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ORIGEM E CONCEITOS DE LOGÍSTICA



A palavra LOGÍSTICA é de origem francesa, do

verbo ”loger”, que significa “alojar”.

O termo é de origem militar e significa a arte de

transportar, abastecer e alojar tropas, com um só

objetivo: VENCER BATALHAS.

Acrescentam que se pode definir logística como

sendo a junção de quatro atividades básicas:

aquisição, movimentação, armazenagem e entrega

de produtos.

ORIGEM DA  PALAVRA LOGÍSTICA



OLHE MUITO BEM (ILUSTRAÇÃO)

A Logística há muito tempo deixou de ser tema
relacionado somente a estratégias militares. Hoje
ela é peça chave e fundamental para o sucesso de
um plano estratégico em qualquer tipo de
organização.

Empresas, inclusive as de saúde, que relegam a
logística a plano secundários, correm sério risco de
perder concorrência no mercado e deixarem de
otimizar as suas ações em prol do cliente (paciente).



CONCEITO DE LOGÍSTICA SEGUNDO CLM - Councial

of Logisties Management

É o processo de planejamento, implementação
e controle do fluxo eficiente e eficaz de materiais,
armazenagem, estoques de produtos semi-
acabados e acabados, bem como a fluência de
informações a eles relativos, desde a origem do
produto até o seu consumo, com o propósito de
atender os requisitos dos clientes.



OUTRO CONCEITO DE LOGÍSTICA

Logística é o ato de gerir estrategicamente e
racionalmente, com o máximo de eficiência e eficácia,
recursos possuidores de valor econômico, sejam eles bens ou
serviços, pertencentes a organizações públicas ou privadas, a
partir de sua origem, passando pelo suprimento,
armazenagem, administração de estoques e transporte, e os
fluxos correlatos, com o fim de oferecer ao cliente produtos e
serviços, no tempo certo, no lugar desejado, na qualidade e
na quantidade exigida, e ao menor custo possível.

(Fernando Cunha)



CONCEITOS BÁSICOS E REFLEXÕES DE 
LOGÍSTICA  NAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE



CONCEITO DE LOGÍSTICA  NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

A LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE É O PROCESSO DE

GERENCIAR ESTRATEGICAMENTE E RACIONALMENTE A AQUISIÇÃO,

MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS MÉDICO -

HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS

NECESSERÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

HOSPITALAR (E OS FLUXOS DE INFORMAÇÕES CORRELATAS) DE

MODO A PODER PRESERVAR A VIDA E / OU RESTAURAR A SAÚDE

DOS CLIENTES (PACIENTES) COM ÓTIMA QUALIDADE, CUSTO BAIXO

E RETORNO SATISFATÓRIO PARA A INSTITUIÇÃO. (FERNANDO

CUNHA)



OUTRO CONCEITO DE LOGÍSTICA 

NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

REPRESENTA UMA OPERAÇÃO INTEGRADA PARA CUIDAR

DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE

FORMA RACIONALIZADA, NO TEMPO E NO LUGAR CERTO,

O QUE SIGNIFICA TAMBÉM PLANEJAR, ORGANIZAR,

COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODO ESTE

PROCESSO, VISANDO À REDUÇÃO DE CUSTOS, A

EFICIÊNCIA E RAPIDEZ NA ENTREGA, A PRESERVAÇÃO DA

VIDA E O AUMENTO DA QUALIDADE E DA

COMPETITIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE.

(Fernando Cunha)



REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

- Podem existir organizações de saúde sem medicamentos e / ou sem
material médico – hospitalar?

- O paciente – cliente – pode vir a óbito pela ausência de medicamentos
ou de material médico-hospitalar?

- O paciente pode vir a óbito devido ao atraso na entrega de um
medicamento?

- A desorganização de uma CAF ou de um almoxarifado da organização de
saúde pode comprometer a vida de um cliente (paciente)?

- A lentidão de um transporte pode causar a perda da vida de um paciente
(cliente)?

- A falta de transporte por qualquer motivo pode comprometer o trabalho
do PSF (ESF)?

- É necessário ter um pleno e total controle da quantidade, da qualidade e
dos prazos de validade dos produtos existentes nos almoxarifados da
organização de saúde e / ou nos seus postos de enfermagem?



NOVO PAPEL DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES 
DE SAÚDE

Assumir o papel de integradora de interesses da atividade

da organização de saúde, desenvolvendo e aplicando novas

competências tecnológicas em seu campo de atuação, e

adotando novos conceitos e formas de dinamizar a gestão de

materiais de uma organização de saúde.



NOVA VISÃO DA LOGÍSTICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

A Logística nas Organizações de Saúde se propõe a tratar do

equacionamento de três variáveis elementares, o tempo, o espaço e

a distância, promovendo aos clientes (pacientes) o acesso e posse

dos produtos e serviços, onde requerido, na quantidade, na

qualidade e nas opções desejadas, sem interrupções, em

condições competitivas de mercado, preservando a vida e o bem

estar do cliente.



 Fornecer quantidade desejada de serviços aos clientes,
objetivando alcançar níveis de custos aceitáveis e
competitivos.

 Proporcionar subsídios e condições para que os
produtos das organizações de saúde se movimentem da
maneira mais rápida e eficaz possível.

MISSÃO DA LOGÍSTICA  NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



MISSÃO DA LOGÍSTICA  NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

Dispor o produto ou o serviço certo, no lugar
certo, no tempo certo, e nas condições
desejadas, ao mesmo tempo em que se
fornece a maior contribuição a organização de
saúde.



OBJETIVOS DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Redução dos custos de aquisição.

• Redução dos custos de manutenção de estoque (estoques mais
controlados e enxutos exigem menor cuidado).

• Redução dos custos de reposição de estoque.

• Rotatividade de estoque ideal.

• Aumentar o grau de satisfação dos clientes.

• Tornar disponíveis produtos e serviços no local onde são necessários e no
momento em que são desejados.

• Continuidade de fornecimento.

• Atingir um nível desejado de serviço ao cliente da organização de saúde
pelo menor custo total possível.

• Primar pela boa qualidade dos produtos armazenados.

• Comprar só o realmente necessário.

• Manter boa relação com os fornecedores.



OBJETIVO DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE 
SAÚDE - OS CINCO CERTOS

Prover ao cliente os níveis de serviços por ele 
requeridos com a entrega do

Produto Certo,

No lugar Certo,

No momento Certo,

Nas condições Certas e

Pelo custo Certo



FUNÇÃO BÁSICA DA LOGÍSTICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

Disponibilizar nas áreas solicitantes em
tempo hábil os materiais, os medicamentos e
serviços de logística necessários ao
atendimento dos pacientes (clientes) das
organizações de saúde.



REFLEXÕES

 Pode existir uma organização de saúde sem almoxarifado (s)?

 Pode existir uma organização de saúde sem o controle de entrada e saída
de materiais?

 Pode existir uma organização de saúde sem a compra de produtos e / ou
serviços?

 Pode existir uma organização de saúde sem transportes?

 O que pode ocorrer com uma organização de saúde que não controla bem
seus custos e em especial seus custos logísticos?

 O que ocorre ou pode ocorrer com uma organização de saúde que existe
desperdícios?

 Você, como paciente (cliente) se internaria por livre e espontânea
vontade em uma organização de saúde desorganizada?

 Em uma organização de saúde pública ou conveniada você gostaria de
saber quanto foi gasto com você ou seu familiar ou amigo no período em
que esteve na mesma?



ATIVIDADES DA LOGÍSTICA NO CONTEXTO DAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

1. GESTÃO DE ESTOQUE

2. ARMAZENAGEM.

3. TRANPORTE.

4. FLUXO DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE PEDIDO.

5. COMPRA.

6. FARMÁCIA HOSPITALAR.

7. COMBATE AO DESPERDÍCIO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS.

8. CUSTO LOGÍSTICO.



A LOGÍSTICA NAS NOSSAS VIDAS E NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)

• Toda casa tem uma despensa ou um armário para guardar os
mantimentos ou outros materiais. Isso nada mais é do que a atividade
de armazenamento que, como afirmamos, existe em todas as
organizações, inclusive as de saúde.

• Toda casa, ou quase todas as casas, têm uma geladeira. E para que serve
uma geladeira além de gelar os alimentos que nela se coloca?
Respondeu correto quem disse que serve também para guardar
transitoriamente alimentos, sobretudo os mais perecíveis e / ou que
precisam ser armazenados em certa temperatura. Nas organizações de
saúde, precisamos de geladeiras para guardar certos produtos. Isso faz
parte da logística.



A LOGÍSTICA NAS NOSSAS VIDAS E NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)

• Responda: o que normalmente toda dona de casa (ou dono de casa) leva
quando vai fazer as suas compras no supermercado, na feira ou no
mercado? Respondeu certo quem disse uma lista do que e da
quantidade que deve comprar. E por que se faz isto? Também respondeu
certo quem disse que é para evitar que falte o material e para não se
comprar nem mais nem menos do que se precisa. Isso tem um nome:
gestão de estoque. Toda organização de saúde, por mais desorganizada
que seja, faz ou deve fazer isso.

• Todos nós compramos em maior ou menor quantidade. E muito do que
se compra é armazenado. A compra é outra atividade da logística que
exercemos no dia a dia de nossas vidas e que também está presente no
dia a dia das organizações de saúde.



A LOGÍSTICA NAS NOSSAS VIDAS E NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)

• Tudo, ou quase tudo que compramos, precisou ser movimentado,
transportado. Essa é mais uma atividade da logística existente nas nossas
vidas e nas organizações de saúde de qualquer tipo.

• O que compramos, o que transportamos, o que armazenamos, geram
processamento de pedido. “Mamãe, prepare o pedido do meu lanche
para me entregar”, diz a filha para a mãe. Isso é também logística e faz
parte do nosso cotidiano e do cotidiano das empresas de saúde. Veja
que a filha fala, no exemplo citado, do preparo da entrega, não da
produção do lanche. Produção não é logística, mas interage fortemente
com a logística.

• A lista de compras citada acima contém informações. A informação faz
parte da logística e do dia a dia de nossas casas, do hospital, da farmácia,
da clínica médica, do centro de fisioterapia, do laboratório de análises
clínicas, enfim, da organização de saúde.



A LOGÍSTICA NAS NOSSAS VIDAS E NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)

• Tudo que adquirimos, que processamos em nossos lares, tem um custo
que sempre que possível deve ser minimizado. Assim como nas nossas
casas, nas organizações de saúde devemos comprar, transportar,
armazenar, controlar os estoques, processar os pedidos, com o menor
custo possível.

• Toda dona de casa prudente deve combater o desperdício no seu lar,
quer esse desperdício esteja na compra, na guarda dos materiais, na
movimentação dos mesmos no lar e daí por diante. Este combate na
cadeia de suprimento faz parte da logística e deve estar presente nas
organizações de saúde.



A LOGÍSTICA NAS NOSSAS VIDAS E NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)

• Nas nossas casas não raro, e, sobretudo os mais prudentes têm uma
“farmacinha” onde guardamos alguns remédios e materiais como
esparadrapo, gases, etc., que podemos precisar em qualquer momento.
A indicação desses medicamentos deve ser objeto de uma prescrição
médica, mas a sua guarda é de nossa responsabilidade. Isso faz parte da
logística e também de nosso cotidiano em nossos lares. Os remédios
guardados têm prazo de validade e devemos estar atentos para não
perderem a sua validade. Quando vamos adquirir, por exemplo, algum
analgésico para a nossa “farmacinha”, olhamos se o mesmo consta na
mesma para não precisarmos comprar novamente. Isso é gestão de
estoque e está presente no nosso lar e nas organizações de saúde.



SETORES QUE SE RELACIONAM DIRETAMENTE COM A 
LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Financeiro.

• Central de Autorizações.

• Hotelaria.

• Manutenção.

• CPD.

• Corpo de Enfermagem.

• Corpo Clínico.

• ETC.



1. Crescimento significativo dos custos de transporte e
armazenagem nas organizações de saúde.

ALGUMAS RAZÕES DE INTERESSE PELA 

LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE

2. Maior competitividade entre as organizações de
saúde.

3. Valorização crescente do cliente nas organizações
de saúde.

4. Complexidade crescente da distribuição
física de materiais para as organizações de
saúde.



5. Aprimoramento dos meios de transporte para produtos
das organizações de saúde.

6. Aprimoramento das técnicas de estocagem de
materiais nas organizações de saúde .

7. Tendência das organizações de saúde a transferirem
as responsabilidades de administração de parte dos
estoques para os distribuidores.

ALGUMAS RAZÕES DE INTERESSE 

PELA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES 

DE SAÚDE



ALGUMAS RAZÕES DE INTERESSE 

PELA LOGÍSTICA NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

10. Integração sistêmica com os fornecedores.

11. Melhoria crescente dos processos
tecnológicos.

8. Diminuição dos níveis de estocagem nas organizações de
saúde.

9. Amplitude do processo de negociação.



FLUXOS LOGÍSTICOS

1. Fluxo Logístico de Informações.

2. Fluxo Logístico de Materiais.

3. Fluxo Logístico Financeiro.

4. Fluxo Logístico Reverso.



FLUXOS LOGÍSTICOS

As configurações dos fluxos logísticas são modificadas de acordo com o

tamanho da empresa de saúde. Cada organização apresentará uma

diferente formatação no andamento desses fluxos.

Determinadas empresas podem ter um excelente fluxo material, porém

o fluxo de informações e financeiro pode não acompanhar este.

O ideal é que haja uma harmonia entre os fluxos para garantir agilidade

no processo como um todo.



