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VII 

RESUMO 

 

O objetivo principal desse trabalho foi a realização de um estudo sobre os principais 
problemas nas atividades de logística hospitalar interna focada no almoxarifado de um 
Hospital público do Nordeste brasileiro, no intuito de analisar o seu atual funcionamento, 
estudando meios que viabilizem as melhores propostas para propor ações de implementação 
de alternativas visando a resolução de problemas. Para a consecução dos objetivos propostos, 
optou-se por um estudo qualitativo através de uma abordagem descritiva. Quanto à estratégia, 
o estudo assumiu a forma de estudo de caso, em que os dados foram coletados por meio da 
realização um grupo focal e de entrevistas semi-estruturadas. As respostas obtidas foram 
analisadas através da técnica de análise de conteúdo. Por meio da análise das respostas, 
percebeu-se que as assertivas do grupo focal e das entrevistas convergiram para os seguintes 
problemas existentes: baixa qualificação profissional dos funcionários, falta de organização 
das atividades no setor, problemas no gerenciamento dos materiais e nas especificações 
técnicas para compra e falta de entendimento do processo licitação. Todavia, esses problemas 
podem ser solucionados por meio de ações integradas envolvendo não apenas a equipe de 
funcionários do setor, mas todos os que participam diretamente do processo. 

 

Palavras chave: Logística hospitalar, custos hospitalares, administração hospitalar, gestão 
dos serviços de saúde, serviços de saúde pública. 
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VIII 

ABSTRACT 

The main objective of this work was the accomplishment of a study on the main problems in 
the activities of logistic hospital intern focada in the warehouse of a public Hospital northeast 
Brazilian, in intention to analyze its current functioning, studying half that they make possible 
the best proposals to consider action of implementation of alternatives aiming at the 
resolution of problems. For the achievement of the considered objectives, it was opted to a 
qualitative study through a descriptive boarding. How much to the strategy, the study it 
assumed the form of case study, where the data had been collected by means of the 
accomplishment a focal group and of half-structuralized interviews. The gotten answers had 
been analyzed through the technique of content analysis. By means of the analysis of the 
answers, one perceived that the assertive ones of the focal group and the interviews had 
converged to the following existing problems: low professional qualification of the 
employees, lack of organization of the activities in the sector, problems in the management of 
the materials and the specifications techniques for purchase and lack of agreement of the 
process purchase. However, these problems can not only be solved by means of integrated 
actions involving the team of employees of the sector, but all the ones that participate directly 
of the process. 
 
Key Words: Logistic hospital, hospital costs, hospital administration, management of the 
health services, services of public health. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Essa primeira parte corresponde à introdução do trabalho. Nele o leitor encontrará 

informações iniciais sobre os objetivos gerais e específicos, as justificativas, os resultados 

esperados, e a maneira como foi estruturado, com intuito de facilitar a construção e divisão da 

apresentação final da pesquisa. 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este estudo visa a responder a seguinte pergunta de pesquisa: Até que ponto os 

problemas nas atividades de logística hospitalar interna comprometem a qualidade dos 

serviços prestados por um hospital público da Cidade do Recife? 

Na opinião de Castellani (1996) apud TORRES (2006), a discussão sobre os 

problemas de atendimento enfrentados pelos hospitais públicos brasileiros revela uma 

situação delicada que já perdura há anos. Como um fator agravante deste cenário, os usuários 

dos serviços de saúde, para resolver problemas ou queixas mais simples, buscam os serviços 

oferecidos pelos hospitais, uma vez que não alcançam solução nos postos e centros de saúde, 

os quais somente oferecem atividades preventivas e consultas simplificadas, com baixa ou 

nenhuma resolutividade1 (CARVALHO e RIBEIRO,1998, apud PORTELA, 2005;  

NOVAES, 1990 e CASTELAR et al.,1995). Especial pressão de demanda recai sobre as 

emergências, onde a qualquer hora pode-se ter acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos 

mais adequados, no entanto, mais onerosos. A sobrecarga daí resultante termina por 

comprometer a qualidade da atenção hospitalar, que se mantém refém do excesso de 

demanda.  

Gonçalves (2004) salienta que como conseqüência deste fato, observam-se 

emergências lotadas, capacidade de leitos esgotada, perda de controle da taxa de permanência 

hospitalar, perda da qualidade na assistência hospitalar (ocasionada pelo excesso de demanda) 

e um aumento no consumo de materiais e medicamentos hospitalares associado à falta de 

material e de tempo, da equipe de enfermagem, para a gestão e o controle de materiais e 

medicamentos. O autor ainda destaca que todos esses fatores provocam o desgaste das 

equipes no ambiente, contribuindo para o descontentamento de pacientes e de toda a equipe 

                                                           
1 Castelar usa o termo hospitalocentrismo para definir a força da rede hospitalar frente à debilidade da rede 
básica de saúde. 
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de trabalho, além de gerar um ambiente estressante e conseqüentemente falhas no 

atendimento.  

Simon, (2004) analisa que os hospitais estão, como sempre, sob crescente pressão para 

o fornecimento de um serviço de alto nível, trazendo à tona a necessidade dos hospitais 

planejarem melhor a cadeia de suprimentos hospitalares para gerar serviços de qualidade além 

de reduzir os custos. 

Corroborando esse raciocínio, Portela (2005) afirma que este é um problema que ainda 

persiste no quadro do SUS, onde se pode observar a super lotação (excesso de demanda) dos 

hospitais. Como conseqüência, encontram-se cidadãos com agravos que poderiam ser tratados 

na rede de postos e centros de Saúde ou pela atenção básica. O hospital passa a ser, então, o 

centro do Sistema de Saúde, quando deveria ser o contrário, a medida em que deveria existir 

uma porta de entrada do Sistema que fosse capaz de prevenir, identificar e tratar 

precocemente as doenças mais freqüentes evitando assim a sobrecarga da atenção hospitalar, 

muito mais onerosa. 

 

Sobre o assunto, O´Dwyer (2006) enfatiza que: 

 
A primeira constatação foi de que os hospitais convivem com uma superlotação 
constante. A principal causa apontada foi a abrangência geográfica dos 
atendimentos. Contribuem com a superlotação o precário funcionamento do sistema 
de saúde de forma geral, e especialmente a baixa resolutividade da atenção básica. 
(O´DWYER, 2006 p. 9) 

 

O hospital público, como uma organização complexa, apresenta características 

diferenciadas em relação ao atendimento aos mais diversos tipos de pacientes e classes sociais 

conveniados ao Sistema Único de Saúde. Essas entidades têm passado por um processo de 

reestruturação produtiva decorrente da adaptação às recentes transformações econômicas, 

políticas e sociais. (LOTTENBERG, 2006) 

No que concerne ao aspecto econômico, Lottenberg (2006) observa que os usuários da 

medicina privada no Brasil vem diminuindo não só proporcionalmente ao total, mas também 

em números absolutos. O sistema privado, dito suplementar, reúne 35 milhões de usuários. Há 

cinco anos, eram 41 milhões. Trata-se, portanto, de um recuo assustador, merecedor de 

reflexões. Por outro lado, o crescimento da demanda por serviços médicos de saúde 

ocasionado pelo agravamento das questões sociais, vem causando um aumento no volume dos 

serviços prestados pelos hospitais públicos.  
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Segundo O´Dwyer (2006), durante as últimas décadas, houve um aumento constante 

da utilização dos serviços hospitalares de emergência pela sociedade. O autor comenta que 

esses serviços são utilizados indevidamente, pois cerca de 65% dos pacientes que recorrem às 

emergências poderiam ter sido atendidos em ambulatórios. Desse universo, 36% não darão 

seguimento ambulatorial à patologia que motivou a procura ao serviço de emergência.  

O autor ainda afirma que o grande acúmulo de doentes nos serviços de emergência 

ocorre tanto no setor público como no privado, no Brasil e no exterior, em países em 

desenvolvimento ou em grandes potências.  

Complementando o autor salienta que, atualmente, no nosso país, os serviços de 

emergência funcionam acima de sua capacidade máxima, com taxa de ocupação acima de 

100%, com número insuficiente de profissionais, com profissionais sem treinamento ou 

reciclagem, com excesso de demanda ou com demanda inadequada, com verba insuficiente ou 

com gerenciamento precário de recursos, sem leitos de retaguarda e sem planejamento 

efetivo. Aumenta-se a dificuldade quando coexiste déficit de estrutura e de organização da 

rede assistencial. 

O´Dwyer, (2006) ainda comenta que outros estudos brasileiros sobre os serviços de 

emergência têm demonstrado a dificuldade de lidar com a demanda excessiva de pacientes 

não graves. A ausência de procedimentos de triagem que encaminhem os pacientes para 

outros serviços é também um motivo de insatisfação com a demora nos picos de atendimento. 

As justificativas para a grande demanda foram apontadas. As pessoas recorrem ao serviço por 

razões diversas: problemas de saúde, fácil acessibilidade, funcionamento durante 24 horas, 

impossibilidade de recorrer aos serviços ambulatoriais e também por se sentirem angustiadas 

e apreensivas. O autor afirma que a utilização do hospital representa uma “válvula de escape” 

dos serviços de saúde, prejudicando o atendimento dos casos considerados adequados, uma 

vez que o excesso de demanda acarreta acúmulo de tarefas e consequentemente sobrecarga 

para toda a equipe de profissionais, contribuindo para o aumento dos custos hospitalares.  

Esse cenário tem causado transtornos operacionais, tanto para as atividades fins 

(serviços médicos, de enfermagem, diagnóstico, entre outros), quanto para as atividades meio, 

como no caso da logística hospitalar interna, responsável pelo abastecimento de 

medicamentos e de material médico hospitalar. (grifo nosso). 

Para Moura (1998) apud Souza (2002), a logística interna trata de todo o 

gerenciamento do processo interno de abastecimento, armazenamento, transporte e 

distribuição das mercadorias dentro da organização, ou seja, tem por finalidade precípua 

atender suas demandas internas. 
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Sbrocco (2001) comenta que é de extrema importância manter sob controle o estoque 

de um hospital, não só para evitar a falta de medicamentos, como também o desperdício ao 

comprar as quantidades desnecessárias de um mesmo produto e não as utilizar em tempo 

hábil, fazendo com que percam a validade. 

Segundo Souza (2002), manter uma estrutura organizacional de atividades tão 

diversas, dinâmicas e com objetivos tão complexos como as que existem em um hospital não 

é uma tarefa simples e fácil. Há a necessidade de uma boa estrutura física, de um 

acompanhamento sistemático das evoluções tecnológicas e de uma excelente efetividade 

operacional. A obtenção dessa efetividade operacional na área de material passa pela 

definição do melhor momento para compra, armazenamento e distribuição dos recursos 

materiais utilizados nas atividades desenvolvidas dentro da organização. 

Sbrocco, (2001) comenta que dentre os vários setores que compõem um nosocômio, a 

área de suprimento é uma das essenciais, pois é ela quem apoia todas as atividades funcionais, 

desde as mais básicas até as mais complexas. É indiscutível, portanto, a sua importância no 

dia a dia dos hospitais, independentemente de seu porte. 

Esse trabalho tem por objetivo fim o estudo da área de logística, no entanto, é 

importante salientar que em um hospital público, as dificuldades operacionais possuem 

natureza complexa, cuja origem perpassa pela falta de recursos, pela má distribuição desses 

recursos e pela ausência de uma política de saúde focada na resolução de problemas 

assistenciais básicos.  

Gonçalves (2004) comenta que a prestação de serviços e saúde não se restringe apenas 

aos atendimentos médico-ambulatorias. Para se chegar a serviços e atendimentos de 

referência é preciso ter áreas físicas e equipamentos de boa qualidade. Apesar de haver 

projetos com a finalidade de se investir no setor, ainda existem sérios problemas nos hospitais 

públicos brasileiros, como por exemplo, falta de leitos e a falta de equipamentos para um 

atendimento de maior cobertura e eficiência para o usuário do sistema público de saúde em no 

país. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral realizar um estudo sobre os principais 

problemas do setor de almoxarifado de um Hospital público da cidade do Recife, na 

perspectiva de propor soluções que visem à otimização do uso dos recursos públicos e a 
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melhoria da qualidade dos meios empregados no atendimento aos usuários do SUS pelo 

hospital.  

 

 Com os objetivos específicos busca-se: 

 

• Realizar um levantamento bibliográfico sobre a plataforma teórica que irá 

fundamentar o escopo deste estudo; 

• Descrever e criticar à luz da teoria o atual funcionamento do setor de almoxarifado do 

Hospital foco do estudo em tela; 

• Levantar dados referentes aos principais problemas operacionais administrativos 

enfrentados pelo setor; 

• Estabelecer meios que viabilizem as melhores propostas para propor ações de 

implementação de alternativas visando à resolução de problemas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

 O processo de análise da logística hospitalar interna é importante para organização, 

por oferecer condições de estruturação de entrega de materiais necessárias na hora e no lugar 

certo, eliminando os transtornos ocasionados pela falta de materiais médico-hospitalares à 

equipe médica e de enfermagem. 

 O diagnóstico dos principais problemas nas atividades do setor de suprimentos de um 

Hospital Público da Cidade do Recife é de fundamental relevância na análise e no controle 

das atividades desenvolvidas pelos executores do processo de gestão. 

Esta pesquisa está embasada na necessidade de reestruturação dos meios de 

gerenciamento utilizados nas atividades de suprimento do Hospital escopo desse estudo. 

Consideram-se, como ponto de partida, seus problemas crônicos e a partir destes, buscar-se-á 

a proposição de soluções de melhoria para as referidas atividades. 

Por vezes, tentou-se realizar análises sobre os principais problemas enfrentados pelo 

Hospital, sua origem e as possíveis soluções. Porém, os problemas cotidianos se sobrepõem a 

uma análise mais profunda, dificultando o diagnóstico das verdadeiras causas dos problemas 

bem como seus desafios para superá-los.  

 Diante disso, entende-se que este estudo trará grandes contribuições para a instituição, 

podendo ser aplicadas em outras organizações com características semelhantes bem como na 
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construção de modelos gerenciais, os quais possam beneficiar, através dos resultados 

alcançados, a ciência e gestores da área de saúde. 

 

1.4. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esse trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

 

Primeiro capítulo – Corresponde à introdução do trabalho, contendo informações 

sobre os objetivos gerais e específicos, justificativas e os resultados esperados. 

Segundo capítulo – Corresponde à fundamentação teórica, abordando a historicidade 

da logística e seu desenvolvimento, sua importância no passado e nos dias atuais, seu papel 

nas atividades da empresa, os tipos de atividades que a compõem e suas várias denominações. 

Terceiro capítulo – Corresponde ao tipo de metodologia adotada para o estudo. 

Quarto capítulo – Refere-se à apresentação da organização que gerou o estudo de 

caso, mostrando sua história, suas metas e objetivos, seus principais serviços, seu tipo de 

estrutura organizacional e sua estrutura física. Demonstrando ainda os tipos de problemas 

enfrentados pela instituição. 

Quinto capítulo – Resultados da pesquisa, conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esse capítulo corresponde à apresentação da plataforma teórica utilizada como suporte 

à construção desta pesquisa. Nele, procura-se discorrer sobre a origem da logística, sua 

evolução histórica, o papel da logística na empresa e sobre a logística hospitalar. 

2.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

2.1.1 ORIGEM DA PALAVRA 

 

Alguns autores, como D´Alvia, (2000) relatam que a origem da palavra logística é 

derivada do grego “logos”, que significa “razão”.  

Para Uelze (1974) e Arbache (2004) a palavra logística vem do francês loger, que 

significa acomodar, ajeitar ou receber. Seu uso foi, inicialmente, aplicado na arte militar, 

aplicado ao cuidado do transporte de suprimentos e acantonamento de tropas. Com o tempo, 

passou a ser usada na área empresarial, representando a arte de administrar o fluxo de 

materiais, produtos ou homens, entre os vários pontos do território de operação de uma 

organização 

 

2.1.2 CONCEITOS E FUNÇÕES DA LOGÍSTICA 

 

D´Alvia (2000) conceitua logística como a coordenação de todas atividades 

relacionadas à aquisição, movimentação e estocagem de materiais. É o processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo custo 

de matérias-primas, estoques em processo, produtos acabados e informações relacionadas, 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos 

aplicados ao cliente, em uma mesma organização. Em um contexto industrial, representa a 

metodologia aplicada a administração e engenharia para obter, produzir e distribuir materiais 

e produtos a um local determinado e em quantidades especificas. Em um sentido militar, 

também pode significar o movimento de pessoal e recursos. 

 Para Martins e Alt (2006), a logística de uma empresa é responsável pelo 

planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informações, desde a 

fonte fornecedora até o consumidor. Arbache (2004), por seu turno, define a logística como 

uma ferramenta de coordenação de todas as atividades envolvidas no processo de entrega do 
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produto ao cliente final, uma vez que o atendimento das necessidades do cliente é a razão de 

ser das empresas. 

 Segundo Martins e Alt (op cit), a logística foi desenvolvida visando colocar os 

recursos certos no local certo, na hora certa. Viana (2002) complementa esse raciocínio ao 

firmar que a logística é uma operação integrada para cuidar dos suprimentos e distribuição de 

produtos de forma racionalizada, o que significa planejar, coordenar e executar todo o 

processo, visando à redução de custos e ao aumento da competitividade da empresa. 

Para Pozo (2007), a abordagem logística tem como função estudar a maneira como a 

administração pode otimizar os recursos de suprimento, estoques e distribuição dos produtos e 

serviços com que a organização se apresenta ao mercado por meio de planejamento, 

organização e controle efetivo de suas atividades correlatas, flexibilizando os fluxos dos 

produtos. 

 Ainda sobre o assunto, Viana (2002) enfatiza que deve ser estimulado não só o 

conhecimento pleno desse processo, como também o desenvolvimento de novos modelos, 

naturalmente com base em um ponto de vista logístico, para uma moderna e apropriada 

administração, culminando em estudar o impacto de tais mudanças nas entidades. 

 

2.2 REVISÃO HISTÓRICA 

 

Segundo Santos (2005), a logística é praticada há séculos, notadamente nas guerras, 

quando divisões de suprimento abasteciam os exércitos nos tempos e locais certos. Desde a 

época dos homem primitivo, mesmo que de uma forma rudimentar, o ser humano já utilizava 

a logística, quando de tempos em tempos, de forma nômade, deslocava-se de um local para 

outro, a fim de conseguir as melhores condições de alimentação para sustentar a sua tribo e se 

proteger de animais ferozes. Isso pode ser considerado como uma forma embrionária de se 

pensar em logística 

Muitos dos conceitos logísticos utilizados atualmente são provenientes da logística 

militar da Segunda Guerra Mundial; somente depois de muito tempo, é que esse exemplo 

militar conseguiu influenciar as atividades logísticas das empresas comerciais.

 Segundo Ching (1999), antes mesmo de as empresas em geral se interessarem em 

administrar atividades logísticas de forma coletiva, a área militar americana já desempenhava 

muito bem essa função. Mais de uma década antes, os militares já haviam executado a mais 

bem planejada e sofisticada operação logística da história – a invasão da Europa. 
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Atividades típicas da logística comercial como aquisição, estoque, definição de 

especificações, transporte e administração de estoques estão incluídas na logística militar; 

Além disso, muitas das pesquisas em logística feitas por organizações como a RAND 

Corporation2 são apoiadas por instituições militares. 

Com o passar dos anos, essa pratica foi evoluindo, passando a existir a integração das 

diversas áreas envolvidas na produção, dimensionamento e layout de armazéns, alocação de 

produtos em depósito, transportes (roteirização, dimensionamento de frota de veículos), 

distribuição, seleção de fornecedores e clientes externos, surgindo uma nova abordagem 

conceitual que é conhecida como supply chain ou logística integrada (CHING, 1999). 

O ambiente competitivo predominante nas organizações, aliado ao fenômeno cada vez 

mais amplo da globalização dos mercados, exige das empresas maior agilidade, melhores 

desempenhos e a constante procura por redução de custos. Neste universo de crescentes 

exigências em termos de produtividade e de qualidade do serviço oferecido aos clientes, a 

lógica assume um papel fundamental entre as diversas atividades que a empresa precisa 

monitorar para atingir seus objetivos. 

 

2.2.1 FASES DA EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA 

 

2.2.1.1 PRIMEIRA FASE 

A partir de 1912 surgiram alguns pioneiros, tais como Arch Shaw e Fred Clark3, que 

identificaram conflitos de objetivos e responsabilidades entre as diversas áreas responsáveis 

pelas atividades logísticas.  

Segundo Ching (1999), antes da década de 1950, a logística permaneceu em estado 

latente pelo mundo, não havendo uma filosofia dominante para conduzi-la. Nessa época, a 

empresa dividia as atividades-chave da logística sob responsabilidade de diferentes áreas. 

Geralmente o transporte estava sob o comando da gerência de produção; os estoques eram de 

responsabilidade dos setores de marketing, finanças ou produção e o processamento de 

pedidos era controlado pela área de finanças ou produção.  
                                                           
2 Fundada no ano de 1946 – A RAND Corporation tornou-se uma entidade independente, sem fins lucrativos,  
que passou a adotar o seu nome a partir de uma contração da expressão investigação e desenvolvimento, tendo 
dedicado o desenvolvimento de suas atividades à promoção científica, pedagógica e fins filantrópicos para o 
bem-estar público e a segurança dos Estados Unidos. Informação disponível em http://rand.org/. Ùltimo acesso 
em 15 de abril de 2008 
3 Antigos estudiosos de marketing e empresários Arch Shaw (1912) e Fred Clark (1922) identificaram a natureza 
da distribuição física e como ela diferia da criação de demanda na área de marketing.  
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Grande parte dos aperfeiçoamentos gerenciais da logística apareceu após o 

reagrupamento das atividades tradicionais dentro da organização. A justificativa para a 

exploração tardia dos benefícios do reagrupamento recai sobre o fato de que nem o ambiente 

econômico nem o conhecimento vigente na época sobre logística estava preparado para criar 

mudanças de atitudes. A área de marketing estava começando a se desenvolver e a 

administração mudava seu foco da produção para o consumidor (NOVAES 2001). 

