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RESUMO 

 

A gestão de estoques em hospitais é de suma importância, pois a interrupção no 
abastecimento de materiais e medicamentos pode causar danos irreparáveis a vidas 
humanas enquanto o excesso de estoques implica em imobilização de capital. Os 
hospitais devem utilizar técnicas de gestão de estoques para realizar a reposição em 
intervalos cada vez menores, como forma de reduzir os estoques e o capital 
imobilizado e, atender adequadamente as demandas dos cidadãos. A gestão de 
estoques pode ser um problema ainda maior para hospitais públicos, que tem 
restrições quanto ao uso de recursos e uma estrutura de decisão mais 
burocratizada. Atualmente o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) utiliza uma 
política de reposição periódica para material médico hospitalar e medicamentos, a 
qual ora implica em reposição em excesso, ora em falta de itens. O presente estudo 
tem como objetivo propor um sistema de reposição contínua por ponto de pedido 
para estoques de material médico hospitalar e medicamentos para o HUOL. Para 
tanto, foi feita uma revisão da literatura sobre Gestão de Hospitais Universitários 
Federais, Logística, Gestão de Estoques e Sistema de Reposição em Hospitais, 
enfatizando a previsão da demanda, classificação ou curva ABC e sistema de ponto 
de pedido. E ainda, descreveram-se as políticas de gestão de estoques atual e 
proposta, abordando o perfil da instituição em questão, a política atual de gestão de 
estoques e a simulação de reposição contínua por ponto de pedido. Para a 
simulação, a amostra foi composta por 102 e 44 itens de material médico hospitalar 
e medicamentos, respectivamente, selecionada com o uso da classificação ABC de 
estoques, priorizando os itens da classe A, a qual contém os itens mais relevantes 
em valor agregado, representando 80% do valor financeiro movimentado no 
exercício financeiro de 2012. Por se tratar de uma organização pública, sujeita às 
normas legais, foram realizadas duas simulações: a primeira seguindo as indicações 
para gestão de estoques da Instrução Normativa N° 205 (IN 205), da então 
Secretaria de Administração Pública da Presidência da República (SEDAP/PR); e, a 
segunda, tomando como base a Literatura especializada na gestão de estoques 
hospitalares. Os resultados das duas simulações foram comparados aos do sistema 
de reposição da política atual. Entre estes resultados, estão: a indicação de que o 
sistema de reposição contínua por ponto de pedido com base na IN 205 proporciona 
menores níveis de estoque de segurança e estoque máximo, possibilita uma 
redução de 17% no valor gasto para a reposição plena dos estoques, ou seja, uma 
redução no valor de imobilização de capital, assim como a redução na quantidade 
em estoque; e, que a simulação feita a partir da Literatura apresentou parâmetros 
que impedem a aplicação desta técnica para todos os itens da amostra. Então, uma 
mudança na gestão de estoques do HUOL, com a aplicação do sistema de 
reposição contínua de acordo com a IN 205, proporciona uma redução significativa 
nos gastos com aquisição de material médico hospitalar e medicamentos.  
 
Palavras-chave: Gestão de Estoques. Sistema de Reposição Contínua. Hospital 
Universitário. 
  



ABSTRACT 

 

The inventory management in hospitals is of paramount importance, since the supply 
materials and drugs interruption can cause irreparable damage to human lives while 
excess inventories involves immobilization of capital. Hospitals should use 
techniques of inventory management to perform replenishment in shorter and shorter 
intervals, in order to reduce inventories and fixed assets and meet citizens 
requirements properly. The inventory management can be an even bigger problem 
for public hospitals, which have restrictions on the use of resources and decision-
making structure more bureaucratized. Currently the University Hospital Onofre 
Lopes (HUOL) uses a periodic replacement policy for hospital medical supplies and 
medicines, which involves one moment surplus stock replenishment, the next out of 
stock items.  This study aims to propose a system for continuous replenishment 
through order point for inventory of medical supplies and medicines to the hospital 
HUOL. Therefore, a literature review of Federal University Hospitals Management, 
Logistics, Inventory Management and Replenishment System in Hospitals was 
performed, emphasizing the demand forecast, classification or ABC curve and order 
point system. And also, policies of inventory management and the current proposal 
were described, dealing with profile of the mentioned institution, the current policy of 
inventory management and simulation for continuous replenishment order point. For 
the simulation, the sample consisted of 102 and 44 items of medical and hospital 
drugs, respectively, selected using the ABC classification of inventory, prioritizing 
items of Class A, which contains the most relevant items in added value, 
representing 80 % of the financial value in 2012 fiscal year. Considering that it is a  
public organization, subject to the laws, we performed two simulations: the first,  
following the signs for inventory management of Instruction No. 205 (IN 205 ), from  
Secretary of Public Administration of the Presidency ( SEDAP / PR ), and the second, 
based on the literature specializing in inventory management hospital. The results of 
two simulations were compared to the current policy of replenishment system. 
Among these results are: an indication that the system for continuous replenishment 
reorder point based on IN 205 provides lower levels of safety stock and maximum 
stock, enables a 17% reduction in the amount spent for the full replenishment of 
inventories, in other words, decreasing capital assets, as well as reduction in stock 
quantity, also the simulation made from the literature has indicated parameters that  
prevent the application of this technique to all items of the sample. Hence, a change 
in inventory management of HUOL, with the application of the continuous 
replenishment according to IN 205, provides a significant reduction in acquisition 
costs of medical and hospital medicine. 
 