FLUXOS LOGÍSTICOS DE INFORMAÇÕES

O QUE É 

"Os sistemas de informações logísticas são a

interligação das atividades logísticas para criar um processo

integrado". (Bowersox p. 176)



FLUXOS LOGÍSTICOS DE INFORMAÇÕES

OBSERVE MUITO BEM

A informação é uma potente ferramenta de gerenciamento

logístico principalmente, de fidelidade e transparência nas

informações que fluem dentro de toda estrutura logística.



FLUXOS LOGÍSTICOS REVERSO

O QUE É:

Os processos de devoluções e de reaproveitamento de materiais ou uma simples

inversão nos demais fluxos podem chamar Logística Invertida ou reversa. Em

resumo, todo material que chegar até o consumidor e por alguma razão retomar

até o ponto de origem, trata-se de logística reversa.

OBSERVAÇÃO

Recalls, falhas de processos, mercadorias com avarias, mercadorias reutilizáveis,

tornou-se algo mais visível nesse novo panorama de gestão, pois demonstra um

comprometimento das empresas de saúde com seus clientes.



LOGÍSTICA INTEGRADA NAS ORGANIZAÇÕES 
DE SÁÚDE

O QUE É
A Logística Integrada é um conjunto de atividades e
processos interligados, cujo propósito é otimizar o sistema
como um todo, minimizando os custos nas organizações de
saúde e, conseqüentemente, gerando valor para o cliente
desta organização.

VEJA BEM:
A implementação desse conceito ajuda as organizações de
saúde a minimizar seus custos totais, no que se refere à
execução das operações logísticas.



DESAFIO DA LOGÍSTICA INTEGRADA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

Agregar valor por meio de um nível de serviço de saúde

de excelência, ao menor custo total possível, com condições
de otimização do resultado econômico e continuidade da
organização de saúde.



EXEMPLO DE UM 
SISTEMA LOGÍSTICO EM UMA 

ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE

EMBALAGEM

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO 

DE ESTOQUE

ARMAZENAGEM

MANUSEIO 

DE 

MATERIAIS

FLUXO DE 

INFORMAÇÃO E 

PROCESSAMENTO 

DE PEDIDOS

CONTROLE 

DE

QUALIDADE

MANUTENÇÃO 

DE 

INFORMAÇÃO

APOIO A  

ÁREAS 

MÉDICA/ 

VENDAS/

OUTRAS
TRANSPORTES 

E 

MOVIMENTAÇÃ

O

SERVIÇO 

AO 

CLIENTE

SISTEMA 

LOGÍSTICO



GERENCIAMENTO LOGÍSTICO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



ASPECTOS A CONSIDERAR NA 

GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE
- As organizações de saúde lidam com a vida do ser

humano.

- Como empresas as organizações de saúde possuem

recursos materiais, humanos, financeiros e

informacionais que devem ser canalizados para os

seus clientes.

- A terminologia cliente deve ser usada no lugar de

paciente.



O QUE É GERENCIAR EM LOGÍSTICA  
NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE?

AO DIZER GERENCIAR EM LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

QUEREMOS DIZER PLANEJAR, ORGANIZAR, CONTROLAR, COMANDAR E

OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS COM VISTA A ATENDER

AO CLIENTE DA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE NO TEMPO E NO LUGAR CERTO

AO MENOR CUSTO TOTAL POSSÍVEL E OTIMIZAR OS RECURSOS HUMANOS

ENVOLVIDOS NESTE PROCESSO.



A CHAVE PARA COMPREENDER O 

GERENCIAMENTO LOGÍSTICO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

A RACIONALIZAÇÃO É A CHAVE PARA SE 

COMPREENDER MELHOR O 

GERENCIAMENTO LOGÍSTICO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PORQUE ELA 

PROPICIA CONDIÇÕES PARA A MESMA 

OTIMIZAR OS SEUS PROCESSOS COM 

BASE NUMA ESTRATÉGIA BEM 

DEFINIDA.



NÍVEIS DE DECISÕES LOGÍSTICAS NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

1. ESTRATÉGICO

Envolve decisões de posicionamento no ambiente das

organizações de saúde envolvendo sobretudo os serviços
macro aos clientes hospitalares.

2. TÁTICO OU ESTRUTURAL

Envolve os planos, previsões, orçamentos, modalidades

de transportes e política de estoques.



NÍVEIS DE DECISÕES LOGÍSTICAS NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

3. FUNCIONAL OU OPERACIONAL
As decisões de curto prazo nas operações logísticas podem

envolver à armazenagem, movimentação, expedição, equipamentos de
transporte, minimização ou eliminação das ineficiências de processos e
ociosidades.

4. IMPLEMENTAÇÃO
Está associada à execução do que foi efetivamente decido nos

outros níveis. Envolve os fluxos físicos das operações que são
interdependentes.



OLHE MUITO BEM

Para a tomada de decisões logísticas alguns 
fatores podem ajudar muito como:

• Conhecimento.

• Vivência.

• Ânimo.

• Energia.

• Experiência.

• Saber Ouvir.



DESPERDÍCIO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE
EM UM CONTEXTO LOGÍSTICO

O QUE É DESPERDÍCIO?

Desperdício é gastar sem proveito. 

Esbanjamento. Extravio. Perda.

È a utilização incorreta  dos recursos humanos e materiais que causam 

perdas de qualquer tipo  a organização de saúde.

É no linguajar popular, jogar dinheiro fora.



ONDE OCORREM DESPERDÍCIOS NA LOGÍSTICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• COMPRA

• ARMAZENAGEM DE PRODUTOS

• CONTROLE DE ESTOQUE

• TRANSPORTE



PORQUE OCORREM DESPERDÍCIOS NA LOGÍSTICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

- COMPRAS MAL FEITAS.

- COMPRA SEM NECESSIDADE.

- FALTA DE PREPARO E/ OU COMRPOMETIMENTO 
PROFISSIONAL

- ARMAZENAGEM INCORRETA DE PRODUTOS

- GUARDA DESNECESSÁRIA DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR E MEDICAMENTOS NOS POSTOS DE
ENFERMAGEM E OUTROS LOCAIS NÃO APROPRIADOS DOS
HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE, ETC.;

- PROCESSOS INADEQUADOS.



PORQUE OCORREM DESPERDÍCIOS NA LOGÍSTICA NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

- AUSÊNCIA  DE CONTROLE DE ESTOQUE.

- FALTA DE CONTROLE EFICIENTE DE ENTRADA E / OU SAÍDA 
DE MATERIAIS.

- NEGOCIAÇÃO DE COMPRA FEITA DE FORMA INCORRETA.

- INEFICIÊNCIA DE CONTROLE DE ESTOQUE.

- TRANSPORTE INCORRETO DE PRODUTOS.



REFLEXÕES PRÁTICAS PARA EVITAR OU DIMINUIR 
DESPERDÍCIOS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

Só compre o que de fato você e a organização de saúde
precisa.

Não se deixe levar pelo encanto de promoções quando
você não tem realmente necessidade do produto.

Não guarde o desnecessário.

Tenha estoque baixo e privilegie na medida do possível
somente os produtos com elevado giro.

Saiba contratar corretamente.

Valorize os talentos humanos.

Controle tudo mais exerça o poder de delegação.

Tenha ânimo.



SUGESTÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

PARA A ÁREA DE LOGÍSTICA



NO CONTEXTO DOS DEMAIS ÓRGÃOS
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A SUA PRÓPRIA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





GESTÃO DE ESTOQUE



O QUE É ESTOQUE

Estoque é um conjunto de bens armazenados, com
características próprias, mantidos em disponibilidades
constante e renovados permanentemente para atender as
necessidades da organização de saúde e dos seus parceiros.

NUNCA SE ESQUEÇA

Cada parada de um material em descanso significa
estoque, em qualquer momento dentro da organização.



OBSERVE BEM:

O estoque acomoda itens de toda natureza, tais
como:

• Administrativos: lápis, caneta, papéis, clipes, etc.

• Manutenção ou reposição: material médico hospitalar,
órtese, prótese, outros.

• “Matérias-Primas”: medicamentos em geral.



PRÓTESE

O QUE É
Dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou
parcialmente um membro, órgão ou tecido, podendo ser:

• Interna ou Implantada (Ex: prótese articular, prótese não convencional
para substituição de tumor, coração artificial, válvula cardíaca, ligamento
artificial, etc);

• Externa ou não implantada (Ex: prótese para membro);

• Implantada total ou parcial por ato cirúrgico ou percutâneo (Ex: implante
dentário, pele artificial);

• Estética, quando mantém apenas a forma e a estética (Ex: prótese ocular,
prótese mamária, cosmética de nariz).



ÓRTESE
O QUE É

Dispositivo permanente ou transitório, utilizado para auxiliar as funções
de um membro, órgão ou tecido, evitando deformidades ou sua
progressão e/ou compensando insuficiências funcionais, podendo ser:

• Interna ou implantada: (Ex: material de sutura e de síntese, material de
ósteossíntese, instrumental para estabilização e fusão de coluna, marca-
passo implantado, bomba de infusão implantada, etc)

• Externa ou não implantada (Ex: bengalas, muletas, coletes, colares
cervicais, aparelhos gessados, tutores, andadores, aparelhos auditivos,
óculos, lentes de contato, aparelhos ortodônticos, etc)

• Implantada total ou parcial por ato cirúrgico ou percutâneo (Ex: fixadores
externos, stents, drenos, etc).”

OLHE MUITO BEM:

Para os produtos acima citados, inclusive para prótese, a organização
geralmente não faz estoques, deixando a carga da empresa que vende,
contudo, disponibilizando em seu almoxarifado um local para os mesmos.



O QUE É GERENCIAMENTO DE ESTOQUE?

QUANDO NÃO EXISTE NECESSIDADE DE ESTOCAGEM DE 
MATERIAIS?

Quando a demanda para produtos de uma organização de
saúde é totalmente conhecida e quando os produtos podem ser
fornecidos imediatamente para satisfazê-la.

É o ato de gerir recursos possuidores de valor econômico e
destinados as necessidades futuras de material de uma
organização de saúde.



O QUE SIGNIFICA GERIR ESTOQUES

Gerir estoques significa planejar, prever,
organizar, controlar, dar manutenção e
disponibilizar, no tempo certo e para o local
indicado, desde o medicamento e o material
médico hospitalar até um simples parafuso
destinado a manutenção de equipamentos.



OBJETIVO GERAL DO GERENCIAMENTO DOS 
ESTOQUES

O gerenciamento dos estoques de uma
organização de saúde tem por objetivo assegurar o
eficiente abastecimento dos materiais e
medicamentos necessários ao funcionamento da
instituição, e deve ocorrer em tempo oportuno,
com qualidade e menor custo possível.



EXIGÊNCIAS BÁSICAS DA GESTÃO E DO GESTOR 
DE ESTOQUE

1. Não pode haver excessos de estoque (minimizar os
valores estocados).

2. Não pode haver faltas de estoque (atender
satisfatoriamente o cliente).

VEJA MUITO BEM

Estoques custam caro; portanto requerem planejamento e
vigilância intensa.

Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta que as
despesas com materiais em um hospital chegam a sete
dólares/ano por leito.



OBJETIVOS DO ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES 
DE SAÚDE

• ECONOMIA

Deve haver o máximo aproveitamento dos recursos
financeiros investidos em materiais e menor custo possível
na ação de controle.

• AMPLITUDE

Deve possuir abrangência sobre todos os itens que
mereçam interesse estratégico, pela sua representatividade
financeira ou por sua importância nos processos produtivos.



OBJETIVOS DO ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES 
DE SAÚDE

• DURAÇÃO

Deve ser uma ação persistente, sem tréguas ou
concessões.

• CLAREZA

O controle de estoques deve retratar os fatos envolvidos
com a estocagem e utilização de forma exata, objetiva e
compreensível.



ALGUNS OBJETIVOS COMPLEMENTARES

DOS ESTOQUES NAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE

Melhorar o nível do serviço oferecido.

 Permitir economias de escala nas compras e no
transporte.
 Proteção contra alterações de preço.

 Proteção contra oscilações na demanda ou no tempo de
ressuprimento.

 Proteção contra contingências.



FUNÇÕES DOS ESTOQUES NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• OPERACIONAL

Dada a impossibilidade de dispor muitas vezes dos
materiais no exato momento em que ocorre a sua demanda.

• PREVENTIVA
Visa garantir o atendimento ininterrupto ao paciente, a

proteção as pessoas e a própria empresa de saúde.



OLHE MUITO BEM

A GESTÃO DE ESTOQUES EM ORGANIZAÇÕES de SAÚDE É
TAREFA MUITO COMPLEXA E ENVOLVE DIVERSAS
ATIVIDADES COMO O RESSUPRIMENTO DOS ESTOQUES, A
AVALIAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS NÍVEIS DE
ESTOQUE, IDENTIFICAR EXCEDENTES E OBSOLETOS, AVALIAR
DEMANDAS, IDENTIFICAR O TEMPO CERTO DE COMPRAR,
DISPONIBLIZAR MATERIAIS PARA DESFAZIMENTO, ETC.,
ALÉM DE INFORMAR QUANTO SE DEVE COMPRAR E
QUANDO COMPRAR.



VISÃO ANTIGA DE GESTÃO DE ESTOQUE

Itens estocados em volume muito superior ao utilizado,
favorecendo a segurança de não faltar material para o fluxo
diário.

NOVA VISÃO DE GESTÃO DE ESTOQUE
• Itens estocados de acordo com reais necessidades de materiais da

empresa de saúde.

• Estoques menores.

• Estoque do fornecedor.

• Utilização de cross-dockings para itens de elevado giro com diminuição
de estoque nos Centros de Distribuição.



CONCEITO DO CROSS-DOCKINGS

São operações simultâneas de movimentação de materiais entre a

doca de entrada e da doca de saída, sem a necessidade da estocagem

física.