Adicionalmente, com a economia dos EUA em processo de rápido crescimento devido à 

demanda produzida pela Segunda Guerra Mundial, a palavra de ordem vigente nos mercados 

pregava a produção e a venda. Isto gerava grandes lucros, fazendo com que certa ineficiência 

na distribuição de produtos fosse tolerada. (BALLOU, 2007). 

 

2.2.1.2 SEGUNDA FASE 

Entre as décadas de 1950 e 1970, algumas empresas passaram a “criar” cargos 

específicos para controlar o fluxo de materiais e transportes (FARIAS e COSTA, 2005). 

Segundo Lambert (1998) apud Farias e Costa (2005), foi realizado em 1956 um estudo que 

agregou outra dimensão ao campo da logística, que apresentava a possibilidade do uso do 

transporte aéreo na operação da distribuição física. Verificou-se, então, que o alto custo desse 

transporte poderia ser compensado pela redução dos custos de estoque e armazenagem. As 

empresas tinham alguma noção de certos custos logísticos, mas sem uma estrutura clara e 

específica, na inter-relação entre os diferentes elementos de custos, tais como transporte e 

armazenagem/movimentação e, por conta disso, não os consideravam adequadamente em suas 

decisões. 

Ching (1999) comenta que nessa época, com um ambiente voltado para “novidades” 

na área administrativa, houve um encontro da teoria com a prática da logística. Todavia, 

mesmo com todos os avanços conseguidos até o momento, o tema da logística não estava 

satisfazendo plenamente aos acadêmicos de administração e marketing. A área de marketing 

alertava que as empresas estavam muito mais interessadas na compra e venda do que na 

distribuição física, a qual era subestimada e colocada de lado como algo sem importância. Já a 

área de administração chamava as atividades de distribuição de áreas de negócios, as quais 

eram, paradoxalmente as mais desprezadas e as mais promissoras na América. 

Segundo Ballou (2007), o clima econômico predominante nos anos 50 era essencial 

para fomentar o interesse em logística. Houve nessa época uma grande exigência por 

promover a redução de custos nas indústrias, atrelado a um crescimento econômico 
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substancial após a Segunda Guerra Mundial, seguida de uma recessão e de um período de 

prolongada pressão por lucros. Como conseqüência desta realidade, os administradores 

procuraram novas maneiras de melhorar a produtividade de suas organizações e a logística 

passou a ser vista como a última fronteira para a diminuição de custos nas empresas. 

Em meados da década de 50, poucas empresas sabiam ao certo quanto eram seus 

custos logísticos. Quando os analistas começaram a realizar suas pesquisas, esses custos se 

mostraram espantosos. Estimativas feitas nos EUA pelo Bureau of Economic 

Analysis4(WILSON e DELANEY, 2000 apud NOVAES, 2001), demonstraram que a 

participação da logística comercial no país representa 9,9% do total do PIB. A participação 

nos custos de transportes naquele país simboliza 59% dos custos logísticos, seguidos pelos 

custos gerais (juros, impostos, obsolescência, depreciação, seguros), com 27,9% e por outros 

custos (armazenagem, despacho, administração) representando 13,1% na economia 

americana. É importante salientar que nos Estado Unidos, os custos logísticos estão 

diminuindo em termos relativos. Em 1981, os custos logísticos representavam 16% do PIB 

norte americano, caindo para 9,9% em 1999.  

Sobre esse assunto, Ballou (2007) comenta a respeito das alterações ocorridas nos 

padrões de atitudes dos consumidores americanos. Por meio da realização de uma pesquisa 

censitária realizada a cada 10 anos, foram constatadas alterações dramáticas na população, as 

quais produziram um substancial impacto na formação da logística empresarial e, 

conseqüentemente, nos custos logísticos. Ocorreu uma migração das áreas rurais para as áreas 

urbanas e, ao mesmo tempo, migração do centro das cidades para os subúrbios, fazendo com 

que os varejistas acompanhassem a população para os subúrbios com pontos-de-vendas 

adicionais. Isto ocasionou serviços de entregas em uma área metropolitana maior e 

manutenção maior de estoques totais, incrementando o custo da distribuição. 

Além deste fato, os consumidores passaram a procurar por uma maior variedade de 

mercadorias e essa variedade significava custos maiores de manutenção de estoques. 

Por fim, os padrões de distribuição começaram a modificar-se e o varejista, 

percebendo o alto custo de manter seus estoques, transferiu essa função para seu fornecedor 

ou centrais de distribuição especializada, gerando entregas mais freqüentes para re-suprimento 

(NOVAES, 2001). 

                                                           
4 O Bureau of Economic Analysis (BEA) é uma agência do Departamento de Comércio nos Estados Unidos 
fazendo parte do Departamento de Economia, Estatística e Administração. Produz informações econômicas 
estatísticas através de investigações científicas que permitem ao governo do país e as empresas tomarem 
decisões, bem como a opinião pública americana para acompanhar e entender o desempenho da economia da 
Nação. Informação disponível em http://www.bea.gov/  Último acesso em 23 de abril de 2008. 
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2.2.1.3 TERCEIRA FASE 

 

Segundo Ching (1999), a partir da década de 70, a logística empresarial passou para o 

estado de semimaturidade, já que os princípios básicos amplamente definidos estavam 

proporcionando benefícios às organizações. Mesmo assim, a aceitação do mercado ainda era 

vagarosa, uma vez que as empresas se preocupavam mais com a geração de lucros do que 

com o controle de custos. Contudo, o acontecimento de alguns eventos influenciou cada vez 

mais a transformação da atividade logística: a competição mundial, a escassez de matérias-

primas, a súbita elevação de preços do petróleo e o aumento da inflação mundial. Houve uma 

mudança de filosofia que passou do estímulo da demanda para uma melhor gestão dos 

suprimentos. 

A partir da década de 80, o desenvolvimento da logística acelerou-se em virtude de 

vários fatores, tais como: crescimento da tecnologia da informação, alterações estruturais 

surgidas nos negócios e na economia dos países emergentes, formação de blocos econômicos 

e o fenômeno da globalização. (NOVAES, 2001) 

 

2.2.1.4 QUARTA FASE 

 

Novaes (2001) salienta que nas três primeiras fases da logística, a integração entre os 

vários agentes da cadeia de suprimentos se dava basicamente em termos puramente físicos e 

operacionais: troca de informações, fluxos de produtos e de dinheiro, acerto de preços e de 

responsabilidades. Na quarta fase da logística ocorre um salto quantitativo de grande 

importância: as empresas da cadeia de suprimentos passam a tratar a questão logística de 

forma estratégica, ou seja, em lugar de aperfeiçoar pontualmente as operações, focalizando os 

procedimentos logísticos como meros geradores de custo, passaram a buscar soluções novas, 

usando a logística para ganhar competitividade e induzir novos negócios. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS NA EMPRESA 

 

Segundo Ching (1999), com o passar dos tempos, os gestores passaram a reconhecer 

cada vez mais a importância do conhecimento sobre logística, uma vez que começam a 

compreender como funciona o fluxo contínuo de materiais na empresa, as relações do tempo 

de estocagem na produção e distribuição dos materiais bem como o direcionamento de suas 
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ações de planejamento ao maior controle no gerenciamento das atividades de produção, 

transporte, embalagem, compras, armazenamento e distribuição. 

Ainda sobre o assunto o autor discorre que é por meio da gestão adequada das 

atividades primárias5 com as atividades de suporte, que a logística empresarial vai atender ao 

objetivo de proporcionar ao cliente produtos e serviços que satisfaçam suas necessidades. É 

pela coordenação coletiva e cuidadosa dessas atividades relacionadas com o fluxo de produtos 

e serviços, que a empresa está obtendo ganhos significativos, tais como, redução dos estoques, 

do tempo médio de entrega e da produtividade. 

 

2.3.1 ATIVIDADES LOGÍSTICAS 

 

Segundo Ballou (2007) o sistema de logística é composto por várias atividades 

(subsistemas) como podemos destacar: compras, controle de estoques, armazenagem, 

distribuição e transporte. Na seqüência deste tópico, será detalhado o funcionamento e a 

importância de cada uma dessas atividades. 

 

2.3.1.1 AS ATIVIDADES DO SUBSISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES 

 

O objetivo do controle de estoques, segundo Dias (1993), é o de otimizar o 

investimento nessa área, aumentando o uso eficiente dos meios internos da empresa, 

minimizando as necessidades do capital investido. 

Segundo Viana (2002), pode-se definir estoque como os materiais, mercadorias ou 

produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das 

necessidades dos usuários para a continuidade das atividades da empresa, sendo o estoque 

gerado, consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com exatidão. 

 Segundo o referido autor, a gestão de estoques é um conjunto de atividades que visa o 

pleno atendimento das necessidades da empresa, com a máxima eficiência e o menor custo, 

sendo seu objetivo fundamental a busca do equilíbrio entre estoque e consumo, o qual só será 

obtido por meio das seguintes regras: 

 

                                                           
5 Segundo Ching (1999) Atividades Primárias – são atividades essenciais para o cumprimento da função 
logística, como no caso da gestão de estoques e processamento de pedidos e a atividade de suporte tem por 
objetivo auxiliar o desenvolvimento das atividades primárias. 
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1. Impedimento da entrada de materiais desnecessários, mantendo-se em estoque 

somente os materiais de real necessidade para a empresa;  

2. Centralização de informações que possibilitem o permanente acompanhamento das 

atividades de gestão;  

3. Definição dos parâmetros de cada material incorporado ao sistema de gestão de 

estoques, determinando níveis de estoque respectivos (máximo, mínimo e de 

segurança);  

4. Analisar e acompanhar a evolução dos estoques da empresa, desenvolvendo 

estudos estatísticos a respeito;  

5. Desenvolver e implantar a política de padronização de materiais;  

6. Ativar o setor de compras para que as encomendas referentes a materiais com 

variação nos consumos tenham suas entregas aceleradas. 

 

Sobre o assunto, Dias (1993) comenta que para organizar um setor de controle de 

estoques deve-se receber, armazenar e atender a solicitação dos materiais estocados de acordo 

com as necessidades; manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados 

dos materiais estocados e identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

 

2.3.1.2 AS ATIVIDADES DO SUBSISTEMA DE ARMAZENAGEM 

 

 Segundo Ballou (2007), a armazenagem de produtos é um dos componentes essenciais 

do composto de atividades logísticas, podendo os seus custos absorver de 12 a 40% das 

despesas logísticas de uma empresa. Entre uma operação de compras e distribuição de 

produtos existe a necessidade de estocagem por certo período de tempo (seja ele curto ou 

relativamente longo, dependendo dos objetivos e segmento da empresa). 

 O autor ainda discorre que uma das funções primordiais do sistema de armazenagem é 

o abrigo de produtos, onde existe a guarda de estoques (gerados pelo desbalanceamento entre 

oferta e demanda, providenciando proteção para as mercadorias), além de uma longa lista de 

serviços associados, como manutenção de registros, rotação de estoques e reparos. 

 Aguilar e D`Alessio (1997), enfatizam que o subsistema de armazenagem é composto 

pelas atividades de recepção, classificação, guarda, manipulações eventuais e o gerenciamento 

dos materiais. Sobre o assunto, os autores salientam que a prática de armazenagem tem por 

objetivo conservar as características dos materiais (tal como da sua apresentação ao seu 

ingresso no estoque) e durante sua permanência no armazém até o seu uso nos procedimentos 
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com o paciente, as condições de uso devem estar ótimas de maneira que possam exercer a 

função terapêutica esperada. 

Os autores ainda destacam que o subsistema de armazenamento deve assegurar uma 

rápida localização, uma identificação segura e um máximo aproveitamento do espaço. 

Viana (2002) complementa esse raciocínio enfatizando a importância de avaliar as 

questões quanto ao espaço físico e o layout para estocagem, os itens de estoque, os critérios 

de armazenagem, o controle de materiais perecíveis, o manuseio de materiais perigosos e o 

controle físico dos estoques. 

 Segundo o autor, a armazenagem pode ser simples e complexa, isso dependendo de 

algumas características intrínsecas dos materiais, a armazenagem torna-se complexa. 

Ainda sobre o assunto o autor salienta que os materiais armazenados estão sujeitos a 

determinados eventos, os quais poderão originar transformações e/ou alterações que resultarão 

em inutilização, causando sérios prejuízos às empresas.nesse sentido, cita-se: 

 

a) Combustão espontânea: refere-se aos materiais, em particular aos produtos 

químicos, que por sua natureza podem inflamar-se e entrar em combustão. 

b) Compressão ou achatamento: quando os materiais são colocados em grandes pilhas 

ou, então, acondicionados em excesso nas prateleiras, dado à fragilidade de suas embalagens, 

por exemplo, pode ocorrer deformação, como ocorre com as caixas de papelão e outros 

envoltórios similares. 

c) Decomposição: quando os materiais ou matérias-primas alteram-se em virtude de 

fenômenos específicos. 

d) Empenamento: deformação em suas linhas originais. 

e) Outros, como: evaporação, excessos de calor, luz, explosão, oxidação etc. 

 

Talvez, por esse motivo, o maior dos problemas na armazenagem seja o da 

conservação. Segundo Viana (2002), temperatura e a umidade são os fatores que 

desencadeiam a maioria dos problemas. Um produto metálico ou contendo componentes 

metálicos, se não for adequadamente protegido, pode sofrer danos por corrosão, durante o 

transporte e armazenamento, mesmo antes da sua utilização. A danificação pode tornar o 

produto completamente inadequado ou susceptível de reparos. Em qualquer dos casos, sua 

utilização fica comprometida com os inevitáveis transtornos. Uma inadequada proteção contra 

corrosão, pode, assim, dar um fim prematuro a materiais, causando prejuízos que, na maioria 

das vezes, poderiam ser evitados. 
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A importância que o assunto representa origina procedimentos próprios. A solução do 

problema está na elaboração de critérios que contemplem, entre outros, os seguintes tópicos: 

 

1. Inclusão de necessidades de proteção e embalagem nas especificações de compras; 

2. Inspeção de proteção e/ou embalagem, por ocasião do recebimento; 

3. Critérios de armazenamento; 

4. Verificação das condições de proteção; 

5. Critérios para preservação. 

 

Segundo Faria e Costa (2005) há um grande esforço por parte das empresas para 

minimizar o uso dos locais de armazenagem, com o objetivo de sincronizar a produção com a 

demanda do consumidor, visando a evitar o acúmulo dos estoques ao longo da cadeia para 

que obtenham custos menores, carregamentos e descarregamentos mais freqüentes e giro mais 

rápido de estoque. 

Ainda sobre o assunto os referidos autores destacam que de acordo com o Instituto dos 

Contadores Gerenciais – IMA (1989), há numerosos fatores que contribuem para a 

determinação dos custos de armazenagem, tais como: 

1. Características de recebimento: contemplando volumes por grupo de produtos, 

modo de transporte, características da carga etc; 

2. Características de acondicionamento (estocagem – quantidade por pallet, 

empilhamento de pallet, temperatura requerida etc); 

3. Características de seleção de pedido ou embarque – volume por grupo de produto, 

quantidade de lote de pedido, modo de transporte, taxa de atendimento de pedido e tempo de 

atendimento; 

4. Necessidades de etiquetagem; 

5. Características de re-embalagem (bens danificados e especiais); 

6. Necessidade de mão-de-obra direta e de equipamentos; e 

7. Necessidade de recursos indiretos (supervisão, manutenção de equipamentos, 

limpeza, segurança, suprimento etc) 

 

 Além de considerar esses itens, o esquema de armazenagem escolhido por uma 

empresa depende primordialmente da situação geográfica de suas instalações, da natureza de 

seus estoques, tamanho e respectivo valor. 
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2.3.1.4 AS ATIVIDADES DO SUBSISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

 

O sistema de distribuição, historicamente, apresenta problemas comuns que vão desde 

o planejamento, englobando os depósitos, coleta e distribuição, até as operações de controle. 

Costuma ser a atividade mais importante em termos de custo para a maioria da empresas, pois 

absorve cerca de dois terços dos custos logísticos, (BALLOU, 2007). 

 Sobre o assunto, Novaes (2001) discorre que o objetivo geral da distribuição física é o 

de levar os produtos certos, para os lugares certos, no momento certo e com o nível de serviço 

desejado, pelo menor custo possível. 

Ainda sobre o assunto Viana (2002) menciona que entre as muitas formas de se 

estruturar a distribuição física, pode-se destacar os seguintes seguimentos. 

• Os depósitos regionais e de mercadorias em trânsito: recebimento, armazenagem e 

expedição de materiais.  

• A movimentação de materiais: manuseio interno dos depósitos, movimentação 

interna e externa dos depósitos e terminais e centros de distribuição. 

• O sistema de embalagem e acondicionamento: embalagem de proteção e 

acondicionamento, material de embalagem, serviços de carpintaria, mecanização 

de embalagem e enchimento. 

 

Direcionando o assunto para a temática hospitalar, o qual é objeto central desse 

estudo, cita-se Ribeiro (2005), que comenta a respeito de um dos maiores desafios para o 

administrador hospitalar está em atender adequadamente às necessidades da sua instituição. 

Nesse sentido, Ribeiro (op cit) questiona: como atender logisticamente serviços diversos de 

apoio, como hotelaria, higienização, nutrição e dietética, lavanderia e manutenção; E os que 

são a essência do negócio do prestador de serviço de saúde, como atendimento ao cliente, 

serviços auxiliares de diagnósticos, hemodiálise, centro cirúrgico, banco de sangue, 

especialidades médicas e tantos outros importantes? 

Segundo Yuk, Kneipp e Maehler (2005) a preocupação com a logística hospitalar vem 

crescendo bastante, pois dela depende a alimentação e o abastecimento de todos os pontos de 

distribuição de medicamentos e materiais médicos – hospitalares dentro do hospital, 

independente do valor. A logística é vital não só para o funcionamento de hospitais, mas para 

todas as organizações, principalmente aquelas que são obrigadas a trabalhar com estoques 

altos. 
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Ainda sobre o assunto, os referidos autores enfatizam que a distribuição racional de 

materiais consiste em assegurar os produtos na quantidade e especificações solicitadas pelos 

usuários de uma forma segura e no prazo estabelecido. 

 Segundo Cavallini e Bisson (2002) apud Yuk, Kneipp e Maehler (2005), um sistema 

de distribuição deve ser racional, eficiente, econômico, seguro e deve estar de acordo com a 

terapêutica prescrita. Quanto maior a eficácia do sistema de distribuição mais garantido será o 

sucesso da terapêutica instaurada no hospital. 

 

2.3.1.5 AS ATIVIDADES DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTES 

 

Alvarenga e Novaes (2000) classificam o subsistema de transportes com um dos mais 

importantes, em razão dos impactos que produz nos custos, no nível de serviços e nas demais 

variáveis do problema logístico. Os autores salientam que no caso brasileiro, a maior parte 

dos fluxos de cargas (cerca de 70%) é transportada pelo modo rodoviário. 

Dias (1993) comenta que a formação dos custos de transporte é condicionada pela 

característica da carga, como a localização, volume, densidade, quantidade a transportar e 

valor unitário da mercadoria, características tecnológicas para manuseio, distância média de 

transporte e condições de segurança desejáveis e as características dos serviços de transporte, 

como a disponibilidade e condições atuais de infra-estrutura (rodovias, ferrovias, hidrovias, 

portos e aeroportos), condições de operação, nível tecnológico do serviço oferecido, 

velocidade, custo relativo do meio de transporte, mão-de-obra envolvida, as perdas e o tempo 

de viagem. 

Ainda sobre o assunto, Viana (2002) enumera as várias modalidades de transporte. 

Para o referido autor, o transporte rodoviário é destinado a cargas que exigem prazos 

relativamente rápidos de entrega; o transporte ferroviário é destinado a cargas maiores, cujo 

fator tempo para a entrega não será preponderante; o transporte hidroviário ou marítimo 

destina-se a cargas cujo tempo de entrega não seja fator preponderante no encarecimento do 

produto; o transporte aeroviário destina-se a cargas, cujo prazo de entrega seja imperioso e 

por último o transporte intermodal requer tráfego misto, envolvendo várias modalidades, com 

parte do percurso podendo ser feita mediante um método e parte mediante outro, motivo pelo 

qual o intermodal constitui a solução para atingir locais de difícil acesso ou de extrema 

distância. 
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2.4 AS VÁRIAS DENOMINAÇÕES PARA LOGÍSTICA 

 

Muitas denominações são apresentadas para o termo logística. Na seqüência, são 

apresentados os conceitos mais usuais para ao final deter-se em profundidade na logística 

hospitalar.  

 

2.4.1 LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO (INBOUND LOGISTICS) 

 

A logística de abastecimento engloba as atividades realizadas para colocar os materiais 

e componentes (nacionais e importados) disponíveis à produção ou distribuição, utilizando 

técnicas de armazenagem, movimentação, estocagem, transporte e fluxo de informações. Suas 

principais questões estão relacionadas ao processo de obtenção de materiais e controle de 

estoques em múltiplos locais (FARIAS e COSTA, 2005). 

 

2.4.2 LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO (OUTBOUND LOGISTICS) 

 

A logística de distribuição abrange a administração do centro de distribuição, 

localização de unidades de movimentação nos seus endereços, abastecimento da área de 

separação de pedidos, controle da expedição, transporte de cargas entre fábricas e centros de 

distribuição e coordenação dos roteiros de transporte (D´ALVIA, 2000). 

 

2.4.3 LOGÍSTICA DE PLANTA, INTERNA OU OPERATIVA 

 

A logística de planta envolve todas as atividades realizadas no suporte logístico à 

produção, envolve todo o fluxo de materiais e componentes na manufatura dos produtos em 

processo acabados para a Logística de Distribuição. (FARIAS e COSTA, 2005). 

