores realizados e conforme as dificuldades encontradas em 

cada atividade foram estabelecidas algumas sugestoes de melhoria que visam otimizar o 

processo atual da Unidade de Abastecimento do HC. 

As propostas das agoes de melhoria estao relacionadas especificamente com a 

relagao de cadastros de materiais medico-hospitalares, processo recebimento e 

armazenamento e com o processo de distribuigao de material medico-hospitalar e com os 

processos de controles gerenciais. 

Para elaboragao e definigao das sugestoes de melhoria, levou-se em consideragao 

o diagn6stico atual da UAB, as metas estabelecidas para o Plano Operativo 2008, pais 

essas metas representam as reais necessidades da UAB e foi realizada reuniao informal 

com o Gerente e a Supervisora de Logistica da unidade para saber da viabilidade das 

propostas. 

6.1 MELHORIAS PARA A RELA<;;AO DE MATERIAlS MEDICO-HOSPITALARES 

CADASTRADOS NO HC 

Uma das melhorias propostas para a relagao de materiais medico-hospitalares do 

HC e que cada item seja cadastro par Grupos, Classes e Subclasses o que permitira com, 

o auxilio da Unidade de lnformagao, o acesso exclusivo de cada grupo de item da lista 

dos materiais medico-hospitalares, fato que ira facilitar 0 processo de analise dos 

relat6rios de consumo e uma descrigao mais completa de cada item. 

Outra mel haria proposta e referente revisao de 1 00% das especificagoes dos itens, 

que se trata da descrigao das caracteristicas do material, com a finalidade de identifica-lo 

e diferencia-lo de seus similares. 

Para a verificagao da especificagao existente e elaboragao correta da nova 

especificagao, deverao ser seguidos os seguintes criterios: 

• a denominagao devera, em principia, ser sempre no singular; 

• a denominagao sempre devera referir-se ao material especificamente e nao a 

sua forma ou embalagem, apresentagao ou usa; 
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• utilizar, na medida do possivel, denominagoes (micas, para materiais da mesma 

natureza; 

0 objetivo desta revisao e melhorar o acesso ao item correto, facilitar a atividade 

de cotagao e estimativa de pregos, propiciando melhor negociagao do Setor de 

Planejamento de Compra e Setor de Compras com os fornecedores e melhorar a 

identificagao de cada item, facilitando a compra, recebimento, armazenagem, distribuigao 

e usa racional dos materiais medico-hospitalares. 

A ultima melhoria proposta e a classificagao dos itens par criticidade de acordo com 

a Curva XYZ de importancia operacional, que visa a identificagao dos materiais 

imprescindiveis ao funcionamento do Hospital. Par decisao do Gerente da UAB serao 

usados os numeros 1 ,2 e 3 para identificagao da criticidade, em substituigao das letra X,Y 

eZ: 

• materia is 1: materia is de aplicagao nao importante, com possibilidade de usa 

de similar existente no Hospital; 

• materiais Y: materiais de importancia media, com ou sem similar no Hospital; 

• materiais Z: materiais de extrema importancia, sem similar no Hospital, cuja 

falta compromete o atendimento aos pacientes internados no Hospital. 

6.2 MELHORIAS DO PROCESSO DE RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE 

MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR 

No processo de recebimento sugere-se que seja disponibilizado pelo menos mais 

urn funcionario e que sejam definidos dias especificos para a cobranga dos empenhos 

para que sejam minimizados os atrasos nas entregas. 

Com relagao a situagao da area fisica do almoxarifado sugere-se a troca do piso 

· que esta desgastado o que prejudica a sua correta limpeza, a correta adequagao dos 

espagos fisicos e a compra de alguns equipamentos importantes para melhorar a 

funcionalidade do local de armazenamento como: estantes de ago para acondicionar os 

materiais que estao armazenados no armaria de madeira, pallets de PVC, que estao de 

acordo com as normas da Vigilancia Sanitaria, para armazenar os materiais de grandes 

volumes ambiente, carrinhos de mercado para a movimentagao dos materiais dentro do 

almoxarifado e para auxiliar na separagao dos materiais que serao dispensados para as 

unidades de internagao. 
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Quanta ao armazenamento dos materiais foram estabelecidos alguns criterios: 

para o pronto acesso aos materiais, os itens serao enderec;ados nas prateleiras 

pelo criteria de classificac;ao por grupos, em ordem alfabetica, seguido pelo criteria 

de. criticidade que deverao ser definidos previamente para cada item; 

• devera ser resguardado o alto grau de flexibilidade do arranjo fisico; 

• devera ser conseguido com a estocagem correta e com a utilizac;ao adequada do 

espac;o, melhor utilizac;ao da capacidade volumetrica do almoxarifado; 

• As areas de armazenamento deverao ser identificadas de acordo com o grupo dos 

os materiais, 

• Os materiais deverao ser armazenados de maneira que permita a perfeita 

visualizac;ao do nome, numero de lote e prazo de validade - aquele que for veneer 

primeiro deve estar a frente e do lado esquerdo. 

Outra sugestao para melhoria trata-se de treinamento dos funcionarios para a 

familiarizac;ao das equipes com os novas materiais a serem armazenados e dispensados. 

E que sejam realizados eventos em parceria com a UAP para integrac;ao das equipes que 

trabalho. 

6.3 MELHORIAS DO PROCESSO DE DISTRIBUI<;AO DE MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR 

Conforme diagn6stico realizado foi constatado que a atividade de distribuic;ao e a 

que mais necessita de melhorias quanta ao controle efetivo sabre os materiais, pois, 

apesar de existirem pontos de controle pelo sistema informatizado atraves das quotas 

pre-estabelecidas, dos horarios e dias pre-estabelecidos para retirada do pedido pela 

equipe de enfermagem foi observado urn acumulo de materiais medico-hospitalares 

desnecessario nas unidades de internac;ao que foram vistoriadas, excesso de solicitac;oes 

de emergencia, excesso de devoluc;oes (retrabalho); acumulo de trabalho no periodo da 

manha no almoxarifado; falta de confiabilidade por parte da equipe de enfermagem nos 

niveis de estoques do almoxarifado e solicitac;oes excessivas de materiais. 

Foi constatado ainda que a equipe de enfermagem demonstra insatisfac;ao quando 

os funcionarios do almoxarifado tentam realizar qualquer tipo de controle sabre os 

materiais existentes na unidade. Nao atendimento das solicitac;oes nos horarios; 
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Desta forma podo-se observar que nao existe a administrac;ao efetiva dos 

materiais, pois, uma vez que os itens saem do almoxarifado esses sao administrados de 

qualquer maneira pela equipe de enfermagem. 

Para promover urn real controle com uma administrac;ao efetiva dos materiais 

propoem-se a criac;ao de urn modelo de Reposic;ao Ativa de Materiai-Medico-Hospitalar. 

6.3.1 Modelo de Reposi~ao Ativa para Material Medico-Hospitalar 

A Reposic;ao Ativa de Materiais-Medico-Hospitalares trata-se de urn modelo de 

distribuic;ao onde as fungoes de verificar a necessidade de material de cada unidade, a 

separac;ao dos materiais e a entrega dos pedidos ficam sob a responsabilidade do 

almoxarifado. 

0 principal objetivo da Reposic;ao Ativa e a distribuic;ao do material medico

hospitalar diretamente nas unidades de internac;ao, sendo que o controle desses sub

estoques que passa a ser tambem do almoxarifado, propiciando racionalizac;ao de uso 

dos materiais e otimizac;ao de recursos humanos e financeiros. 

Os beneficios gerados pela Reposic;ao Ativa sao: 

• Otimizac;ao de Recursos Humanos. 

• Reduc;ao de estoque. 

