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A logística é, sem qualquer sombra de dúvidas, vital para a 

sobrevivência de qualquer empresa, seja ela do segmento que for, porém, em 

alguns casos, torna-se mais importante do que nunca. 

Quando se quer definir a logística, utiliza-se, muitas vezes, o exemplo 

da logística de guerra. Semelhante e tão importante quanto na guerra é a 

logística hospitalar. Fica difícil imaginar como é o funcionamento de um hospital 

sem levar em conta os conceitos de logística. 

É indiscutível, portanto, a necessidade da logística no dia-a-dia dos 

hospitais, sejam eles de qualquer porte. O Hospital Sírio Libanês em São Paulo, 

por exemplo, possui um sistema informatizado em toda a cadeia de 

abastecimento hospitalar que é composta por: planejamento de materiais, 

almoxarifado, recebimento, compras, farmácia e suprimentos do Centro 

Cirúrgico. 

Toda a movimentação de materiais dentro do hospital é controlada por 

esse sistema informatizado. O tratamento do pedido é feito de duas maneiras; o 

normal, que entra na rotina, e o emergencial, que recebe tratamento especial. 

Cada andar do hospital possui um balcão de enfermagem com um pequeno 

estoque de materiais de uso padrão, como seringas, soro, algodão, entre 

outros. No momento da prescrição, o sistema já recebe o pedido de forma 

automatizada, já que a digitação é feita no próprio andar e a ordem vai 

diretamente via sistema. 

Já quando o médico prescreve um medicamento que não consta no 

estoque, o sistema gera um pedido de compra em farmácias já pré-cadastradas, 

onde o hospital tem convênio e por isso recebe desconto, e o medicamento é 



entregue entre 2 e 24 horas, de acordo com a necessidade. O giro de estoque é 

de 18 dias e alguns itens são controlados em termos de data de validade. 

Outro exemplo da necessidade e importância da logística é o Hospital 

das Clínicas, em São Paulo. Nele, o processo de informatização não é novidade, 

já a parte de controle dos processos é bastante recente. A distribuição de 

medicamentos é bastante peculiar, uma vez que recebem o medicamento de 

uma forma comercial, dividem, reembalam e redestinam de acordo com a 

necessidade de cada paciente. 

Para o recebimento e distribuição destes medicamentos existe um 

almoxarifado central para todo o complexo e depois existem sub-almoxarifados, 

mas esta divisão ainda não chega até as pontas, o que faz com que ainda exista 

o estoque em cada uma delas. 

Dentro deste complexo tem diversas realidades e, além disso, existem 

alguns departamentos integrados e outros a serem trabalhados. Atualmente, 

somente duas UTIs e uma enfermaria estão totalmente integradas. 

É um processo mais difícil e demorado, onde tinha uma pessoa 

dedicada à movimentação e armazenagem dos materiais, agora com a 

padronização que está por vir, pretende-se conseguir que o pessoal da linha de 

frente faça todo o processo. 

O Hospital São Paulo, por sua vez, encontra-se em fase de transição, 

pois além de estar fazendo a transformação dos sistemas e implementando a 

logística propriamente dita, está passando por uma série de reformas. 

A idéia é, a montagem de kits que são encaminhados diretamente ao 

paciente e ter o controle total do processo, já que hoje o medicamento sai do 

almoxarifado em doses individualizadas para cada paciente, porém não existe o 

controle para saber se ele realmente foi utilizado pelo paciente certo. 

Atualmente, dependem muito da informação do sistema, que ainda depende da 

digitação. 



Quando o rastreamento estiver totalmente implementado, o código de 

barras será lido no crachá do funcionário, no medicamento e na pulseira do 

paciente, o que garantirá o controle. Hoje, o maior problema é o retorno do 

medicamento para a farmácia quando o paciente tem alta ou falece e há sobra 

do medicamento. 

A importância de se manter os estoques dos medicamentos realmente 

necessários é para que não ocorra mais casos como já aconteceu de haver mais 

de R$ 600 mil em estoque e não estar disponível R$ 1,00 para a compra de 

uma Dipirona. Além da importância de fazer o controle de medicamentos é 

muito importante também controlar os descartáveis, uma vez que estes vencem 

mais rapidamente do que os medicamentos. Futuramente, todo este controle 

será feito pelo software. 

EXERCÍCIO 

01. Faça uma análise do texto. 

02. Analise o seguinte paradigma em termos hospitalares: ter ou não ter 

estoque. 

 

 