OBSERVAÇÃO

Nos Centros de Distribuição de grandes fabricantes essa prática é bastante

comum para itens de alto giro e para itens pendentes em pedidos atrasados

(back orders).



TIPOS DE ESTOQUE NAS ORGANIZAÇÕES 
DE SAÚDE

• ESTOQUE DE CANAL OU EM TRÂNSITO

• ESTOQUE DE PRODUTOS ESPECIAIS.

• ESTOQUE DE NATUREZA REGULAR.

• ESTOQUE DE NATUREZA CÍCLICA.

• ESTOQUE DE SEGURANÇA.

• ESTOQUE OBSOLETO.



CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE 

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

- Demanda perpétuo.

- Demanda sazonal.

- Demanda irregular.

- Demanda derivada.



REFLEXÕES
POR QUE FALTAM MATERIAIS E MEDICAMENTOS NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE?
• Falta de investimento no setor de logística (muitos administradores mal

conhecem a farmácia e o almoxarifado da organização de saúde)?

• Ocorrência de corrupção e clientelismo?

• Baixa qualidade no serviços prestado (colaboradores despreparados)?

• Inexistência de processos coordenados para o fluxo de materiais
(logística), sem controle, portanto, das operações e do estoque?

• Os processos existentes são arcaicos e com pontos desconexos?

• Departamento de compras opera sem políticas definidas?

• Gestão dos setores envolvidos(farmácia, almoxarifado, controle de
estoque, transportes, compras) é despreparada e sem
comprometimento?

• Instituição conta com pouco recursos financeiros?

• Não há metas a serem atingidas (previsões orçamentárias)?



Na avaliação contínua das variações

sofridas pelo mesmo ao longo de um

período de tempo considerado, bem como

suas causas e efeitos.

EM QUE CONSISTE A ANÁLISE DE ESTOQUE:



PREVISÃO DE ESTOQUES

1. CONCEITO

Projeção para o futuro em que determinada
probabilidade é esperada.

NOTE BEM:

A previsão é o ponto de partida de todo
planejamento de estoque.

A previsão deve ser sempre considerada
como a hipótese mais provável dos
resultados.



PREVISÃO DE ESTOQUES

2. TIPOS

2.1. Previsão de demanda

2.2. Previsão de tempo de ressuprimento

OLHE MUITO BEM:

Previsão é a chave do bom planejamento de estoques.

A previsão do TR tende a ser menos sofisticada que a
previsão de demanda.



Descrição sumária de alguns métodos usuais de previsão



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

É a média de consumo de um artigo verificado em um
determinado período de tempo, podendo ser diário,
semanal, mensal, semestral, anual, etc.

1. Consumo Médio - (CM ou CMM)

É o período compreendido desde a emissão da ordem de
compra até a chegada de material no almoxarifado,
pronto para uso.

2. Tempo de Ressuprimento - (TR)



FATORES QUE ALTERAM O CONSUMO MÉDIO

OLHE MUITO BEM

Chamamos de sazonalidade as interferências
extrínsecas e intrínsecas que o estoque pode sofrer.

FATORES EXTRÍNSECOS

• EPIDEMIAS

Surdos ocorridos em determinada região, independentemente do

âmbito, que afetam substancialmente o consumo de certos itens,
principalmente medicamentos



FATORES EXTRÍNSECOS (Cont.)

• VARIAÇÕES CLIMÁTICAS

As várias estações do ano modificam profundamente os
consumos.

Exemplo: Antibióticos no inverno e no verão.

• DESCONTINUIDADE

Muitos medicamentos deixam de ser fabricados de
forma inesperada, impulsionando o consumo de outros com
utilização semelhante



FATORES QUE ALTERAM O CONSUMO MÉDIO 
(Cont.)

FATORES INTRÍNSECOS

• SURDO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

• OBSOLETISMO

• MUDANÇA DE CONDUTAS

• MARKETING DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

É a quantidade mínima de material destinada a evitar
possíveis paralisações nos trabalhos da empresa.
Também denominado estoque mínimo ou de proteção.
Calculando proporcionalmente ao tempo de
ressuprimento.

3. Estoque de Segurança (ES)

Fórmula: ES = X CMTR
2



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

É o momento que se deve proceder a uma nova
aquisição. Também denominado Ponto de Reposição ou
ponto de ressuprimento.

4. Ponto de Ressuprimento - (PR)

Fórmula: PR = CM X TR + ES



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

5. Intervalo de Ressuprimento - (I)

É o período compreendido entre duas
aquisições.

6. Quantidade de Ressuprimento - (Q)

É o correspondente ao que deve ser adquirido
para que o estoque seja recomposto e atinja o nível
de estoque desejado.

Formula: CM x I



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

É a maior quantidade de material que deve ser estocada,
para que a empresa dê continuidade às suas atividades.

7. Estoque Máximo - (EMáx)

Fórmula: EMax = Q + ES

Fórmula: EM = + ES
Q

2

É a quantidade intermediária entre os estoques mínimos
e máximos.

8. Estoque Médio - (EM)



ELEMENTOS DE CONTROLE 

DE ESTOQUE

Dá-se quando o consumo faz com que o estoque chegue
a nível zero, e ainda continua a haver demanda do
material.

9. Ruptura de Estoque

OBS.: O objetivo do controle de material é evitar que isto
aconteça.





Giro de Estoque

Fórmula

Giro de Estoque = (Inventário inicial (a) + Compra (b)) – inventário final (c)

Inventário inicial + inventário final

2

Onde: 

a = Saldo de estoque inventariado no período (saldo inicial)

b = compras realizadas no período (ou Produção)

c = saldo do estoque inventariado no fim do período (saldo final)



 Exemplo: Uma hospital faz
inventário no primeiro dia
útil do ano e encontra o
número 200 para o seu
estoque. Durante o
decorrer do ano comprou
800 e, no seu inventário
final o número era de 400.
Pergunta-se: quantas vezes
girou seu estoque?



• GE = (Inventário inicial + Compra) -inventário final

Inventário inicial +inventário final
2    

GE = (200 + 800) - 400
200 + 400

2
GE = 600

300

GE = 2



Outras Fórmulas de Giro de Estoque

GE = Custo da mercadoria vendida

Estoque médio

GE = Valor de venda

Estoque médio



Antigiro ou cobertura de estoque

O que é?

Índice que mede o tempo médio de 
permanência dos estoques na organização.

Fórmulas:

CE = Período de tempo considerado
Giro de estoque

CE = ( Estoque médio) Período de Tempo
(       Venda        )



OUTROS PARÂMETROS E FÓRMULAS DE 
CONTROLE DE ESTOQUE

CUSTO TOTAL DO ESTOQUE – CT

CT = D x  S  +  Q x  I  x  C, sendo:
Q               2

D = Demanda no período
Q = Quantidade a ser pedida
S = Custo unitário do pedido
I = Custo de manutenção estoque/ano
C = Custo unitário do produto (preço)



OUTROS PARÂMETROS E FÓRMULAS DE 
CONTROLE DE ESTOQUE

CUSTO DE ARMAZENAGEM

CA = Q / 2 x T x P x I

Onde:
Q= Quantidade de material em estoque no período considerado.

T = Tempo de Armazenamento.

P = Preço Unitário do Material.

I = Taxa de armazenamento expressa em percentagem do preço unitário.



OUTROS PARÂMETROS E FÓRMULAS DE 
CONTROLE DE ESTOQUE

OBSERVAÇÃO
O Custo de Armazenagem é composto de uma parte

variável (a quantidade de material e o tempo de
permanência) e de uma parte fixa (aluguel do armazém,
salários do pessoal do armazém, seguro contra incêndio e
roubo, máquinas e equipamentos instalados, etc.).

A parte fixa independe da quantidade e tempo de
estocagem. Assim, torna-se prudente utilizar uma fórmula
mais abrangente – a Taxa de Armazenamento (TA) – que
constitui a soma das taxas seguintes (todas elas expressas
em percentagem)



TAXAS DIVERSAS PARA CÁLCULO TAXA DE 
ARMAZENAGEM

1. TAXA DE ARMAZENAMENTO FÍSICO - Ta

Ta = 100 x A x Ca

C x P
Onde:
A = Área ocupada pelo estoque.

Ca = Custo anual do metro quadrado de armazenamento.

C = Consumo anual do material.

P = Preço unitário do material. 



TAXAS DIVERSAS PARA CÁLCULO TAXA DE 
ARMAZENAGEM

2. TAXA DE RETORNO DO CAPITAL EMPATADO EM 
ESTOQUE - Tb

Tb  = lucro

Q x P
Onde:

Q = Quantidade de material em estoque no período considerado.

P = Preço unitário do material.

Q x P = Valor dos produtos estocados.



TAXAS DIVERSAS PARA CÁLCULO TAXA DE 
ARMAZENAGEM

3. TAXA DE SEGURO DO MATERIAL ESTOCADO - Tc

Tc = 100 x Consumo anual do seguro

Q x P

4. TAXA DE TRANSPORTE, MANUSEIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE MATERIAL - Td

Td = 100 x  Depreciação anual do equipamento

Q x P



TAXAS DIVERSAS PARA CÁLCULO TAXA DE 
ARMAZENAGEM

5. TAXA DE OBSOLESCÊNCIA DO MATERIAL - Te

Te = 100 x Perdas anuais por obsolescência

Q x P

6. OUTRAS TAXAS (Tf), COMO MÃO-DE-OBRA, ÁGUA, 
LUZ, ETC. - Tf

Tf = 100 x Despesas Anuais

Q x P



TAXAS DIVERSAS PARA CÁLCULO TAXA DE 
ARMAZENAGEM

7. TAXA DE ARMAZENAGEM – TA

TA = Ta + Tb + Tc + Td + Te + Tf



CUSTO DE PEDIDO
O Custo do Pedido (CP) é o valor em moeda corrente dos custos

incorridos no processamento de cada pedido de compra.

Para calcular o Custo de Pedido, parte-se do custo anual de todos os
custos envolvidos no processamento de pedidos de compra, divididos
pelo número de pedidos processados no período.

CP = Custo anual dos pedidos (CAP)

Número de pedidos no ano (N)

Esse é calculado por meio das seguintes despesas efetuadas no ano:
1. Mão-de-obra utilizada para emissão e processamento de pedido.

2. Material utilizado na confecção do pedido (formulários, papel, etc.)

3. Custos indiretos: despesas efetuadas indiretamente como luz, telefone, despesas
de escritório, etc.



CUSTO DE ESTOQUE

Calculados o custo de armazenagem (CA) e o
custo do pedido (CP), obtém-se o custo do estoque
(CE), a saber:

CE = CA  +  CP

OBSERVAÇÃO:

Todos os esforços em dimensionar, planejar e controlar os estoques 

são feitos no sentido de minimizar os custos de estoque (CE)



Lote Econômico de Compras

Lec = √ 2 . D . S

I .C

Ou

Lec = √ 2 . D . S

I 

Onde:

D = Demanda no período

S = Custo unitário do período

I  = Custo de manutenção de estoque/ano

C = Custo unitário do produto



RELAÇÃO 80 / 20 – CLASSIFICAÇÃO 
ABC DE CONTROLE DE ESTOQUE



CLASSIFICAÇÃO ABC - CURVA ABC DE 

CONTROLE DE ESTOQUE RELAÇÃO 80/20

1. CONCEITO

A TÉCNICA SELETIVA ABC – RELAÇÃO 80 / 20

(CURVA ABC) É UM MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO

DOS ITENS DE ESTOQUE DE UMA EMPRESA SOB O

ÂNGULO ECONÔMICO FINANCEIRO, SEGUNDO

SUAS IMPORTÂNCIAS RELATIVAS.

O CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO É O VALOR ANUAL

DE CONSUMO DE CADA ITEM COMPARADO, COM O

VALOR ANUAL TOTAL DO CONSUMO DE MATERIAIS

PELA EMPRESA



MÉTODOS DE ELABORAÇÃO

Relacionar todos os materiais consumidos, registrando o

preço médio unitário e a quantidade consumida no período.
1.

Multiplicar o preço médio unitário pela quantidade consumida,

obtendo o valor do consumo anual.
2.

Relacionar os materiais por ordem decrescente do valor do

consumo anual.
3.

Calcular o valor acumulado do consumo.4.

Calcular o percentual do valor consumido acumulado sobre o

consumo total.
5.



CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS DE ESTOQUE

ITENS DE 

ESTOQUE 

% SOBRE O Nº TOTAL 

DE ITENS EM ESTOQUE 

% SOBRE O VALOR 

ANUAL CONSUMIDO 

CLASSE A                  20 80 

CLASSE B 30 15 

CLASSE C 50  05 
 



HOSPITAL FURUSTRELÂNDIA   

CLASSIFICAÇÃO ABC / RELAÇÃO 80/20

CÓD PRODUTO PREÇO UNIT.
QUANTIDADES

VALOR CONSUMIDO CÓDIGO VALOR CONSUMIDO
VALOR CONSUMI 

DOA  CUMULADO

% SOBRE VALOR 

CONSUMIDO

1 Omeprazol Josilene 8,35 6.500 54.275,00 2 77.050,00 77.050,00 19,54

2 Omeprazol Antonio José 6,70 11.500 77.050,00 6 72.995,00 150.045,00 38,06

3 Omeprazol Adriana 9,43 900 8.487,00 13 63.240,00 213.285,00 54,10

4 Omeprazol Ana Maria 7,50 500 3.750,00 1 54.275,00 267.560,00 67,87

5 Analgésico Andréia 10,40 350 3.640,00 25 29.450,00 297.010,00 75,34

6 Analgésico Aurivam 11,23 6.500 72.995,00 14 16.065,00 313.075,00 79,41

7 Analgésico Ana Paula 8,70 620 5.394,00 21 9.525,00 322.600,00 81,83

8 Analgésico Alexandre 5,70 800 4.560,00 23 9.240,00 331.840,00 84,17

9 Analgésico Cedric 6,87 750 5.112,50 10 8.700,00 340.540,00 86,38

10 Analgésico Raqueli 7,25 1.200 8.700,00 3 8.487,00 349.027,00 88,53

11 Analgésico Desirée 8,65 150 1.297,50 7 5.394,00 354.421,00 89,90

12 Xarope Enemir 10,20 70 714,00 9 5.152,50 359.573,50 91,21

13 Xarope Flávia 9,30 6.800 63.240,00 22 4.592,00 364.169,50 92,37

14 Xarope  Fernanda 7,65 2.100 16.065,00 8 4.560,00 368.729,50 93,53

15 Xarope  Hércilia 13,50 45 607,50 4 3.750,00 372.479,50 94,68

16 Vitamina A João Paulo 10,50 40 420,00 5 3.640,00 376.119,50 95,60

17 Vitamina A Kaliane 7,15 65 464,75 27 3.189,00 379.308,50 96,21

18 Vitamina A Kleber 8,23 55 452,65 26 3.016,00 382.320,50 96,98

19 Vitamina B Luciana 11,48 100 1.148,00 20 2.925,00 385.249,50 97,72

20 Vitamina B Leiana 6,50 450 2.925,00 29 2.130,00 387.379,50 98,26

21 Vitamina B Mª Célia 12,70 750 9.525,00 11 1.297,50 388.677,00 98,59

22 Vitamina C Mª Tereza 7,66 600 4.596,00 19 1.148,00 389.825,00 98,88

23 Vitamina C  Luciene 9,24 1.000 9.240,00 24 801,00 390.626,00 99,08

24 Vitamina C Pedrinho 8,90 90 801,00 12 714,00 391.340,00 99,26

25 Colírio Renata 11,78 2.500 29.450,00 15 607,50 391.947,00 99,42

26 Colírio Rita 5,20 580 3.016,00 30 580,00 392.527,50 99,57

27 Colírio Rosângela 10,63 300 3.189,00 17 464,75 392.992,25 99,68

28 Pomada Sandra 9,32 40 372,80 18 452,65 393.444,90 99,80

29 Pomada Simonei 14,20 150 2.130,00 16 420,00 393.864,90 99,91

30 Pomada Virgínia 7,25 80 580,00 28 372,80 394.237,70 100

TOTAL - - 394.237,70 394.237,70 -



GRÁFICO CLASSIFICAÇÃO ABC / 

RELAÇÃO 80/20

79,41

100

94,68

20 50,00 100



SUPPLY CHAIN OU CADEIA LOGÍSTICA INTEGRADA

CONCEITO

A gestão do Suplly Chain é uma forma integrada de
planejar e controlar o fluxo de mercadorias, informações e
recursos, desde os fornecedores até o cliente final,
procurando administrar as relações na cadeia de logística de
forma cooperativa e para benefício de todos os envolvidos.



PRÁTICAS E INICIATIVAS A SERVIÇO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
COLABORATIVA DE SUPPLY CHAIN (ILUSTRAÇÃO)

1) ELETRONIC DATA INTERCHANGE - EDI    

Tem como propósito executar a troca eletrônica de dados (de forma 
estruturada) entre computadores de empresas parceiras em determinados 
negócios. Os dados trocados costumam ser documentos com estrutura fixa, 
estruturada e envolvendo informação de uma cadeia de logística integrada 
(Supply Chain) como:    

▲ Programa de Produção e Entregas

▲ Avisos de Recebimentos 

▲ Necessidade de Reposição de Estoque 

▲ Lista de Faturas a Pagar etc. 



VEJA MUITO BEM (ILUSTRAÇÃ0)

No EDI a Comunicação entre os sistemas das empresas
de saúde envolvidas é feita através da estrutura de rede e
dos softwares de comunicação de dados que interligam
estas empresas.



PRÁTICAS E INICIATIVAS A SERVIÇO DO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO COLABORATIVA DE SUPPLY CHAIN (ILUSTRAÇÃO)

2) EFICIENT CONSUMER RESPONSE - ECR

O ECR visa a um atendimento melhor das reais demandas dos clientes através de
um sistema de reposição automática dos estoques consumidos nos pontos de venda.

Imaginemos a situação comum de um consumidor fazendo uma compra em um
supermercado. Quando ele passa com o produto pelo caixa e efetua o pagamento a
informação de venda é contabilizada para efeito de faturamento do supermercado e de
baixa no seu estoque. Essa mesma informação pode ser repassada ao fornecedor do
produto (via um sistema de EDI trabalhando com processamento on line ou mesmo
batch),que pode então planejar e providenciar a reposição do produto consumido no
supermercado.

Esse mesmo procedimento pode ser utilizado, com as adaptações devidas, nas
organizações de saúde, como por exemplo na saída de um produto da CAF (medicamento)
para uma enfermaria. O sistema dara baixa no estoque da CAF e irá contabilizar o custo
para esta enfermaria.



OLHE BEM (ILUSTRAÇÃ0)

É importante ressaltar também que a implementação

do ECR quase sempre requer algum investimento adicional
em TIC, tal como Sistemas de Código de Barras, Scanner’s,
EDI etc.



PRÁTICAS E INICIATIVAS A SERVIÇO DO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO COLABORATIVA DE SUPPLY CHAIN (ILUSTRAÇÃO)

3) VENDOR MANAGED INVENTORY – VMI

O VMI É uma prática onde o fornecedor tem a
responsabilidade de gerenciar o seu estoque no cliente, incluindo
o processo de reposição. Nesse sentido o VMI pode ser entendido
como uma “nova versão” ou como uma “evolução” da
relativamente antiga prática de estoque consignado, porém agora
inserida no contexto de um ambiente de negócios com maior nível
de colaboração e utilização da TIC.



PRÁTICAS E INICIATIVAS A SERVIÇO DO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO COLABORATIVA DE SUPPLY CHAIN (ILUSTRAÇÃO)

4) CONTINUOURS REPLENISHMENT – CR

Em termos de Supply Chain como um todo a CR representa um
estágio além do VMI, pois mostra os níveis dos estoques nos
almoxarifados das organizações de saúde.

A política de estoque é baseada na previsão de consumo
hospitalar e construída com base na demanda histórica e não mais
baseada apenas nas variações dos níveis dos estoques.

Como um processo que usualmente é “de propriedade” e
gerenciado pelo fornecedor, a CR permite a gestão de Supply Chain
em diferentes níveis (como, por exemplo, por produtos ou por
hospital) de acordo com as necessidades da organização de saúde.



OLHE MUITO BEM:

É indispensável para o
sucesso da logística ,
especialmente para as
organizações de saúde de
médio e grande porte, a
existência de um eficiente
sistema informatizado em toda
a cadeia de abastecimento.



ARMAZENAGEM



CONCEITO DE ARMAZÉNS

As instalações onde se estocam
os bens nas organizações de saúde são,
genericamente, denominadas armazéns ou
almoxarifados, ou central de abastecimento
farmacêutico - CAF - .

Eles são, assim, a parte do sistema
logístico onde se estocam, se armazenam,
medicamentos, material médico-hospitalar
e outros produtos de uso nas organizações de
saúde, sendo o intermediário entre o ponto de
origem e o ponto de consumo nestas organizações.



ARMAZENAR E ACONDICIONAR

ARMAZENAR

É guardar ou dispor os produtos em prateleiras, pallets,
almoxarifados, armazéns, centros de distribuição, etc.

ACONDICIONAR

É dispor os produtos em embalagens que
podem, posteriormente, ser armazenadas ou
utilizadas para preparo e uso de medicamentos e
outros produtos.



ALMOXARIFADO OU ARMAZÉM 

CONCEITOS  DE ALMOXARIFADO

• CONCEITO SINTÉTICO

É o local destinado a guarda provisória de
materiais.

• CONCEITO AMPLO

É o intermediário entre os abastecedores dos

produtos necessários a empresa e os setores que

vão consumi-lo, sendo o regulador entre os

mercados externos, a produção, a venda e as

demais atividades da empresa.



ALMOXARIFADO OU ARMAZÉM 

• CONCEITO SOB O PONTO DE VISTA TÉCNICO DE

SUPRIMENTO

São construções devidamente programadas

visando à guarda e abrigo de materiais, dotados

quase sempre de cobertura e paredes de

fechamento que delimitam o espaço destinado a

armazenagem de materiais.

• FINALIDADE BÁSICA DO ALMOXARIFADO

Servir de intermediário dando abrigo provisório a

certos produtos.



ALMOXARIFADO OU ARMAZÉM 

 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO

ALMOXARIFADO

 Receber materiais;

 Conferir materiais;

 Guardar materiais;

 Zelar os materiais estocados;

 Distribuir materiais.



TIPOS DE ALMOXARIFADO/DEPÓSITO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

1. Almoxarifado Central ou Geral

2. Almoxarifado de Farmácia (CAF)

3. Farmácia Hospitalar

4. Almoxarifado de Soro

5. Almoxarifado do Centro Cirúrgico

6. Central de Distribuição



TIPOS DE ALMOXARIFADO/DEPÓSITO 

NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

7. Farmácia Ambulatorial

8. Almoxarifado de Sucatas

9. Almoxarifado de Manutenção

10. Almoxarifado de Nutrição



NORMAS DE ESTOCAGEM DE MATERIAIS

OBJETIVO

Efetuar a guarda correta de materiais evitando desperdícios de toda ordem.

QUAIS AS NORMAS

• Rotatividade dos materiais.

• Volume de Peso.

• Ordem de Entrada e Saída

• Ordem de Validade.

• Similaridade

• Valor

• Carga Unitária.

• Acondicionamento e Embalagem



REQUISITOS DOS ALMOXARIFADOS (ARMAZÉNS) 
DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Isolamento para que nenhuma pessoa estranha tenha
acesso a ele;

• Rigorosa disciplina de entrada de pessoas estranhas ao
serviço, as quais só terão acesso se acompanhadas de
funcionários do almoxarifado;

• Horário de atendimento preestabelecidos para forçar os
usuários a planejar suas requisições para serem atendidas
nesse horário, exceto para emergências justificadas;



REQUISITOS DOS ALMOXARIFADOS (ARMAZÉNS) 
DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

• Sistema de atendimento noturno;

• Atendimento sempre mediante requisições escritas e
assinadas ou via sistema com senha;

• Numeração das prateleiras e células do almoxarifados
(armazéns);

• Agrupamento de itens por natureza com os itens de maior
movimentação em locais de mais fácil acesso.



ATIVIDADES DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
(ILUSTRAÇÃ0)

 Verificar por comparação entre a nota fiscal do
fornecedor e a cópia do pedido, se os materiais
entregues foram, de fato encomendados, no tipo, na
quantidade, na qualidade e no preço estipulados na
nota fiscal;

 Assinar os canhotos das notas fiscais dos
fornecedores;

 Contagem e /ou pesagem de cada item recebido;

 Identificar com etiqueta, códigos ou sinais
apropriados, os itens entregues que não estiverem
claramente marcados;



ATIVIDADES DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
(ILUSTRAÇÃ0)

• Anotar, em documentos apropriados, entregas parciais ou
em excesso ou discrepâncias, ou recusar receber estes
materiais;

• Avisar os responsáveis pela inspeção de qualidade das
mercadorias entregues;

• Enviar as notas fiscais e outros documentos, pertinentes ao
almoxarifado, a contas a pagar, compras e outros setores;

• Providenciar a devolução de mercadorias defeituosas.



EXEMPLOS TIPOS DE PRODUTOS ARMAZENADOS 
NA FARMÁCIA HOSPITALAR (ILUSTRAÇÃ0)

• Medicamentos de prateleiras, agulhas, seringas e
outros insumos farmacêuticos.

• Psicotrópicos, drogas sobre as quais tem de ser
exercido controle rigoroso.

• Materiais refrigerados: medicamentos que
requerem refrigeração, por exemplo, antibióticos.



ATIVIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Receber e inspecionar produtos farmacêuticos;

• Armazenar e controlar produtos farmacêuticos;

• Distribuir produtos farmacêuticos;

• Dispensar medicamentos;

• Manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;



ATIVIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Manipular, fracionar e reconstituir medicamentos;

• Preparar e conservar misturas endovenosas;

• Diluir quimioterápicos;

• Diluir germicidas;

• Realizar controle de qualidade;

• Prestar informações sobre produtos farmacêuticos.



ATIVIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR (ILUSTRAÇÃO)

• Programar e solicitar a compra de medicamentos e de materiais médico-
hospitalares.

• Acompanhar a solicitação de compra junto ao órgão de compra.

• Receber, conferir e analisar a quantidade, a qualidade e a validade dos
produtos adquiridos.

• Dar entrada do material adquirido e recebido no sistema Informatizado
de Controle de Estoque e enviar as notas fiscais para pagamento ao órgão
financeiro.

• Armazenar medicamentos, materiais médico-hospitalares e correlatos
adquiridos, em seus devidos locais.

• Fracionar comprimidos, cápsulas e drágeas para individualização de cada
unidade.

• Etiquetar (identificação) produtos estocados.

• Fixar etiquetas de código de barras em cada produto.



ATIVIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR   
(ILUSTRAÇÃO)

• Dispensar medicamentos, materiais médico-hospitalares e correlatos
para as unidades assistenciais do Hospital.

• Movimentar estoque utilizando sistema informatizado (código de
barras).

• Receber doações de produtos que estejam em condições de utilização.