• Reduc;ao de desperdicio. 

• Controle dos materiais das unidades de internac;ao de forma eficaz. 

• Reduc;ao de perdas de materiais. 

• Reduc;ao de devoluc;oes de materiais. 

• Reduc;ao das solicitac;oes de emergemcia. 

• Eliminac;ao de excesso de materiais nas unidades. 

• Otimizar o tempo de trabalho no almoxarifado e aumentar a produtividade da 

equipe. 

Simplificando e urn sistema de complementac;ao de quotas pre-estabelecidas em 

conjunto com a equipe de enfermagem, tomando-se a quota como ponto de partida, 
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determina-se a reposigao, a principia diaria, para complementagao do material que foi 

utilizado no dia anterior. 

Para elaboragao implantagao do modelo de reposigao deverao ser estabelecidos 

os seguintes criterios: 

• Difundir entre a equipe de enfermagem e almoxarifado que a Reposigao Ativa 

compreende a redugao, ao minimo possivel, do tempo gasto com as agoes 

relacionadas ao controle do estoque periferico da unidade e solicitagao de 

materiais, e que essa fungao passara a ser da UAB. Dessa forma o tempo que 

era gasto com essas atividades devera ser direcionado para a assistemcia ao 

paciente. 

• Estabelecimento de equipe multidisciplinar para implantagao da Reposic;ao 

Ativa: Gerente da UAB, Supervisor de Logistica, Supervisor de Enfermagem 

Farmaceutico da UAB, Gerente da Unidade de lnformac;ao, Diretor da Comissao 

de Padronizagao de Material Medico-Hospitalar, responsavel pela equipe da 

Garantia da Qualidade e representante dos funcionarios que farao a reposigao 

ativa. 

• Solicitar apoio da Diregao do Hospital para realizar auditoria dos estoques das 

unidades de internagao para verificar as condigoes de armazenamento e 

quantidades de materiais armazenados. 

• Estabelecer quais as informagoes mais relevantes que deverao ser a 

levantadas durante a auditoria dos sub-estoques das unidades e elaborar urn 

"check list" para as averiguagoes durante a visita. lnformagoes como: 

• Nome da unidade de internagao. 

• Localizagao da unidade. 

• Nome do chefe da unidade. 

• Numero de leitos ativos na unidade. 

• Se a unidade possui quota de materiais pre-estabelecida. 

• Caso possua qual a freqOencia dos pedidos: diaria, semanal, quinzenal, 

mensal, tee. 

• Quais os locais de armazenagem de materiais, especificando os locais a 

serem vistoriados: sala de curatives, posto de enfermagem, sala de 
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preparo de medicagao, sala da chefia, enfermaria/quarto, deposito, 

outros. 

• Quais os locais de armazenamento: armarios, balcoes, bins, prateleiras. 

• Condigoes dos locais de armazenamento: born, ruim, pessimo. 

• Condigoes de armazenamento: suficiente, insuficiente. 

• Se a unidade possui pallets e quais as condigoes conservagao dos 

pallets: born, ruim, pessimo. 

• Verificar sim ou nao, se os locais de armazenamento possuem: acesso 

restrito, iluminagao adequada, ventilagao, sol direto/calor, espago 

disponivel, necessidade de chave e possibilidade de aproveitar armarios 

de outros espagos. 

• Especificar a data da visita. 

• Especificar os integrantes da equipe que realizou a visita. 

• Estabelecer cronograma de visitas para as auditorias nas unidades. 

• Depois de realizadas todas as visitas, analisar os resultados para definigao de 

quantas e quais as unidades que estao em .condigoes de receber a Reposigao 

Ativa. 

• Efetuar levantamento das condigoes que deverao ser modificadas e melhoradas 

nas unidades que nao estao aptas para receber a Reposigao Ativa. lnformar as 

unidades das modificagoes que deverao ser efetuadas, estipulando prazos para 

regularizagao dessas unidades. 

• Efetuar levantamento dos numeros de bins para acondicionamento dos 

materiais nos armarios que serao necessaries para a organizagao dos materiais 

nas unidades. Esses bins serao fornecidos pela UAB. 

• Realizar avaliagao de consumo por item durante 03 meses consecutivos, para 

levantamento do custo de cada unidade. 

• Classificar as unidades por numero de itens consumidos em: 

• Pequena <= 40.000 unidades; 

• Media- de 40.001 a 100.000 unidades; 

• Grande- de 100.001 a 150.000 unidades; 

• Grande/Grande>150.001 unidades 
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• Estipular tempo gasto em cada Tempo de reposic;ao pelo porte da unidade, 

sendo que este tempo devera ser reavaliado durante a implantac;ao da 

Reposic;ao Ativa: 

• Pequena= 01 hOO 

• Media= 01h15min 

• Grande- 01 h30min 

• Grande/Grande - 02h00 

• Quanto a definic;ao de quotas de materiais por unidades, sugere-se que se 

mantenham as quotas ja existentes, sendo somente reavaliadas as quotas se 

houver necessidade. Quanto a freqOencia a Reposic;ao Ativa e realizada 

diariamente. 

• Definir junto com a equipe de enfermagem de cada unidade o melhor horario 

para ser realizada a Reposic;ao Ativa. 

• Definir as informac;oes para elaborac;ao, juntamente com a Unidade de 

lnformac;ao, do formulario para a realizac;ao da Reposic;ao ativa. lnformac;oes 

importantes: identificac;ao da unidade, descric;ao dos itens urn a urn, quota de 

cada item, numero de lote e validade de cada item, espac;o para ser anotado o 

resultado da contagem de cada item espac;o para ser anotada a quantidade que 

sera reposta, espac;o para assinatura do funcionario do almoxarifado e da 

equipe enfermagem confirmando a realizac;ao da reposic;ao. Para a elaborac;ao 

e realizac;ao da Reposic;ao Ativa devera ser utilizadas as fungoes ja existentes 

noSIH. 

• Realizar a escolha de 03 unidades, das unidades aptas para receber a 

Reposic;ao Ativa, para serem as unidades piloto da implantac;ao da Reposic;ao 

Ativa. 

• Definir com equipe do almoxarifado quais serao os funcionarios responsaveis 

por iniciar a Reposic;ao Ativa nas unidades piloto. 

• Realizar treinamento desses funcionarios; 

• 0 funcionario responsavel pela reposic;ao na unidade piloto devera realizar 

levantamento das quantidades de todos OS materiais medico-hospitalares 

existentes nessa unidade antes do inicio efetivo da implantac;ao da Reposic;ao 
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Ativa. As quantidades deverao ser adequadas as cotas previamente 

estabelecidas. 

• Para a realiza9ao da Reposi9ao Ativa, propriamente dita, o funcionario devera 

em horario pre-determinado, imprimir o formulario, de posse do formulario deve 

se dirigir para a unidade, onde devera contar os materiais item a item e anotar 

as quantidades a serem repostas conforme a quota da unidade. Devera retornar 

ao almoxarifado separar o pedido e leva-lo a unidade, solicitando que a equipe 

de enfermagem assine o formulario que devera ser arquivado no almoxarifado 

pelo periodo de 03 anos. 

• Ap6s a implanta9ao da Reposi9ao Ativa nas 03 unidades pilotos, devera ser 

realizado trimestralmente acompanhamento atraves de relat6rios de valor de 

consumo de cada uma das unidades, para verificar se o desempenho do novo 

modelo de distribui9ao esta correspondendo ao seu principal objetivo de 

administrar e controlar efetivamente o consumo dos materiais medico

hospitalares do HC. 

• Somente ap6s a verifica9ao da real eficacia do novo modelo de distribui9ao e 

que este devera ser implantado nas demais unidades de interna9ao. 