 

2.4.4 LOGÍSTICA DE MANUFATURA (MANUFACTURING LOGISTICS) 

 

A logística de manufatura corresponde à atividade que administra a movimentação 

para abastecer os postos de conformação e montagem, segundo ordens e cronogramas 

estabelecidos pela programação da produção. Desova das peças conformadas como semi-

acabados e componentes e armazenagem nos almoxarifados de semi-acabados. Deslocamento 
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dos produtos acabados no final das linhas de montagem para os armazéns de produtos 

acabados. (D´ALVIA, 2000) 

 

2.4.5 LOGÍSTICA REVERSA (REVERSE LOGISTICS) 

 

A logística reversa corresponde às atividades e habilidades gerenciais logísticas 

relacionadas à redução, administração e disposição de detritos, perigosos ou não, derivados de 

produtos ou embalagens. A distribuição reversa faz com que os produtos e informações sigam 

na direção oposta das atividades logísticas normais. Historicamente, o processo logístico 

termina uma vez que o produto alcança o consumidor. A logística reversa mistura as 

atividades da logística clássica com as atividades da logística conservadora, executando 

atividades de reciclagem e controle as quais preservam o meio ambiente e conservam as 

matérias primas. (D´ALVIA, 2000) 

 

2.4.6 LOGÍSTICA INTERNA 

 

Segundo Souza (2002), a logística interna refere-se a todo o processo de recebimento, 

guarda e distribuição dos materiais utilizados dentro da organização. 

Ainda sobre o assunto, o autor salienta que a logística interna é responsável pelo 

atendimento dos recursos materiais utilizados dentro da organização; ela também é 

responsável pela otimização das tarefas, permitindo a redução do tempo, entre atividades 

desenvolvidas pelos funcionários da organização, através da eliminação de espaços e entrega 

na quantidade ideal bem como pela interação dos demais setores da organização. A  logística 

interna aproxima os setores da empresa, discutindo a aplicação e o uso dos produtos na 

execução de suas tarefas. 

 

 

2.4.7 LOGÍSTICA HOSPITALAR 

 

Segundo Pereira (2002), é perceptível para a sociedade, e especialmente para os 

usuários do serviço médico-hospitalar, que os hospitais precisam estar sempre preparados 

para cuidar de demandas extremas.  

É diante de situações críticas que a competência da empresa hospitalar é testada. 

Assim, a área de gerenciamento de estoque deve estar preparada para responder às 
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necessidades de todos pacientes, em especial dos que ingressam pela porta da emergência, 

sem hora marcada. Esse tipo de demanda coloca a prestação do serviço médico-hospitalar no 

rol das atividades mais complexas no mercado responsável por preservar a saúde e a vida dos 

pacientes. Essa responsabilidade vital é que torna a eficiência e eficácia6 do gerenciamento de 

estoques essencial para o sucesso dos objetivos do hospital. 

Ainda sobre o assunto, o referido autor comenta que a necessidade de se adotar 

inovações no sistema de logística de qualquer hospital, em última instância, está relacionada 

com um fato extremamente sensível: da eficiência e da eficácia dessa atividade depende, 

muitas vezes, a própria vida do paciente. 

 Segundo Ribeiro (2005), a logística hospitalar representa um dos maiores desafios da 

administração hospitalar, principalmente quando se avalia o tamanho da sua importância em 

atender às necessidades do hospital, seja no serviço de apoio, higienização, lavanderia, 

manutenção bem como os auxiliares de diagnósticos, hemodiálise, centro cirúrgico, banco de 

sangue, especialidades médicas e tantos outros importantes. 

 Pereira (2002) salienta que é preciso mudar a cultura logística nos hospitais 

brasileiros, que em sua maioria, subestimam a importância da área de gerenciamento de 

estoques. Questiona-se assim, até que ponto a desatenção desses gestores pode levar a perdas 

na qualidade da prestação dos serviços médico-hospitalares bem como provocar prejuízos 

financeiros para essas organizações. 

Com base no que foi discorrido até o momento, pode-se inferir que um dos principais 

objetivos dos hospitais é o de melhorar a condição da saúde de seus pacientes e que para tanto 

necessita de ferramentas de gestão capazes de minimizar os traumas do internamento.  

Nesse caso específico, a logística hospitalar utilizada como ferramenta de gestão pode 

em determinado momento, assegurar-se de que todos os recursos necessários para o 

tratamento dos pacientes estejam disponíveis no lugar certo e na hora certa. Para tanto, é 

necessário que haja um eficiente esquema de planejamento das atividades de compras, 

armazenagem, gerenciamento de materiais em estoque bem como na distribuição desses 

materiais destinados ao uso em atividades hospitalares. Por conseqüência, um bom sistema de 

gerenciamento dessas atividades deve procurar minimizar os elevados custos com a 

manutenção desses estoques. 

                                                           
6 Para fins deste estudo entende-se por eficiência garantir as entregas dos materiais médico-hospitalares no local 
certo na hora certa. A eficácia por seu termo corresponde a garantir a não ruptura do estoque, evitando assim, 
colocar em risco a vida do paciente.  
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É comum em um hospital o uso contínuo de uma infinidade de materiais de uso 

técnico específico. Caso o responsável por essa atividade não possua um amplo conhecimento 

sobre o manuseio e gerenciamento desses itens, podem ser criados problemas não só para 

quem trabalha diretamente com os materiais como para quem se utiliza dos serviços 

prestados.  

Como exemplo, pode-se citar o caso de alguns materiais de uso laboratorial os quais 

necessitam seguir algumas regras de segurança. Segundo Franchetti (2002) o armazenamento 

de materiais químicos deve seguir as seguintes regras: 

 

1. Deve-se manter um inventário atualizado dos produtos químicos estocados no 

almoxarifado com um amplo acompanhamento dos prazos de validade e identificação 

dos tipos de produto; 

2. O local de estocagem deve ser amplo, ventilado, com exaustão, duas portas de saídas, 

instalações elétricas a prova de explosões e com prateleiras seguras; 

3. Deve-se evitar a armazenagem de reagentes em lugares altos e de difícil acesso; 

4. Os líquidos voláteis não devem ser estocados em locais que recebem luz; 

5. Devem-se estocar os produtos em família e distantes cerca de 0,50cm a 1,0 metro; 

6. Éteres, parafinas e olefinas formam peróxidos quando expostos ao ar portanto não 

devem ser estocados por tempo demasiado, além de deverem ser manipulados com 

cuidado. 

7. Ao utilizar cilindros de gases, o transporte deve ser feito em carrinhos apropriados. 

Durante o seu uso ou estocagem os mesmos devem ser mantidos presos à bancada ou 

parede. Cilindros com as válvulas emperradas ou defeituosos devem ser devolvidos ao 

fornecedor. 

8. As vidrarias não devem ser armazenadas juntamente com reagentes. 

 

Sobre o assunto, Ching (1999) ressalta que a falta de profissionais que dominem e 

possuam habilidades para planejar, executar e analisar todas as atividades de forma integrada, 

culmina em problemas referentes ao armazenamento inadequado, erros de cálculo nos relato 

rios de entrada e saída de materiais, erros gerados no recebimento, esquecimento e atraso na 

emissão de documentos relativos à entrada e saída de material e procedimentos de    contagem 

física inadequados. 
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2.5 ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALMOXARIFADO 

 

Viana (2002) analisa que a amplitude da administração de materiais pode ser 

identificada esquematicamente através de seis pontos: 

a) A atividade de cadastramento visa a cadastrar os materiais necessários à 

manutenção e ao desenvolvimento da empresa, o que implica o reconhecimento perfeito de 

sua classificação, estabelecimento de codificação e determinação da especificação, 

objetivando a emissão de catálogo para utilização dos envolvidos nos procedimentos de 

Administração de Materiais. 

b) A atividade de gestão visa ao gerenciamento dos estoques por meio de técnicas que 

permitam manter o equilíbrio com o consumo, definindo parâmetros e níveis de 

ressuprimento e acompanhando sua evolução. 

c) A atividade de compras tem por finalidade suprir as necessidades da empresa 

mediante a aquisição de materiais e/ou serviços, emanadas das solicitações dos usuários, 

objetivando identificar no mercado as melhores condições comerciais e técnicas. 

d) A atividade de recebimento visa a garantir o rápido desembaraço dos materiais 

adquiridos pela empresa, zelando para que as entradas reflitam a quantidade estabelecida, na 

época certa, ao preço contratado e na qualidade especificada nas encomendas. 

e) A atividade de armazenagem visa a garantir a fiel guarda dos materiais confiados 

pela empresa, objetivando sua preservação e integridade até o consumo final. 

f) A atividade de inventário físico visa ao estabelecimento de auditoria permanente de 

estoques em poder do almoxarifado, objetivando garantir a plena confiabilidade e exatidão de 

registros contábeis e físicos, essencial para que o sistema funcione com a eficiência requerida. 

 

2.5.1 CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 

 Segundo Viana (2002), a classificação de materiais é o processo de aglutinação de 

materiais por características semelhantes. Para o referido autor, grande parte do sucesso no 

gerenciamento de estoques depende fundamentalmente de bem classificar os materiais da 

empresa. 

 Para Barbieri e Machline (2006), os principais objetivos específicos da classificação 

de materiais são os seguintes: 

 

1. Identificar o material certo para o usuário e a organização; 
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2. Organizar o processo de aquisição, guarda e manuseio dos materiais; 

3. Facilitar a comunicação com fornecedores, usuários e os setores contábil e financeiro; 

4. Estabelecer instrumentos de planejamento e de controle apropriados; 

5. Reduzir custos com material; 

6. Melhorar o nível de serviço. 

 

Ainda sobre o assunto, Viana (2002) salienta que se pode classificar os materiais por: 

a) tipo de demanda; b) demanda não previsível ou de não estoque7; c) materiais críticos; d) 

pelo nível de perecibilidade e de periculosidade; e) tipo de estocagem; f) dificuldade de 

aquisição e pelo tipo de mercado fornecedor. 

Com base nesses tipos de classificação pode-se distribuir esses materiais através do 

diagrama de Pareto8, também conhecido pro curva ABC. Segundo Barbieri e Machline (2006) 

o objetivo da classificação ABC é fornecer informações para que se possa estabelecer 

políticas, objetivos e controle diferenciados conforme a importância de cada item em relação 

ao valor de utilização dos itens. 

O sistema ABC baseia-se na divisão dos materiais por classes: 

 

• Classe A: Grupo de itens que têm uma maior importância e devem ser tratados com 

atenção especial, os materiais que compõem esse grupo representam o maior valor em 

termos de consumo, sendo o de menor quantidade. 

• Classe B: Grupo de itens que vivem numa situação intermediária entes os de classes A 

e C. 

• Classe C: Corresponde ao grupo de itens de menos importância, representando o 

menor valor de consumo, porém, estão em maior quantidade, financeiramente são 

menos importantes, o que justifica uma menor atenção em seu gerenciamento. 

 

                                                           
7 São os tipos de materiais que normalmente não chegam a ter uma demanda significativa ao ponto de deverem 
ser comprados em larga escala e estocados em local apropriado. Normalmente esses tipos de materiais são 
comprados consumidos no mesmo momento. 
8 Segundo Viana (2002) trata-se de um método cujo fundamento é aplicável em qualquer situação em que seja 
possível estabelecer prioridades, como uma tarefa a cumprir mais importante que outra, uma obrigação mais 
significativa que outra, de modo que a soma de algumas partes dessas tarefas ou obrigações de importância 
elevada representa, uma grande parcela das obrigações totais. 
Vilfredo Pareto, foi um economista, sociólogo e engenheiro italiano nascido em 1848 e falecido em 1923. 
Destacou-se por estudar a distribuição de renda entre a população do sistema econômico do seu país e de países 
capitalistas, bem como naqueles onde imperavam relações feudais ou de capitalismo nascente, estabelecendo um 
princípio, segundo o qual o maior segmento da renda nacional concentrava-se em uma pequena parte da mesma 
renda.   
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Quando se trata sobre material médico-hospitalar, deve-se avaliar o uso desse sistema 

num hospital, pois, independente do grupo em que estejam todos os itens, eles são de 

fundamental importância, devendo ser gerenciados com maior critério de organização e 

controle, visto que um procedimento médico-cirúrgico pode não acontecer pela falta de um 

desses itens, independente do grupo em que esteja. 

Barbieri e Machline (op cit) utilizam também outra forma de classificação do estoque, 

a qual varia de acordo com o grau de criticalidade, conhecida como Classificação XYZ 

Para os citados autores, essa classificação tem por critério o grau de criticalidade ou 

imprescindibilidade do material para as atividades em que eles estarão sendo utilizados, pois a 

falta de determinados materiais pode provocar a paralisação de atividades essenciais e coloca 

em risco a vida das pessoas, o ambiente e o patrimônio da organização. 

Segundo o critério XYZ, os itens da Classe X podem faltar sem acarretar prejuízo ao 

funcionamento de uma empresa, apenas pelo fato de poderem ser substituídos com facilidade. 

Os itens da Classe Y representam um nível de criticidade médio, por poderem ser substituídos 

por itens de mesma equivalência. Os itens pertencentes à Classe Z correspondem aos mais 

críticos. Sua falta pode provocar transtornos e até a paralisação de atividades básicas e 

essenciais, colocando em risco a vida das pessoas. Sua falta não pode ser substituía por 

similares.  

Ao se analisar o uso dos sistemas ABC/XYZ, deve-se agir com parcimônia, pois o uso 

de um método pode servir para uma empresa e não servir para outra, sendo comum que um 

administrador faça as devidas adaptações à realidade da sua empresa, principalmente quando 

se trata de um hospital. 

 

2.5.2 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 

O detalhamento completo de um material (descrição das características de um 

material), no intuito de distingui-lo de seus similares, evita a compra de um item em 

desacordo com as necessidades da empresa, daí a importância da especificação de materiais. 

Conforme Barbieri e Machline (2006), por especificação, entende-se a atividade 

voltada para identificar e individualizar os materiais. Nesse sentido, especificação significa 

identificação das características e propriedades de um dado material. Significa também a 

definição dos requisitos que um material, produto ou processo deve apresentar para cumprir 

uma dada finalidade. 
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 Os autores salientam que uma descrição adequada permite eliminar confusões com 

materiais similares e facilita a comunicação entre pessoas. 

 Complementando, Viana (2002) comenta que a especificação adquire preponderância, 

visto que dela depende o ressuprimento necessário às atividades da empresa. Quando ela 

ocorre de forma detalhada e completa, evita a compra de materiais em desacordo com as 

necessidades e, por outro lado, os compradores não necessitam distribuir “amostras” para 

cotação. 

 Viana (2002, pg 74) conceitua especificação com a “descrição das características de 

um material, com a finalidade de identificá-lo e distingui-lo de seus similares”. 

 A especificação propicia, entre outras, facilidades às tarefas de coleta de preços, 

negociação empreendida pelo comprador com o fornecedor, cuidados no transporte, 

identificação, inspeção, armazenagem e preservação dos materiais, apresentando um conjunto 

de condições destinadas a fixar os requisitos e características exigíveis na fabricação e no 

fornecimento de materiais. 

O autor também destaca que a especificação conduz ao termo padronização, que é 

considerada uma forma de normatização, a qual consiste na redução do número de tipos de 

produtos ou componentes, dentro de uma faixa definida, ao número que seja adequado para o 

atendimento das necessidades em vigor em uma ocasião cujos seus objetivos são a diminuição 

do número de itens em estoque, a simplificação de materiais, a diminuição do trabalho de 

compras, a diminuição dos custos com estocagem, a redução nas quantidades de itens em 

estoque, a aquisição de materiais com maior rapidez, entre outros. 

 

2.5.3 CODIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

 

As empresas tendem a se preocupar em identificar rapidamente as grandes quantidades 

e diversidades de materiais existentes nos estoques. Uma das soluções utilizadas é a 

codificação dos itens em uso, através de sistemas numéricos ou alfanuméricos, os quais 

podem traduzir, através de linguagem específica, as características dos materiais de maneia 

clara e objetiva. 

Segundo Viana (2002), a codificação de materiais tem por objetivos evitar a 

duplicidade de itens no estoque, facilitar a padronização de materiais, facilitar o controle 

contábil dos estoques, permitindo o pleno controle do estoque, de compras e de recebimento. 

 

2.5.4 SIMPLIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO 
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Para Barbieri e Machline (2006), com a simplificação busca-se reduzir a variedade 

desnecessária de materiais que atendem às mesmas finalidades, ou seja, materiais substitutos 

próximos entre si. Os fabricantes oferecem permanentemente uma grande variedade de 

produtos novos e similares, daí a necessidade de proceder a uma rigorosa avaliação das 

opções existentes para selecionar as mais convenientes para a organização e os seus usuários. 

A padronização de materiais segundo os autores, é o processo pelo qual a organização 

torna obrigatório o uso, a compra ou a produção. A padronização deve necessariamente 

resultar das atividades de especificação e simplificação.  

Corroborando o pensamento de Barbieri e Machline, Viana (2002) comenta que entre 

os objetivos da padronização pode-se citar os seguintes: 

 

1. Simplificação de materiais, consistindo na escolha, entre as variedades existentes, de 

um material qualquer, de um ou vários tipos julgados satisfatórios, de modo que esse 

número reduzido de variedades satisfaça às necessidades da empresa. Assim, é 

conseguida a eliminação dos tipos ineficientes, o que torna a padronização um fator 

decisivo contra o desperdício; 

2. Diminuir o trabalho de compras, no qual a padronização conduz à redução do número 

de concorrências, propiciando aos envolvidos nos procedimentos a concentração sobre 

menor quantidade de itens e, conseqüentemente, especialização e melhor nível de 

serviço; 

3. Diminuir a quantidade de itens estocados, reduzindo-se a variedade de itens em 

compra; a padronização permite a diminuição da quantidade de itens a serem 

armazenados; 

4. Adquirir materiais com maior rapidez, onde com a diminuição do número de itens a 

serem adquiridos, reduz-se a quantidade de processos de compra; 

5. Evitar a diversificação de materiais de mesma aplicação, pois a padronização visa 

evitar a diversificação dos materiais possibilitando sua aplicação padronizada em 

locais onde anteriormente se utilizavam materiais diversos; 

 

2.5.5 O USO DO SISTEMA JUST IN TIME NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE 

MATERIAIS 
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Santos e Maçada (1996) informam que o Just-in-Time (JIT) surgiu na década de 40 

como base principal do Sistema de Produção Toyota e foi desenvolvido por Taiichi Ohno. O 

sistema foi aperfeiçoado durante as décadas seguintes até chegar à sua configuração atual. 

Taiichi Ohno (1940), desenvolveu o sistema baseado no sincronismo da produção buscando a 

eliminação de desperdícios e melhoramento contínuo do processo e qualidade. 

Viana (2002) salienta que o Just-in-Time é a produção na quantidade necessária, no 

momento necessário, para atender à variação de vendas com o mínimo de estoque em 

produtos acabados, em processos e em matéria-prima. Em outras palavras, trata-se de filosofia 

de manufatura baseada na eliminação de toda e qualquer perda e desperdício por meio da 

melhoria contínua da produtividade. 

Slack, Chambers, Harland e Harrison (1999) salientam que a filosofia de operações do 

JIT aponta para três pontos-chaves: a eliminação de desperdícios, em que o desperdício pode 

ser definido como qualquer atividade que não agregue valor; o envolvimento dos funcionários 

na produção, visando a fornecer diretrizes que incluem todos os funcionários e todos os 

processos na organização e por último o esforço de aprimoramento contínuo, visando o 

melhoramento de todos os fatores envolvidos em cada uma das fases do mesmo. 

Os autores discorrem que, no ambiente hospitalar, os sistemas JIT são aplicados na 

área de controle de materiais e suprimentos, pois os processos são mais simplificados e 

repetitivos.  

Muitos hospitais americanos utilizam o sistema JIT para a distribuição de materiais e 

suprimentos como, por exemplo, remédios, alimentos e materiais de enfermagem. Outro 

exemplo em hospitais americanos é a distribuição de refeições utilizando o sistema JIT o qual 

permitiu aos pacientes escolherem o que desejam comer em suas refeições um pouco antes de 

serem servidas. Para os hospitais isto significou uma redução nos custos, devido ao 

desperdício de refeições que não eram consumidas bem como uma maior satisfação do que e, 

conseqüente, aumento na qualidade da assistência prestada ao paciente (LAVECCHIA, 1998 

apud SANTOS e MAÇADA 1998).  

Segundo Santos e Maçada (1998), o aumento da qualidade de assistência prestada ao 

paciente traz significativas reduções no tempo de recuperação e permanência no hospital, o 

que diminui custos e riscos de infecções e doenças. 

Slack (1997) apud Santos e Maçada (1998) apresenta outro exemplo da utilização do 

JIT em hospitais ingleses onde o método é empregado na área cirúrgica. Nesse caso, ocorre o 

fornecimento dos materiais cirúrgicos adaptados ao tipo de demanda de cirurgia realizada. 
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Através do estudo realizado pelos autores, pode-se concluir que o método de gestão da 

produção JIT pode ser adaptado para a área de serviços hospitalares, mais especificamente à 

área de gestão de materiais e medicamentos. Foram encontradas características JIT no 

gerenciamento e distribuição de medicamentos e suprimentos no hospital estudado, 

proporcionando vantagens semelhantes às obtidas no setor industrial. Entretanto, o JIT precisa 

ser adaptado às flutuações características do ambiente hospitalar, uma vez que na maioria dos 

hospitais do Brasil utiliza-se os materiais consignados ou de uso especial. 

 

2.6 MECANISMOS DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAIS 

 

Para Chiavenato (2003), o controle é algo universal, inerente a todas as atividades 

humanas, que consiste em um processo que direciona a execução das atividades para o fim 

previamente determinado no planejamento organizacional.  

Compartilhando deste entendimento, Mintzberg (2003) afirma que o planejamento 

organizacional especifica um padrão desejado e o controle tem o propósito de avaliar se este 

padrão foi ou não alcançado.   