• Efetuar visitas de supervisão farmacêutica às clínicas (postos de
enfermagem) juntamente com o diretor administrativo e financeiro.

• Inventariar os estoques anualmente e periodicamente.

• Controlar os antimicrobianos e os medicamentos psicotrópicos,
seguindo as normas vigentes.

• Analisar e aviar prescrições médicas.

• Fazer a triagem quanto aos aspectos físicos, integridade da
embalagem e prazo de validade das devoluções recebidas.

• Proceder à contagem diária e fazer a conferência dos psicotrópicos
com as receitas.



ATIVIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR (ILUSTRAÇÃO)

• Fazer relatório mensal de consumo dos psicotrópicos.

• Dispensar, através da farmácia satélite, medicamentos e material
médico-hospitalar por paciente, em sala de cirurgia.

• Preparar kits cirúrgicos: kit geral de material médico-hospitalar, kit de
medicamentos e kit de psicotrópicos para a farmácia satélite.

• Conferir, após o término das cirurgias, os kits devolvidos verificando o
gasto por sala.

• Registrar no sistema os produtos devolvidos.

• Dispensar, através da Farmácia Satélite, os kits e materiais extras (fios
cirúrgicos, por exemplo), mediante requisição do (a) circulante.

• Dispensar pela Farmácia Satélite de medicamentos por dose
individualizada para pacientes na sala de recuperação.

• Dispensar através da Farmácia Satélite material médico-hospitalar para a
Central de Material e Esterilização.



EXEMPLOS DE PRODUTOS ARMAZENADOS NO 
ALMOXARIFADO GERAL (ILUSTRAÇÃO)

• Materiais de uso geral;

• Produtos de limpeza;

• Peças de reposição;

• Material de escritório;

• Uniformes;

• Utensílios;

• Produtos químicos;

• Cilindros de gases medicinais. 



ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL (GERAL)
• Analisar o consumo de materiais referentes ao almoxarifado central;

• Planejar e acompanhar quinzenalmente a solicitação de compra de
materiais;

• Solicitar, quando necessário, compra de material de expediente,
lavanderia, limpeza e correlatos;

• Fazer inventários de materiais.

• Receber o material conforme ordem de compra, verificando a quantidade
e a qualidade dos mesmos;

• Registrar a entrada de material no Sistema de Gestão de Estoque;

• Enviar de Notas Fiscais para pagamento;

• Receber e fazer a triagem de materiais ligados ao almoxarifado central
para doações;

• Armazenar materiais de acordo com as características de cada produto;

• Distribuir os materiais.



TEMPERATURA PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS E 
OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES (Fonte: Farmacopéia Brasileira)

• CONGELADOR

Temperatura entre Oº C e - 20º C

• REFRIGERADOR

Temperatura entre 2º C e 8º C

• LOCAL FRESCO

Ambiente cuja temperatura varia entre 8º C e 15º C

• LOCAL FRIO

Ambiente cuja temperatura não exceda a 8º C

• TEMPERATURA AMBIENTE

Entre 15º C e 30º C

• CALOR EXCESSIVO

Indica temperatura acima de 40º C



OBSERVAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• A Chefia ou supervisão da Central de Abastecimento Farmacêutico
(CAF) deve, preferivelmente, ser exercida por um farmacêutico.

• O interior dos almoxarifados das organizações de saúde deve
possuir superfícies lisas, sem rachaduras, sem desprendimentos
de pó, para facilitar a limpeza, e que não permita a entrada de
roedores, insetos e animais.

• Iluminação, temperatura ambiente, umidade relativa do ar devem
ser controladas, pois são fatores que incidem diretamente sobre
produtos, principalmente medicamentos.

• Recomenda-se a instalação de climatizadores e monitoramento
eletrônico (câmaras) para a maioria dos almoxarifados
hospitalares.



OBSERVAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (Cont.)

• Deve existir espaço racional para o fluxo de pessoas e
materiais.

• É importante o uso de uniformes e crachás para todos os que
trabalham com armazenamento de materiais.

• Nada pode ser estocado sem ser recebido.

• Cuidado especial com os medicamentos vencidos ou prestes
a vencer ou sem condições de uso.

• O descarte de medicamentos vencidos deve ser criterioso e
atender a legislação vigente.



OBSERVAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO NAS 
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (Cont.)

• A armazenagem dos produtos deve ser em ordem
cronológica (o primeiro a entrar no estoque é o primeiro a
sair – PEPS) e /ou por ordem de validade (primeiro a vencer
primeiro a sair - PVPS)

• Nunca estocar o produto em contacto direto com as
superfícies (solo, paredes, teto)

• É obrigatório que a temperatura dos produtos termolábeis
(refrigeradores, freezers e câmaras frias) seja monitorada
diariamente.

• Não estocar medicamentos diferentes no mesmo pallets.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS 

PARA O ARMAZENAMENTO

Num sistema de armazenagem de materiais as estantes

devem ser identificadas por letras, cuja seqüência deverá

ser da esquerda para a direita em relação a entrada

principal.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS 

PARA O ARMAZENAMENTO

- Sistema de estocagem fixa.

Normalmente são usados dois

critérios de localização de material a

saber:

- Sistema de estocagem livre.

Os escaninhos localizados nas prateleiras dos

almoxarifados/depósitos devem ser identificados

preferencialmente por números.



O topo das pilhas de mercadorias deverá ficar a uma

distância aproximada de um (1m) metro abaixo dos

“spinklers” contra incêndios, colocados no teto do

almoxarifado/depósito.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 

ARMAZENAMENTO



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 
ARMAZENAMENTO

• PISO

Deve ser plano, de fácil limpeza e resistente (de

concreto, se necessário) para suportar o peso e a

movimentação dos produtos.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS 

PARA O ARMAZENAMENTO

O local destinado a embarque de mercadorias do

almoxarifado/depósito deve ter normalmente um metro

e vinte e cinco (1,25m) centímetros de altura sobre o

piso.
Os escritórios dos almoxarifados/depósitos devem

estar próximos aos locais de embarque dos produtos.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 
ARMAZENAMENTO

• PAREDES

Sempre que possível de alvenaria, pintada de cor clara,

com tinta lavável, sem possibilidade de infiltrações e
umidade.

Recomenda-se que ao menos uma das quadro paredes
receba ventilação direta, por meio de abertura localizada no
mínimo a 210 cm do piso.

Esta abertura deve estar protegida com tela metálica
para evitar entrada de insetos, etc.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 
ARMAZENAMENTO 

• PÉ – DIREITO

Recomenda-se altura mínima de 6 m nas áreas
de estocagem e 3 m nas demais áreas.

• TETO

De laje, evitar amianto, pois absorve muito o
calor



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 
ARMAZENAMENTO

PORTAS

As portas dos almoxarifados/depósitos devem

permitir a passagem de empilhadeiras carregadas e

devem ter de altura e largura aproximadamente

dois metros e quarenta (2,40m) centímetros.

Preferivelmente esmaltadas ou de alumínio.



FUNDAMENTOS TÉCNICOS / LEGAIS PARA O 
ARMAZENAMENTO

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O quadro de força deve ficar externo à área de
estocagem, deve-se evitar o uso de adaptadores, as fiações
devem estar em tubulações apropriadas.

• EQUIPAMENTOS

Estantes, Pallets, Empilhadeiras, Sistema de Ar-
Condicionado, Exautores, Higrômetros, Extintores de
Incêndio, Câmaras Frias, Refrigeradores, etc.



HONEYCOMBING
É a situação em um armazém onde existe espaço disponível para a

estocagem que não está sendo utilizado completamente, devido a:

• Formato dos materiais

• Má unitização das cargas

• Regras dos sistemas de endereçamento

• Problemas na organização do armazém (poor housekeeping)

Ocorre tanto horizontalmente (lado-a-lado) e verticalmente
(cima-para-baixo), gerando perdas em área quadrada e espaço cúbico.

A ocorrência de honeycombing é inevitável devido aos tradeoffs
entre as estruturas de estocagem, formatos de materiais, etc.

Um dos grandes desafios ao elaborar o layout de um armazém é
minimizar o seu efeito.



FUNDAMENTOS PARA UM BOM ARMAZENAMENTO 
NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

• Observar o volume e o peso do material.

• Carga Unitária ou Unitização.

• Cuidado com a entrada e saída de produtos.

• Armazenamento “inteligente” – Similaridade.

• Equipamentos e recipientes para estocagem: armações,
caixas, racks, estrados ou pallets, cestas, bins ou escaninhos,
engradados, refrigeradores, armários, etc.

• Equipamentos e recipientes para transportes: carros de
tração manual, empilhadeiras, elevadores (monta-carga),
paleteiras, translevador, outros.



COMO PODE SER FEITA A ORDENAÇÃO DOS ESTOQUES NAS 
PRATELEIRAS DOS ALMOXARIFADOS DAS ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE

• Ordem alfabética pelo nome comercial dos medicamentos.

• Ordem alfabética por formas farmacêuticas.

• Ordem alfabética pelo nome dos principais ativos.

• Ordem de códigos.

O QUE CONSIDERAR NA ESCOLHA ACIMA
• O tipo de medicamento.

• A política assistencial da organização de saúde.

• O arsenal a ser estocado.

• A área disponível.

• O fluxo operacional.



QUAL A MELHOR ESCOLHA?

De forma genérica, a melhor maneira de se
dispor o estoque nas prateleiras dos almoxarifados
nas organizações de saúde é em ordem alfabética
dos principais ativos, aliada a uma divisão de
estoque pelas formas farmacêuticas.



NOVO PAPEL DO ARMAZÉM NA REDE 
LOGÍSTICA: O POSTPONEMENT

Muitas vezes, a finalização do 
processo é feita nos armazéns 
ou nos almoxarifados ou na CAF.               
Esta estratégia é denominada: 
Postponement
( Postergação ou diferenciação 
retardada).



O POSTPONEMENT PERMITE:

Reduzir os riscos,                                           
porque, em muitos                                                           
casos, uma vez o                                                                
produto da organização de saúde acabado                                                              
ele não é mais                                                                                         
substituível.

Reduzir os estoques, pois, já que os produtos são
mantidos de forma incompleta, eles podem ser
montados e gerar diferentes produtos finais.



O PRINCÍPIO DE POSTPONEMENT E A SUA 
APLICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

O PRINCÍPIO DE POSTPONEMENT PODE SER APLICADO NAS

ORGANIZAÇÔES DE SAÚDE SOBRETUDO QUANDO SE TRABALHA NO PROCESSO

DE DOSE UNITÁRIA

O OBJETIVO DESTE PROCEDIMENTO É EVITAR QUE HAJA DESPERDÍCIOS DE

MEDICAMENTOS E MATERIAL – MÉDICO HOSPITALAR E DESDE QUE NÃO HAJA

POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA VIDA DOS CLIENTES (PACIENTES)



NOVO PAPEL DO ARMAZÉM NA LOGÍSTICA 
HOSPITALAR: CROSS-DOCKING

■ Com entregas mais freqüentes,     em 
menores quantidades e busca  na 
redução dos níveis de estoque    e de 
erros, novas soluções surgem  para 
maximizar a eficiência dos  recursos de 
distribuição nas organizações de saúde.

■ A distribuição baseada em                     
armazéns passa a ser somente                          
mais uma solução na definição                         
da logística na organização de saúde.



A ESTRATÉGIA DE CROSS-DOCKING NOS HOSPITAIS 

Os depósitos das organizações de saúde funcionam como pontos
de coordenação de estoques, em vez de ponto de armazenamento.
Há uma transferência de mercadorias de veículos para veículos ou
de veículos para o ponto de uso.

■ Deve-se usar sistemas eficientes que 
permitam a troca de informações para 
assegurar que as retiradas e entregas 
sejam feitas no tempo necessário:                                                                                        
■ O sistema de transporte rápido e 
confiável é necessário;                                                  
■ As previsões são fundamentais,                                                                        
necessitando do compartilhamento                                                                                             
de informações;



QUANDO É VIÁVEL A UTILIZAÇÃO DE CROSS –
DOCKING NOS HOSPITAIS

O CROSS – DOCKING DEVE SER UTILIZADO NAS
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE QUANDO É POSSÍVEL FAZER O
ABASTECIMENTO DIRETO PARA AS UNIDADES DE USO.

TAMBÉM É UTILIZADO PARA CADEIAS DE HOSPITAIS OU
CLÍNICAS OU AINDA EM UMA ALIANÇA LOGÍSTICA ENTRE AS
ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE.



AS 10 ATIVIDADES PRINCIPAIS                                              

X                    DENTRO DOS ARMAZÉNS

1. Descarregamento                                                                    
2. Colocação nas Prateleiras                                                                                                 
3. Armazenamento                                                                              
4. Retirada das Prateleiras                                                                                                  
5. Agrupamento dos Artigos                                                                                  
de Acordo com os Pedidos                                                                
6. Verificação dos Pedidos                                                                                                   
7. Embalagem e Etiquetagem                                                      
8. Consolidação dos Pedidos                                                                                
na Área de Expedição                                                                                                         
9. Carregamento e Expedição                                                             
10. Acompanhamento                                       
Administrativo dos                                                                
Pedidos e Manutenção                                                                       
dos Equipamentos

Recepção 

Consolidação 

Embalagens

Área de 
Estocagem 

Zona de Agrupamento 
dos Artigos (orderpick)

Escri 
tórios

Docas de Entrada

Docas de Carregamento

1

2

4

3

6

5

8

7

9

10



LOCALIZAÇÃO 

DO ALMOXARIFADO OU DEPÓSITO

CONCEITO

É o posicionamento do almoxarifado/depósito, ou
seja, sua estrutura física no contexto da organização
de saúde ou fora dela.