Com a implanta9ao deste novo modelo de distribui9ao espera-se um maior controle 

e a racionaliza9ao do material medico-hospitalar que permitira uma administra9ao efetiva 

do estoque de materiais. 

6.4 MELHORIAS GERENCIAIS PARA A GESTAO DE MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR 

As sugestoes de melhorias gerenciais para a gestao de estoque de material 

medico-hospitalar no HC referem-se aos pontos de controle dos processos relacionados a 

administra9ao de materiais, atraves da defini9ao dos seguintes relat6rios que deverao ser 

gerados em conjunto com a Unidade de lnforma9ao: 

• Relat6rio Fisico/Financeiro do Mes 

• Resumo de Entrada de Material Medico-Hospitalar 

• Rela9ao de Empenhos a lncorporar 

• Relat6rio Fisico/Financeiro s/ Entrada e Saida 

• Relat6rio da Curva ABC 
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• Resumo de Saida de Material Medico-Hospitalar 

• ltens sem Movimenta9ao 

• Cobertura de Estoque 

• Tempo de Ressuprimento do estoque 

• Rela9ao de Empresas Classificadas 

• Rela9ao de Licita96es Abertas 

• Rela9ao de Documentos Abertos 

• Rela9ao de Licita96es Abertas Totalmente Recebidas 

• Consumo de ltens de Material Medico-Hospitalar (12 Meses) 

• Rela9ao de Empenhos Abertos 
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7. CONCLUSOES 

Com esta pesquisa, inicialmente, procurou-se descrever sucintamente a situac;ao 

organizacional e as mudanc;as na gestao administra do HC, bem como a situac;ao da 

administrac;ao de materiais e gestao dos estoques. Para conhecimento da administrac;ao 

de materiais bem como a gestao de estoque de material medico-hospitalar foi realizado 

diagn6stico da Unidade de Abastecimento onde foram observados os procedimentos 

relacionados a lista de materiais cadastrados no HC e os processes de compra, 

recebimento, armazenamento e distribuic;ao dos materiais medico-hospitalares. 

Atraves das analises do diagn6stico foram sugeridas propostas de melhorias no 

processo de gestao da area de abastecimento do hospital, em virtude de algumas 

inadequac;oes nos processes e controles nao estarem satisfazendo as necessidades 

administrativas do Hospital. 

Os processes especificac;ao e classificac;ao dos materiais medicos hospitalares 

apresentam falhas que prejudicam a descric;ao precisa dos materiais, dificultando 

principalmente o processo de compra, pais, alguns itens nao sao adquiridos devido a 
especificac;ao incorreta, sendo que em algumas situac;oes sao adquiridos itens que nao 

correspondem a necessidade dos servic;os. Para melhoria desse problema sugeriu-se a 

revisao 100% desse cadastro quanta a especificac;ao e classificac;ao corretas dos itens 

cadastrados. 

No processo de compras a morosidade dos Processes Licitat6rios, alem da 

burocracia do servic;o publico, decorre da demora nas atividades de estimativa de prec;os 

pela falta de mais funcionarios treinados e pelas especificac;oes imprecisas. Para a 

melhoria nas atividades de estimativa de prec;os sugeriu-se o repasse de pelo menos um 

funcionario do Setor de Compras para o Setor de Planejamento de compras, uma vez que 

os funcionarios desses dais setores ja sao treinados para realizar cotac;oes e estimativas 

de prec;os. 

Nos processes de recebimento e de armazenamento dos materiais medico

hospitalares foram verificadas algumas irregularidades. De acordo com dessas 

irregularidades sugeriu-se a disponibilidade de mais um funcionario para o Setor de 

Recebimento para ajudar na conferencia das mercadorias recebidas de fornecedores e na 

cobranc;a dos empenhos, minimizando atrasos nas entregas. Na area de armazenamento 

foram sugerias melhorias no tocante organizac;ao da area fisica, formas de 
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armazenamento e treinamento dos funciomflrios das equipes que foram unificadas. Esses 

profissionais devem receber treinamento constante para executa rem os procedimentos de 

armazenamento e distribuigao corretamente, dos diferentes tipos de materiais 

armazenados. 

No processo de distribuigao materiais medico-hospitalares, verificou-se que apesar 

de existirem controles na dispensagao atraves de quotas e de horarios de entregas dos 

pedidos pre-estabelecidos, existem excesso de materiais nas unidades de internagao e 

urn grande numero de pedidos emergenciais de materiais, alem de urn volume grande de 

devolug6es de materiais sem nenhum criteria. Para sanar esses problemas foi proposto 

urn novo modele de distribuigao, ou seja, a Reposigao Ativa dos materiais medico

hospitalares. A Reposigao Ativa consiste na efetiva administragao dos materiais pela 

UAB, uma vez que todo o processo de verificagao das necessidades de materiais nas 

unidades de internagao e o centrale das quantidades desses materiais passam a ser de 

total responsabilidade do almoxarifado 

0 principal objetivo da Reposigao Ativa e o centrale real do estoque de material 

medico hospitalar, racionalizando do uso desses materiais com otimizagao dos recursos 

financeiros, possibilitando ainda que a equipe de enfermagem aperfeigoe as atividades de 

assistemcia aos pacientes, uma vez que nao terao que se ocupar com as fungoes de 

solicitagao e busca desses materiais no almoxarifado. 

Desta forma, os diagn6sticos e analises realizadas na organizagao, na gestae 

administrativa e na administragao e gestae de estoques de materiais medico-hospitalares 

do HC, puderam refletir a situagao do quadro estrutural e organizacional da instituigao. 

As conclus6es alcangadas com o desenvolvimento do trabalho sao que a 

administragao de materiais nao tern tido urn tratamento profissional na sua totalidade 

considerando- sea importancia da Unidade de Abastecimento dos custos nos processes 

de estoques. Mas felizmente a Diregao do Hospital em conjunto com a Gerencia da 

Unidade de Abastecimento estao se empenhando para aumentar o grau de 

profissionalizagao, atraves da implantagao de tecnicas modernas de gestae e de 

administragao de materiais. 

Mediante a das analises dos diagn6sticos desse estudo de caso, sugere-se ainda 

algumas recomendag6es finais: 

• Seja realizado estudo para implantagao de c6digo de barras para efetiva 
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administrac;ao do material medico-hospitalar. 

• Sejam adotados parametros tecnicos como, tempo de reposic;ao, lote de 

encomenda, estoque de seguranc;a, estoque maximo, nivel de reposic;ao, 

intervalo de cobertura, quantidade a comprar e indice de rotatividade de 

entoque, na gestao de estoques do material medico-hospitalar para que se 

tenha planejamento e controle dos niveis de estoque. 

• Seja elaborado urn programa urn Programa de Capacitac;ao Profissional com 

cursos de treinamento e reciclagem sabre Tecnicas Basicas da Administrac;ao 

de Materiais, para todos os funcionarios lotados na Unidade e Abastecimento 

do HC, que propiciara maior motivac;ao e conhecimento dos processes 

classificac;ao, especificac;ao, padronizac;ao armazenamento, distribuic;ao, Curvas 

ABC e XYZ, compras, entre outras igualmente importantes para uma maior 

profissionalizac;ao da equipe. 
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ANEXO- A: PORT ARIA N° 001/2008- DGHC 

Resolve: 

HOSPITAL DE CL.iNICA$ 
UMJ\ItA$10AOt 'i0EA4l 00 ~~A. 

PORTARIA N°. 001/2008 - OGHC 

.. 
UFPR 

0 Diretor-Geral do Hospital de Clinicas 
da Universidade Federal do Parana, no 
uso de suas atribuic;oes legais, 

1) Designar os servidores abah:o re!;-;cionados, para constituirem 
a Comissao de Centraliza9ao de Compras deste Hospital de Clinicas. 