Nesse mesmo diapasão, Atkinson et al,( 2000);  Choi, Frost e Meek (1999) e 

Loebbecke e Arens (1991) definem o controle como um instrumento administrativo para que 

as entidades possam obter um bom desempenho e alcançar os seus objetivos.  

Assim sendo, o controle pode ser definido como o meio de garantir que aquilo que foi 

determinado como objetivo organizacional na etapa de planejamento, seja efetivamente 

realizado na etapa de execução, inclusive influenciando os integrantes da entidade para 

caminharem na mesma direção, permitindo que os objetivos organizacionais sejam realmente 

alcançados e da maneira mais efetiva e eficiente.   

Bateman e Snell (1998) definem tipicamente controle como qualquer processo que 

orienta as atividades dos indivíduos na direção da realização de metas organizacionais. Nesse 

sentido, o controle é uma das forças fundamentais que mantêm a organização de pé. 

Segundo os autores, os sistemas de controle destinam-se a medir o progresso na 

direção de um desempenho planejado e, se necessário, a aplicar medidas corretivas para 

garantir que o desempenho esteja alinhado com o objetivo dos administradores. Os sistemas 

de controle detectam e corrigem variações significativas ou discrepâncias nos resultados 

obtidos com base nas atividades planejadas. 
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Complementando Lacombe e Heilborn (2003) comentam que o controle abrange as 

seguintes etapas: 

Padrões de desempenho – que são valores válidos, mensuráveis, compreensíveis, 

significativos e realistas para medir o progresso ou resultado desejado. 

Medidas (aferição de resultado) – correspondem ao registro do trabalho efetuado, à 

medida que vai sendo realizado, de modo que o desempenho (resultado) possa ser comparado 

com o valor padrão estabelecido. 

Interpretação dos resultados – devem ser avaliados em função dos padrões 

estabelecidos. A interpretação envolve não só a comparação dos valores reais com os padrões 

mas também a análise das causas das variações. 

Ação corretiva – pode envolver medidas simples de correção de rumo ou exigir 

mudanças nos processos produtivos ou nos sistemas administrativos: treinamento ou troca de 

pessoas, mudanças na estrutura de organização e, em casos extremos, alterações de vulto nas 

técnicas de gestão ou a reformulação dos planos. 

 

2.6.1 CONTROLE INTERNO 

 

Os controles internos são compostos pelo plano de organização e todos os métodos e 

medidas pelas quais uma organização controla suas atividades, visando a assegurar a proteção 

do patrimônio, exatidão e fidedignidade dos dados contábeis, e eficiência operacional, como 

meios para alcançar os objetivos globais da organização. (SILVA, 2002) 

Crepaldi (2000) afirma que o controle interno corresponde a um sistema que visa 

controlar um sistema ainda maior, no qual são definidos os procedimentos de cada uma das 

atividades necessárias para a operação da empresa. Este sistema de controle compreende o 

plano de organização, os deveres, as responsabilidades e todos os demais métodos e medidas 

adotadas com o intuito de salvaguardar os ativos, verificar a fidedignidade das informações, 

promover a eficiência organizacional e estimular a comunicação e o cumprimento das 

políticas, normas e procedimentos administrativos adotados pela entidade.  

Segundo Lima (2007) o controle interno tem sua natureza eminentemente preventiva; 

torna seu fortalecimento medida estratégica para a substancial redução de fraudes e 

irregularidades na gestão pública. 

O referido autor salienta que deve-se diferenciar o controle interno dos controles 

administrativos. Os controles internos administrativos consistem em um conjunto de 

atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a 
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assegurar que os objetivos das unidades da administração pública sejam alcançados, de forma 

confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos 

objetivos fixados pelo Poder Público. 

Ainda sobre o assunto, o autor enfatiza que o controle sobre transações é o princípio 

que exige o acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, verificando sua 

aderência a diretrizes e normas legais bem como se foram devidamente autorizadas. 

Os controles internos, tomados como sistema, englobam toda a organização e podem 

caracterizar-se como controles contábeis e controles administrativos (CREPALDI, 2000).  

Segundo Silva (2002) os controles administrativos englobam os métodos e 

procedimentos que visam à adesão às políticas estratégicas e à eficiência operacional da 

organização. São instrumentos de controle administrativo o planejamento estratégico, as 

metas de produção, os sistemas de custos e o controle de qualidade, entre outros.  

 

 

2.6.1.1 OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO 

 

 Almeida (2003) salienta que o controle interno representa em uma organização o 

conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 

produzir dados contábeis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da 

empresa. 

De acordo com Oliveira, Perez Jr e Silva (2004), complementado pelos autores Attie 

(1998), Wilson, Roehl-Anderson e Bragg (1999) e Whittington e Pany (1995), para atingir 

seus objetivos, os controles internos devem:  

 

 Salvaguardar os interesses gerais da empresa;  

 Verificar e assegurar os cumprimentos das políticas e normas da companhia;  

 Prevenir a ocorrência de perdas e fraudes, erros e desperdícios;  

 Assegurar eficiente utilização dos recursos da empresa;  

 Estimular a eficiência operacional e de pessoal, mediante a vigilância exercida por 

intermédio dos relatórios;  

 Prover os gestores com informações adequadas, confiáveis de qualidade e tempestivas;  

 Fornecer precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e 

operacionais;  

 Salvaguardar os ativos da empresa, que compreendem os bens e direitos;  
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 Assegurar a legitimidade dos passivos; 

 Garantir que todas as transações sejam reais e sejam registradas apropriadamente, 

tempestivamente e com descrição apropriada;  

 Garantir que as transações sejam autorizadas gerencialmente;  

 

O Controle Interno refere-se não apenas aos aspectos diretamente relacionados às 

funções de contabilidade e finanças, mas sim a todos os aspectos das operações de uma 

empresa. Attie (2006, p.111), traça os quatro objetivos básicos do controle interno (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Objetivos básicos do controle interno 
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Conforme o Decreto Lei 3.591/2000, o Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal visa à avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores 

públicos federais. 

 Segundo Lima (2007) quanto à avaliação da gestão dos administradores públicos 

federais, seu objetivo é provocar a legalidade e a legitimidade dos atos e a examinar os 

resultados no que concerne à economicidade, à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos e operacionais. 

 O autor ainda enfatiza que um dos instrumentais de trabalho mais importantes do 

controle interno é a solicitação de auditoria que são os documentos utilizados para formalizar 

pedidos de documentos, informações e justificativas, emitidos pelo servidor ou equipe antes 

ou durante o desenvolvimento dos trabalhos de campo. 

 

2.6.2 O PROCESSO AUDITORIAL 

 

A Auditoria pode ser entendida como um processo de investigação sistemático, em 

que são obtidas e analisadas evidenciais que permitam ao auditor pronunciar-se sobre a 

conformidade de uma situação vigente com os critérios de comparação selecionados e 

comunicar os resultados aos usuários interessados. (BRITO e FERREIRA, 2006) 

Ainda dentro de um contexto abrangente, Motta (1992) conceitua auditoria da seguinte 

forma: 
[...] o exame científico e sistemático dos livros, contas, 
comprovantes e outros registros financeiros de uma 
companhia, com o propósito de determinar a integridade 
do sistema de controle interno contábil, bem como o 
resultado das operações e assessorar a companhia no 
aprimoramento dos controles internos, contábeis e 
administrativos. 

 

Crepaldi (2000), por seu turno, define auditoria como sendo o levantamento, estudo e 

avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e demonstrações 

financeiras de uma entidade.  

Na opinião de Attie (2006), a auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a 

eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma 

opinião sobre determinado dado. 

Assim de acordo com os fins a que se destina, a auditoria pode ser realizada para: 

confirmar a exatidão das demonstrações contábeis, permitir melhor controle administrativo, 
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atender as exigências legais, verificar o cumprimento das obrigações fiscais, entre outros, 

apurar erros e fraudes (FRANCO e MARRA, 2001). 

Segundo o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, art 239 a auditoria é o 

instrumento de fiscalização utilizado pelo Tribunal para: 

 

I – examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos 

a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial; 

 II – avaliar o desempenho dos órgãos e entidades jurisdicionados, assim como dos 

sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de 

economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados; 

III – subsidiar a apreciação dos atos sujeitos a registro. 

 

 Para Franco e Marra (2007) a auditoria compreende o exame de documentos, livros e 

registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações, internas e externas, 

relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros. 

Os exames são efetuados de acordo com as normas de auditorias usualmente aceitas e incluem 

os procedimentos que os auditores julgarem necessários, em cada circunstância. 

 Crepaldi (2000) entende que pode-se definir auditoria como o levantamento, estudo e 

avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações 

financeiras de uma entidade. Consiste ainda em controlar as áreas-chaves nas empresas, a fim 

de evitar situações que propiciem fraudes, desfalques e subornos, por meio de testes regulares 

nos controles internos específicos de cada organização. 

 Segundo o autor, a auditoria tem por objetivo principal a certificação da veracidade 

das demonstrações financeiras preparadas pela companhia auditada e seu objeto é o conjunto 

de todos os elementos de controle do patrimônio administrado, os quais compreendem 

registros contábeis, papeis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a 

legitimidade dos atos da administração bem como sua sinceridade na defesa dos interesses 

patrimoniais. A auditoria pode ter por objeto, inclusive fatos não registrados 

documentalmente, mas relatados por aqueles que exercem atividades relacionadas com o 

patrimônio administrado cujas informações mereçam confiança desde que possam ser 

admitidas como seguras pela evidência ou por indícios convincentes. 

 Complementando o assunto, Almeida (2003) salienta que os procedimentos de 

auditoria representam um conjunto de técnicas que o auditor utiliza para colher as evidências 

sobre as informações das demonstrações financeiras um dos principais procedimentos de 
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auditorias a contagem física. O referido autor comenta que esse procedimento é utilizado para 

contas do ativo e consiste em identificar fisicamente o bem declarado nas demonstrações 

financeiras. 

 

2.6.3 INVENTÁRIO FÍSICO 

 

 Almeida (2003) destaca que o inventário físico representa um procedimento de 

controle que visa a apurar as responsabilidades das pessoas que custodiam bens da empresa. 

Segundo o autor, esse procedimento é executado pela contagem física dos bens e confronto do 

resultado com os registros de estoque. 

Pozo (2007), analisa que, periodicamente, as organizações efetuam contagem física de 

seus itens em estoques e em processos para comparar a quantidade física com os dados 

contabilizados em seus registros a fim de eliminar as discrepâncias que possam existir entre 

os valores registrados, e o que realmente existe em estoque. O referido autor salienta ainda 

que o inventário pode ser geral ou rotativo. 

 O autor comenta que o inventário geral é elaborado no fim de cada exercício fiscal de 

cada empresa, abrangendo a contagem física de todos os itens de uma só vez. Nesse 

procedimento, geralmente, faz-se necessário a parada total do processo operacional da 

empresa, recebimento, produção e despacho, durante o período de inventário, que pode ser de 

vários dias, dependendo do tamanho da empresa. Essa parada é necessária para que se possa 

efetuar a contagem física de todos os itens de estoque, sem sofrer qualquer interferência e sem 

erros. 

Sobre o assunto Barbieri e Machline (2006) salientam que o correto é realizar 

contagens freqüentes, usando algum esquema que facilite a contagem sem perder de vista o 

objetivo e sem interromper as atividades de recebimento e entrega de materiais. Dá-se o nome 

de inventário rotativo a um tipo de contagem contínua pela qual os itens são contados com 

uma freqüência planejada de acordo com algum critério. 

 Complementado, Viana (2002) enfatiza que os sistemas de controle de estoques estão 

sujeitos a falhas, não havendo garantia de que as quantidades registradas correspondam 

efetivamente às existentes na prateleira. A exatidão é essencial para que o sistema de controle 

funcione com a eficiência requerida.  

 Excluindo as imperfeições que provocam perda de exatidão nos registros em virtude 

de falhas durante a movimentação de materiais, podem ainda ocorrer extravios, furtos e 

perdas por deterioração. Tais fatores em conjunto levam à necessidade de que, 
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periodicamente, seja feita uma verificação para comprovar a existência e exatidão dos 

estoques registrados. 

 Os inventários tornam-se importante instrumento de gerenciamento e por esta razão é 

necessário ter-se a comprovação real da exatidão de seu valor. 

Com tudo, o autor relembra que os almoxarifes devem dedicar especial atenção a 

determinadas funções, entre as quais merecem destaque: procedimentos, recebimento, 

localização e conferência. A exatidão das informações referentes aos sistemas de controle de 

estoque depende do perfeito funcionamento dessa funções. Não há sistema de inventário que 

suporte e garanta a fidelidade de informações quando há distorções nas funções acima 

relacionadas. 

 

2.7 ANÁLISE DOS CUSTOS DA LOGÍSTICA HOSPITALAR 

 

No setor de saúde, as inovações tecnológicas e a descoberta de novas doenças 

produzem uma alteração na relação eficácia/complexidade/custo dos tratamentos médicos. 

Tratamentos eficazes para doenças complexas suscitam exames, equipamentos e 

medicamentos de custo elevado, com o surgimento de duas circunstâncias: (1) os recursos 

econômicos destinados à saúde tornam-se mais escassos com o aumento da sobrevida média 

da população e (2) a capacidade de atendimento encontra-se abaixo das demandas de doentes 

(FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2005).  

No cenário do setor saúde, caracterizado por sucessivas restrições orçamentárias, o 

controle de recursos escassos deve aliar-se à sua utilização eficiente, uma vez que todo 

cidadão utilizará o serviço prestado por uma instituição de saúde, a nível hospitalar ou 

ambulatorial, durante seu ciclo de vida e para manter sua vitalidade (CAVALLINI e BISSON, 

2002). 

Barbieri e Machline (2006) sinalizam que a importância dos estoques na saúde é 

dimensionada não somente pelo seu valor monetário, mas pela essencialidade à prestação de 

serviços a que dão suporte; logo, nesses estoques, não deve haver excessos de medicamentos - 

o que implica alto custo-, nem a falta dos mesmos ou stockout -com a possibilidade de 

ocasionar até o óbito de pacientes. 

Na visão de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), a questão consiste em manter o 

estoque disponível na mesma proporção da demanda, objetivando a redução de custos, já que 

todo e qualquer armazenamento de materiais gera custos. 



 51

Os parâmetros de análise utilizados para diferenciar os procedimentos de controle 

logístico entre um hospital e uma empresa de outro segmento é justamente o custo destinado a 

manter um estoque. Estudos realizados nos Estados Unidos da América pela Arthur De Litle 

(1991 apud Barbieri e Machline 2006) demonstram que 33% dos custos operacionais dos 

hospitais naquele país referiam-se aos suprimentos com medicamentos, alimentos e outros 

materiais. 

Sobre o assunto, Wanke (2004) complementa que a gestão de estoques em 

organizações de saúde - hospitais, clínicas, centros médicos e almoxarifados - vem passando, 

nos últimos anos, por profundas transformações, principalmente nos EUA, União Européia e 

Sudeste Asiático. Wanke (op cit) comenta que nessas regiões, o custo total associado à gestão 

de estoques de medicamentos pode representar entre 35 e 50% do custo operacional total9 

numa organização de saúde e pode consumir entre 16 e 28% do orçamento anual de um 

hospital com mais de 50 leitos. Essa oscilação, em muitos dos casos, varia de hospital para 

hospital, dependendo do seu porte e do seu tipo de especialidade. 

Ainda sobre o assunto, Infante e Santos (2006) comentam que os dados sobre a 

participação dos materiais hospitalares (inclusive medicamentos) no orçamento dos hospitais 

no Reino Unido indicam que ela pode corresponder de 13 a 17% dos custos hospitalares, 

nesse caso não diferindo substancialmente das estimativas brasileiras nas quais os custos 

oscilam em 15% a 25%. Os autores ainda salientam que inúmeros trabalhos apontam a 

economia potencial e os ganhos de qualidade na assistência advindos da racionalização do 

sistema de abastecimento, destacando a importância de incorporar os conceitos de logística e 

cadeia de suprimentos para organizar o sistema produtivo do hospital. 

Nesse sentido cita-se o estudo de Gudat, (2004) o qual verificou que com base nos 

resultados dos estudos sobre controle de custos hospitalares desenvolvidos preliminarmente 

na Alemanha, o autor identificou que ainda existe um potencial de diminuição entre 10% a 

30% do quantitativo de bens utilizados nas atividades hospitalares. (grifo nosso). 

Com base nessa afirmação, pode-se inferir que uma boa gestão da logística hospitalar 

pode contribuir efetivamente para a redução dos custos dessas instituições. 

Percebe-se assim que, uma evolução das ferramentas de gestão de materiais pode 

contribuir de maneira significativa na melhoria da prestação dos serviços hospitalares, 

                                                           
9 O custo operacional total corresponde ao custo referente a manutenção de todas as atividades desenvolvidas 
numa organização de saúde. 
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principalmente quando se envolvem grandes somas de recursos destinados ao funcionamento 

dessas instituições. 

Ao se discorrer sobre as atividades de logística hospitalar interna nos hospitais (sejam 

eles públicos ou privados) pode-se analisar todas as atividades que envolvem seus processos, 

como por exemplo, a solicitação de materiais, o processo de compra, o recebimento das 

mercadorias compradas, a conferência, o cadastro de entrada das mercadorias no 

almoxarifado, o armazenamento adequado das mercadorias, o recebimento das solicitações de 

consumo dos setores, a preparação do pedido, a entrega do material solicitado e o registro da 

saída dos materiais. Para cada uma das atividades supra relacionadas, deve-se avaliar o grau 

de importância o a melhor forma de organização das mesmas, a fim de que se possa construir 

um bom gerenciamento de materiais à logística hospitalar e consequentemente contribuir para 

a redução dos custos destas instituições. 

Nessa última parte do capítulo apresentamos os fundamentos sobre logística 

hospitalar. No capítulo seguinte apresentaremos a metodologia adotada na efetivação da 

pesquisa no Hospital escopo desse estudo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DESENHO METODOLÓGICO 

 

 O objetivo principal desse trabalho é a realização de um estudo sobre os principais 

problemas nas atividades de logística hospitalar interna, focada no almoxarifado de um 

Hospital público da cidade do Recife, no intuito de analisar o seu atual funcionamento, 

estudando meios que viabilizem as melhores propostas para propor ações de implementação 

de alternativas visando à resolução de problemas. Esse estudo não contempla uma análise 

de toda a cadeia de logística do hospital, uma vez que a concentração dos problemas de 

logística instaura-se com uma maior freqüência no setor escopo desse estudo. 

Quanto ao método de abordagem, adotou-se o indutivo, por permitir que a partir das 

observações e levantamentos de determinados fatos e situações ocorridas no Hospital, se 

possa aferir conclusões esperadas através do estudo. 

Segundo Filho e Santos (1998), a indução é um processo que consiste em generalizar 

uma relação de causalidade entre dois fenômenos, ainda que se tenha verificado apenas um 

número de vezes relativamente restrito, e em concluir, da relação causal, a lei. 

Ainda sobre o assunto, Marconi e Lakatos (2004) discorrem que o método indutivo é o 

processo que, com base em um conjunto de dados, permite descobrir e confirmar certas 

hipóteses e leis de caráter geral. A indução caracteriza-se principalmente pelo fato de apoiada 

nos dados, atingir idéias ou leis. 

Quanto ao tipo de estudo, o mesmo caracteriza-se por ser qualitativo, uma vez que 

esse método proporciona um contato mais próximo dos informantes com o ambiente e com a 

situação que está sendo investigada (GODOI, MELLO, SILVA, 2006). 

Segundo Marconi e Lakatos (2004), a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar 

e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências 

de comportamento. 

O estudo ainda se caracteriza como descritivo, pois como salienta Vergara (2006) a 

pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não 

tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. 
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Quanto à estratégia, o estudo assume a forma de estudo de caso, onde busca-se um 

maior detalhamento e profundidade dos fenômenos relacionados aos problemas de logística 

hospitalar interna da instituição. 

 Segundo Patton (2002) o estudo de caso representa um processo de análise. A proposta 

é tornar a análise sobre determinado tema mais compreensiva, sistemática e profunda. Esta 

estratégia corresponde a uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real. A investigação de estudo de caso enfrenta 

uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que 

pontos de dados, e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências (YIN, 2001). 

A pesquisa em tela foi desenvolvida na instituição onde ocorreram os fenômenos 

administrativos e a pesquisa bibliográfica foi fundamentada com base nas principais obras do 

segmento de logística e materiais, complementada através da exploração de artigos 

científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, através de revistas especializadas 

bem como através da internet. 

  

3.2 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados em dois momentos distintos, por meio da realização um 

grupo focal e de entrevistas semi-estruturadas. 

No primeiro momento da pesquisa, buscou-se informações referentes ao 

funcionamento do setor de almoxarifado do hospital in loco, onde houve a possibilidade de 

conhecer melhor seus problemas. Também buscou-se identificar junto aos funcionários e 

terceirizados do setor, discriminados no item 3.4.3 desse trabalho dez pontos mais críticos 

os quais dificultavam a realização das tarefas. Para tanto, optou-se por utilizar-se da 

viabilização de um grupo focal o qual, na visão de Neto, Moreira e Sucena (2002) pode ser 

entendido como uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e 

durante um certo período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do 

público-alvo de suas  investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do 

debate com e entre eles, informações acerca de um tema específico. 

Vergara (2006) complementa que o grupo focal trata-se de um grupo reduzido de 

pessoas com as quais o pesquisador discute sobre o problema a ser investigado, de modo a 

obter mais informações sobre ele, dar-lhe um foco, um afunilamento bem como uma direção 

ao conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. 
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Após a realização do grupo focal, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

alguns funcionários escolhidos da instituição, que possuem ou possuíram uma relação de 

responsabilidade com o almoxarifado do Hospital Recife.  

Segundo Marconi e Lakatos (2004), a entrevista trata de uma conversa entre duas 

pessoas, das quais uma delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. O papel de ambos 

pode variar de acordo com o tipo de entrevista. Todas elas têm um objetivo, ou seja, a 

obtenção de informações importantes e de compreender as perspectivas e experiências das 

pessoas entrevistadas. 