FATORES A CONSIDERAR NA 

LOCALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO OU 

DEPÓSITO DE UMA ORGANIZAÇÃO DE 

SAÚDE

 Acesso fácil aos serviços da organização de saúde.

 Segurança do local (fogo, furto, inundações, etc..).

 Congestionamento de tráfego nas redondezas do local.

 Ventilação adequada.

 Propiciar uma logística eficiente.



INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO 

OU DEPÓSITO

CONCEITO

Posicionamento de tudo aquilo
indispensável ao funcionamento
de um almoxarifado/depósito
em local previamente assentado
na organização de saúde.



FATORES QUE CONDICIONAM A 

INSTALAÇÃO DE UM ALMOXARIFADO OU 

DEPÓSITO NA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE

1.Existência de recursos financeiros.

2.Natureza e volume do material a ser armazenado
na organização de saúde .

3.Delimitação prévia da área disponível para
estocagem na organização de saúde.



EXEMPLOS DE MATERIAIS 

A SEREM INSTALADOS EM UM ALMOXARIFADO EM 

UMA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE

 Prateleiras.

 Gavetas.

 Caixas.

 Computador ou terminais de computação.

 Pallets.

 Balanças.

 Bandejas.



Material de expediente para o trabalho.

Material para exames laboratoriais.

 Empilhadeiras.

EXEMPLOS DE MATERIAIS 

A SEREM INSTALADOS EM UM ALMOXARIFADO 

DE UMA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE



 Paleteira.

 Racks.

 Esteiras.

 Carrinhos manuais, etc...

EXEMPLOS DE MATERIAIS 

A SEREM INSTALADOS EM UM ALMOXARIFADO 

DE UMA ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE



OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE 

INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO 

1.Duas portas - uma para entrada e outra para saída de
materiais.

2.Espaço suficiente reservado para serviços de confrontos
e registros.

3.Espaço para serviços administrativos do
almoxarifado/depósito.

Um almoxarifado ou depósito deve preferencialmente
ter:

4.Equipamentos para combate a
incêndio.



INVENTÁRIOS

• O QUE É

É a contagem física dos materiais existentes nos

almoxarifados das organizações de saúde.

• OBJETIVO

Verificar se as quantidades existentes nos pontos de

estocagem correspondem aos saldos existentes no sistema.



ACURÁCIA DOS ESTOQUES

Uma medida que deve resultar das contagens é a
acurácia dos estoques (do latim, accuratus, perfeito, feito
com cuidado, com precisão), que pode ser obtida mediante a
fórmula seguinte:

• Acurária de estoques: Total de itens corretos

Número total de itens



CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Os materiais que a organização de saúde pretende
comprar, produzir, ou utilizar devem ser classificados sob
diversos critérios para facilitar as atividades operacionais e
administrativas, pois materiais diferentes devem ser
tratados de modo de modo diferente.



CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS

O QUE É CLASSIFICAR
Classificar é formar grupos de materiais segundo algum 

critério.

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS

- Valor de Utilização (Classificação ABC)
- Atendimento, rapidez, pontualidade de entrega, etc ( Criticidade)
- Forma de Disponibilidade dos Materiais
- Dificuldade Para Aquisição
- Periculosidade, Toxidade e Perecibilidade



CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS

CODIFICAÇÃO

O QUE É

É a atribuição de símbolos aos materiais
especificados. Um tipo especial de código é o
de barras, um código número convertido em
combinações binárias formadas por barras
claras e escuras.





Classificação e codificação de materiais:exemplo (ILUSTRAÇÃO)

Dígito Grupo de materiais

01 Material de enfermagem

02 Fios cirúrgicos

03 Material radiográfico e fotográfico

04 Material de inclusão

05 Instrumental cirúrgico

07 Material odontológico

10 Álcool,derivado de petróleo e inflamáveis

11 Especialidades farmacêuticas (compradas)

12 Especialidades farmacêuticas (produzidas internamente)

14 Material químico de laboratório

20 Perfilados de ferro e madeira

21 Material elétrico

22 Conexões,materiais hidráulicos e térmicos



23 Ferramentas

24 Peças e acessórios

25 Material não classificado em outros grupos (Ex: cal,cimento 

etc.)

30 Gêneros alimentícios

31 Utensílios de cozinha

40 Material de limpeza

41 Rouparia,selaria e tapeçaria

42 Material de escritório

43 Impressos e formulários

44 Material de vidro



CÓDIGOS DE BARRAS

Barras finas e 

grossas

Padronização

Caracteres de início e fim

Exemplo

COMO SÃO CODIFICADOS AS BARRAS



RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION  - RFID

• O QUE POSSIBILITAM

As Etiquetas Inteligentes, possibilitam a identificação,
rastreabilidade, segurança e eficácia no fluxo de
informações, que podem ser capturadas em qualquer ponto
da cadeia de suprimentos.



RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION  - RFID

NA OPERAÇÃO LOGÍSTICA

Na operação logística de carregamento do
produto para procedimentos de entrega, assim
que os pallets passam pela porta, o leitor de
radiofreqüência captura os dados dos produtos
por meio de ondas de rádio.



ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA



ORGANIZE-SE
Você abriu a porta de um almoxarifado, feche.
Acendeu, apague.
Desarrumou, arrume.
Requisitou um material, preencha a solicitação corretamente.
Sujou, limpe.
Esta usando algum material trate-o com carinho.
Quebrou algum material ou equipamento, conserte.
Não sabe consertar, chame quem o faça.
Para usar o que não lhe pertence, peça licença.
Pediu emprestado qualquer produto, devolva.
Não sabe como funciona, não mexa.
Deseja solicitar a compra de um novo material, especifique 

corretamente.
É de graça, não desperdice.



ORGANIZE-SE
Não sabe fazer melhor, não critique.

É desorganizado, aprenda a ser organizado.

Compra o que não deve, aprenda a adquirir somente o 
necessário. 

Não sabe ajudar, não atrapalhe.

Prometeu, cumpra.

Ofendeu, desculpe-se.

Falou, assuma.

Seguindo esses preceitos você e os que estão a seu redor 
viverão muito melhor. 



Programa
5S NA LOGÍSTICA DAS 

ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE (ILUSTRAÇÃO)



Como surgiu o 5S?

Japão = dificuldades internas e 
externas



SEIRI = ORGANIZAÇÃO

Colocar as coisas em 
seu devido lugar, 
separar o que é 

necessário do que é 
desnecessário.



SEITON = ARRUMAÇÃO

Determinar o local para se 
achar com facilidade algum 

medicamento, material 
médico-hospitalar ou 

equipamento e produto 
necessário.

É conseqüência natural de 
arrumar aquilo que foi 

selecionado.



SEISO = LIMPEZA
Remover a sujeira 

do local de 
trabalho e das 

unidades da 
organização de 

saúde, de maneira 
que o ambiente 

fique totalmente 
limpo.



SEIKETSU = 
PADRONIZAÇÃO

Tornar os outros 3 
Sensos um hábito.

Criar condições para 
manter a 

ORGANIZAÇÃO, 
LIMPEZA E 

ARRUMAÇÃO



SHITSUKE = 
AUTO-DISCIPLINA
O hábito da Auto-Disciplina garante a 
prática de todos os sensos anteriores. 

Buscar constantemente o 
aperfeiçoamento



 Bem estar do homem que trabalha com logística.

 Melhoria da Qualidade dos produtos

 Prevenção de acidentes no ambiente logístico

 Aumento de produtividade nas operações de logística.

Porque praticar o 5S na Logística
Nas Organizações de saúde ?

Redução de custos logísticos

 Conservação melhor dos materiais



MUITO IMPORTANTE

UMA PESSOA DESORGANIZADA NÃO PODE E NÃO DEVE

TRABALHAR COM LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE
SAÚDE.

UMA PESSOA DESORGANIZADA É RECOMENDÁVEL QUE
NÃO TRABALHE NEM MESMO EM UMA ORGANIZAÇÃO DE
SAÚDE.

SE VOCÊ QUE TRABALHA EM UMA ORGANIZAÇÃO DE
SAÚDE SE JULGA DESORGANIZADO APRENDA A SER
ORGANIZADO OU ENTÃO PROCURE TRABALHO EM OUTRO
TIPO DE EMPRESA.

XÔ DESORGANIZAÇÃO!!!



TRANSPORTE



TRANSPORTES

O QUE É UM SERVIÇO DE TRANSPORTES EM UM HOSPITAL?

É um conjunto de características de desempenho
adquiridas a um determinado preço.

MODAIS DE TRANSPORTE:

1. Aquaviário.

2. Ferroviário.

3. Rodoviário.

4. Aeroviário.

5. Dutoviário.

6. Infoviário



VEJA BEM:

O transporte é um dos principais componentes de um
sistema logístico. Sua importância pode ser mensurada por
pelo menos três indicadores de ordem financeira:

• CUSTOS

• FATURAMENTO

• LUCRO



DECISÕES ESTRATÉGICAS NO 
TRANSPORTE

• ESCOLHA DOS MELHORES MODAIS

• DECISÕES SOBRE PROPRIEDADE DA FROTA

• SELEÇÃO E NEGOCIAÇÃO COM TRANSPORTADORES

• POLÍTICA DE CONSOLIDAÇÃO DE CARGAS

• ESTRATÉGIAS DE TRANPORTE PARA O PSF

• ESTRATÉGIAS DE TRANSPORTE PARA PESSOAS 
CARENTES.

• USO CORRETO DE AMBULÂNCIAS.

• TRANSPORTE ADMINISTRATIVO.



COMPARAÇÃO DOS MODAIS DE SERVIÇO

(-)                                                  VELOCIDADE (+)

DUTO                 AQUAV.                  FERRO                   RODO                       AÉREO

CONSISTÊNCIA

AÉREO              AQUAV.                   FERRO                  RODO                       DUTO

CAPACITAÇÃO

DUTO             AÉREO                      RODO                      FERRO                AQUAV.

DISPONIBILIDADE

DUTO              AQUAV.                     AÉREO                   FERRO                RODO

FREQUÊNCIA

AQUAV.          AÉREO                     FERRO                       RODO                 DUTO



TAXAS DE TRANSPORTE

A QUE SE REFERE

São os preços que transportadoras contratadas 
cobram por seus serviços.

CRITÉRIOS

• VOLUME

• PESO

• DISTÂNCIA

• DEMANDA

• RISCO



ATIVIDADES DE TRANSPORTE

– Fazer a roteirização dos veículos.

– Apurar o custo mensal dos veículos.

– Controlar a quilometragem dos veículos.

– Fazer abastecimento dos veículos.

– Encaminhar para oficinas os veículos para conserto;

– Fazer emplacamento dos veículos;

– Atender as demandas da organização de saúde no que
concerne a transportes.



COMPRAS



OBJETIVO DO ÓRGÃO DE 

COMPRAS

O objetivo do órgão de compras nas

organizações de saúde é adquirir os bens ou

serviços, na qualidade especificada, na

quantidade certa, no prazo de entrega

estipulado e nas melhores condições

econômicas e financeiras possíveis.



ATIVIDADES TÍPICAS 

DE COMPRAS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE

- Selecionar e qualificar os fornecedores.

- Classificar o desempenho do fornecedor.

- Negociar contratos.

- Comparar preços, qualidade e serviços.

- Pesquisar produtos e serviços.

- Determinar quando comprar.



- Avaliar o valor recebido.

- Medir a qualidade de entrada, se não for
responsabilidade do controle de qualidade.

- Prever preços, serviços e, algumas vezes, mudanças da
demanda.

- Especificar a forma na qual os produtos serão recebidos
na organização de saúde.

ATIVIDADES TÍPICAS 

DE COMPRAS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE



Exemplo de um processo simplificado de compra de itens regulares



PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NUM 

PROCESSO DE COMPRAS

TIPOS DE PREÇOS

1. PREÇO

 Oferta.

Manipulados.

 Competição.



PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NUM 

PROCESSO DE COMPRAS

CONDIÇÕES QUE DEFINEM O PREÇO

 Qualidade.

 Quantidade.

 Atendimento.

 Utilidade.

 Entrega.

 Capacidade competitiva.

 Integridade do fornecedor.

 Termos de aceitação do pedido.

 Política da empresa.



PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NUM 

PROCESSO DE COMPRAS

A DEFINIÇÃO DA QUALIDADE DEVE SER
EXPRESSA DE TAL MANEIRA QUE:

2. QUALIDADE

O comprador saiba exatamente o que está sendo
desejado.

O contrato ou o pedido de compra seja emitido com
uma descrição adequada do que se deseja.

O fornecedor seja devidamente posicionado das
exigências de qualidade.



COMO PODEM SER AS DEFINIÇÕES 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE

 POR MARCA.

 POR ESPECIFICAÇÕES.

 POR DESENHOS.

 POR INFLUÊNCIA DO MERCADO.

 POR AMOSTRA.

 POR COMBINAÇÃO DE DUAS OU MAIS MODALIDADES ACIMA.



1. A qualidade de um produto define-se através da comparação
de suas características com os desejos do consumidor ou com as
normas e especificações de fabricação.

IMPORTANTE, MUITO IMPORTANTE:

2. Um dos principais objetivos de um setor de compras é a
aquisição na qualidade correta.

3. Qualidade correta significa melhor qualidade para
determinado uso.

4. O objetivo do setor de compras é conseguir a qualidade
adequada ao mais baixo preço possível.

5. Existem determinadas utilizações onde qualidade correta é
aquela mais inferior em função de só se poder adquirir a um
preço menor.



OUTROS FATORES QUE INFLUENCIAM 

NUM PROCESSO DE COMPRAS

 QUANTIDADE.

 PRAZOS DE ENTREGA.

