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1. O QUE É LOGÍSTICA 

Muito se tem falado erroneamente sobre o que é logística. Alguns chegam a dizer que logística é 

tudo aquilo que tem a ver com lógica. Se assim fosse, tudo que tivesse uma sequência e / ou um 

raciocínio correto, seria logística, mas não é. O setor financeiro da empresa seria logística, o de 

recursos humanos também, o de marketing, igualmente, o de produção, idem. Logicamente que 

esses setores, como veremos adiante, interagem com a logística, mas não são logística. Outros 

há que se limitam a entender logística simplesmente como distribuição física e transporte. 

Logística envolve o transporte e a distribuição física, mas não é somente isto. Enfim, o que é 

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. 

Verifica-se, pois que logística envolve outros componentes além do transporte e da distribuição 

física. E isso se dá a partir da origem do seu termo, termo esse de origem militar e que significa 

a arte de transportar, abastecer e alojar tropas, com um só objetivo: vencer batalhas, sendo 

referido termo de origem francesa oriundo do verbo ”loger”, que significa “alojar”. Assim podemos 

dizer que a logística envolve o transporte, a distribuição física, o suprimento ou a compra, a 

armazenagem e a administração de estoques.     

Vale, porém enfatizar que nos dias hodiernos a logística de há muito tempo deixou de ser tema 

relacionado somente a estratégias militares. Hoje ela é peça chave e fundamental para o 

sucesso das organizações de todos os tipos e um componente indispensável de um plano 

estratégico em qualquer tipo de organização. Empresas, inclusive as de saúde, que relegam a 

logística a planos secundários, correm sério risco de perder concorrência no mercado e 

deixarem de otimizar as suas ações em prol do cliente (paciente). 

 



2. O QUE É A LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

A logística nas organizações de saúde é o processo de gerenciar estrategicamente e 

racionalmente a aquisição, movimentação, armazenagem e estoques de materiais médico-

hospitalares, medicamentos e outros materiais necessários ao perfeito funcionamento de uma 

organização de saúde, e seus fluxos correlatos, em empresas de saúde públicas ou privadas, de 

modo a poder preservar a vida e / ou restaurar a saúde dos clientes (pacientes) dessas 

organizações, com qualidade, no tempo e no lugar necessário, com baixo custo e retorno 

satisfatório para a instituição de saúde e seus clientes.  

Verifica-se, pelo conceito emitido acima, que, ao se dizer gerenciar, queremos inicialmente dizer 

que a logística envolve o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle 

não só da aquisição, como do transporte (movimentação), da armazenagem e da gestão de 

estoques. Reportamo-nos então ao POCCC que todo aluno de administração estuda e aprende 

desde o começo de seu curso.  

De fato, o planejamento na logística é indispensável. Devemos planejar, por exemplo, as nossas 

necessidades de compra e onde comprar; a movimentação dos materiais e o tempo estimado 

para estas movimentações. Se, por exemplo, um produto demora muito a chegar ao leito de um 

paciente, ou a uma sala de cirurgia, pode ocorrer que, ao chegar esse produto, não tenha mais 

valia ou tenha pouca utilidade. Devemos planejar o tempo dessa movimentação e de todas as 

movimentações de produtos dentro da organização de saúde. Não só essas movimentações 

internas, mas as movimentações de produtos que vêm para as empresas, que são transportados 

para estas organizações de saúde, normalmente em função de uma compra, assim como 

devemos planejar também a armazenagem e os estoques dessas empresas. 

Ao enunciar que “a logística nas organizações de saúde é o processo de gerenciar,..”queremos 

afirmar também que a função organização faz parte da logística nas empresas de saúde. E o 

que é organização? O conceito mais simples e não menos completo de organização é: 

organização é pôr em ordem. Simples e prático. Cabe então uma pergunta cuja resposta pode 

parecer óbvia: todo profissional de saúde deve ser organizado? A resposta não poderia ser outra 

a não ser sim. A organização deve começar em nossas casas e seguir na empresa sendo essa 

inimiga da preguiça. Vejam que um ou outro profissional de saúde não é organizado por 

preguiça. Assim, ao se levantar da cama (ou a rede, ou do sofá, pouco importa) não dobram o 

seu lençol com o qual se enrolaram. Isso ou é desorganização ou é preguiça. Outros diriam que 

é delegação, pois outros fazem por eles. Outros não veem sentido em fazer isso, pois irão se 



enrolam novamente com o mesmo lençol na noite seguinte. Tudo desculpa para falta de 

organização.  Ser organizado deve começar em casa, deve vir do berço. Pense em uma casa 

desorganizada. Pensou? Veja como nessa tudo será difícil de encontrar. De forma semelhante 

imagine um almoxarifado de medicamentos ou central de abastecimento farmacêutico (CAF), 

desorganizado. È o caos. O tempo que você vai levar para encontrar um medicamento pode 

impactar no comprometimento da saúde do cliente hospitalar (paciente). 