Os autores em questão salientam que a entrevista é semi-estruturada quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 

adequada. É uma forma de explorar mais amplamente a questão. 

O total de entrevistados corresponde a oito pessoas as quais serão identificadas nesse 

estudo como sendo entrevistado Ger. Div. Adm. – Gerente da Divisão Administrativa; Pres. 

Com. Lic.– Presidente da Comissão de Licitações; Prim. Ex. Ger. – Primeira Ex-gerente do 

Setor de Almoxarifado e assim por diante. Os sujeitos da pesquisa foram os ex-gerentes dos 

setores de almoxarifado (a escolha desses profissionais visou contribuir com a pesquisa, uma 

vez que o atual gerente do setor ainda encontrava-se em processo de adaptação, não detendo 

conhecimento suficiente para participar da pesquisa), funcionário do setor, gerente da divisão 

médica, gerente da divisão de enfermagem, gerente de pavilhão, gerente da divisão 

administrativa, presidente da comissão de licitação, todos considerados imprescindíveis para o 

processo de análise e compreensão dos fatos.  

As respostas obtidas, por meio do grupo focal, possibilitaram um maior conhecimento 

dos problemas existentes no almoxarifado do Hospital Recife. A realização das entrevistas 

semi-estruturadas propiciou uma triangulação dos dados obtidos por meio do grupo focal.  

De acordo com Patton (1999) o uso da triangulação, pode ser considerada como uma 

das formas mais eficazes de validação da pesquisa qualitativa, tendo em vista que se busca 

por diversos ângulos e fontes de consulta a validação dos dados obtidos. Como forma de 

reforçar o processo de triangulação, foram retidas fotografias do almoxarifado do hospital 

com o intuito de esclarecer melhor a opinião dos entrevistados. 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 
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Foram realizados o tratamento e a análise dos dados mediante a seleção, categorização 

e interpretação das informações geradas pela pesquisa, as quais proporcionaram um melhor 

entendimento dos fenômenos ocorridos no setor. 

Os dados obtidos por meio do grupo focal foram analisados através da técnica de 

análise de conteúdo. 

As entrevistas foram realizadas separadamente, tiveram uma duração média de 20 

minutos e posteriormente foram transcritas para facilitar a interpretação. Os dados oriundos 

das entrevistas também foram tratados por meio da análise conteúdo  

Segundo Severino (2007) análise de conteúdo é uma metodologia de tratamento e 

análise de informações constantes de um documento, sob forma de discursos pronunciados em 

diferentes linguagens: escritos, orais, imagens, gestos. Um conjunto de técnicas de analise das 

comunicações. Trata-se de se compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das 

comunicações. 

Ao autor ainda salienta que a análise de conteúdo envolve, portanto, a analise do 

conteúdo das mensagens, os enunciados dos discursos, a busca do significado das mensagens. 

As linguagens, a expressão verbal, os enunciados são vistos como indicadores significativos, 

indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às praticas humanas e a seus 

componentes psicossociais. As mensagens podem ser verbais (orais ou escritas), gestuais, 

figurativas, documentais.  

Júnior, Pereira e Filho (2007) complementam que esse método pode ser explicitado 

formalmente, através de material publicado ou preenchimento de instrumentos de pesquisa ou 

não, como no caso de dados obtidos através de entrevistas orais. 

 

O processo de análise se deu da seguinte forma: 

 

1. Na primeira etapa foram analisados os problemas ocorridos no setor com a 

finalidade de descobrir suas causas; 

2. Na segunda etapa foi realizada a aproximação dos problemas da mesma 

espécie com a finalidade de descobrir qual a relação existente entre eles; 

3. Na terceira e última etapa formulou-se um diagnóstico com base nas 

informações geradas nas etapas antecedentes, o qual forneceu subsídios para a 

formulação de alternativas de melhoria no setor quanto aos processos de 

logística hospitalar interna. 
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As fotos utilizadas para ilustrar o depoimento dos entrevistados são resultados da 

observação in loco, revelando detalhes que podem não ter ficado claros durante a realização 

do grupo focal e das entrevistas. 
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O roteiro de entrevista utilizado foi o seguinte: 

 

1. Como você classifica o almoxarifado do Hospital em termos de organização? 

2. Como você avalia o desempenho do setor de almoxarifado quanto à entrega dos materiais 
solicitados pelos setores do hospital? 

3. Você acredita que exista alguma dificuldade, por parte dos funcionários do setor, quanto ao 
manuseio, identificação e dispensa de materiais aos setores do hospital?  

4. Quanto à área física, recurso disponível e pessoal, você classificaria como suficientes para 
atender a toda a demanda do hospital?  

5. Quanto à organização das atividades no setor de almoxarifado, você acredita que existam 
falhas organizacionais?  

6. Como é feito o controle de estoque? Existe algum SIG (Sistema de Informações 
Gerenciais) adaptado às necessidades do setor no controle das entradas e saídas de materiais? 

7. Você tem conhecimento se existe algum tipo de contagem periódica dos itens ou sistema de 
auditoria interna bem como se existem rotinas pré-estabelecidas quanto ao fechamento diário 
ou semanal da movimentação de entradas e saídas de materiais do almoxarifado?  

8. Você tem idéia do quantitativo de itens utilizados pelos setores do Hospital?  

9. No seu entendimento, quais as principais dificuldades enfrentadas pelo almoxarifado 
quanto ao gerenciamento dos estoques do hospital?  

10. Você acredita que exista algum tipo de dificuldade quanto à especificação técnica para 
compra de materiais de uso hospitalar? 

 11. Você acredita que a falta de conhecimento da legislação específica de compras públicas 
dificulta o entendimento entre os setores supridos pelo hospital e o setor de almoxarifado? 

12. Existe algum tipo de risco quando o material solicitado não existe em estoque. 
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3.4. APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Por motivos éticos a identidade do hospital será mantida em sigilo, sendo aqui 

denominado de Hospital Recife. 

 

3.4.1 FUNDAÇÃO DO HOSPITAL E ESTRUTURA FÍSICA 

  

O Hospital foi fundado no ano de 1884, passando a Hospital das Clínicas em 1964. 

Trinta anos depois, tornou-se Hospital Universitário. 

  A estrutura de seus pavilhões possui mais de 28.000 m², além de uma área 

suplementar de mais de 5.200 m² destinada exclusivamente ao ensino e à pesquisa. 

 

3.4.1.2 ESTRUTURA ASSISTENCIAL 

 

 Sua estrutura assistencial é composta por 508 leitos, distribuídos em diversos serviços. 

oncologia, AIDS, isolamento de doenças infecto-contagiosas, cirurgia geral, pneumologia, 

clínica médica, urologia, pediatria, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia vascular, oftalmologia, 

otorrinolaringologia e outros. Os serviços ambulatoriais, com atendimento diário de cerca de 

1.000 pacientes, são distribuídos nas seguintes especialidades: cardiologia, oncologia, 

pneumologia, cirurgia geral, doenças infecciosas e parasitárias, endocrinologia, 

gastroenterologia, nefrologia, urologia, proctologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 

bucomaxilofacial, reumatologia, psiquiatria, geriatria, neurologia, dermatologia, doença de 

Chagas e outros. 

 

3.4.1.3 ESTRUTURA FUNCIONAL 

 

O Hospital é vinculado a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – 

SECTMA.  

A manutenção de suas atividades é mantida através da subvenção do Ministério da 

Saúde, transferida da esfera pública estadual pela Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco – SES. 

Seu quadro funcional efetivo é composto por médicos, profissionais de nível superior 

(psicólogos, farmacêuticos, nutricionais, enfermeiros, entre outros), profissionais de nível 

administrativo, profissionais de nível médio (técnicos de enfermagem, perfusão, laboratório, 
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raios X, entre outros) e profissional de nível elementar (auxiliar de manutenção, porteiro, 

copeiro, serralheiro, entre outros) totalizando 2.260 servidores. 

 O quadro funcional de apoio é composto por 304 terceirizados, distribuídos nos 

serviços de manutenção, limpeza, maqueiros, vigilância, etc., além de 176 bolsistas 

(enfermagem, raio X, laboratório, administrativo, etc.). 

 Comandado por um Diretor Médico, eleito a cada quatro anos, a gestão é subdividida 

entre quatro coordenações - Administrativa, Médica, de Serviços Técnicos e Enfermagem. As 

tomadas de decisão são submetidas, em reuniões, aos seus membros, das quais participam o 

Diretor, Vice-diretor, Coordenadores e Assessores. 

 

3.4.1.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

O hospital é referência no Norte-Nordeste em cirurgia torácica, oncologia, radioterapia 

e quimioterapia, tratamento do câncer infantil, doenças infecto-parasitárias adultas e 

pediátricas, AIDS, transplante hepático, tratamento de obesidade mórbida, entre outros. É 

cadastrado, também, como “Centro de Referência em Assistência ao Idoso”. 

 Abarca serviços de tratamento de alta complexidade em: AIDS, AIDS-DIA, 

oncologia, cirurgia oncológica, câncer de colo uterino, radioterapia, quimioterapia, 

gastroplastia, obesidade mórbida, transplante de fígado, UTI Pediátrica, UTI Geral, UTI 

especializada em doenças infecto-contagiosas em geral. 

 Possui ainda um Centro de Estudos, um Núcleo de Epidemiologia, bem como um 

serviço de pesquisa clínica. Possui mais de dez programas de residência e cursos de 

especialização. Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica dispondo nos serviços de: 

autônomo patológico, broncofibroscopia, endoscopia digestiva, colonoscopia, fisioterapia 

motora e respiratória, fonoaudiologia, laboratórios de câncer pediátrico (composto de 

laboratórios de citogenética, biologia molecular imunofenotipagem e imunoistoquímica, 

dietoterapia, psicologia, radiologia, serviço de mamografia, terapia ocupacional e 

videolaparoscopia). 

 

3.4.2. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO TEMA 

 

O trabalho administrativo desenvolvido num hospital, por vezes, torna-se difícil pela 

falta de entendimento por parte do seu corpo clínico, dos procedimentos que devem ser 

adotados, culminando no negligenciamento dos processos administrativos ao ponto de 
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comprometer os elementos básicos da administração principalmente quando se trata do 

processo de tomada de decisão e planejamento na área de logística hospitalar.  

Segundo Oliveira (1998), a maioria dos hospitais conta com uma direção 

administrativo-financeira ocupada por médicos que não possuem preparo técnico para 

administrar uma empresa de tamanha complexidade administrativa. 

Ainda sobre o assunto, o consultor da SBS consultoria especializada em gestão, Jacson 

da Silva Fischer disse que: “No Brasil, os hospitais estão entre os setores mais atrasados 

quando se fala em administração”. Somente 1% dos hospitais brasileiros possui administração 

profissional, que conta com administrador hospitalar graduado e que possui uma visão 

dinâmica e futurista (OLIVEIRA, 1998).  

 

Segundo Cerri (1998, apud ABBAS, 2001, p. 14):  

 
Somos extremamente lentos na tomada de decisão e na implantação de soluções. 

Possuímos lideranças fortemente engajadas na busca de soluções, mas, algumas 

vezes, destoantes frente às formas de conquistar o que é o objetivo comum. Como 

entidades representativas, temos que alterar as diretrizes paternalistas com as quais 

temos conduzido nossas ações, até porque não estamos aparelhados, no momento, 

para isso. Carecemos também de profissionalização. Os hospitais, independente do 

porte ou localização, precisam de orientação bem formada que contribuam para o 

seu amadurecimento como empresas. 

 

É comum que o escopo das preocupações da direção dos hospitais, normalmente seja 

direcionado às práticas médicas, ficando os processos administrativos por vezes em segundo 

plano. 

Ching (2001) completa esse raciocínio afirmando que a preocupação e atenção dos 

gestores em instituições de saúde estão mais concentradas com as práticas médicas, com o 

corpo clínico e de enfermagem. A qualificação e o treinamento do pessoal administrativo e 

gerencial dessas organizações e a adoção de novas práticas de gestão são relegados a um 

segundo plano. Mudar um paradigma de gestão de um hospital requer reeducação de todos na 

organização. E mudar a cultura é uma tarefa bem mais complexa do que simplesmente adotar 

um desenho de um modelo de gestão. 

 A busca pelo crescimento e equilíbrio de uma instituição inicia-se com uma discussão 

e a conseqüente conscientização sobre a organização empresarial, esta, proposta de forma a 

buscar a melhoria contínua. 
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Os hospitais vivem em constantes cobranças para fornecer os cuidados mínimos ao 

paciente. A demanda crescente em busca do tratamento e por procedimentos cirúrgicos bem 

como aumento da pressão em melhorar a qualidade dos serviços são alguns dos pontos chaves 

que norteiam a necessidade dos hospitais em buscar um trabalho ainda mais próximo da 

qualidade dos serviços e da redução de custos. 

 Diante das constantes críticas e reclamações dos diversos setores do Hospital estudado 

quanto ao setor de suprimentos, precisamente o setor de almoxarifado, identificou-se a 

necessidade de desenvolver a pesquisa utilizando como base a insatisfação com os serviços 

prestados pelo setor.  

 

3.4.3 ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO 

 

A equipe de trabalho do almoxarifado do Hospital Recife é formada por um gerente, 

sete servidores estatutários, seis funcionários terceirizados e três estagiários. O horário de 

funcionamento é das sete da manhã às sete da noite.  

O almoxarifado do Hospital é responsável pelo abastecimento de materiais utilizados 

em procedimentos médico-cirúrgicos (cateter, luvas cirúrgicas e de procedimentos, máscaras, 

sondas, etc), materiais de uso laboratorial (quites reagentes, reagentes químicos e biológicos, 

meios de cultura, vidrarias, etc), material de uso odontológico, de manutenção, de limpeza, de 

expediente, material gráfico, dentre outros.  

Os itens ativos de estoque e de consumo10 utilizados pelo hospital chegam a 

aproximadamente um número de cinco mil.  

Segundo Infante e Santos (2006), apesar de o número de materiais usados nas 

organizações de saúde não ser especialmente impressionante comparativamente a alguns 

segmentos industriais, a quantidade de produtos diferentes, que podem ser gerados a partir 

desses materiais, transforma essa cadeia de suprimentos em uma das mais complexas 

conhecidas. Um mesmo insumo pode ser empregado em uma enorme diversidade de produtos 

cujas demandas oscilam no tempo. A dificuldade de planejar adequadamente o abastecimento 

é um reflexo dessa dinâmica. 

                                                           
10 Itens de estoque – são aqueles itens cuja demanda dos serviços configura a necessidade de se estabelecer um 
estoque mínimo para o bom andamento das atividades do hospital. 
Itens de consumo – são aqueles itens cuja demanda não exigem estocagem, já que o consumo desses itens é 
praticamente inexistente, ocorrendo apenas em casos específicos. 
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 O bom andamento das atividades do almoxarifado do Hospital Recife vem sendo 

prejudicado por problemas operacionais, os quais serão discutidos com mais detalhes no item 

4.1. 

Considerado como um setor crítico por vários usuários do hospital, ao ponto de num 

período de vinte quatro meses já terem passado quatro gerentes, do qual três deles pediram o 

afastamento, suas atividades vêm sendo desenvolvidas de maneira rudimentar norteados pela 

boa vontade e interesse de se organizar definitivamente o setor.  

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS PELO GRUPO FOCAL 

 

Segundo Infante e Santos (2006), a tendência do setor público parece ser reduzir todos 

os problemas de abastecimento dos serviços de saúde à insuficiência de recursos 

orçamentários. É bem verdade que os efeitos deletérios dos períodos de desabastecimento 

provocados por disfunções da execução orçamentária não são desprezíveis. Entretanto, 

também são notórios os desperdícios e a má utilização de insumos e equipamentos, a escassa 

qualificação dos profissionais da área de abastecimento e a pouca atenção ao planejamento 

logístico nas organizações públicas de saúde. 

 Inicialmente, com o intuito de conhecer melhor o funcionamento do almoxarifado do 

Hospital Recife, propôs a realizar um levantamento de informações diretamente no setor. De 

acordo com os depoimentos de todos os funcionários que trabalhavam no almoxarifado, foram 

levantados dez pontos cruciais para uma análise funcional das atividades nele desenvolvidas o 

qual, historicamente, apresenta problemas gerenciais como nos casos listados abaixo:  

 

1. Tarefas realizadas de maneira empírica por parte dos funcionários do setor; 

 

Tanto servidores quanto terceirizados ao entrarem no setor, desenvolvem suas 

atividades sem um prévio treinamento com profissional habilitado. As atribuições são 

distribuídas de maneira desigual, causando desconforto e sobrecarga em alguns casos. 

A experiência empírica11 do grupo é repassada a um novo integrante quando o mesmo 

ingressa no setor. 

                                                           
11 O conhecimento adquirido de maneira empírica por um funcionário é repassado a outro funcionário, através de 
conversas, acompanhamento das atividades diárias, demonstrações de rotinas. 
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2. Falta de planejamento nas atividades de abastecimento por parte do almoxarifado para 

com os fornecedores; 

 

Por mais que os processos de aquisição de materiais sejam realizados com base em 

estimativas mensais auferidas pelo setor, o almoxarifado não consegue estabelecer uma 

programação concisa das entregas pelos fornecedores, ocasionando em alguns casos no 

desabastecimento de alguns itens, direcionando as ações em busca de empréstimos com outros 

hospitais até a regularização nas entregas. 

 

3. Falta de padronização das atividades; 

 

As atividades são realizadas sem o estabelecimento de normas padronizadas, não há 

implantação de manuais de normas, rotinas, fluxos e procedimentos nas atividades 

operacionais do ambiente, no intuito de nortear as ações e definir quem é quem no 

desenvolvimento das atividades e quais suas responsabilidades no processo organizacional do 

setor. 

 

4. Falta de definição e padronização dos materiais médico-hospitalares utilizados pelo 

hospital; 

 

Além da falta de padronização das atividades, não existe uma definição sobre a 

padronização dos materiais médicos hospitalares utilizados pelo hospital; essa padronização 

existe apenas no controle de medicamentos utilizados no hospital. 

 

5. Infra-estrutura física inadequada; 

 

A infra-estrutura do setor é inadequada para a quantidade de itens utilizados, chegando 

ao ponto de alguns itens serem estocados na área de recepção do setor. A altura, a ventilação e 

a climatização também são inadequadas quando levamos em conta o espaço disponível para 

estocagem. 
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 FIGURA 01 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITAL E LABORATORIAL (ALMOXARIFADO 

CENTRAL) 

Na figura 01 - nota-se uma limitação de espaço para locomoção, a estocagem de caixa 

direto no chão, algumas delas já apresentando deformidade por conta do excesso de peso e a 

presença de umidade nos paletes. 

 

6. Armazenamento inadequado; 

 

A falta de qualificação técnica dos funcionários do setor atrelada à falta de 

conhecimento técnico sobre os materiais utilizados no hospital bem como a estrutura física 

dificultam uma armazenagem adequada dos itens. 

 

7. Falta de controles precisos; 

 

A falta da implantação de controles precisos dificulta o planejamento nas atividades do 

setor. Mesmo com a adoção de um sistema de gerenciamento de estoques implantado no 

setor, a alimentação das informações ainda é um problema, dificultando o acesso a 

informações reais de consumo por setor bem como no estabelecimento de programações de 

fornecimentos precisos de acordo com a realidade do hospital. 
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8. Déficit de pessoal; 

 

Com relação ao quantitativo de pessoal, existe um déficit de pessoal ocasionado pelo 

fato dos servidores públicos só exercerem suas atribuições durante uma jornada de seis horas 

diárias, apenas os profissionais terceirizados exercem suas atribuições em oito horas diárias, o 

que vem gerando atrasos e acúmulos de serviços. 

 

9. Falta de catalogação, codificação e especificação técnica dos materiais. 

 

Ao analisar os conceitos básicos organizacionais sobre almoxarifado, identificou-se a 

inexistência de classificação de materiais bem como a subdivisão utilizando-se a curva ABC, 

nem os critérios de criticidade XYZ. 

O critério de especificação é falho. Nos casos de materiais médico-hospitalares, quem 

é responsável por fornecer os dados da especificação de um material utilizado pelo hospital é 

o setor de enfermagem e o setor médico que, em muitos dos casos, faz uso de mais de um 

nome para o mesmo produto, sendo cadastrado esse item, por várias vezes, com a mesma 

finalidade. As referências desses itens são cadastradas e disponibilizadas através de um banco 

dados utilizado através do sistema SIAGEM (Sistema de Informações Gerenciais de Controle 

utilizado pelo Estado de Pernambuco). 

Especificamente nesse caso, a utilização de mais de um nome para um mesmo item, 

dificulta a identificação do material pelo almoxarifado, causando atrasos nas entregas. 

A falta de um catálogo abarcando todos os itens utilizados, padronizados por nome e 

finalidade, também culmina na falta de um bom sistema de codificação dos materiais em uso.  

 

10.  Falta de conhecimento e manuseio dos materiais 

 

Devido à gama de materiais utilizados nas atividades do hospital, as dificuldades 

relacionadas ao conhecimento e manuseio dos itens de estoque são alguns dos fatores que 

geram atrasos das entregas, na preparação dos pedidos bem como no inventário anual. 
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4.2 FOTOS INTERNAS DOS LOCAIS DE ESTOCAGEM DE MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES, DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E MATERIAIS IMPRESSOS E 

DE EXPEDIENTE. 