 PRAZOS DE PAGAMENTO.

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

 CONCEITUAÇÃO DO FORNECEDOR NO MERCADO.

 COMPLEXIDADE DO PRODUTO A SER ADQUIRIDO.



PRINCIPAIS PROBLEMAS DO ÓRGÃO DE 
COMPRAS

• Compras de Emergência.

• Especificações Incorretas.

• Falhas de Fornecedores.

• Excesso de Burocracia.

• Ingerências.



PESQUISA EM COMPRAS

ELEMENTO BÁSICO DE UMA OPERAÇÃO DE COMPRAS:

 A PESQUISA.



PESQUISA EM COMPRAS

PRINCIPAL FUNÇÃO DA PESQUISA EM COMPRAS:

 SUPRIR COM INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES
ANALÍTICAS OS DEPARTAMENTOS INTERESSADOS.



EXEMPLOS DE PESQUISA EM COMPRAS

 Determinação e o encontro da qualidade
certa.

 Localização de fontes de suprimento.

 Seleção de fornecedores adequados.

 Estudo para determinar se o produto deve ser
fabricado ou comprado.

 Estabelecimento de padrões e análises de valores.



EXEMPLOS DE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE 
FORNECEDORES (ILUSTRAÇÃO)

• Assistência técnica;
• Atendimento às compras de emergências;
• Atendimento às normas trabalhistas;
• Capacidade de inovação;
• Consumo de energia;
• Devoluções de produtos vencidos;
• Disponibilidade de estoques para pronta entrega;
• Divergências anteriores;
• Especificações do produto;
• Facilidade de manutenção;
• Flexibilidade para incorporar mudanças nas condições iniciais do 
pedido;



• Nível de atendimento;
• Pontualidade nas entregas anteriores;
• Prazo de pagamento;
• Prazo de entrega;
• Preço;
• Prestação de informações durante o processo de compra;
• Promoção do comércio justo;
• Qualidade;
• Reputação do fornecedor;
• Saúde financeira;
• Sistema de gestão de qualidade
• Sistema de gestão ambiental;
• Sistemas de segurança e saúde do trabalho;
• Status da conformidade com a legislação de defesa do 
consumidor;
• Status dos licenciamentos e das demais exigências ambientais;
• Status dos registros nos órgãos competentes como no caso de
medicamentos, equipamentos individuais de proteção, 
saneamentos e alimentos processados.



COMPRAS NO SERVIÇO PÚBLICO 

LEI Nº 8666

 Dispensa de licitação.

 Carta convite.

 Cotação.

 Concorrência.

 Pregão.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Lei 8.666/1993 estabelece as seguintes
modalidades de licitação: concorrência, tomada de
preço, convite.

A Medida Provisória 2.026 de 4/5/2000
criou uma nova modalidade, o pregão, atualmente
regulamentado pela Lei nº 1.520 de 17/7/2002.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Concorrência é a modalidade de licitação entre

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto
(Art. 22, 1.º). Esta modalidade permite ampla participação e
se presta à realização de compras envolvendo valores
vultosos.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Tomada de Preço é a modalidade de licitação entre

interessados devidamente cadastrados ou para os que
atenderam a todas as exigências para o seu cadastramento
até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação (Art. 22, 2.º).

A concorrência e a tomada de preço exigem publicações
dos avisos contendo os resumos dos editais durante três dias
consecutivos tanto na imprensa oficial quanto em pelo
menos um jornal diário de grande circulação (Art. 20).



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

O Convite é a modalidade de licitação entre no mínimo três

interessados do ramo pertinente ao objeto da licitação, cadastrados ou não,
escolhidos pela Administração, para que apresentem suas propostas no prazo
mínimo de cinco dias úteis.

Esta modalidade não exige a publicação dos avisos em jornais diários, mas
a cópia do convite, que é o instrumento convocatório, deverá ser afixada em
local apropriado, estendendo, dessa forma, o convite a outros interessados,
desde que cadastrados no ramos correspondente, e que manifestem o interesse
de participar desse processo com antecedência de 24 horas da apresentação
das propostas (Art. 22, 3.º).

Nos casos em que couber esta modalidade, a Administração poderá
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência (Art. 23, 4.º).



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

VEJA MUITO BEM

O Art. 23 da Lei 8.666/93 estabelece os valores-limites entre as

modalidades, valores que poderão ser revistos anualmente pelos
Executivos dos entes federados, observando como limite superior a
variação geral dos preços do mercado nesse período (Art. 120).

Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um
conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes
o limite previsto para a concorrência no Art. 23, o processo licitatório
será obrigatoriamente precedido de audiência pública concedida pela
autoridade responsável pelo processo e com uma antecedência mínima
de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada
com a antecedência mínima de 10 dias a transparência do processo
licitatório e o controle da sociedade sobre os atos da Administração.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

Licitações Simultâneas são aquelas com objetos
similares e com realização prevista para intervalos não
superiores a 30 dias.

Licitações Sucessivas são aquelas que também têm
objetos similares e o edital subseqüente tenha uma data
anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da
licitação antecedente (Art. 39).

Esse dispositivo legal procura coibir o fracionamento do
objeto da licitação para não alcançar valores que tornem
necessária a concorrência, que é a modalidade mais
complexa e mais ampla do ponto de vista da competição
entre prováveis interessados, conforme estabelece o Art. 23,
5.º.



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Lei 8.666/1993 estabelece vinte e quatro condições
para a dispensa de licitação, tais como: compras abaixo do
valor-limite previsto para a modalidade de convite; nos casos
de guerra ou grave perturbação da ordem; nos casos de
emergência ou de calamidade pública; quando não acudirem
interessados à licitação anterior; nas compras de
hortifrutigranjeiros; pão e outros gêneros perecíveis no
tempo necessário para a realização dos processos licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com base no preço
do dia; para a aquisição de peças necessárias à manutenção
de equipamentos durante o período de garantia e outras
situações expressamente citadas na referida lei (Art. 26).



MODALIDADES DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

OLHE MUITO BEM
Dispensa de licitação não se confunde com inexigibilidade da

licitação. Aquela ocorre nos casos em que a realização, embora possível,
não é conveniente pelos motivos ou situações expressamente citadas no
Art. 24 da Lei 8.666/1993.

A inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável, como nos
casos de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser
fornecidos por produtor, empresa ou represente comercial exclusivo (Art.
25).

Tanto a dispensa de licitação quanto a sua inexigibilidade devem ser
comunicadas dentro de três dias à autoridade superior para ratificação e
publicação na Imprensa Oficial no prazo de cinco dias.

Esses processos devem ser instruídos com informações sobre a
caracterização da situação emergencial ou catastrófica e justificativa
sobre a escolha do contratado e do preço dos bens ou serviços adquiridos
(Art.26)



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

Os princípios gerais de licitação são aqueles citados no
Art. 37 da Constituição Federal, dentre eles, os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, este último é a novidade de introduzida pela citada
Emenda Constitucional n.º 19 de 1998.

A estes, acrescenta-se o Art. 170 da Constituição Federal,
que trata dos princípios gerais da atividade econômica,
dentre eles: a função social da propriedade, a livre
concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente.



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Lei 8.666/1993 estabelece que as licitações deverão ser
processadas e julgadas em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

O Princípio da Legalidade refere-se ao fato de que o
processo licitatório deve estar em consonância com a
legislação em todas as fases.

O Princípio da Impessoalidade decorre do primeiro,
devendo o gestor público agir conforme a lei e apresentar um
comportamento isento em relação aos negócios que pratica.



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Igualdade entre os licitantes é um dos princípios basilares do
processo de licitação. A Administração não pode discriminar os licitantes
estabelecendo cláusulas ou condições que restrinjam, comprometam ou
frustrem o caráter competitivo da contratação, ou estabelecendo
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstancia impertinente
ou irrelevante para o específico objetivo do contrato (Art. 3.º, 1.º, I).

Também está vedado estabelecer distinção entre empresa
brasileira e estrangeira (Art. 3.º, 1.º, II).

A Moralidade e a Probidade Administrativa são princípios
relacionados com os requisitos de conduta ilibada no trato com a coisa
pública.



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Publicidade garante a livre concorrência e
transparência dos procedimentos. A licitação não será
sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de
seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas,
ate a respectiva abertura (Art. 3.º, 3.º). Qualquer cidadão
pode acompanhar os processos de licitação, desde que não
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos (Art. 4.º).



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

O Sigilo na apresentação das propostas é outro princípio que

procura resguardar o caráter de competição entre os licitantes e decorre
do princípio anteriormente comentado.

Todos os atos do processo licitatório são públicos e acessíveis ao
público, exceto quanto ao conteúdo das propostas antes da sua abertura
(Art. 3.º, 3.º).

A abertura das propostas, que é uma das fases do processo de
licitação, será realizada sempre em ato público previamente designado
(Art. 43, 1.º).

Devassar o sigilo de proposta apresenta em procedimento
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, constitui
crime com pena prevista de dois a três anos de detenção e multa.



PRINCÍPIOS DE LICITAÇÃO (ILUSTRAÇÃO)

Outro princípio a ser observado nos processos de licitação é a
Vinculação ao Instrumento Convocatório, isto é, o edital ou o convite. A
Administração não pode descumprir as normas e condições do editorial
ou carta-convite, ao qual se acha estritamente vinculada (Art. 41).

Desse princípio decorre outro, o Julgamento Objetivo. No
julgamento das propostas, a Comissão de Licitação deverá levar em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou na carta-
convite, os quais não devem contrariar as normas e os princípios
estabelecidos pela legislação (Art. 44).

É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes (Art. 44,
1.º).

O julgamento deve basear-se nos critérios previamente
estabelecidos no edital ou convite e de acordo com fatores
exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição
pelos licitantes e pelos órgãos de controle (Art. 45).



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

O pregão é a mais nova modalidade de licitação
instituída na legislação brasileira pela Medida
Provisória n.º 2.026 de 4/5/2000. Inicialmente, de
acordo com as sucessivas medidas provisórias sobre
o pregão, esta modalidade se aplicava apenas no
âmbito da União para a aquisição de bens e serviços
comuns. A Lei 10.520/2002 estendeu o pregão para
todos os entes da Federação.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

Esta modalidade poderá ser adotada a critério da
Administração Pública independentemente do valor da
contração, ou seja, a Administração poderá escolher o pregão
ou qualquer das modalidades estabelecidas pela Lei
8.666/1993, isto é, carta-convite, tomada de preço e
concorrência.

Mas, se escolher algumas dessas, necessário se faz
observar os limites de valores das contratações. Em outras
palavras, para a aquisição de bens e serviços comuns próprios
ao pregão pode-se usar o mesmo como alternativa às
modalidades citadas independentemente dos valores
envolvidos. Entretanto, só se admite um único critério de
julgamento das propostas: o menos preço.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

Há dois tipos de pregão, o presidencial e o eletrônico. O primeiro se
realiza em sessões públicas com a presença de fornecedores ou seus
representantes legais. A disputa se dá por meio de propostas de preços
escritas e lances verbais.

Sob esse aspecto, é uma modalidade semelhante ao leilão para
alienar bens móveis inservíveis, bens apreendidos e bens imóveis,
conforme estabelece o Art. 22, 5.º da Lei 8.666/1993. Daí a denominação
de leilão reverso.

Ao contrário do leilão tradicional em que os lances devem elevar o
preço do bem a ser alienado, no pregão, os lances devem reduzir os
preços das propostas. As propostas serão julgadas segundo o critério de
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no edital.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

A Lei 10.520/2002 estabelece que o pregão se realize em duas fases.
A primeira é a fase preparatória, que começa com a justificativa emanada
de uma autoridade competente sobre a necessidade de contratação,
definição do objeto a ser contratados, as exigências de habilitação dos
licitantes para participar de certame.

A definição deve ser precisa, suficiente e clara, não sendo aceitas as
que limitam a competição por serem excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias.

A fase externa começa com a convocação dos interessados, por meio
de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado, ou,
inexistindo, em jornal de circulação local e, facultativamente, por meio
eletrônico.

Desse aviso devem constar a definição do objeto do pregão e a
indicação do dia, hora e local em que poderá ser obtido o edital na
íntegra.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

Os dois tipos de pregão representam um grande avanço em relações

às modalidades da Lei 8.666/1993 em termos de redução de tempos e de
preço, mas principalmente para tornar mais transparentes as aquisições
da Administração Pública.

Na modalidade de pregão, presidencial ou eletrônica, não cabe mais
exigir garantia de proposta (caução, fiança, seguro-garantia) como
estabelece a Lei 8.666/1993 (Art. 31, III e Art. 56 d).

Também ficou vedado à Administração Pública cobrar pelo edital,
como permite a Lei 8.666/1993 (Art. 32, 5º d). Essa proibição foi
solicitada por diversas entidades da sociedade civil como uma medida
para promover a democratização da licitação e favorecer as pequenas e
médias empresas.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)

Pelo pregão, a habilitação dos licitantes é posterior à etapa de
julgamento e classificação das propostas, ou seja, encerrada a fase
competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital (Lei 10.520, Art. 4.º, Xii).

No caso das modalidades da Lei 8.666/1993, a habilitação é
anterior ao julgamento das propostas, como estabelece o seu Art. 43:
primeiro aprecia-se os documentos relativos à habilitação. Depois,
devolvem-se os envelopes fechados com as propostas aos licitantes
inabilitados; e só então começa a fase de exame das propostas.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)
O pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns,

conforme o Decreto 3.697 de 21/12/2000, que o regulamenta, realiza-se
em sessão pública, por meio do sistema eletrônico que promove a
comunicação pela Internet. A autoridade competente do órgão
promotor da licitação, o pregoeiro e sua equipe de apoio e os licitantes
devem estar previamente cadastrados perante o servidor do sistema
eletrônico, cada qual contando com login e senha intransferíveis.