- Leila Soares Seiffert 
- Pedro Henrique Gonza)ez 
- .Juce!ia Baggio 

Matr. 95800 
Matr. 106232 
Matr. 75582 

2) Os responsaveis dos diversos Estoques a serem incorporados 
pela Unidade de Abastecimento serao convocados oportunamente par esta 
Comissao. 

3) A referida Portaria tera vigemcia de 01 (urn) ano, a contar da 
presente data. 

Curi:iba. 03 de janeiro de 2008. 

Prot Dr Giov£ddo 
Diretor-Geraldo Hos ita! de C!inicas 

daUFP I 
i 
f 
\ 
\ 
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ANEXO- 8: PROJETO DE UNIFICACAO DA LOGiSTICA HOSPITALAR 

P:ROJiETO OE 
UNIFICAtAO' DA 
lOG[STICA 
HOS'P:ITALAR 
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.,, HOSPITAL DE CLiNICAS 
,, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

UNIDADE DE ABASTECIMENTO 

PROJETO DE UNIFICACAO DA LOGiSTICA HOSPIT ALAR 

1-0bjetivo Geral 

1. Unificac;:ao da Logistica Hospitalar 

II - Objetivos especificos: 

1. Manter estoque minima, evitando o excesso de materiais; 

2. Garantir o abastecimento dos itens essenciais, evitando a falta de materiais 

3. Reduzir as custos com insumos em ... % (diretoria deve definir) 

4. Utilizac;ao racional dos recursos humanos; 

5. Padronizac;:ao dos processes de trabalho que envolvam materiais; 

6. Unificac;ao dos estoques e processos; 

7. Melhorar distribuic;:ao; 

8. Capacitac;:ao da equipe, visando a profissionalizac;:ao. 

9. lmplantar/implementar mecanismos de controle de materiais 

Ill - lntrodu.;;io 

Os materiais sao importantes elementos de apoio aos servic;:os, e sua falta gera 

graves consequ€mcias que se refletem diretamente no paciente. A falta de material no 

momenta adequado obriga o hospital a ter gastos adicionais para realizar compras 

urgentes e fracionadas a fim de suprir temporariamente a necessidade. 

A gestao eficiente dos recursos materiais contribui para melhorar as servic;:os 

prestados pelo hospital, na medida em o suprimento chegara ao cliente na quantidade e 

momentos adequados, bem como promovera tambem a reduc;ao no custo operacional 

dos procedimentos realizados. 
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A logistica hospitalar abrange todos os processes de abastecimento antes dos 

materiais chegarem aos nossos clientes internes. E necessaria que: se processe 

informac;oes, desenvolva fornecedores, acione compras, receba os materiais e os 

estoques adequadamente. Em suma, a logistica planeja, controla estoques, movimenta e 

estoca os materiais, otimiza layouts e fluxos de materiais e pessoas, entre outras 

atribuic;oes. 
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IV - Justificativa 

Qual o percentual dos gastos com insumos no total do hospital? 

Situar,;:ao atual da UAB 

• N° de itens cadastrados: 16.400 

• N° de itens movimentados em algum momento: 12.348 

Tabela de numero de itens por curva de valor 

Tabela comparativa valor curva A X valor atual de estoque 
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Demonstrative de entradas de novembro 2006 a maio de 2007 

--

• t ~ ., . • u ·-: · ... • t: mm·' 1'.:.\'t 

DESCRc;AO DO GRII'O NOVEII8RO DElEIBRO 
I COMSUSllVEISillJ!RFICAIITES AUTlMllNOS 71.240,35 49\14,65 
3 COMBUSllllllRF. PI QIJlRAS FINAI.IlAJl:S 12,20 0,00 
' GAS Et«JA~ADO 2~58W 22039,51 
7 GH£ROS ll' AUMENTACAO 93133,25 126743}5 
9 MA !ERIAL FAOOCQOGICO ; ss!352.55 2.319.758,8i 

10 MA IE !tAL OCWTOLOGICO 1814,74 144,60 

II MATE!tALO\J,4\CO 52.923,98 27491,54 
16 MATERIAL ll' ~li:NTE 12268,03 26737,i9 
11 MA !ERIAL PROCESSAMENTO ll' DAOOS 63.354,41 65246,0<1 
19 MA !ERIAL AC~ENTOIEM8AlAGEM 880,95 3H06,80 
20 MATERIAL ll' CNM E MESA 36,32 36.32 
21 MATERIAL ll' COPA E COliN>'. 7.935,10 13987,64 

22 MATERIAL Lt.IPEZA E PROO. HGIEMZ. 50.893.80 135557,20 
23 LtlFOMS,TECIXlS E AVIAMENTOS 0.00 COil 

24 MATERIAL PI MAIIJT.BENS IMOVEIS 11605,00 64042,78 
25 MATERIAL PI MAff.IT.BENS MOYEIS 28839,\6 !9699.50 
26 MATE RIAL ELElRICO 1823,80 4.995.45 
21 MATERIAL ll' PROTECAO E SEGUlANCA 690.35 1559.46 
29 MATE!tAL PI ALOO. VllEO E FOTO 61638,29 H 75,00 
30 MATERIAL PARA ro.tlNCACOES O,l'O 0,00 

35 MATERIAL LABOOATORIIL 386.596,<8 1091 275,49 
36 MATE!tAL I()SPITAI.AA 53522i,14 635 401.79 
J9 MATE!tAL PI MAff.IT. ll' VEillOS 0,00 C,OO 

41 MATERIAL PI\ITILIZACAO EM GRAFICA 399.'4 2394,84 
42 FERRAMENTAS 000 792,10 

TOTAlS DAS OORADAS 3.273.44~77 U69.5411 ,12 

·-· ··-- --------·-··-· -·----··· 

JANBRO FEVERBRO IIA~ ABRIL 
lll.li$,01 79.014.a. 41 212l5 94.664,37 

0,00 O,OC 0,00 0,00 
41 .1156,86 4).119,56 32.887,33 33.7>1,91 
>J 117,49 133.>82,00 \03.144,53 82 912,69 

883.263.77 1.303241,>0 1.574.659.84 1.451.392,93 
0,00 O,IX \0\,93 0,00 

29.427,3 29.1197,14 34.608,47 35.241,19 
13295,22 8.112,24 21229,09 22.831,73 
72n,24 13.637,~ 53.536l4 19.318,119 
6.112,4> 1.49>,8( 6.871,72 11.783,15 
6.44>,66 6.626,25 6.671,35 29.~.116 

8.741,12 3.398,04 6.714,49 12.496,0 
1>2.913,01 124.734,>2 137.0<17,61 1116.072,00 
20.3116,74 41.7119,68 33.095,65 79.232,00 
00.600,01 8.942,16 8.596,53 89,00 
22.668,29 57 992,73 4.122.20 15.178,51 
24.119,39 1Eil8,6S 535,15 0,00 
6.326,80 0, 536,60 330,30 

33.425,00 18.310,011 5293,90 47.>22,94 
0,00 0,0! 0,00 0,00 

238.315,3! 38~666.78 299852,47 317.093,24 
273.0>0,70 420.9>0,82 813.882,94 13! 199,1 

0,00 O,IX 0,00 0.00 
0,00 0,00 350,00 0,00 

365,91 76,20 0,00 0,00 
1.161.&09,34 t613.37U4 3.19U60,29 lOM.0\4,31 

----- -· .. ···--

-··-
IIAJO -----, 82.3!9,45 

0,00 
38.&11,37 

107.24>,63 
1.967.623,96 

1.011,72 
26.383,93 
6.635,07 

28.112,54 
14.814,23 
44.916,71 
17094,98 

171.435,43 
25.245,10 
4.686,00 

38.001,80 
0,00 

4.057,88 
221147,11 

0,00 
155.>23,42 
871.143,10 

0,00 
0,00 
0,00 

- -

---
-- -
-

---
--

--
- -·-
.... ---

--····· 
... 