 

A seqüência de fotos abaixo revela os problemas do setor quanto à armazenagem de 

materiais. As setas indicam:  

 

1. Nas figuras 02 e 03 - nota-se a presença de fiação exposta, falta de iluminação 

adequada, caixas estocadas de cabeça para baixo e caixas estocadas encostadas na parede e 

muito próxima a caixa de energia bem como a falta de espaço para locomoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 02 ARMAZENAMENTO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITAL E LABORATORIAL  
(ALMOXARIFADO CENTRAL) 
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 FIGURA 03 ARMAZENAMENTO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITAL E LABORATORIAL  
(ALMOXARIFADO CENTRAL)  

 

2. Na figura 04 - nota-se o excesso de materiais nas prateleiras, a presença de 

infiltrações no setor e caixas estocadas de maneira errada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 04 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITAL E LABORATORIAL  
(ALMOXARIFADO CENTRAL) 
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3. Nas figuras 05, 06 e 07, nota-se que os produtos bem como as caixas encontram-se 

estocadas até o teto; a capacidade de peso das caixas ultrapassa o limite permitido, podendo 

causar avarias aos produtos e por fim a existência de caixas estocadas de cabeça para baixo e 

a dificuldade de retirada de produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 05 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITAL E LABORATORIAL 
(ALMOXARIFADO CENTRAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 06 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITAL E LABORATORIAL 

(ALMOXARIFADO CENTRAL) 
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FIGURA 06 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO HOSPITAL E LABORATORIAL 
(ALMOXARIFADO CENTRAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 07 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITAL E LABORATORIAL 

(ALMOXARIFADO CENTRAL)  
 

4. Nas figuras 08 e 09 – nota-se que o espaço para estocagem é muito pequeno e que a 

estrutura do ambiente é precária e como vemos há falta de manutenção predial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 08 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 
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FIGURA 09 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 

 

 

5. Nas figuras 10, 11 e12 – nota-se a presença de estantes oxidadas, materiais 

entulhados e a presença de materiais inservíveis estocados no mesmo ambiente bem como as 

caixas que ficam muito próximas das luminárias, podendo acarretar um incêndio no caso de 

um curto-circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 
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 FIGURA 11 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 12 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E 

IMPRESSOS) 
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6. Nas figuras 13, 14 e 15 – nota-se a falta de organização na estocagem dos itens de 

manutenção. Entulhos e materiais inservíveis misturados com itens utilizados nas atividades 

do hospital. Ainda pode-se ver nas figuras, a perda de materiais como no caso dos canos que 

sofreram deformação por conta da falta de uma boa estocagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 13 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 14 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 
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 FIGURA 15 – ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 
(ALMOXARIFADO DE ITENS DE MANUTENÇÃO) 

 

Entende-se que essa análise prévia sobre os problemas do setor de almoxarifado do 

hospital foi de fundamental importância para a elaboração do roteiro de entrevista cujo 

resultado veremos na seção seguinte. 
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4.3 ANÁLISE DA ENTREVISTA 
 

Apresento a seguir os resultados obtidos que possibilitaram identificar os tipos de 

problemas mais comuns na visão dos entrevistados. 

Na pesquisa em tela, foram ouvidos os coordenadores da área médica e de 

enfermagem bem como gerentes da área administrativa e financeira, presidente da comissão 

de licitações, dois ex-gerentes do almoxarifado, uma enfermeira e funcionário do setor. Sobre 

os critérios de escolha dos entrevistados, pode-se dividir em três grupos: o primeiro grupo, 

pelo fato de alguns desses profissionais dependerem diretamente do bom funcionamento do 

setor para que os serviços prestados pelo hospital caminhem com qualidade; uma outra parte 

dos entrevistados foi escolhida, pelo fato de terem participado do processo de gestão do setor 

e por último por serem atores ligados, diretamente e indiretamente, ao processo de gestão do 

setor. 

As respostas dos entrevistados serão elencadas da seguinte maneira: 

 

Ger. Div. Adm. – Gerente da Divisão Administrativa 

Pres. Com. Lic. – Presidente da Comissão de Licitações 

Prim. Ex. Ger. – Primeira Ex-gerente do Setor de Almoxarifado 

Func. Almox. – Funcionário do Setor de Almoxarifado 

Seg. Ex. Ger. – Segunda Ex-gerente do Setor de Almoxarifado 

Coord. Méd. – Coordenadora Médica 

Enf. Ger. – Enfermeira Gerente de Pavilhão 

Coord. Enf. – Coordenadora de Enfermagem 

 

1. O primeiro grupo (depende do bom funcionamento do setor) é formado pelos entrevistados: 

 

Enf. Ger. – Enfermeira Gerente de Pavilhão 

Coord. Enf. – Coordenadora de Enfermagem 

Coord. Méd. – Coordenadora Médica 

 

2. O segundo grupo (participou da gestão do setor anteriormente) é formado pelos 

entrevistados: 
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Prim. Ex. Ger. – Primeira Ex-gerente do Setor de Almoxarifado 

Seg. Ex. Ger. – Segunda Ex-gerente do Setor de Almoxarifado 

 

3. O terceiro grupo (ligados direta e indiretamente ao processo) é formado pelos 

entrevistados: 

 

Ger. Div. Adm. – Gerente da Divisão Administrativa 

Pres. Com. Lic. – Presidente da Comissão de Licitações 

Func. Almox. – Funcionário do Setor de Almoxarifado 
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4.3.1 ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO 

 

Primeira pergunta - Como você classifica o almoxarifado do Hospital em termos de 
organização?  

Os entrevistados Ger. Div. Adm., Func. Almox., Coord. Méd., Enf. Ger., Coord. 

Enf. classificam o almoxarifado como em processo de organização, uma vez que: 

“Foram dados os primeiros passos e hoje já temos prateleiras organizadas, itens 

separados por categorias etc.”. 

“Ainda existem coisas para serem feita para que o mesmo possa ser classificado como 

organizado”. 

“Porque já houve várias mudanças no setor, mas ainda está faltando um pouco de 

organização”. 

Porém, os entrevistados Pres. Com., Lic., Prim., Ex. Ger.  e Seg. Ex. Ger., 

classificaram o almoxarifado do Hospital como desorganizado, levando-se em conta que: 

“Não tem controle de estoque, não se trabalha com ficha de prateleiras, falta 

planejamento nas aquisições”.  

“Tem muita gente mandando, médico manda, enfermeiro manda, diretor manda, todo 

mundo manda e todo mundo desorganiza, o que falta na verdade é um direcionamento”.  

“Totalmente desorganizado, pois ainda não existe nenhuma rotina definida, falta 

padronização de processos, a equipe não esta qualificada, as pessoas não se apropriaram das 

funções, das tarefas, das especificações de materiais; todas essas são informações 

imprescindíveis, além de que nenhum dos profissionais tem conhecimento da malha logística 

do setor”. 

 Ao analisar as colocações dos entrevistados, observa-se que existem problemas que 

ainda necessitam serem revistos, uma vez que apenas medidas básicas foram tomadas no 

intuito de tentar organiza-lo, mesmo assim, quando se levam em conta os processos de 

controle, distribuição e planejamento das atividades, ainda resta muito para ser feito, 

evidenciando que existe para grande interesse em que o almoxarifado se organize porém, é 

necessário um esforço por parte de todos os envolvidos (usuários e gestores) no sentido de 

que o setor um dia venha há ser considerado organizado. 

 É interessante notar, entretanto que os entrevistados Pres. Com. Lic., Prim. Ex. Ger.  

e Seg. Ex. Ger., que não possuem uma responsabilidade direta sobre o setor, 

coincidentemente classificaram-no como sendo desorganizado, ao passo que os demais 
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entrevistados que ainda possuem relação de responsabilidade para com o setor o classificaram 

como em processo de organização. 

As respostas demonstraram que, em maior ou menor grau, os problemas apontados 

pelo grupo focal transparecem na opinião dos entrevistados na medida em que todos afirmam 

que o almoxarifado apresenta traços em graus variados de desorganização. 
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4.3.2 FALHAS NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 

Segunda pergunta - Quanto à organização das atividades no setor de almoxarifado, 

você acredita que existam falhas organizacionais?  

 Mais uma vez, os problemas apontados pelo grupo focal também são refletidos 

nas respostas dos demais entrevistados, que trata sobre a existência de falhas na organização 

das atividades no setor. As respostas para essa pergunta engendraram basicamente todo 

norteamento estrutural da análise da pesquisa, principalmente quando analisamos a 

importância das informações fornecidas pelos entrevistados nessa pesquisa. 

Como veremos abaixo, na opinião de todos entrevistados, os problemas relacionados 

com a qualificação, falta de controles internos de materiais e históricos de demanda são 

alguns dos pontos principais das respostas dos mesmos. 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Além da falta de qualificação dos funcionários do setor, deve-se 

investir numa boa infra-estrutura e em pessoas preparadas para gerenciá-lo”. 

Pres. Com. Lic.- “Não existe um sistema de controle interno de materiais. Às vezes 

não se sabe a data de validade de um item, a hora certa de abastecer os setores, de fazer novas 

aquisições, não existem esses controles”.  

Func. Almox. - “Ainda não existe uma definição sobre as questões dos controles e 

previsão da demanda, uma vez que não existe por parte dos setores uma organização de seus 

pedidos, tanto faz numa semana pedirem uma quantidade e na outra pedirem outra”.  

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “Não há histórico de demanda. Algumas compras não são bem 

programadas, pois em alguns casos compra-se materiais em excesso, que são pouco usados, e 

em outro caso, compram-se pouco dos materiais que têm uma demanda de consumo muito 

maior, isso dificulta o serviço e a implantação desses tipos de controle de estoque, 

culminando em compras de emergência”.  
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Seg. Ex. Ger. - “Sim, como não há processo definido e implantado não há como se 

criar um histórico confiável para ser utilizado como base, pois se eu não tenho uma base de 

dados confiáveis como posso gerar relatórios para tomada de decisão no setor. Hoje a 

implantação dessas ferramentas é extremamente inviável, uma vez que alguns itens têm vários 

nomes e cada vez que se compra, ele entra em estoque com outro nome. Então é necessário 

que seja feito um levantamento preciso, pois você nunca terá um levantamento preciso se essa 

anomalia não for eliminada. É necessário um estudo da base de dados, no qual sejam retiradas 

essas duplicidades. Infelizmente, muitas das especificações técnicas foram feitas por pessoas 

sem o conhecimento técnico”.  

 

GRUPO 01 

 

Coord. Méd. - “Atualmente, não tenho idéia como é feita a divisão do trabalho, mas 

acredito que se a mesma for bem feita e cada pessoa for capacitada para ter o conhecimento 

prévio com relação aos serviços médicos, cada um tendo a noção da necessidade desses 

setores, acredito que o almoxarifado se organize”. 

Enf. Ger. – “Acho que as coisas estão andando bem, pelo menos, é o meu ponto de 

vista”. 

Coord. Enf. - “Acredito que ainda exista uma deficiência no processo de organização 

nisso tudo, agora eu tenho notado que de um tempo para cá as coisas tem faltado menos nos 

setores. Agora temos algumas dificuldades na identificação das especificações técnicas dos 

materiais cadastrados no sistema SIAGEM, até porque alguns produtos cadastrados no 

sistema são diferentes dos que usamos aqui no hospital, contribuindo para que existam falhas 

nas previsões de demandas”. 

A opinião de quase todos os entrevistados convergiram para um ponto em comum: o 

de que existem falhas operacionais. Como pode mos ver, os grupos 03 e 02 concordam que 

existem falhas quanto a organização do setor, ao passo que no grupo 01 a única opinião 

discordante dos demais foi emitido pelo entrevistado Enf Ger.: “Acho que as coisas estão 

andando bem, pelo menos é o meu ponto de vista”. Nota-se que se trata da opinião de uma 

enfermeira gerente de pavilhão. 
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4.3.3 QUANTITATIVO DE ITENS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 

Terceira pergunta - Você tem idéia do quantitativo de itens utilizados pelos setores do 

Hospital?  

Procuramos saber se os entrevistados detinham o conhecimento do quantitativo de 

itens ativos para uso, e os utilizados pelos setores do Hospital. Considera-se essa informação 

como relevante, visto que a quantidade de itens gerenciados (levando-se em conta as 

peculiaridades de cada um) pode ser um fator preponderante quanto ao seu gerenciamento. As 

respostas foram bem diversificadas, uma vez que o hospital tem aproximadamente 5.756 

(cinco mil setecentos e cinqüenta e seis) ativos para uso e a maioria dos itens em questão não 

é de uso médico hospitalar, mas, sim itens de manutenção predial.  

Nessa realidade, alguns mostraram incerteza ou desconhecimento em suas respostas, 

outros afirmaram não ter idéia desse quantitativo. Seguem abaixo as respostas: 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Não tenho idéia do quantitativo real, mas, presumo que sejam em 

média 370 itens”. 

Pres. Com. Lic. - “Acho que aproximadamente cinco mil itens. Mesmo assim, 

acredito que por ser um hospital universitário, não sejam muitos itens para sua realidade, 

porém, de difícil controle”. 

Func. Almox. - “Acredito que uns cinco mil itens”. 

 

GRUPO 02 

 

Prim. Ex. Ger. - “São muitos materiais utilizados, presumo que sejam mais de mil 

itens”.  

Seg. Ex. Ger. - “O grande problema está na duplicidade de vários itens, por exemplo, 

nós temos o mesmo fio que pode ser classificado de três maneiras diferentes, nós temos uma 

compressa, um produto de laboratório etc. isso mascara esse número. Então, não me atrevo a 

arriscar esse quantitativo”. 
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GRUPO 01 

 

Coord. Méd. – “Não tenho idéia”. 

Enf. Ger. – “Acho que uns dez mil”. 

Coord. Enf. – “Acredito que uns cinco mil itens”. 

 

Como podemos ver, entre os grupos apenas três dos entrevistados tem uma noção do 

quantitativo de itens utilizados no hospital. 

Dentre as respostas, os entrevistados respectivamente a gerente da divisão 

administrativa - entrevistado Ger. Div. Adm., o primeiro ex-gerente do setor de almoxarifado 

– entrevistado Prim. Ex. Ger., a Coordenadora médica - entrevistado Coord. Méd. e a 

enfermeira gerente de pavilhão – entrevistado Enf. Ger. demonstram não ter um 

conhecimento médio do quantitativo de itens utilizados pelo hospital. 

No segundo caso, os entrevistados gerente da comissão de licitação, funcionário do 

almoxarifado e a coordenadora de enfermagem demonstram ter um conhecimento médio 

desse quantitativo. 

Na análise das respostas, apenas o entrevistado Seg. Ex. Ger. (segundo ex-gerente do 

setor de almoxarifado) respondeu de maneira concisa demonstrando estar a par da situação, 

uma vez que, a duplicidade de itens ainda é um problema preeminente no hospital, pois, os 

profissionais da área fim (médicos, enfermeiros etc), trabalham utilizando nomes genéricos 

para o material médico hospitalar, por vezes dificultado o gerenciamento das informações, 

culminando em erros de pedidos, identificação de materiais e preparação de pedidos de 

compras. 

Como foi visto no capítulo anterior, Infante e Santos (2006) analisam que apesar de o 

número de materiais usados nas organizações de saúde não ser especialmente impressionante 

comparativamente a alguns segmentos industriais, a quantidade de produtos diferentes que 

podem ser gerados a partir desses materiais transforma essa cadeia de suprimentos em uma 

das mais complexas conhecidas. Um mesmo insumo pode ser empregado em uma enorme 

diversidade de produtos, cujas demandas oscilam no tempo. A dificuldade de planejar 

adequadamente o abastecimento é um reflexo dessa dinâmica.  
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Importante destacar que a resposta do entrevistado Seg. Ex. Ger. corrobora a 

relevância de se avaliar quais as dificuldades relacionadas à especificação técnica dos 

materiais, quanto à montagem de um pedido de compras de materiais de uso hospitalar.  
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4.3.4 PROBLEMAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PEDIDOS DE 

COMPRAS 

Quarta pergunta - Você acredita que exista algum tipo de dificuldade quanto à 

especificação técnica para compra de materiais de uso hospitalar? 

Como veremos nas respostas abaixo, os problemas relacionados com as especificações 

técnicas para compras de materiais caracterizam-se como um dos pontos principais a serem 

discutidos pela instituição, uma vez que, tanto o grupo focal quanto os entrevistados 

enfatizam as falhas existentes quanto as referidas especificações de compras desses produtos. 

GRUPO 03 

 

Ger. Div. Adm. - “Quando falamos de especificações técnicas problemas existem, 

mas, a deficiência não é só do setor de almoxarifado e sim de todas as áreas que compõem o 

hospital, ou seja, o próprio solicitante não tem conhecimento técnico ou se o mesmo tem, ele 

encontra dificuldades para identificá-lo no sistema de cadastro do Estado (SIAGEM). Em 

muitas das vezes, o usuário solicita um item só que de maneira usual, a qual ele conhece pelo 

nome genérico”.  

Pres. Com. Lic. - “Sim, na maioria dos casos existe o descaso e a falta de 

conhecimentos. Como exemplo, na área médica um determinado profissional necessita de um 

material para ser utilizado em sua área, e ele nunca tem tempo para ver as coisas 

administrativamente, ele acha que basta querer, que é de responsabilidade do setor de 

almoxarifado a obrigação de todo procedimento para aquisição; ele nunca tem tempo para 

disponibilizar as informações necessárias para tal aquisição, sem querer levar em conta os 

procedimentos burocráticos do serviço público bem como a observância da legislação de 

compras. Isso eles não querem levar em conta. A única coisa que lhes interessa é o material 

para trabalhar. Agora, se você compra um material errado, justamente pela falta de 

informações técnicas, a responsabilidade é inteiramente sua”. 

Func. Almox. - “Normalmente isso acontece não só com materiais de uso médico 

hospitalar, só para você ter uma idéia, houve um problema na licitação de materiais de 

limpeza, o mesmo apresentou erros por conta de problemas nas especificações técnicas”. 

 

GRUPO 02 

 



 85

Prim. Ex. Ger. - “As especificações técnicas, às vezes, vêm errada, mas é bom 

lembrar que esses dados são informados pelo pessoal da área médica e de enfermagem; e é 

bom lembrar que, às vezes, um item tem mais de um nome. Deveria haver uma padronização 

para evitar que o setor de compras comprasse errado e essa compra tivesse que ser 

cancelada”.  

Seg. Ex. Ger.- “Tenho certeza porque, infelizmente, algumas pessoas que tem o 

conhecimento técnico não querem perder o poder, pois a partir do momento que for 

determinado uma padronização, um especificação técnica, esse profissional vai ter que deixar 

de pedir só o que ele quer”.  

GRUPO 01 

 

Coord. Méd. - “Com certeza acredito que entre servidores e terceirizados deveriam 

ser criados especialistas em materiais médico hospitalar por segmento de produtos, acredito 

que assim facilitaria a concretização dos serviços, até porque o profissional passaria a 

entender sobre o produto, sua finalidade e em qual tipo de procedimento ele seria utilizado. 

Acrescentando, acredito que o ideal seria que o profissional do almoxarifado passasse um 

tempo com o médico para entender como é utilizado esse material, até porque alguns são 

muito frágeis e o manuseio errado pode danificar o produto, como no caso do serviço de 

urologia, onde até um tipo de estocagem errada pode danificar o produto”.  

Enf. Ger. – “Acho que existem vários fatores, como a questão do repasse das verbas 

do SUS”. 

Coord. Enf. - “Sim existem problemas, nós da área de enfermagem temos uma 

dificuldade muito grande na identificação dos itens cadastrados no sistema de informações 

gerenciais do Estado - SIAGEM”. 

Com base nas respostas, entende-se haver um sério problema relacionado com as 

especificações técnicas de compras, podendo acarretar prejuízos incalculáveis ao hospital, 

como no caso de compra de materiais que jamais serão utilizados, compra de materiais de 

péssima qualidade bem como direcionamento de compras.  

Corroborando a importância de um bom planejamento das especificações técnicas, 

como visto no capítulo II, Barbieri e Machine (2007) salienta que para que o processo de 

compras no hospital seja bem sucedido, é indispensável elaborar especificações técnicas 

minuciosas dos materiais bem como simplificar sua variedade. 
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4.3.5 IDENTIFICANDO O TIPO DE SISTEMA DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES 

Quinta pergunta - Existe algum SIG (Sistema de Informações Gerenciais) adaptado às 

necessidades do setor no controle das entradas e saídas de materiais?  

Nessa pergunta o grupo focal salienta a existência de falhas no sistema controle de 

informações, no qual, mais uma vez corroborando com a linha de pensamento dos 

entrevistados. 

Analisando através dessa pergunta o conhecimento por parte dos entrevistados quanto 

à existência de algum tipo de sistema de controle de informações adaptado às necessidades do 

almoxarifado do hospital. Tentou-se apurar como é feito o controle das entradas e saídas de 

estoque, uma vez que as informações contidas nos relatórios emitidos são de grande 

relevância para instauração do inventário de materiais.  

Note-se a existência de uma semelhança na maioria das respostas, uma vez que apenas 

os entrevistados Coord. Méd., Enf. Ger., Coord. Enf., não souberam responder a pergunta. 

 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Existe um SIG operacionalizando no setor, o mesmo atendendo às 

necessidades de maneira parcial, pois o mesmo ainda não está completamente adaptado para 

as necessidades do setor”. 

Pres. Com. Lic. - “Na minha visão não existe. Porém, existe uma empresa contratada 

que afirma existir esse controle, porém, toda vez que é necessário utilizar das informações do 

sistema, nos deparamos com a inconsistência nos dados, por isso não temos um sistemas de 

informações capaz de auxiliar na tomada de decisão do hospital”. 

Func. Almox  - “Existe sim, mais ele é falho”.  

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - Na verdade ainda existem falhas que devem ser revistas. 

Seg. Ex. Ger. - “O sistema que existe hoje atenderia se ele fosse alimentado de 

maneira certa e se fossem feitas as alterações devidas”. 
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GRUPO 01 

Coord. Méd. - “Com relação ao almoxarifado, não tenho idéia. Inclusive essa foi uma 

das minhas solicitações, pois já passamos por caos bem maior, justamente pela falta de 

controles. Agora, em relação ao que era o setor, melhorou de maneira consubstanciada, mas 

ainda continua deficiente”. 

Enf. Ger. – Deve ter. 

Coord. Enf. – Não sei como funciona. 

Segundo Viana (2002), os sistemas de controle de estoques estão sujeitos a falhas, não 

havendo garantia de que as quantidades registradas correspondam efetivamente às existentes 

na prateleira. A exatidão é essencial para que o sistema de controle funcione com a eficiência 

requerida. 