O licitante deve acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.



O PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)
O período de envio das propostas inicia-se com a liberação do edital no

Compasnet e termina quando do início da sessão pública. A sessão pública deve
começar em horário previsto no edital, com o pregoeiro abrindo cada proposta
recebida e analisando o seu objeto e o preço ofertado.

Ele pode desclassificar a proposta caso julgue que ela não atende aos
requisitos estabelecidos no edital. A partir daí, cada licitante passa a ter
conhecimento de todos os preços ofertados, sem saber quem são os demais
licitantes.

Começa então a fase competitiva, na qual os licitantes fazem lances e são
informados do menos valor ofertado, em tempo real. Ao término dessa fase, o
pregoeiro inicia a fase de aceitação das propostas e proclamará o licitante
vencedor, que deverá comprovar, de imediato, a sua situação de regularidade
como estabelecer a Lei 8.666/1993.

Ao iniciar essa fase, o licitante inconformado com alguma decisão do
pregoeiro poderá declarar a intenção de interpor recurso em tela apropriada e
que se torna disponível automaticamente após o início da fase de habilitação o
pregoeiro deverá informar, ao final da sessão pública, o prazo para os licitantes
com intenção de interpor recursos a registrar as razões dos recursos, bem como
para os demais e registrarem suas contra-razões.



PRODUTOS QUE PODEM SER 
ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO 

PREGÃO (ILUSTRAÇÃO)



BENS E SERVIÇOS COMUNS

BENS COMUNS

› Bens de consumo
 Água mineral;
 Combustível e lubrificante;
 Gás;
 Gênero alimento;
 Material de expediente;
 Material hospitalar, médico e de laboratório;
 Medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos;
 Material de limpeza e conservação;
 Oxigênio;
 Uniforme;



– Bens permanentes

• Mobiliário ;

• Equipamentos em geral, exceto bens de informática;

• Utensílios de uso geral, exceto bens de informática;

• Veículos automotivos em geral;

• Microcomputador de mesa ou portátil, monitor de 
vídeo e impressora;



 SERVIÇOS COMUNS

› Serviços de apoio administrativo
› Serviço de apoio à atividade de informática
 Digitação
 Manutenção

› Serviço de assinaturas
 Jornal
 Periódico
 Revista
 Televisão via satélite
 Televisão a cabo

› Serviços de assistência
 Hospitalar
 Médica 
 Odontológica



› Serviços de atividades auxiliares
 Ascensorista
 Auxiliar de escritório
 Copeiro
 Garçom
 Jardineiro
 Mensageiro
 Motorista
 Secretario
 Telefonista

› Serviços de confecção de uniformes
› Serviços se copeiragem
› Serviços de eventos
› Serviços de filmagem
› Serviços de fotografia
› Serviços de gás
› Serviços de gás liquefeito de petróleo



› Serviços gráficos
› Serviços de hotelaria
› Serviços de jardinagem
› Serviços de lavanderia
› Serviços de limpeza e conservação
› Serviços de locação de bens móveis
› Serviços de locação de bens imóveis
› Serviços de manutenção de bens móveis
› Serviços de remoção de bens móveis
› Serviços de microfilmagem
› Serviços de reprografia
› Serviços de seguro saúde
› Serviços de gravação
› Serviços de tradução
› Serviços de telecomunicação de dados
› Serviços de telecomunicação de imagens



– Serviços de telecomunicação de voz

– Serviços de telefonia móvel

– Serviços de transporte

– Serviços de vale refeição

– Serviços de vigilância e segurança ostensiva

– Serviços de fornecimento de energia elétrica

– Serviços de apoio marítimo

– Serviços de aperfeiçoamento, capacitação e 
treinamento. 



CONCEITO DE NEGOCIAÇÃO

Uma negociação é toda comunicação na qual

se tenta obter a aprovação, acordo ou atitude

da parte do outro.



ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

1. ACOMODAÇÃO
• Você perde e o outro ganha

• A questão não é importante para você

• Você valoriza o seu relacionamento com a outra

parte

• Você está sob pressão por causa do tempo e quer

terminar tudo rapidamente



ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

2. EVITAR
• Você perde e o outro perde

• A questão é relativamente insignificante para ambas 

as partes

• Você pode construir um relacionamento com base 

em sofrimento mútuo

• O tempo e/ou custo da transação são as principais 

considerações.



ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

3. COMPETITIVA

• Você ganha e o outro perde.

• Preservar o relacionamento com a outra parte não é 

importante

• Busca apenas de interesses pessoais

• Você não pode lançar mão de uma situação que 

ambos saiam ganhando, porque a outra pare tirará 

proveito de você.

• Você tem tempo para vencer a outra parte.



ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO

4. COOPERATIVA
• Você ganha e o outro ganha

• Identificação das necessidades da outra parte

• Necessidades são complementares

• Valorização do relacionamento com a outra parte

• Você tem tempo suficiente para procurar um recurso 

que seja satisfatório para todos.

• Ambas as partes buscam um melhor resultado



ALGUNS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

DA NEGOCIAÇÃO

 LEGITIMIDADE

Para que a proposição negocial seja autêntica, verdadeira e o

quanto é justo um acordo, dentro de critérios objetivos;

 INFORMAÇÃO

Como elemento alimentador de fatos e não suposições, uma

vez que melhor negocia quem mais eficazmente gerencia a

informação;



ALGUNS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS 

DA NEGOCIAÇÃO

 TEMPO

Já que em negociação deverá haver um tempo de planejar,

um tempo de operar e um tempo de avaliar e, finalmente,

 PODER

Para atuar em determinado evento, com foco na substância

da negociação.



AS SEIS HABILIDADES BÁSICAS DE 

NEGOCIAÇÃO

 DEFINIR METAS E ESTABELECER LIMITES

MANTER O DISTANCIAMENTO EMOCIONAL

 SABER QUANDO E ONDE FECHAR UM NEGÓCIO

 SABER OUVIR

 FALAR COM CLAREZA

 PREPARE-SE



ERROS COMUNS NAS NEGOCIAÇÕES

 Começar a negociar sem estar pronto.

 Negociar com a pessoa errada.

 Insistir em uma posição.

 Sentir-se importante durante uma negociação.

 Demonstrar medo de perder o controle da negociação.

 Afastar-se das metas e limites que estabeleceu.

 Preocupar-se demais com os outros.

 Pensar na “resposta certa” somente no dia seguinte.

 Culpar-se pelos erros dos outros.

 Não se concentrar em fechar a negociação.



TRAÇO DA PERSONALIDADE DOS GRANDES 
NEGOCIADORES

• Empatia

• Respeito.

• Integridade Pessoal.

• Justiça.

• Paciência.

• Responsabilidade.

• Flexibilidade.

• Senso de Humor.

• Saber ouvir.

• Autodisciplina.

• Resistência.



RECOMENDAÇÕES PARA AUMENTAR A SUA 
RESISTÊNCIA EM UMA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA

• Como bem.

• Tome vitaminas, se necessário.

• Durma bem.

• Faça exercícios físicos.

• Tente encontrar um equilíbrio entre sua vida

pessoal e a suas vida profissional.



TÓPICOS SOBRE A ARTE DE NEGOCIAR 

(ILUSTRAÇÃO)

• Saiba quebrar resistências em uma negociação.

• Conheça bem com quem negocia.

• Procure sempre buscar o entendimento.

• Descubra os pontos fracos do seu oponente na negociação.

• Se você se considera incapaz de negociar saiba que outros

podem substituí-lo.

• Premie sua equipe de negociação por resultados positivos

alcançados.

• Saiba quebrar resistências numa negociação.

• Não esteja inquieto e receoso numa negociação.

• Saiba quando avançar e quando recuar em uma negociação.

• Procure administrar bem suas virtudes e suas fragilidades em

uma negociação.



TÓPICOS SOBRE A ARTE DE NEGOCIAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Esteja bem animado e feliz.

• Não exija perfeição de todos.

• Planeje bem uma negociação.

• Esteja sempre bem preparado para uma negociação.

• Sempre que possível, avance em uma negociação.

• Saiba ser firme nos argumentos e quando necessário, rápido

na decisão.

• Numa negociação não despreze a energia e o talento de sua

equipe, nem dos seus oponentes.

• Não utilize de imediato todas as suas táticas de negociação,

oculte algumas delas.

• Mantenha a sua equipe de negociação harmonizada.



TÓPICOS SOBRE A ARTE DE NEGOCIAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Evite negociar com muitas pessoas de uma só vez.

• Saiba utilizar as táticas do seu oponente.

• Saiba as limitações do seu oponente.

• Saiba numa negociação, quando fazer alianças.

• Procure negociar, sempre que possível, em seu território.

• Se tiver de negociar no território do seu oponente, saiba que

território é este.

• Não propague seus planos de negociar.

• Mantenha disciplina em uma negociação.

• Saiba quando e como mover-se em uma negociação.

• Esteja sempre alimentado de informações úteis e atuais que o

ajude numa negociação.



TÓPICOS SOBRE A ARTE DE NEGOCIAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Não avance numa negociação quando não estiver seguro.

• Nunca feche o diálogo numa negociação.

• Quando não se sentir seguro não inicie uma negociação.

• Numa negociação não seja negligente.

• Evite ter um temperamento impetuoso em uma negociação.

• Treine bem sua equipe antes de uma negociação.

• Seja precavido em uma negociação.

• Não seja ansioso em uma negociação.

• Saiba tirar vantagem da “correnteza” da negociação.

• Evite começar uma negociação com empáfia, orgulho,

maldade, pois isto demonstrar total falta de inteligência.



TÓPICOS SOBRE A ARTE DE NEGOCIAR 
(ILUSTRAÇÃO)

• Mesmo respeitando e seno cordial com o seu oponente, não

seja excessivamente solícito.

• Não encoraje desnecessariamente o poder do seu oponente.

• Em uma negociação cultive sempre o espírito de iniciativa.

• Salvo por objetivos estratégicos, não prolongue

demasiadamente uma negociação.

• Esteja sempre a cada minuto, a cada hora, a cada dia,

preparado para qualquer tipo de negociação em sua vida.



ATIVIDADES DE COMPRAS

• Receber solicitações de compras do almoxarifado e unidades
externas;

• Fazer cotações;

• Analisar propostas;

• Negociar propostas;

• Fazer as compras solicitadas;

• Fazer visitas a fornecedores;

• Fazer pesquisa de fornecedores;

• Fazer compras emergenciais.

• Participar do processo de avaliação de fornecedores.



ALIANÇA LOGÍSTICA



É a associação de empresas que mantendo a sua
individualidade se unem para obterem ganhos de escala e
gerenciar em conjunto, estrategicamente e racionalmente,
produtos e/ou serviços, a partir de sua origem,
disponibilizando-os através da cadeia de suprimento ao
consumidor final, no tempo e no lugar certo, ao melhor custo e
qualidade possível

1. CONCEITO

ALIANÇAS LOGÍSTICAS



As alianças logísticas são pois um somatório de estratégia, aliança e logística.
Somatório porque a existência de uma aliança pressupõe uma estratégia sem a
qual as alianças seriam inócuas. Não teriam rumo de ação, objetivos definidos,
campos de ação determinados. Logística porque ao contrário de outros tipos de
alianças estratégicas a racionalização do processo com vista ao cliente na cadeia
de suprimento é muito mais aprimorada. Assim, na nossa opinião, numa visão
correlata as aliança logísticas representam a interseção entre estratégia, aliança
estratégica e logística, conforme demonstra a figura a seguir:

VEJA BEM:

LOGÍSTICA

ESTRATÉGIA
ALIANÇA ESTRATÉGICA

ALIANÇA 
LOGÍSTICA



2. OBJETIVOS

 Reduzir duplicidades.

 Eliminar desperdícios comuns.

 Aumentar em conjunto a eficiência.

 Obter ganhos de escala.

 Otimizar tempo.

 Otimizar o uso de instalações e equipamentos.

 Otimizar a utilização dos recursos humanos.

 Atender muito melhor ao cliente em todas as suas
necessidades que a empresa possa atuar.

ALIANÇAS LOGÍSTICAS



ALIANÇAS LOGÍSTICAS

3. Principais Atividades de Aliança Logística em Hospitais

 Armazenagem dos produtos.

 Administração de estoques.

 Compra de material.

 Transporte.

 Processamento de pedido.



ALIANÇAS LOGÍSTICAS

4. Características de Alianças Logísticas

 Dependência Mútua.

 Especialização Central.

 Clareza de Poder.

 Ênfase na Cooperação.



ALIANÇAS LOGÍSTICAS

5. Vantagens de uma Aliança Logística

 Custo reduzido e menor capital exigido.

 Risco e incerteza reduzidos.

 Vantagem competitiva, tal como através do aumento
de penetração de mercado.

 Aumento do acesso a informações para
planejamento.

 Acesso à tecnologia e às habilidades gerenciais.

 Serviço ao cliente melhorado.



Muitíssimo  Obrigado !!!
Foi um prazer, uma honra e um grande aprendizado estar
uma vez mais com vocês neste encontro de saber nesta
muito amada e querida Universidade de Fortaleza.

ATÉ QUALQUER DIA!!! 

ATÉ QUALQUER HORA!!!

SEJAM MUITO FELIZES!!!

FIQUEM SEMPRE COM DEUS!!!
Fernando Lopes de Souza da Cunha.

Executivo, Consultor e Professor 

E-mails: fernandocunha@secrel.com.br / fernandolopescunha@gmail.com

Fones: Celular - (085) 9909-3348 

Santa Casa de Fortaleza - (85) 3455-9178