-----
·-·· 

-··-· -

--
--· 

Milia 

-1 
I 
i 

-· j 

• 3m:-1647.769,4 

• A definic;ao da ordem de absorc;ao dos estoques obedecera ao seguinte criterio: 

ldentificac;ao de problemas no controle dos estoques, atraves de inventario fisico, 

onde se confrontara este resultado como registrado no SIH. 

• N° de funcionarios- categoria I atribuic;oes; 

• N° de equipamentos e mobiliarios- quantidade e condic;oes; 

• Area fisica: mensurar em m2 , citar a localizac;ao dos espac;os fisicos utilizados pela 

UAB, tais como: casa na rua X, barracao na rua Pe. Camargo, almoxarifado no 

terreo do predio central, sala no terreo do predio central. 

• *Resgatar o diagn6stico realizado por ocasiao da implantac;ao da Unidade 

Funcional 
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V- Proposta: 

1. Estrutun1 OluaMaMil-.1 da UAB 



2. Funcoes de cada equipe: 

2.1. Planejamento 

1. Analise do relat6rio das RPs referentes a itens padronizados (consumos e 

vigemcias); 

2. Emissao de parcelas 

3. Acompanhamento do consumo das RPs; 

4. Acompanhamento das vigemcias dos contratos 

5. ClassificaQao e analise dos produtos pela curva ABC 

6. ClassificaQao dos itens no SIDEC 

7. ParticipaQao no Parecer Tecnico 

8. ldentificaQao de itens e causas de ruptura de estoque 

9. Composi9ao da equipe: 1 administrador/contador +5 auxiliares 

administrativo/auxiliar de escrit6rioltecnico de farmacia/almoxarife. 

2.2. lnsumos 

• Funcionamento 12 horas, todos os dias da semana para realiza9ao de reposi9ao 

ativa. 

• Recebimento unico, havendo fusao entre o recebimento da farmacia e do medico

hospitalar 

• Armazenamento - absor9ao de todos os estoques 

• Distribui9ao- inicialmente por reposiQ8o ativa e posteriormente por kits montados 

pela farmacia, observando os aspectos legaisltecnicos. 

• As atividades que permanecerao no setor de lnsumos serao: recebimento guarda 

de materiais, reposi9ao ativa, baixas no estoque, inventario, reposi9ao de materiais 

nas farmacias satelites e caixas de emergemcia, cobran9a de empenhos em 

aberto/prazos de entrega e outras tarefas afins. 

• A equipe sera multifuncional, isto e, todos devem ser capazes de desempenhar 

todas as tarefas. 

• ComposiQ8o da equipe: 

1 Farmaceutico 

• Almoxarife - sera definido o numero minima atraves de escala considerando 

sabados, domingos, feriados e ferias, e verificando os aspectos legais. 

107 



• Auxiliar Administrativo/Auxiliar de escrit6rio - sera definido o numero minima 

atraves de escala, considerando sabados, domingos, feriados e ferias e 

verificando os aspectos legais. 

Havera aumento gradativo do numero de almoxarifes e auxiliar administrative de acordo 

com a abson;ao dos estoques e baseado no numero de itens movimentados. 

2.3. Compras - a equipe sera multifuncional, isto e, todos devem ser capazes de 

desempenhar todas as tarefas. 

• Cadastro do fornecedor 

• Contratos 

• Contrata~o direta 

• Controle das compras atraves de suprimento de fundos e/ou compras pelo Projeto 

HC Conta com Voce. 

• Extin9ao da equipe de apoio a licita9ao. 0 registro de empresa classificada, 

pesquisas de reajuste e parecer final passarao para a Comissao de Licitar,;:ao. 

• Composi9ao da equipe: 

• 1 Administrador 

• 6 auxiliar administrativo/auxiliar de escrit6rio 

2.4. Padroniza~io - As comissoes de padroniza9ao de materiais, medicamentos e 

quimico-reagentes sairiam do DCC e passaria para UAB como equipes, com grupos 

de trabalho vinculados. 

Equipe Fixa: 

• 1 enfermeiro; 

• 1 farmaceutico; 

• 2 auxiliar administrative I auxiliar de escrit6rio; 

• 1 tee enfermagem 

• 1 tecnico de farmacia 

Objetivos da Padroniza~ao: 

• diminuir o numero de itens no estoque, 

• evitar a variedade de materiais de mesma finalidade (simplificar,;:ao de itens) 
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• avaliac;ao e classificac;ao por criticidade 

• estudar o custolbeneficio para cadastramentos de produtos novas, com definic;ao 

do perfodo para aquisic;ao baseado no estoque existente. 

• revisar os descritivos dos produtos ja cadastrados 

• revisar o cadastre de itens 

• lnativac;ao e reativac;ao de itens 

• Definir a forma de dispensa<;ao (kit ou reposic;ao ativa) 

• Autorizac;ao de consume ou de aumento de consume 

Grupos de Trabalho da equipe de Padronizac;ao designados par portaria. Estes 

grupos tambem participarao da elaborac;ao de Pareceres Tecnicos de produtos. 

1. Medico Hospitalar e odontologia 

• Enfermeiro 

• CCIH 

• Engenharia Clinica 

• Farmacia 

• Profissional do Serv. Faturamento 

• Supervisor de Planejamento 

2. Farmacos I terapeutica 

• Medico 

• CCIH 

• Farmaceutico 

• Profissional do Serv. Faturamento 

• Supervisor de Planejamento 

3. Quimicos diagn6stico (laborat6rio, patologia e hemoterapia) 

• Bioquimico 

• Farmaceutico 

• Medico 

• Profissional do Serv. Faturamento 

• Supervisor de Planejamento 
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4. Equipamentos e acess6rios 

• Engenharia Clfnica 

• Medico 

• Profissional do Serv. Faturamento 

• Supervisor de Planejamento 

5. Material de construcio I mobiliario 

• Engenheiro Civil 

• Administrador 

• Tecnico em manutenyao 

• Supervisor de Planejamento 

6. Nutricao e dietetica 

• Nutricionista 

• Almoxarife do SND 

• Supervisor de Planejamento 

7. 6rtese e pr6tese (Centro Cirurgico e Hemodinamica) 

• Enfermeiro do Servic;o 

• Medico do Servic;o 

• Profissional do Serv. Faturamento 

• CCIH 

• Engenharia Clinica 

• Enfermeiro da equipe fixa. 

• Supervisor de Planejamento 

8. Higiene e enxoval 

• Administrador 

• Profissional de Higiene 

• Profissional de Lavanderia 

• Supervisor de Planejamento 

• CCIH 

2.5. Qualidade 



• parecer tecnico: tera como apoio o mesmo grupo de trabalho da padroniza9ao. 

• testes de produtos (analise; testes; parecer); 

• hospital sentinela: hemovigilancia, tecnovigilancia e farmacovigilancia 

• Composi9ao da equipe: 

• 1 enfermeiro 

• 1 farmaceutico 

• 1 engenheiro clinico ou tecnico em eletronica 

• 1 bioquimico 

• 2 tecnicos de farmacia 

• 1 auxiliar adm/aux escrit 

2.6. Estrutura administrativa da gerencia: Havera centraliza9ao do controle de 

recursos humanos de toda a unidade. 

Composicao da equipe 

• Gerente 

• 02 Aux administrative de 06 horas 

3. Area fisica - readequa9ao e amplia9ao da area de armazenamento. 

4. Equipamentos e mobiliario - otimiza9ao de equipamentos e mobiliarios ja 

existentes, aquisi9ao de palets e estruturas metalicas para armazenamento (estantes). 