 Nota-se a existência de um sistema implantado no setor, porém, o mesmo, com base 

nas respostas, não atende às demandas de informações e controles, bem como existem falhar 

na sua alimentação. Dessa forma, identifica-se uma necessidade dos gestores manterem 

contato com a empresa responsável pelo sistema, para que as devidas alterações sejam 

efetuadas, de maneira que todas as lacunas sejam resolvidas, propiciando o devido retorno do 

investimento financeiro com a aplicação do software de gestão de estoques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88

4.3.6 OS SISTEMAS DE CONTAGENS PERIÓDICAS 

Sexta pergunta - Você tem conhecimento da existência de algum tipo de contagem 

periódica dos itens, atrelado a um fechamento diário ou semanal da movimentação de 

entradas e saídas de materiais do almoxarifado?  

Sobre esse assunto o grupo focal entende que a maioria dos fatores envolvendo os 

problemas elencados nas perguntas anteriores, compromete o sistema de contagem anual, no 

qual ao analisarmos essa questão entre os entrevistados, os mesmos em sua maioria 

desconhecem a existência de algum tipo de contagem, seja periódica ou anual no setor de 

almoxarifado. 

Um detalhe importante que está correlacionado diretamente, ao controle da quantidade 

de itens em estoque, é a identificação da existência de contagens periódicas ou a existência de 

rotinas pré-estabelecidas quanto ao fechamento diário ou semanal da movimentação de 

entradas e saídas de materiais do almoxarifado do hospital. Isso tudo visa garantir que não 

existam perdas por conta da falta de controle das validades dos itens bem como garantir que 

os mesmos sejam consumidos em tempo hábil, além de controlar o volume de itens em 

estoque e todo o montante financeiro envolvido.  

 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - Os relatórios emitidos pelo setor tem deixado a desejar quanto às 

informações e não existe uma contagem periódica.  

Pres. Com. Lic. - Auditoria interna não existe, mas estamos tentando implantar um 

sistema de controle interno para atender com presteza às informações solicitadas pelos órgãos 

de fiscalização como a Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas do Estado, na hora da 

prestação de contas. Nós temos uma deficiência muito grande no gerenciamento dessas 

informações por parte do almoxarifado. No passado existia um controle manual que, do meu 

ponto de vista, era muito mais eficiente do que o atual, pois o mesmo nos dava uma visão 

geral.  
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Func. Almox. – Não existe contagem periódica. Ao que me consta, existe apenas a 

contagem do balanço anual. Agora, toda semana, nós que controlamos o estoque de material 

de limpeza, toda semana entregamos um relatório de entradas e saídas.  

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - Não existe. Normalmente não é feito, porém deveria ser realizada 

essa contagem de maneira periódica.  

Seg. Ex. Ger. - Não, apenas houve a tentativa de implantação.  

 

GRUPO 01 

Coord. Méd. - Não tenho idéia.  

Enf. Ger. - Eu sei que existe um balanço anual e o almoxarifado fica fechado.  

Coord. Enf. - Só sei que existe um balanço anual. 

Como vemos existe muitas respostas divergentes. O entrevistado Coord. Méd. a 

Coordenadora médica não tem idéia da existência dos controles, os entrevistados Enf. Ger. e 

Coord. Enf., respectivamente a enfermeira gerente de pavilhão e a coordenadora de 

enfermagem tem conhecimento do balanço anual (inventário de bens) e o entrevistado Func. 

Almox. afirma não existir contagem periódica, apenas a contagem do balanço anual.  

Os entrevistados Prim. Ex. Ger. e Seg. Ex. Ger., os dois ex-gerentes do setor de 

almoxarifado respectivamente afirmaram não existir nenhum tipo de contagem. 

 O entrevistado Ger. Div. Adm. afirma ter havido a solicitação da emissão de 

relatórios periódicos, porém, os mesmos deixam a desejar em termos de informação. 

 Por último, o entrevistado Pres. Com. Lic. afirma haver uma tentativa de implantação 

de um sistema de controle interno para atender aos órgãos fiscalizadores (Secretaria da 

Fazenda e Tribunal de Contas). 
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Contudo, entende-se que a implantação de um esquema de contagem cíclica traria 

grandes benefícios ao gerenciamento de estoques do hospital, além de facilitar a emissão de 

relatórios de entradas e saídas de materiais. 

Sobre o assunto, Ballou (2001) apud Pires e Fernandes (2005) afirma que auditorias 

são essenciais no sistema de estocagem e que muitos ajustes nos registros de estoques são 

feitos devido ao esgotamento da demanda, ao reabastecimento, às devoluções e à 

obsolescência dos produtos, mas também que outros eventos podem provocar disparidade 

entre os registros no sistema e os estoques reais, tais como: roubo, devoluções de clientes, 

produtos danificados, erros em relatórios, erros de lançamentos entre outros. Como forma de 

amenizar o problema, é citada a importância de se fazer uma contagem periódica nos estoques 

para conseguir um melhor posicionamento e que essa contagem, quando é feita durante todo o 

ano em um sistema de contagem cíclica, traz vantagens para identificação dos motivos dos 

erros, além de evitar que a operação seja interrompida para que sejam contados todos os itens. 

Ao se tratar sobre inventários físicos, existem duas coisas para serem discutidas: 

Primeiro: como os materiais estão sendo estocados, lembrando que a área física disponível é 

fator preponderante quanto ao tipo de qualidade que será dada à estocagem dos materiais, 

lembrando ainda que recursos disponível e pessoal também são fatores relevantes nessa 

análise. Segundo: como está sendo feito o gerenciamento das informações que darão suporte 

na hora da instauração do inventário, já que as mesmas ao serem geradas deverão subsidiar as 

comissões formadas para esse fim. 
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4.3.7 ANALISE DA ÁREA FÍSICA DISPONÍVEL PARA ESTOCAGEM 

Sétima pergunta - Quanto à área física, você classificaria como suficientes para 

atender a toda a demanda do hospital?  

A resposta a esta pergunta, mais uma vez, confirma o que foi levantado pelo grupo 

focal, tendo em vista que todos os entrevistados entendem que tanto a área física quanto o 

quantitativo de pessoas são insuficientes para as atividades do setor. 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm.  - “A área física é insuficiente para atender às necessidades do 

hospital.  

Pres. Com. Lic. - “A área física é insuficiente e mal planejada. Não há como separar 

os tipos de material utilizados pelo hospital”. 

Func. Almox - Deixa um pouco a desejar quanto à área física.

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “Acho que a área para abrigar os materiais não é suficiente, quando 

levamos em conta o tamanho desse hospital.  

Seg. Ex. Ger - “O espaço não é suficiente. O mix de materiais necessários para 

manutenção exige um tipo de armazenamento muito específico, tanto os de cadeia fria 

(quando falamos de material de diagnóstico), quando esses materiais não são bem 

armazenados, os resultados dos diagnósticos são de baixa confiabilidade e exigem muitas 

reavaliações porque o mesmo paciente terá que fazer o mesmo exame várias vezes elevando o 

custo”. 

GRUPO 01 

Coord. Méd. - “Não tenho conhecimento atual, porém, tinha conhecimento de que a 

área sempre foi insuficiente. Vale salientar que, nesse último ano, o hospital cresceu em 

número de leitos e não houve um planejamento para que a área de suprimentos crescesse 

junto”. 
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Enf. Ger. - “Acho que a área física ainda precisa ser ampliada Acredito que apenas 

deveria haver um pouco mais de organização nas armazenagens dos materiais”.  

Coord. Enf. - “Posso afirmar que a área física é insuficiente para o serviço”. 

 Ficou configurado que se deve haver uma análise mais detalhada das condições de 

armazenagem dos materiais, uma vez que todos entrevistados confirmaram que a área física é 

insuficiente para abrigar os materiais. 

 Como foi visto no capítulo II, que trata da fundamentação teórica, Viana (2002) já 

enfatizava a importância de avaliar as questões quanto ao espaço físico e o layout para 

estocagem, os itens de estoque, os critérios de armazenagem, o controle de materiais 

perecíveis, o manuseio de materiais perigosos e o controle físico dos estoques. 

A relevância de se avaliar a área física é apenas pelo fato de que uma estocagem mal 

feita pode comprometer a qualidade do produto bem como causar avarias, consequentemente, 

trazer perdas e falta do controle dos lotes de validade dos produtos. 
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4.3.8 DESEMPENHO QUANTO AS ENTREGAS DE MATERIAIS 

Oitava pergunta - como você avalia o desempenho do setor de almoxarifado do 

hospital, quanto à entrega de materiais aos setores solicitantes? 

 

Entende-se que todos os pontos elencados pelo grupo focal de uma maneira ou de 

outra refletem diretamente nas entregas praticadas pelo almoxarifado, onde mais uma vez, 

corrobora-se as informações fornecidas pelo grupo focal quando confrontadas com as 

informações prestadas pelos entrevistados, os quais responderam majoritariamente como 

deficiente, uma vez que segundo a visão do entrevistado  

 

GRUPO 03 

 

Ger. Div. Adm. “o desempenho nas entregas dos materiais pelo almoxarifado é 

regular, uma vez que as entregas chegam atrasadas, mas são entregues. Isso segundo o 

entrevistado, e causado por uma deficiência quanto a disponibilidade de pessoas qualificadas, 

que possam entender todo o processo de logística quanto ao armazenamento e distribuição”,  

Pres. Com. Lic. “a entrega é precária devendo haver uma reestruturação interna, onde 

as entregas deveriam ser feitas pelo próprio almoxarifado e não os setores terem que ir buscar 

no local os seus pedidos”,  

Func. Almox., “precisa melhorar muito, ainda faltam alguns materiais”.  

 

GRUPO 02 

 

Prim. Ex. Ger. “em alguns momentos ele é deficiente por conta da sua 

desorganização”,  

Seg. Ex. Ger. “é extremamente deficiente, uma vez que para se fazer a distribuição é 

necessário que se tenha o material em casa, segundo os materiais precisa estar bem 

armazenados, de maneira que o almoxarifado seja funcional. Se eles não conhecem o material 

e o mesmo não está sendo armazenado adequadamente é pouco provável que esses 

profissionais consigam fazer uma distribuição adequada”,  

 

 

GRUPO 01 
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Coord. Méd. “é regular e deficiente, justamente pela falta de conhecimento em 

relação às áreas mais críticas, ou seja, aquelas áreas que necessitam do material em caráter de 

urgência. As UTI do hospital podem ser citadas como exemplo”. 

Enf. Ger. “o material chega a tempo hábil, são raras as faltas” 

Coord. Enf. “quando a entrega eu o classifico como eficiente”. 

 

Nota-se uma relação entre o primeiro e segundo grupo, bem como o entrevistado 

Coord. Méd do grupo 01 onde ambos reconhecem a existência de uma deficiência nas 

entregas, porém, na análise dos demais componentes do grupo 01 as opiniões são diferentes, 

concluindo-se que existe uma total discordância de opiniões de uma minoria, onde podemos 

avaliar que, ou existe uma total desinformação sobre as entregas de materiais por parte dos 

dois últimos entrevistados ou existe algum tipo de similaridade pela proximidade de cargos já 

que a gerente do setor é uma enfermeira.   
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4.3.9 PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 

Nona pergunta - no seu entendimento, quais as principais dificuldades enfrentadas 

pelo almoxarifado quanto ao gerenciamento dos itens de estoque do hospital?  

As respostas identificadas nessa pergunta reforçam também os problemas levantados 

pelo grupo focal. 

Ao identificarmos que na questão anterior o desempenho das entregas de materiais 

ficou entre o regular e deficiente, avaliamos, aqui, quais as principais dificuldades enfrentadas 

pelo setor de almoxarifado quanto ao gerenciamento do estoque do hospital.  

Os entrevistados tiveram algumas opiniões parecidas, porém, alguns atentam para 

fatores os quais eles consideram os mais críticos, em destaque, o desabastecimento contínuo, 

a falta de qualificação de pessoal e espaço físico inadequado, dentre outros, como foi visto nas 

respostas dos entrevistados. 

 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “As principais dificuldades são: falta de qualificação do pessoal lotado no 

setor, a falta de conhecimento das especificações dos materiais utilizados pelos profissionais 

do hospital de um modo geral, seja da área médica, enfermagem, manutenção: no final, todas 

as áreas, uma vez que o almoxarifado distribui materiais médico hospitalar, de manutenção, 

limpeza, expediente etc. A falta de conhecimento técnico de uso dos materiais em estoque 

também é um dos grandes problemas do almoxarifado, até para que haja um controle melhor 

na distribuição dos mesmos”. 

Pres. Com. Lic. - “Desabastecimento contínuo, falta de qualificação profissional, falta de 

conhecimento sobre os materiais, falta de recursos públicos. Um dos maiores problemas são 

os nomes genéricos dos itens, às vezes, um mesmo material é conhecido pelos profissionais 

por três, quatro ou cinco nomes diferentes. Falta ajuda dos profissionais na identificação 

desses materiais”.  
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Func. Almox. - “O espaço físico é um dos principais problemas. Os funcionários são 

qualificados, porém deveria haver um curso de reciclagem para que todos falassem a mesma 

língua no setor”. 

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “A falta de um bom espaço físico para um bom armazenamento de acordo 

com o que cada tipo de material exige. Falta de preparação técnica. A experiência é 

empírica”. 

Seg. Ex. Ger. - “Condições de armazenamento inexistentes, falta de qualificação de pessoal, 

falta área física e comprometimento do nível gerencial”. 

 

GRUPO 01 

Coord. Méd. - “A falta de um estudo da necessidade de cada setor com relação aos materiais 

para que o controle seja mais bem programado. Outro ponto é que existem materiais que tem 

uma vida útil muito curta para serem estocados em larga escala. Outra coisa é a falta de 

qualificação que repercute inclusive nas programações de compras, como no caso em que 

estive no almoxarifado e lá encontramos um determinado item no qual sua demanda era muito 

baixa para o quantitativo estocado, aproximadamente um consumo para três anos em estoque. 

O ideal seria efetuar compras de acordo com a necessidade do hospital, lógico que com uma 

margem de segurança, mas antes disso, essa necessidade deveria passar por um estudo de 

necessidade desse material ser utilizado. Também acredito que não seja a falta de 

qualificação, mas, uma falta de capacitação.  

Enf. Ger. – Acho que pelo fato de muita coisa depender da burocracia, deve atrasar por conta 

disso.  

Coord. Enf. – Acho que o conjunto desses fatores interfere no bom andamento dos serviços 

do setor.  

Contudo, entende-se que os pontos principais nos quais os entrevistados insistem em 

enunciar são a qualificação ou capacitação técnica, como também a área física que se 
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configura como um outro grande problema por conta da falta de espaço para estocagem. 

Destacam-se, ainda, as questões sobre a falta de conhecimento de uso dos materiais por parte 

dos profissionais, repercutindo diretamente no controle de estoque. 
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4.3.10 ANÁLISE DAS DIFICULDADES DOS FUNCIONÁRIOS NAS ATIVIDADES 

DO ALMOXARIFADO 

Décima pergunta - Você acredita que exista alguma dificuldade por parte dos 

funcionários do setor, quanto ao manuseio, identificação e dispensa de materiais aos setores 

do hospital?  

Mais uma vez as respostas produzidas pelos entrevistados vêm a corroborar os dados 

fornecidos pelo grupo focal 

Nesse estágio da pesquisa tentamos analisar, junto aos entrevistados, a existência de 

alguma dificuldade por parte dos funcionários do setor, quanto ao manuseio, identificação e 

dispensa de materiais aos setores do hospital. 

A maioria dos entrevistados acredita que a falta de qualificação ainda é um dos 

principais problemas do setor. Segundo os entrevistados, a triagem dos funcionários do setor 

não é feita pela capacidade ou qualidade, mas pela necessidade.  

Na opinião dos entrevistados, o ideal é que o processo de controle de materiais num 

hospital esteja sobre a responsabilidade técnica de um profissional preparado e que se conte 

com um número suficiente de pessoas, com formação adequada, de acordo com a 

complexidade e as funções desenvolvidas em cada processo. 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Hoje temos consciência que temos que qualificar os funcionários 

do setor, embora ainda exista certa resistência dos mesmos, visto que, se forem qualificados 

ou não, continuam ganhando a mesma coisa, sem acréscimos de melhorias. Portanto, não 

havendo muito interesse. Isso causa certos problemas pelo fato de não poderem organizar a 

contento a recepção, armazenamento e acompanhamento nos processos do almoxarifado”. 

Pres. Com. Lic. - “Existe o problema principal: é a falta de treinamento. Falta de 

conhecimento do material, recursos humanos insuficientes, muito serviço para pouco servidor, 

deficiência de servidores no setor, a maioria dos funcionários que compõe o quadro do setor é 

feita por terceirizados e bolsistas”. 
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Func. Almox. - acredita que falte apenas um pouco de atenção por parte dos 

funcionários. 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “A equipe sabe o que está fazendo, mas não tem como avaliar a 

questão da falta de interesse por parte da equipe. Existe a falta de conhecimento sobre o 

manuseio de alguns materiais e sobre sua armazenagem, dispensa, mas, essa dificuldade não 

se aplica apenas aos funcionários do setor quanto a dificuldades no manuseio de materiais; os 

próprios usuários também não têm conhecimento sobre o risco e manuseio de alguns 

materiais, como no caso dos materiais corrosivos”. 

Seg. Ex. Ger. - “Os profissionais têm muito boa vontade, o conhecimento dos mesmos 

foi desenvolvido no dia a dia (conhecimento empírico) e muitos deles têm “conhecimento 

deformado” e alguns materiais eles não têm conhecimento, faltando notoriamente uma 

qualificação, pois um treinamento seria uma classificação num nível mais baixo, elementar. O 

tipo de material que exige um maior conhecimento é o material classificado como penso nesse 

hospital, porém existem alguns de uso laboratorial, reagentes, do qual, os mesmos não têm o 

conhecimento técnico do produto”.  

GRUPO 01 

Coord. Méd. - “Com certeza, acredito que a deficiência do almoxarifado é maior, 

justamente por conta disso. Eles deveriam ser mais bem capacitados”.  

Enf. Ger. – Não, porque com a entrada da nova gerente que é uma enfermeira as 

coisas melhoraram, já que houve uma preparação dos servidores do setor.  

Coord. Enf. – Acredito, porque em certas ocasiões as informações prestadas pelos 

funcionários do setor são comumente falhas, por isso prefiro me reportar direto ao gerente do 

setor.  

Como vemos o único discordante é o entrevistado Enf. Ger.. 

Para tanto, conclui-se que a falta de uma preparação prévia dos funcionários, bem 

como a deficiência de pessoal e a falta de conhecimento dos produtos têm comprometido o 

processo de organização das atividades do setor, uma vez que os mesmos adquirem 
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experiência através do empirismo, sem o devido conhecimento técnico sobre as ferramentas 

de gestão de logística. É importante salientar que uma das respostas da entrevista enfatiza que 

o problema vai além do almoxarifado como enfatiza o entrevistado Prim. Ex. Ger. já os 

usuários também passam pela mesma dificuldade quanto ao manuseio dos materiais, 

evidenciando que dependendo do tipo de material, esse problema pode chegar a trazer sérios 

problemas tanto para funcionários quanto para os usuários do setor. 

Com já visto anteriormente no capítulo II, Ching (1999) ressalta que a falta de 

profissionais que dominem e possuam habilidades para planejar, executar e analisar todas as 

atividades de forma integrada, culminam em problemas referentes ao armazenamento 

inadequado, erros de cálculo nos relatórios de entrada e saída de materiais, erros gerados no 

recebimento, esquecimento e atraso na emissão de documentos relativos à entrada e saída de 

material e procedimentos de contagem física inadequados. 
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4.3.11 ENTENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICADA NAS COMPRAS 

PÚBLICAS 

Décima primeira - você acredita que a falta de conhecimento da legislação específica 

de compras públicas dificulta o entendimento entre os setores supridos pelo hospital e o setor 

de almoxarifado? 

Um ponto que merece uma reflexão, em particular, é o fato levantado pelo 

entrevistado Pres. Com. Lic.  na pergunta sobre quais as dificuldades relacionadas à 

especificação técnica dos materiais. O mesmo denota que existe uma dificuldade entre os 

profissionais da atividade fim em entender como são realizadas as aquisições, pela falta de 

conhecimento da legislação específica de compras públicas, dificultando o entendimento entre 

os setores supridos pelo hospital e o almoxarifado. Nisso os entrevistados concordam em 

unanimidade, pois os mesmos discutem sobre uma maior flexibilização da legislação pelo fato 

de se tratar de um hospital e o quanto a falta de conhecimento dos profissionais prejudica o 

entendimento dos procedimentos de aquisição de materiais para o hospital. 

 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Sim, até porque deveria haver uma maior flexibilização na legislação já 

que, no caso de um hospital, estamos tratando com vidas e na maioria das vezes, médicos e 

enfermeiros não querem saber da lei, mas salvar a vida de um paciente”. 

Pres. Com. Lic. - “Dificulta, uma vez que algumas pessoas, culturalmente falando, têm o 

hábito de fazer pedidos de compra para o seu setor como se o material fosse seu, de uso 

pessoal. É necessário que sejam treinados gestores, gerentes para que dessa forma a visão 

sobre as compras públicas seja modificada e os usuários passem a entender melhor os 

procedimentos das aquisições e suas finalidades”. 

Func. Almox. - Sim, existe um problema de comunicação referente a um melhor 

entendimento entre os setores do hospital e responsáveis pelas compras para que nós 

entendamos como as mesmas se processam. 
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GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “Acredito que sim, pois já aconteceu com as compras de materiais de 

laboratório. Para falar a verdade, não conheço a legislação, mas acredito que seja de 

fundamental importância que todos devam conhecer o que a legislação orienta, pois facilita o 

trabalho para todos”. 

