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A racionalização, a rapidez, a qualidade, a disponibilidade do produto ou serviço no lugar e no 

tempo certo, ao menor custo representam a chave para se executar e  melhorar a gestão de 

recursos materiais e logística nas organizações de saúde, otimizando ainda mais os seus 

processos tendo por base uma estratégia bem definida.  

Assim, a gestão de recursos materiais e logística racional, eficiente e eficaz, leva a organização 

de saúde a ter um custo menor, e conseqüentemente poder também praticar um preço menor.  

Com menor custo ganham as empresas de saúde e seus cliente. Estas por ver o seu papel 

maximizado. No caso das empresas de saúde públicas, por atender melhor e ter um lucro social 

maior. No caso das empresas de saúde privadas por venderem mais e melhor, e 

presumidamente terem um lucro financeiro maior. Com uma boa gestão dos recursos materiais e 

logística ganham também os clientes por poderem dispor de produtos e serviços com mais 

eficiência e menor custo. 

Porém não basta somente ter preços melhores em função de produtos ou serviços disponíveis 

no tempo e no lugar certo. É preciso fundamentalmente ter qualidade. A boa gestão dos recursos 

materiais e logística deve se preocupar com a qualidade de forma preponderante.  

É indiscutível que o cliente é a razão maior de ser de uma eficiente gestão de recursos materiais 

e logística. Tudo gira em função dele e para ele. Sem clientes não existe a razão de ser da 

gestão de recursos materiais e logística nas organizações de saúde. Não existe a logística. 

A logística está pois, presente em todas as organizações de saúde, sejam elas públicas ou 

privadas, filantrópicas ou não. O seu produto não é somente bens, é sobretudo e principalmente 

serviços. Um aparelho telefônico é um bem. Um aparelho telefônico instalado em um hospital no 

Alto Amazonas, capaz de falar nitidamente com o mundo, é também um serviço. Uma 

ambulância é um bem. Mais do que isto. Um serviço de transporte que pode salvar vidas. Um 

tomógrafo é um importante bem. Porém não é só isto. Num sistema hospitalar que o tomógrafo 

seja utilizado de maneira mais racional possível, ao menor custo, e gerando o máximo de 

eficiência nos diagnósticos que ajuda a emitir, o tomógrafo faz parte de um serviço. Um serviço 

hospitalar. Um computador. Mais do que isto. Um serviço de Internet rápido. Um serviço de 

intranet ágil. Um serviço de controle de estoque prático seguro. Um sistema de compras apto a 



adquirir com qualidade e rapidez. Uma refeição excelente. Mais do que isto. Um serviço de 

refeição excelente, disponibilizado no leito do cliente no momento certo, sem desperdício.  

Muitos dos serviços de logística das organizações de saúde citados podem ser prestados 

majoritariamente por empresas privadas, como os serviços de farmácia. Outros também por 

empresas públicas, como os serviços hospitalares, o transporte, a educação. Uns de ótima 

qualidade. Outros de qualidade que podem melhorar.  

A gestão dos recursos materiais e logística abrange assim todos os tipos de bens, todos os tipos 

de produtos, em todos os tipos de empresas de saúde. Ele está presente no médio hospital das 

Irmãs Vicentinas na cidades da Baturité, Cascavel e Aracati no estado do Ceará; em uma 

pioneira clínica médica na progressista e hospitaleira cidade de Mossoró no Rio Grande do 

Norte; no consultório odontológico da bucólica Guarabira, na Paraíba, no Hospital Universitário 

Edgar Santos na bonita e cativante cidade de Salvador, na Bahia; em uma grande rede de 

farmácia ou em uma pequena farmácia simpática Porto Velho, Rondônia,   no Hospital da Santa 

Casa de Porto Alegre; na moderna clinica de fisioterapia FisioVida, em Fortaleza, Ceará, no 

moderníssimo Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo, em São Paulo; nas clínicas de 

fonoaudiólogia de bela Belo Horizonte, Minas Gerais; nos modernos laboratórios de analises 

clínicas de Brasília, no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, e daí por diante. 

Em todos os lugares em que existem organizações de saúde a gestão de recursos materiais e 

logística estará presente, em maior ou menor escala.  

Diante destas constatações e observações podemos afirmar que, apesar de todo o esforço 

governamental e da iniciativa privada, a gestão da logística nas organizações de saúde continua 

a enfrentar dificuldades, sobretudo diante da escassez de recursos em função da demanda 

existente. Porém, mesmo diante dessa escassez, é possível constatar que a gestão de logística 

tem evoluído muito e resultados positivos têm sido alcançados. Assim é correto afirmar que tem 

havido um avanço na qualidade desta gestão mercê especialmente de uma nova mentalidade de 

muitos gestores de todas as idades desatrelados do imobilismo, e buscando novas ações para 

um fazer melhor.   

Todos podem, no limite de suas atribuições, ousar e contribuir para melhorar a gestão, e a 

gestão de recursos materiais e logística com especialidade, nas organizações de saúde, 

independentemente de quem sejam os governantes e dirigentes do país, do estado, do 

município, do hospital, do posto de saúde, da farmácia, da clínica médica. 

Vale ressaltar que a gestão de recursos materiais e logística eficiente e eficaz, em organizações 

de saúde, implica em abrir caminhos, ampliar horizontes, em ouvir novas experiências e, mais do 



que isso, é preciso determinação, ânimo, coragem para, repito, saber gerir estas organizações  

ousando em fazer mudanças que tragam retorno à sociedade como um todo.  

Nada engrandece mais a um gestor de organizações de saúde, seja ele de logística ou de outra 

área, do que o reconhecimento por aqueles que são beneficiários de seu labutar diário. 

Certamente, a paga maior para os que ousam ser agentes de mudanças, que administram 

organizações de saúde públicas ou privadas, será a satisfação dos seus clientes e a consciência 

interna do dever cumprido, sem omissões e sem concessões à tristeza, à melancolia e ao 

desânimo. 

 

 