5. Recursos Humanos - Otimiza9ao dos recursos humanos ja existentes, com 

realoca9ao dos profissionais que ja realizam atividades similares nos estoques 

descentralizados, e nas comissoes de padroniza9ao e de qualidade existentes. 

Deve ser elaborado o perfil do profissional de acordo com a fun9ao a ser 

desempenhada, com avalia9ao da equipe lotada na UAB, visando a realoca9ao dentro da 

mesma unidade. 

6. Mecanismos de controle: 

• inventario fisico 

• reposi9ao ativa 

• distribui9ao por kits 
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• c6digo de barras 

• controle dos registres de prec;os e contratos 

• controle dos itens cadastrados X itens movimentados 

• controle das inexigibilidades e contratac;oes diretas 

• controle restrito do acesso a cadastre e alterac;oes 

• gerenciamento dos itens atraves da curva ABC 

7. Patrimonio: Este Servic;o sera incorporado a U.F. lnfraestrutura. 

Justificativa: A administrac;ao de bens patrimoniais baseia-se na sua permanemcia e 

conservac;ao. 

Atualmente o Servic;o de Engenharia Clinica ja realiza o controle das condic;oes, da 

manutenc;ao preventiva, corretiva e alienac;ao dos equipamentos. 

Os mobiliarios sao fabricados/consertados pelo Servic;o de Manutenc;ao. 

Ambos ja pertencem a U.F de lnfra-estrutura. 

8. Interface com Informatica 

Para sucesso do prejeto sao necessarios ajustes no SIH para controle das 

parcelas, cadastre de fornecedor, alertas de estoque na tela e implantac;ao do 

c6digo de barras. 

9. Capacita~io da equipe da UAB 

A profissionalizac;ao da equipe se dara gradativamente, atraves de cursos 

internos, cursos externos e visitas a outras instituic;oes. 0 primeiro curso sera urn 

treinamento sobre tipos de materiais, condic;oes de armazenamento e cuidados no 

manuseio. 
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VI. Cronograma 

ATIVIDADES Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar/08 Abr Mai 
/07 /07 107 /07 /07 /07 107 /08 /08 /08 /08 

Elaborayao X X 

do projeto 

Aprova~;ao do X 

projeto pelas 

varias 

instancias do 

HC 

Detalhamento X X 

do projeto 

Cria~;ao das X 

equipes fixas 

de qualidade 

e 

padroniza<;:ao 

Designa<;:ao X 

dosGT 

padroniza<;:ao 

Fusao do X 

recebimento 

Realiza~;ao X 
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de inventarios 

nos estoques 
---

lmplantac,:ao X 

da equipe de 

planejamento 

Defini9ao do X 

perfil para 

sele9ao de 

pessoal para 

compor as 

equipes 

Defini9ao do 

cronograma 

de absor9ao 

dos estoques 

Realiza9ao X 

do 

treinamento 

Absorc,:ao do X 

1° estoque 

definido 

Absor9ao dos X 

profissionais 

do 1 o estoque 
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ANEXO- C: QUOTAS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR 

HC····UFPF: QUOTA PADRAO DIARIA PAG.: 1 
I•!TB"?A:L OE\',.lf-lLDO,~l ;t;:~=::;;,~ '.:V:I.:I./08 
EJ'IPF~E!:;,~, n A HC-UFPH LOT<-iCf-)()~ 1:1.~~~ SEi'N EHF CL.H!ICA i•!ElHCf.l l''l{l;~;CUI ... I!'lf'• 

------------------------------------------------------------------------------
ITE!•l DESCRICAO . f:HDE. AUTOI~IZADA 

------------------------------------------------------------------------------
2307 CloFhexidina :I.OOOml 4% Degermante 
~:!Ofl9 .~GULH.~ m::sc. ElH .. · 40 x t 6 
:?)09::> CFtTETER P/ DXIGENIO 1'-1. :LO 
::a~;:o IHBF'OSITIVO II-IFUB.CN,G .. 2:! 
3:1.21 DISPOSITIVO INFUS.C/AG.23 
3122 DISF'OSITIVO INFUS .. C/AG.25 
::; 1 f:! :1. L.UW1 PL.AST .. C/ ~.\ DE DOS EST .. 
:::;~:;o:;·,: *SEI'~H1!3f.!) DEf.)CF-lf{f't~IJEL. :::11•1L 
:3;::0~:> *::;F.]~II'-IGA DEBCf-;RTAVE:L !:.lf'IL. 
3604 EQUIPO sol.par.macr.(tmo) 

:t:::)O~)~;~ ;f.:l:lEFUI·-IGA It-ISUL. .. H1L, S/ AG ,, I ... UEF< LOCI< 

0 .. 000 
(),()()() 

':~ .. ooo 
~:>. 000 
~5. 000 
:1. n obo 

:;)() .. 000 
:t;;::o.ooo 

~.\() .. 000 
4.000 

i.f(). ()()() 

HC····UFF·!'~ 

f'ITD(?Al 
QUDTf-l F'ADF:i-'iO !c;EI'lf.lHAL I'Y>,G .. :: 6 

DS\H,L.DDA :t;;::::32 ~.\/:1.:!/0B 

EJ'!F'm~:Sr-1 :: (,, H\.>···UFF'I'\: LDTf'tCt~O:: :1.1:;-:~ E>EF~V ENF CLINICA !"IEIJICr~, I"'AGCULnh~ 

;:,~:~;~:: L.,~!"IIHA :::~6X'?6 ,,EXTRr:1 .. ··FHii~l,. E<DI~:Dt-Y:> Lf-lPn)l%l>{lG 
Z:>OB PVP I DEGEJ~MA!·-rn::: 1 0~~ :l OOOI'IL 
,7;~~:>t.il PVPI ·rot=·ICD iOj;: :tOOOJ-rtL 
::n. '1:1. >'{:I'IICF<DLAI,!C:E:Tf'1 
3228 SO~IDA FDLEY 2 V.N.16 EST 
3229 SONDA FDLEY 2 VwN.:Lf:! EST 
3313 l~F:MOMETRO CL.INICO 
5140 LAMINA DE BIST~~~ N.23 
~.~.19~·:~0 ~~GUL.Hc; BPI HAL 1"-IEEDI. .. E :• ~:~~·:~G X ~:) :1. /~~~ 

:1.<) ~.i::iO AGULHF• BPI Nf.tL i'IEEN . .E ,, ;,~OG X ~:) :1. /~:~ 
:U 9:?5 ALCOOL '?Oi~ FF~ :I.OQi'IL. .... TJP() r:=tt.JviDTDLI,~, 

:t:l. 9~:~6 ;~,LCDOL '70i~ Fl'~ ~~!)OJ'iL-··T:tPCl r)Uv!OTOL.I A 
U. ~)~~B AL.COCH. ...... c-;t._:t:CE:!'UNADO Fl'~ ;;;~~.\Ol1IL ~10~~ TF' ALI'IDT 
:u.<;:.::;o P V P I TOPICO :LO/~ :I.O(WJL 
:t:~:;;;>H~) Pt:~F'EL TDAL!··!f.J ;,~;:»XZ7CM ,, ~:) DOBI'~t-i'.') E:l'1 H :Z:" 
:1 ~\7~:'1;;-:~ PAPEL. TOALHt!) EM fWLO 

HC····!.JFI"'I'~ 

t'iTIWAl 

:1..000 
4 .. 00() 
:!_ .. ()()() 

:1. .. ()()0 

l~ .. ()()() 

t+ .. 0()() 

;;,: . ()()() 
:;~ fl ()()() 

:t .. ooo 
:!..()()() 