Seg. Ex. Ger. - “Sim, porque a tendência geral do indivíduo é repudiar aquilo que ele não 

conhece. Acredito que todos os envolvidos, todos os gerentes deveriam passar por um 

treinamento para até facilitar o entendimento sobre a legislação”.  

 

GRUPO 01 

Coord. Méd. - “Com certeza, porque a partir do momento que eu, como médico, não entendo 

de lei, o que me importa é ter o material para os procedimentos, não importa outra coisa. Eu 

acho que existe alguma falta de comunicação entre as áreas, pois se alguém instrui o médico 

de que o produto solicitado vai levar um determinado tempo para ser comprado, justamente 

por conta dos entraves burocráticos, isso passa a facilitar o entendimento, até porque o médico 

não se obriga a entender da legislação e ele acredita que sua obrigação é de apenas chegar ao 

hospital, realizar seus procedimentos e pronto. Só para você ter uma idéia, eu trabalho em 

vários outros hospitais e os médicos não querem nem descrever nas papeletas o histórico dos 

procedimentos realizados, eles acreditam que seja de inteira responsabilidade do pessoal de 

enfermagem ou administrativo”. 

Enf. Ger. - “Dificulta porque o pessoal de enfermagem não tem uma idéia de como as coisas 

se processam e, ficando de fora, acreditam que as coisas são muito simples e fáceis, que as 

compras são feitas de maneira rápida”. 

Coord. Enf. - “Com certeza, a falta de conhecimento gera a teoria do “achismo””. 

Como visto, todos entrevistados entendem que para que haja um maior e melhor 

entendimento sobre os processos de compras do hospital, se faz necessário uma melhoria da 

comunicação entre todos os setores do hospital e os responsáveis pelas compras e 

almoxarifado, de maneira que os usuários entendam como as mesmas se instauram, suas 
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peculiaridades, a importância de um pedido bem elaborado com as devidas especificações 

técnicas, bem como, o conhecimento dos prazos determinados por lei.  
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4.3.12 OS RISCOS DA FALTA DE MATERIAIS 

Décima segunda - Existe algum tipo de risco quando o material solicitado não existe 
em estoque no hospital. 

De maneira unânime, os entrevistados avaliaram que a falta de materiais pode colocar 

em risco a vida do paciente, conforme as respostas abaixo. 

GRUPO 03 

Ger. Div. Adm. - “Se houver a falta de algum item imprescindível para um 

procedimento cirúrgico existe um risco de morte para o paciente que está internado no 

hospital”. 

Pres. Com. Lic. - “o paciente é quem vai ser prejudicado num procedimento cirúrgico 

ou num atendimento feito nas enfermarias”,  

Func. Almox. - “havendo a falta do material, existe um risco de morte para o paciente 

que está internado no hospital”, 

 

GRUPO 02 

Prim. Ex. Ger. - “a falta de material pode prejudicar o paciente, levando o mesmo à 

morte”,  

Seg. Ex. Ger. - “um paciente pode vir a falecer por conta da falta de um material que 

seria vital para sua saúde”,  

 

GRUPO 01 

Coord. Méd. - “principalmente quando se trata das UTI´s. Lidamos com vidas e não 

podemos correr o risco. É necessário que as pessoas entendam e tenham responsabilidade 

desse risco”.  

Enf. Ger. - “o prejuízo é inteiramente para o paciente, levando-se em conta que a falta 

desse material traz grandes transtornos para todo o serviço do hospital”,  
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Coord. Enf. - Sim, existem riscos e um dos principais é o comprometimento da vida 

do paciente. 

O mais interessante a se avaliar é que nenhum dos entrevistados consegue ver esse 

problema do ponto de vista administrativo. 

Conclui-se que no processo organizacional do setor é necessário que sejam tomadas 

medidas no intuito de organizar o mesmo, visto que, através desse estudo, entende-se que a 

organização da logística hospitalar interna é primordial para o bom funcionamento das 

atividades hospitalares bem como a garantia da qualidade dos serviços médicos hospitalares 

prestados aos pacientes internados no hospital. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Ao longo dos anos a logística tem ampliado seu espaço se configurando como uma 

importante ferramenta de competitividade empresarial. No caso dos hospitais, percebe-se que 

a logística vem passando por profundas transformações e as discussões mais atuais buscam 

implementar técnicas adequadas de gestão de estoques sem diminuir a qualidade do serviço de 

saúde prestado aos pacientes. 

Quanto aos objetivos propostos, o estudo analisou a situação atual do setor de 

almoxarifado do Hospital Saúde, bem como propôs alternativas buscando melhorias nos 

serviços prestados pelo mesmo. 

Por meio da análise das respostas, percebeu-se que as assertivas do grupo focal e das 

entrevistas convergiram para os seguintes problemas existentes: baixa qualificação 

profissional dos funcionários, falta de organização das atividades no setor, problemas no 

gerenciamento dos materiais bem como nas especificações técnicas para compra e falta de 

entendimento do processo licitação. Todavia, esses problemas podem ser solucionados por 

meio de ações integradas envolvendo não apenas a equipe de funcionários do setor, mas todos 

os que participam diretamente do processo. 

Entende-se que o setor almoxarifado configura-se como um dos mais importantes do 

hospital e que sua desorganização pode trazer prejuízos ao paciente. Espera-se que médicos e 

enfermeiros, além de outros profissionais da área de saúde que não detêm o domínio das 

informações sobre logística, despertem um interesse sobre suas atividades, a fim de poderem 

colaborar com as atividades do setor, permitindo assim que toda a comunidade hospitalar 

possa avançar na resolução desses problemas. 

Conclui-se que é necessário que sejam tomadas medidas urgentes no intuito de 

produzir melhorias contínuas, visto que a organização da logística hospitalar interna do 

hospital escopo desse estudo é primordial para o bom funcionamento de suas atividades, 

garantindo a qualidade nos serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes internados e 

à sociedade. 
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6. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS RECOMENDAÇÕES PROPOSTAS 

          Por meio das respostas dos entrevistados, 

os principais problemas existentes na logística 

hospitalar do Hospital Recife dizem respeito a: 

 

1. Falta de qualificação profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Espaço físico insuficiente para estocagem de 

materiais. 

 

 

 

 

 

 

           Nesse sentido, como proposições de 

melhoria sugerem-se: 

 

 

1. Deve-se antes de qualquer seleção 

para o setor, se estabelecer um perfil mínimo, 

seja para servidores e terceirizados (segundo 

grau completo, conhecimentos básicos em 

rotinas administrativas, conhecimento em 

informática) Em seguida, todos devem passar 

por um processo de nivelamento de 

conhecimentos das atividades, para evitar o 

empirismo. O conhecimento de todos 

envolvidos deve ser reciclado continuamente 

bem como deve ser implantado, no setor, um 

sistema rotativo de atividades para que todos 

conheçam todas as rotinas. Dessa forma, 

entende-se boa parte dos problemas de 

controle, armazenamento e distribuição 

poderá ser resolvida, desde que haja um 

compromisso desses servidores e terceirizados 

com as atividades do setor. 

2. Como no hospital existe a 

possibilidade de deslocamento entre setores, 

vislumbra-se o deslocamento da área de setor 

de marcenaria para outro local, juntamente 

com sua reforma para abrigar a ampliação da 

área física do almoxarifado. 
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3. Falta de organização das atividades. 

 

 

 

 

 

 

4. Problemas no gerenciamento de estoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implantação de um manual de 

atividades administrativas contendo as 

responsabilidades e atividades dos integrantes 

do setor, servindo de base para novos 

servidores e terceirizados (modelo disponível 

no apêndice). 

 

4. Com o intuito de melhorar o 

gerenciamento de materiais, os responsáveis 

pelo setor podem usar como base, a 

metodologia de gestão de materiais médico-

hospitalares desenvolvida no Núcleo de 

Logística e Tecnologia em Saúde da Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP), aqui 

proposta por Infante e Santos (2006) que tem 

como princípio básico a integração ao 

planejamento do sistema de abastecimento, os 

profissionais médicos, enfermeiros e técnicos 

de saúde como fonte permanente de 

informações. O método busca em primeiro 

momento o mapeamento de todos os 

procedimentos executados pelas várias 

equipes de profissionais de saúde em cada 

setor do hospital, atrelado a uma pesquisa de 

insumos médico-hospitalares, buscando a 

especificação de todos os insumos necessários 

para a produção de cada procedimento, bem 

como a quantificação da produção mensal de 

cada profissional. Esse tipo de processo pode 

evitar a falta de materiais, uma vez que, em 

posse das informações necessárias, podem-se 

produzir quites de materiais e gerar um 

histórico de demanda, auxiliando 
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5. Problemas nas especificações técnicas de 

compras de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Falta de entendimento do processo de 

compras públicas. 

 

 

 

 

7. Sistema de controle de informações 

inadequado para a realidade do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consequentemente nos controles de materiais, 

bem como, reduzindo os elevados custos de 

estoque. 

 

5. Estabelecimento de um processo de 

padronização de materiais de uso médico 

hospitalar, evitando-se que os setores 

solicitem o que bem desejarem. Assim 

eliminando a quantidade excessiva de 

materiais em estoque com a mesma finalidade 

e a elaboração de um catálogo de materiais 

disponível para solicitações, já com as 

devidas especificações técnicas para cada tipo 

de produto desde que, de uso contínuo. 

 

 

 

6. Elaboração de um manual de 

compras do usuário, o mesmo produzido de 

maneira didática para conhecimento e 

informação para todos os interessados.  

 

 

7. Adoção de mudanças visando à 

adequação do sistema de controle existente de 

acordo com as necessidades do setor, como 

exemplo os casos da segurança de 

informações e controle de estoque, uma vez 

que existe a possibilidade de haver alteração 

de pedidos já efetuados – o usuário pode 

utilizar e alterar o mesmo pedido já emitido e 

enviado para o setor de almoxarifado, dessa 

forma dificultando o controle das requisições; 
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8. Problemas nos controles de informações e 

implantação de apenas uma contagem anual 

(inventário físico). 

 

adequação ao sistema quanto a contagens 

periódicas – hoje o sistema apenas aceita uma 

contagem anual. Isso no intuito de estabelecer 

um melhor controle da entradas e saídas de 

materiais. 

 

 

8. Estabelecimento de três contagens 

periódicas, a primeira em abril, a segunda em 

agosto e a última em novembro de cada ano, 

ao invés de apenas um inventário anual. Essa 

ação deve ser desenvolvida no intuito de 

evitar discrepâncias ao final do exercício. 
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7. SUGESTÃO DE PESQUISAS FUTURAS 

Trabalhando com o intuito de produzir um trabalho científico diante de um tema tão 

complexo, não se pode afirmar que esse assunto foi explorado até seu limite. Sugere-se assim, 

que o tema seja objeto de uma reflexão em novas pesquisas que dêem continuidade a esse 

estudo, com o objetivo de ampliar sua abordagem aqui desenvolvida, de forma a engendrar 

uma maior contribuição aos gestores de logística hospitalar. 

Nesse sentido, é oportuno sugerir algumas abordagens adicionais. 

Por ser tratar de um tema relevante a área de gestão hospitalar, sugere-se que esse 

assunto seja objeto em outras reflexões, considerando outros hospitais de mesmo porte, de 

modo a tentar se estabelecer comparações setoriais. 

Ao analisar os fatores organizacionais, vemos que os mesmos encontram-se em 

permanente mudança e os sistemas de logística hospitalar, por sua vez, devem ter como meta 

o acompanhamento da realidade da administração hospitalar, devendo essa pesquisa receber, 

no futuro, atualizações que permitam a verificação e adequação dos aspectos práticos, para 

que haja uma melhoria contínua, sempre em busca de novas técnicas que auxiliem cada vez 

mais o processo de gestão hospitalar e que venha a contribuir com as exigências, cada vez 

maiores, por uma assistência de qualidade prestada pelos hospitais públicos. 
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1. OBJETIVO DO MANUAL 

 

Descrever as responsabilidades específicas do setor de almoxarifado quanto ao 

recebimento, armazenamento e distribuição do material adquirido, para um melhor controle 

nas atividades logísticas do Hospital. 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Estes procedimentos são aplicáveis exclusivamente ao setor de almoxarifado do 

hospital. 

 

3. ESTRUTURA FUNCIONAL DO ALMOXARIFADO 

 

O almoxarifado do Hospital é composto pelos setores de gestão de estoques (gerência 

de almoxarifado), recebimento e processamento, armazenagem e distribuição. 

 

3.1 CABE AO SETOR DE GESTÃO DE ESTOQUES (GERÊNCIA DE 

ALMOXARIFADO): 

 

O setor de gestão de estoques é o setor responsável pelo gerenciamento das várias 

etapas dos bens e materiais de estoque, utilizados pela Instituição. 

Tem por responsabilidade: 

 

a) supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os 

cortes necessários nos pedidos de fornecimento dos centros de custos requisitantes, em função 

do consumo médio apurado que tenha servido de suporte para a projeção de estoque vigente 

com finalidade de evitar, sempre que possível, a conseqüente ruptura de estoque; 

b) determinar o método e grau de controles a serem adotados para cada item; 

d) manter os instrumentos de registros de entradas e saídas atualizados; 

e) promover consistências periódicas entre os registros efetuados no controle de estoques com 

os dos depósitos (fichas de prateleira) (modelo anexo II) e a conseqüente existência física do 

material na quantidade registrada; 

f) identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de re-suprimento; 
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g) manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a demanda do Hospital, 

evitando assim a entrada de materiais desnecessários. 

h) identificar e recomendar aos colaboradores do setor, a retirada física dos itens inativos 

devido a obsolescência, danificação ou a perda das características normais de uso e 

comprovadamente inservíveis, dos depósitos subordinados a esse setor; 

i) desenvolver e implantar política de padronização de materiais; 

j) determinar, para cada material, as quantidades a comprar, por meio dos respectivos lotes 

econômicos e intervalos de parcelamento; 

k) decidir sobre a regularização ou devolução de materiais entregues além da quantidade 

permitida, portanto, em excesso; 

l) cobrar do setor de Armazenamento o acompanhamento dos prazos de validade do material; 

m) proceder a avaliação de desempenho dos setores de recebimento e processamento e 

armazenagem e distribuição. 

n) organizar as atividades do setor para o início do inventário anual. 

O gerente do setor do almoxarifado deverá executar controles efetivos de seu estoque 

mantendo os instrumentos de registros atualizados, de forma a propiciar informações 

oportunas e confiáveis as unidades integrantes da estrutura organizacional da instituição, 

através da remessa de relatórios periódico contendo os seguintes dados: 

 

1. Quantidade de requisições atendidas; 

2. Consumo máximo e mínimo; 

3. Material em estoque; 

4. Níveis de estoque; 

5. Ponto ideal de re-suprimento; 

6. Itens inativos (itens sem movimentação por longo tempo); 

7. Material considerado obsoleto ou imprestável para uso na instituição; 

 

3.2 CABE AO SETOR DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO: 

 

O setor de recebimento e processamento é responsável pelo recebimento dos itens de 

estoque, seu processamento e liberação. 

 

Tem por responsabilidade: 
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1. Garantir o rápido desembaraço dos materiais adquiridos pelo Hospital, zelando 

para que as entradas reflitam a quantidade estabelecida, na época certa, ao 

preço contratado e na qualidade especificada nas aquisições. 

2. Coordenar e controlar as atividades de recebimento e devolução de materiais; 

3. Analisar a documentação recebida, verificando se a compra está correta; 

4. Proceder a conferência visual, verificando condições de embalagem quanto a 

possíveis avarias na carga transportada; 

5. Proceder a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos; 

6. Decidir pela recusa, aceite ou devolução, conforme o caso; 

7. Proceder a entrada e saída de materiais no almoxarifado; 

8. Liberação do material para estoque; 

9. Atestar juntamente com gerência de almoxarifado as notas fiscais de aquisição 

de materiais; 

10. Dar baixa nas notas fiscais via sistema; 

11. Enviar as notas fiscais devidamente lançadas e atestadas, ao setor financeiro do 

hospital para pagamento das despesas com aquisição; 

12. Receber, processar e liberar as guias de solicitação de materiais para o setor de 

armazenagem e distribuição; 

13. Receber as solicitações de compras dos setores, preparar as R.C´s (requisição 

de compras) e encaminha-las ao setor de compras. 

Obs: As RC´s deveram ser encaminhadas com cópia do documento de solicitação 

do setor em anexo. 

14. Cadastrar os materiais necessários à manutenção e ao desenvolvimento do 

Hospital que implica o reconhecimento perfeito da classificação, 

estabelecimento de codificação e determinação, objetivando a emissão de 

catálogo para utilização dos envolvidos nos processos de administração de 

materiais. 

 

 

3.3 ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO 

 

O setor de armazenagem e distribuição é responsável pela guarda, localização, 

segurança, preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades 

operacionais das unidades integrantes da estrutura do Hospital.  
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Tem por responsabilidade: 

 

a) controlar as saídas e entrada de materiais do setor através das fichas de prateleiras; 

b) estocar os materiais atendendo as normas técnicas de modo a possibilitar uma fácil 

inspeção e um rápido inventário; 

c) preparar o pedido dos setores do hospital; 

d) proceder a liberação do pedido para o setor de recebimento; 

e) aguardar a liberação do pedido final pelo setor de recebimento e encaminha-lo ao setor 

solicitante; 

f) emitir relatório mensal de atividades ao setor de gestão de estoques. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de inteira responsabilidade do setor de almoxarifado manter armazenado, estoque 

mínimo para manutenção das atividades do Hospital, bem como zelar e manter um adequado 

sistema de alarme contra furto, roubo e incêndio. 

O setor de almoxarifado deve proceder a entrega de material de forma ordenada e 

previamente estabelecida em cronograma, providenciando para que seja efetuada a 

conferência e comprovação de recebimento no ato de entrega. 

Nos casos de natureza “Urgente”, “Emergência” ou “Extraordinária”, devidamente 

justificados, o material poderá ser retirado pelo solicitante ou preposto no próprio setor. 

  A baixa de responsabilidade do material estocado no almoxarifado em decorrência de 

sua transferência por cessão, permuta, doação, obsolescência, furto ou roubo somente deve ser 

processado a vista dos respectivos documentos hábeis comprobatórios e de acordo com os 

dispositivos legais vigentes. 

Toda movimentação de material, mesmo em se tratando de transferência entre 

almoxarifados ou destes para sub-almoxarifados ou depósitos internos da instituição, deve ser 

registrada no competente instrumento de controle (ficha de prateleira, estoque, listagem 

computadorizada), mediante apresentação do respectivo documento hábil que autorizou a 

referida movimentação. 

Deve ser elaborado mensalmente e remetido exclusivamente para a coordenação 

administrativa um “Relatório de Distribuição de Material” (modelo anexo I) informando o 

consumo de material que lhes foi efetivamente atribuído, para fins de acompanhamento e 
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conferência, bem como deverá encaminhar ao setor financeiro um “Demonstrativo Mensal 

das Operações” (anexo III) para fins de controle interno. 

Toda saída de material, mesmo que por empréstimo, deve ser registrada e lançada em 

Relatório específico, para fins de controle.  

Ocorrendo extravio, furto ou roubo de material, o gerente do setor de suprimentos 

deve imediatamente comunicar o fato ao responsável pela Unidade Gestora que adotará as 

medidas administrativas necessárias para apurar responsabilidades; 

No caso da transferência de material, a mesma será realizada mediante documento de 

“Transferência de Material”. O responsável pelo setor deve acusar seu recebimento 

mediante assinatura e manter efetivo controle da movimentação do material, assim como zelar 

pela sua conservação e segurança. Entretanto, o controle físico/financeiro do material 

transferido é inteiramente do almoxarifado.  

O almoxarifado deve manter em arquivo a relação de funcionários credenciados a 

assinar Requisições de Material. 

O almoxarifado deve manter a disposição dos usuários os seguintes formulários: 

 

1. Listagem de Material; 

2. Cronograma de entrega de Material; 
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ANEXO II 

 

 
BENS ALMOXARIFADO HOSPITAL RECIFE 

Relatório de Distribuição de Material 

Hospital Recife 
Gerência de almoxarifado 
 
Mês de referência _____________________ de _______ 

 
 
 
 

 01 - Material de Consumo  
 

02 - Material Permanente 
 

Declaro para os devidos fins que as informações acima descritas são verdadeiras, embasadas 
através do volume de entradas e saídas de materiais no almoxarifado. 
Responsável: 
 

Cargo: 

Matrícula: 
 

Data: Assinatura: 

Responsável pela conferência: 
 

Cargo: 

Matrícula: 
 

Data: Assinatura: 

 

PAVILHÃO ___________________________________ 
 

DATA: Nº REQUISIÇÃO TIPO DE MATERIAL NÚMERO SIAGEM 
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HOSPITAL RECIFE 
 

FICHA DE PRATELEIRA NÚMERO SIAGEM
  
MATERIAL: UNIDADE 
  
DATA DOC.N ENTRADA SAÍDA SALDO DATA DOC. N ENTRADA SAÍDA SALDO 
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ANEXO III 

 

Declaro para os devidos fins que as informações acima descritas são verdadeiras, embasadas 
através do volume de entradas e saídas de materiais no almoxarifado. 
Responsável: 
 

Cargo: 

Matrícula: 
 

Data: Assinatura: 

Responsável pela conferência: 
 

Cargo: 

Matrícula: 
 

Data: Assinatura: 

 
 
 
 

 
BENS ALMOXARIFADO HOSPITAL RECIFE 

 
 

Demonstrativo Mensal das Operações 
 

HOSPITAL RECIFE 
Gerência de almoxarifado 
 
 
Mês de referência _____________________ de _______ 

 
 
01 - Saldo mês anterior R$ (_____________) 
02 – Entradas (VALOR TOTAL R$ (________________) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 – Saídas (VALOR TOTAL R$ (________________) 
 
 
 
 
 
 
 
04 – Saldo final (01+ 02 - 03) R$ (____________________) 
 
 

NÚMERO RM:  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 01 - material de consumo  
 

02 - material permanente 
 

NÚMERO NOTAS DE EMPENHO:  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
NÚMERO NOTAS FISCAIS:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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