Ao dizer gerenciar, em logística, queremos dizer que esse termo envolve também o comando. 

Por mais modernos que sejam os processos e equipamentos, existentes, na organização de 

saúde, a logística precisa de profissionais que saibam comandar bem, se relacionar bem e 

também tenham a capacidade de coordenar com eficiência. Não adianta apenas um setor ir 

bem. É preciso que todas as atividades e os setores da logística conversem entre si de forma 

sistêmica. Nunca é demais afirmar que a logística – e nas organizações de saúde com 

especialidade – precisa de profissionais que comandem e orientem pessoas e que, ademais, 

coordenem  as mesmas e os seus setores.   

O conceito de logística envolve o controle. O controle é essencial na logística. Devemos 

controlar, por exemplo, o que entra e o que sai em termos de produtos e os seus saldos. Nesse 

aspecto, se sobressai o controle dos estoques das organizações de saúde que nos reportaremos 

mais adiante. 

A logística nas organizações de saúde está presente em empresas públicas ou privadas. Do 

mais completo hospital privado do país, situado em São Paulo, a um pequeno hospital 

filantrópico de oitenta leitos na bucólica cidade de Baturité, ao pé da serra do mesmo nome, no 

Estado do Ceará, ou a um grande hospital público de Salvador, Bahia, as atividades da logística 

são exercidas.  

Podemos também enunciar o conceito citado dizendo que a logística nas organizações de saúde 

representa uma operação integrada para cuidar da movimentação, distribuição, compra, 

armazenagem e gestão de estoque de produtos, de forma racionalizada, no tempo e no lugar 

certos, o que significa também planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar e executar 

todo esse processo, visando à redução de custos, à eficiência e à rapidez na entrega desses 

produtos, a preservação da vida e o aumento da qualidade e da competitividade da organização 

de saúde com o máximo de satisfação dos seus clientes. 



Afora realçar o planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle, esse 

conceito sugere a necessidade de executar todo o processo, ressaltando que a logística é uma 

operação integrada. Essa integração se dá não só entre os diversos setores que compõem esta 

atividade, como também entre os demais setores da empresa de saúde. Tudo deve ser feito com 

o máximo de eficiência, com rapidez, pois a pressa, na logística, não é inimiga da perfeição, ao 

contrário do dito popular. Um paciente (cliente) geralmente precisa de cuidados rápidos e 

postergar um exame por falta de um reagente ou adiar uma cirurgia por atraso na compra de 

roupa para os médicos, enfermeiros, é uma falha no processo logístico. Em logística, devemos 

ser perfeitos, eficientes e rápidos. Lerdeza não combina com logística, sobretudo nas 

organizações de saúde. Aqui “o apressado não deve comer cru”, o lento, sim. 

Podemos dizer também que a logística assume 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.        

3. OBJETIVOS DA LOGÍSTICA NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

São vários os objetivos da logística nas organizações de saúde, dentre os quais podemos citar: 

• 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. 

Podemos comprar bem, com custos menores. Para isso é necessário que se faça uma pesquisa 

sistemática não só do preço como da qualidade do produto a ser adquirido, até porque um 

produto de má qualidade pode se tornar mais caro pelo uso em maior intensidade desse produto. 

Um exemplo bem frequente é a compra de luvas. Algumas organizações de saúde compram 

luvas mais baratas, de qualidade inferior, o que leva os usuários a utilizarem, ao mesmo tempo 

em uma só mão, duas ou três luvas. Nesse caso, o custo total aumenta pela compra de maior 

quantidade. O ideal, que é óbvio, é que se comprem produtos de qualidade com baixo custo. 

Conforme veremos adiante, hoje, a tendência é termos estoques mais enxutos, mas que não 

comprometam a atividade da logística e não deixem de atender às necessidades dos clientes no 

tempo e no lugar em que os mesmos precisam. Isso ajuda a reduzir custos e atingir aos 

objetivos da logística. Por outro lado, é preciso manter, no contexto da logística, uma relação 

satisfatória e harmoniosa com os clientes e fornecedores compreendendo sempre que o 

fornecedor é um parceiro, não um inimigo e o cliente é a razão principal de uma organização de 

saúde para o qual a logística deve canalizar os seus esforços. 

EXERCÍCIOS 

01. O que você compreende por logística nas organizações de saúde? 

02. Ao enunciar que “a logística nas organizações de saúde é o processo de gerenciar,..” 

queremos afirmar também o que? Explique a sua resposta. 

03. Um profissional de logística deve ser organizado? Por quê? 

04. Explique a afirmativa abaixo extraída do texto acima: 

“Podemos dizer também que a logística assume 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.”        

05. Analise os objetivos da logística nas organizações de saúde. 

 