5.000 
<t2" ()()() 
20 .. 000 

2 .. 000 
'1 .. 00() 
B .. OQO 

OSVAL.I>DA 12~32 5/:1.1/08 

E!'!PF{Ef:l(-'; :: r,, 1·-iC·-··UFF'f~ I ... OTACr.,o~ :l.l:~:~ ~:>ER'v ENF CLINICf.1 I''IEDICf.) I'IA\:>CUL.li'li~, 

QTDE. AUTrn~IZADA 
·-· ..... ~ ................... ·····-·· .. ··-· .. ···-··-··· .. ·'"''" ····-· ............... -· ·-·--··- ·- ... ·····-··- .................................................................... -..... ·-· ............................ ·-··-··-··-·----··· .. ·-··-··-· ............... - . -·· 

:1.:30/.H'l 
l ::)()lf'l 
:1. :::)() :':'t<) 
:t;:>:J.:I.:l. 
:l:3lfl)l~ 

:J. ~5-?0B 

~'>FHII,IG(.~ DE!')C. ~:>1•11... ,, BICO LUER LOCi< 
SERII'-~A DESC .. 5PL, BICO LUER L~JCK 
SEI'~ I I'IGA DESC .. l OML. ,, B I CD LUEI'\ LCJC I< 
TUBO P/ COLETA SA~~UE ROLHA VERP~J-HA 
FRASCO ESTERIL P/ UROUJLTLmA 
t~GULHt-, DEBC.. ESI.. .. 40X 1 ~:: 

:1.20 .. 000 

:i.OO.OOO 
::<:0 .. ()()() 
:1.0 .. 000 

:~.:::>0.000 



116 

QLHJTA PADRAO ~~NSAL PAG .. :: ..... 
..::. HC····UFF"F~ 

!"'TB?A:!. 
EMPRESA= A HC-~=PR 

OSVALDOA 12~32 5/11/08 
LOTACAO~ 112 SERV ENF CLINICA ~~DICA MASC~_INA 

ITE\Tl DESCHICAO 

!JlW FOHl"lUU~F<: I 0 C. Br:::AHCO ,, BOCDL. .. 
:l.l. 41. AGUA EGTEF~ I L P / Il'I.:Ho:Ct-10 :1. OOOml... 
1442 AGUA OXIGEHADA 10VCL 100ml 
:1.694 PILHA COP~N, TAMA~~O M~DID 
:1.966 *FORI•IOLDEIDO,, SDl...UCr''•D ·f'r·.::\sc:o 100\>ml 
21.!41 IDEI-ITIFIC~rCAD DE SDU.JCr-~0 

2443 *FlO NY .. PT.M .. 3-0 AG .. 2,0,3/B 
3163 EQUIF~ PEDIR PRES.VENOSA 
3283 en~-IDA NASOG. N .. 18 LDNGA 
3284 SONDA NASOG .. N.20 LO~~A 
3~>1 '? TUllO DE i...r-YfEX N .. :C~OO 
:3Bf:l9 T IRf-1 l'(Ef.O)G .. P /UF:Dr:'lJI,IAL I ~:;F ( Gl. .. I CIY:>E ·--cE·rot-.Jr~, ) 
5898 FITA P/IMP.E~~~~ FX880,LX300,LXB:I.O 

1 :.·:)70 !'.\ (.1C • P'iUCClPDI... J SS(..'rC.. F'DI... I ~:;mH .. .F .. :.:;m!_.1 / <;.1 Porn,, lW(J 

GlTDE. r~UTDI'.:IZADA 

2.000 
'.70.000 

2 .. 000 
4 .. 000 
:tuOOO 

l. ,, 000 .. 000 
:~:~ .. 000 
1 .. 000 
~:: .. 000 
:!..000 
1.000 
:1 .• ()()() 

:1.0 .. 0()0 



ANEXO- D: RMA DA UNIDADE DE INTERNACAO 

HC-UFPR 
~mA 

Lotmo : 113 - SERI/ ENF CLINICA HE!HCA FEIIIiHNA 

RI'!A - REGUi5IGAO DE i'!ATEIUiliS 
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PAS!ttA: ¥100 
MKAMINSK 12~30 3Q/l0/200B 

ITEM DESCRI!:A!J ESTQ!;l, SITUACAO !lTDE. FED!Dil !HOE. E!HRESUE UNIDADE !'IElHliA EIIISSAO ENTREGA 

Q011il27 S!JRO COIHROLE PARA FRUTOSA!'liNA 7 ESTOGUE ~A 
-.)V 0 MIULITRO Z4JOB!07 

0002103 ~RGLAI'IENTO VC-211-200 3 ESTOilUE 0 UNID!'!DE 0!110/07 
0001081 tETIGUETH AllESIVA PARA CAW! DE HIDRMi .) ESTOUUE 2\i 0 UNIDIIDE 11/1(iifJ7 
0003775 DJSJUNTOR TRIFASICO 40 AMPERES 3 ESTuGUE 0 UNIDADE 07 !05/0B 
0005512 DREN!J DE SUCCAO CONV.4,ll!lll 12 EsnmuE 0 UN!DilDE 06/06/08 
ilbserva;:m;s : 40 - !iBSERVACOES 

PARA A PACIENTE lUZIA BUENO RODRIGUES RS 21335193 
0014621 FlTA IMPRESSORA EPSON FXB90 LOTACAfJ 0 ilNlD~llE 21110/0fl 
f.!OQOS4Q FORl'lULA!lH! C.BRANCG,l!OCOL EST!la!JE 1 UNIDADE 21/10108 30/10/08 
0005898 FITA P/IMP.EP5~N FIBBQ 1LX300;LXB10 ESTOilUE 0 UMIDADE 21/lf;/08 
0003281 SONDA NASOG. N.14 LONGA ESTO!lUE 2 0 UNilli\llE 21/HliOI'l 
0003374 LUVA PRO!:.INV.lATEX,!'IE!HA ESTOGUE • OPAR 23/10108 ~ 

0011852 ASUA ESTERIL PiiNJECAO 10MmL SIST.FEC 6 ESTIJ!lUE 10 (i UNIDAilE 23f1Q/OB 
1)1H30J5 FlLTRil BAR!lEIRA CIRt:UITO RESPIRATllRIO ESTOGUE 0 lliU!!A!lE 27/10/0t! 
0005'120 I'IGULHA SPINAL WEEDLE, 226 X 3 1/2 ESTO!lliE 4 0 UNI!lADE 2B/10/0S 
0015732 PAPEL T!JHJ..HI\ El1 ROLO 5 ESTOGUE 10 6 UNI!lADE 30/10/0S 30/10!08 
0005104 SONilli PI IWTRICI\0 ENTERAl li. 12 ESTOQUE 2 0 UMIDA!!-E 30/1M18 
0002BBb ASULHA DESC.EST. 30xB ESTOGUE BQ 0 UNIDADE 10/iOiOS 
0015708 ASULHA DESC. EST. 4vX12 ESTOGUE 80 0 UNIDADE 30!10108 
0003001 CATETER INT-ART.RAD.N.208 EST!JDUE 5 Q UNlDADE 30HOi03 
0003002 CATHER IIH-ART.CUR 226 EST0!1UE B Q UIHDADE 30!10/08 
0003110 Cll!WRESSA iiAl/Al&.l5x10 6D EST!.JDUE 5 0 UNIDAi!E 30/!0/0B 
0003205 SER!NSA DESCI\RTAVEl 20ftl ESTDDUE l.O 0 UNIDI\DE 30110/0S 
0003282 SDN!IA NASOil.N.16 UJNGA ESTOGUE 3 0 UNIDADE 30/HJ/08 
0003528 NYLON P.,~N0,3-0 1 AG.2CK.iRIA.3/BC-fP ESTOflUE 5 0 UN!Df{DE 30/i0/08 
0005233 FRALM i'ARii AD!Jl TIJS, TAIIANHI! UHIC!! ESTOOUE 24 0 UNlDAl!E ~0110/0S 

00i1939 CDIIPRESSA BAlE 715x7 15cm 1 B DOBRAS C/5 ESTOGUE 20 0 UNrDADE 30i10!QB 
0011960 EGUIPO ADK.SOL.PAR.C/"ACR 15 A 20 "ICR ESTOQUE 15 Q UNIUAi.!E 30/Hl!Of! 
0013048 SERINGA DESC. 3lll1 BICO LUER LOCK ESTOGUE so (i UNil!AliE jOilufO!l 
00130:i0 SERINSA DESt:. l0i'll1 BICO LUER LOCK ESTOQUE 50 0 U!UllADE 3()/10/08 
0003283 SONDA NI\SOS. N.lB LDNSA EST!lllUE 2 0 UNiDADE 30/10/08 
0003531 NYLON !' •11!DN!l14-0 1A6. 21:11. 1 IRii\N£.3/llC- ESTOGUE 5 0 utH!lADE ~0/1\J/O!.i 

0016228 SONDA END.SIL.7,5 TR.C/BA.BAIXA PRESSA ESTOi1UE 2 \1 liNilJAllE 30/10/0B 
fi00417b SDNDA END.SIL.B,O TR.C/BAL. ESTOGLIE 2 Q UIUDADE 30/10/0B ______________________________________________ ,.._ ... ______________________________________ ..._ __________________________________________ 



ANEXO- E: RMA DO ALMOXARIFADO 

~ - tm.JISIOO IE MlERIAIS 

Latacao : 7.384 - !DVIm 'JRtHili.JHTE IE I£IU.A tmA 
Estaque : 1 - ESnD.E ~ERN.. 
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~=00001 
ltCt4'IIIfll( 12:33 30/10IZOCX:l 

eil'OO. SITI.W'.I() Qfl£. f'ED:m\ Qll£. amm.E ltiiJlAlE 1£1>IM El'IISSf4) ~ 

FlllfOOI{JE El'fR ESTOO. 9lmiXl LD1E IIIUlWE El'fiUEl'l Qll£. I..IDt. 

0000540 F'l:Rtl.MIO C.BWID,fDIL. ESml£ z 0 ltiiJlAlE 06110.100 
PIM'ERirJWI flttW'mlriWI A 1 1 A 13 CAIXA 2 
IUJTA: 5.000 RETIRAM: 2.000 SIUXI: 3.000 MTA lf:TIRAM: 06/1012D00 FIB: .I'EI6tt. 
lhervaa:Jes = 40-~ 

l!!iit.a em fal t.a para a midade; 

00134to Sial FtASTim ~ AlllXIm tOK EST!JlE 1 0 l.liiiM1E 28/l()J()B 
I£I!:Wol I£ISttl A 1 1 B 1 CAIXA 1 
**U !tea nao autorizado para o ~a~ario, wja a iustificativa **** 
00119il0 EIIJJ:Rl AI»>.!D...PAR.CIIW::R 15 A 20 I'II(R ESI1llE 40 0 lJIIM1£ 30/10/00 
1<11.. Kll. A 1 2 A 1101207A 09/1212012 CAIXA 40 **** Ita nao autDrizado para o usuario, ~a a justificativa **** 
00().}173 FMM PI lEES OCIM 5KG ESTlJlE 4 0 lHIDAIE 10/09.100 
I.WJY FIR. flRlla'IRTtms A 1 2 A 3 CAIXA 4 
llDfA: 210.000 IEIRAM: 0.000 SIUXI: 210.000 MTA 1£1'IRAM: 16/09t.m:l Fl&: !IJWW.. 

0010515 KIT Pll::ti.ETA E Fill'fW'JC IE I£IU.A C6S ESTill.E 5 0 lJoiiMIE :J>/10.100 
IN1FR MX1ER A 1 2 c 2~1 00102/2013 CAIXA 2 **** ~sicao aciaa da qmt.a, wja a justificativa **** 
tlDTA: 5.000 f£11RAM: 5.000 Sl¥...00: 0.000 MTA 1£1'IRAM: 29/101200B FlU: IBWW.. 

0002889 ~ II:SC.EST. lJOxlh ES11D.E !X) 0 OOilAIE 28/10/00 
Ill BD A 1 2 c 8 73W85 30/1112012 CAIXA !X) 
lliJfA: Z:x>.OOO REI'IRAM: 0.000 Stt.OO: Z:x>.OOO MTA l£l'IRIIM: 24/1012D00 FlU: !E'fWt. 

~ ~ PlfiJAE'IHSTESIA 27G ES11D.E 2 0 lHIDAIE 10/09/00 
B Jft1JI B Jft1JI A 1 4 E 3 BD19258654 30/0412013 CAIXA 2 **** Itel nao autorizado para o usuario, veja a justificativa **** 
0003130 El.E1RilXJ IOIIT .CARD.Alll. ESTill£ 3 0 ltiiilAIE 28/10/00 
MXItlR MXIliR A 1 QJ A 18 oo-oos 25106/2010 CAIXA 3 
lliJfA: 15.000 REI'IRAM: 0.000 Sl¥...00: 15.000 MTA REI'IRAM: 23/1012D00 FRE];I: IBWW.. 

0003122 DifJit:S1TIW Df'I.S.C/11i.25 ESTID.E 6 0 I.HIIlAIE 27/10.100 
I&PTD BD BD A 1 IJ) A 40 W5217J 28/02/2013 CAIXA 6 **** Requisicao adaa da quota, veja a justificativa **** 
QDTA: 1.000 f£11RAM: 0.000 Stt.OO: 1.000 MTA RETIRAM: 23/10/2000 Fml: DIARIO 
ObservaCDeS : 40 -~ 

El'Ftt.TA 

0003313 1FJ\tll£l'm O.JN!Ill ESJm.E 10 0 t.H.m!\IE 28110/00 
Alll.ll1m\IE JWGa A 1 61 A92 CAIXA 10 
QDTA: 14.000 ~ 0.000 9lJlOI 14.000 MTA I"£TIRAM: 1611012000 FRBI:~ 

OOOE70 ffiA OOIC.EST.f4.JI1ll.N.E ESRilE 2 0 IJIIIWE 27/10/00 
omR llBER A 1 Ill Bill 70 9'al3 ;J)f(M!OlO CAIXA 2 

**** Ita nao .,.torizado para o U5Aioll"io. wja a jc&tific:ativa -
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l..otacao ; 7.D1 - liRVICO lRIIHJ1I..IME IE I'EIU..A lm'A 
Estoque ; 1 - ESllllE lEJW.. 

ESIIll. SITI.KAJ QTIE. FfDIM mlE. EHilfllE OOIWE I'EDIM EI'IISSM ENneiA 
FA1Rif.IM'E El'FR ESIIll. 9lml::O I..D1'E VIUJ.¥liE EJ'ItLf&l'l QTIE. l.il'A. 

EBTA 8'1 Fll.TA A OOIW{. 

0002476 I\£WISIOO IE lM&1..Q'IO, ll 50 .m:B 
OOVERSIJWE FmR1t. 00 fi!WWII.FFR 

ES'ItYlE 
A 1 71B73 

1Im Requisicao aci.ea da qwt.a, veja a justificativa 1Im 
f:UlTA: 8.000 l'iEI'lRAM: 0.® Sll.OO: 

MTA:_/_/ __ 

~=-------------------------------------

42 
42 

8.® MTA r£TIRAM: 06110120te Aim: lliiH2EtW.. 