Keywords: Inventory Management. Continuous Replenishment System. University 
Hospital. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Mudanças na gestão pública nas três esferas de governo, em diversos países 

do mundo é resultado, segundo Pacheco (2010, p. 186), de “pressões e 

questionamentos sobre a forma de organização e funcionamento do Estado que 

havia prevalecido durante o século XX”. 

Estas mudanças possuem como foco a reforma na administração pública, 

migrando do modelo de administração burocrática proposta por Max Weber, 

centrado no formalismo técnico e na eficiência, como forma de exercer controle 

imperativo sobre os seres humanos (DENHARDT, 2012), para um modelo de 

administração pública gerencial, com inspiração nas técnicas e nos avanços 

realizados pela administração de empresas (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Tais mudanças determinam uma nova postura na gestão dos hospitais 

públicos, principalmente no que diz respeito às suas estruturas tradicionais e 

relações com a sociedade civil. Por isso, a gestão hospitalar em hospitais públicos 

precisa valer-se de novas técnicas da administração de empresas, como forma de 

proporcionar melhorias na prestação de serviços de saúde visando responder às 

demandas e democratizando a oferta dos serviços públicos.  

Os hospitais públicos atuam em cenários complexos, com predominância de 

incerteza, influenciados por fatores como aumento das demandas sociais, mudança 

tecnológica, crises econômicas e outros. O atendimento das demandas com 

recursos nem sempre suficientes e adequadamente administrados, é um dos 

grandes dilemas da gestão pública e um dos maiores desafios dos gestores públicos 

hospitalares. Esse problema se torna mais complexo quando se observa que o 

processo de desenvolvimento da logística no âmbito da rede pública de saúde não 

acompanhou o de outras áreas, permitindo ainda nos dias atuais desperdício de 

materiais e a não redução e reposição de estoques à disposição de clientes internos 

com rapidez e eficiência, de forma que não proporciona uma boa gestão dos 

recursos (COÊLHO, 2010; COELHO et al., 2012; ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2004; PEREIRA, 2008).  

Noronha e Borges (2005) argumentam que, em hospitais brasileiros, os 

medicamentos e correlatos tem o mesmo tratamento de um material de uso geral, no 

contexto da administração de materiais. E que as atividades relativas ao 

abastecimento de medicamentos e correlatos em hospitais públicos brasileiros são 
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realizadas de maneira precária, ocasionando, com frequência, conflitos 

administrativos entre as chefias das farmácias e os diretores. Ainda comentam que a 

complexidade da rotatividade dos estoques de medicamentos e correlatos não é 

considerada, pois a alta administração assume postura de ampla conhecedora do 

assunto, apesar de não avaliar as variações de abastecimento e consumo, ora para 

mais, ora para menos. 

Assim, com o cenário atual de pouco desenvolvimento logístico em hospitais 

públicos, torna-se imprescindível que os gestores públicos hospitalares 

implementem mudanças nessa área, objetivando aprimorar a gestão de estoques. 

A logística foca na minimização do custo da operação para determinado nível 

de serviço, e é uma área importante para viabilização do fluxo de suprimento de 

materiais (BALLOU, 2001). Ela tem atuação em todo o fluxo de materiais, desde o 

fornecedor até a entrega de produtos ao cliente, estendendo-se à pós-venda e pós-

entrega. Neste fluxo existe o segmento da administração de materiais, que abastece 

ou supre a organização de materiais, constituindo o elo entre a organização e os 

fornecedores. 

No desenvolvimento da administração de materiais, a organização se utiliza 

das atividades de suprimento, que envolvem: seleção de materiais, compras, 

recebimento de materiais, gestão de estoques, armazenagem, distribuição e 

atendimento aos usuários internos (BARBIERI; MACHLINE, 2009, grifo nosso). 

A relação entre a logística, administração de materiais e gestão de estoques, 

pode ser entendida na Figura 1: 

 

Figura 01 – Relação entre logística, administração de materiais e gestão de estoques 

  
Fonte: elaborado pelo autor 
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A gestão de estoques é necessária para que a instituição opere com um 

mínimo de segurança e eficiência, acompanhando e controlando os níveis dos 

estoques de materiais, por meio do sistema de reposição de estoques, para que 

estes existam para o usuário certo, no momento certo e na quantidade certa 

(PEREIRA, 2008, grifo nosso). 

Barbieri e Machline (2009, p. 129, grifo nosso) comentam: “Por sistema de 

reposição de estoques entende-se o conjunto articulado de informações 

processadas capazes de garantir o suprimento de materiais necessários ao 

atendimento da demanda com o mínimo custo possível”.  

A lógica atual na gestão de estoques em organizações hospitalares é realizar 

a reposição em intervalos cada vez menores, gerando informações mais precisas e 

disponíveis, como forma de reduzir os níveis de estoques e o capital imobilizado, 

assim como otimizar os recursos envolvidos no abastecimento e atender 

adequadamente os pacientes.  

A gestão de estoques nos 46 Hospitais Universitários Federais que fazem 

parte do sistema de Educação e do sistema de Saúde, vinculados ao Governo 

Federal do Brasil, deve ser praticada em consonância com a Instrução Normativa N° 

205, de 08 de abril de 1988 (IN 205), da então Secretaria de Administração Pública 

da Presidência da República (SEDAP/PR), cujo objetivo é racionalizar o uso de 

material na administração pública federal, nas diversas atividades, por meio de 

técnicas modernas que possibilitem uma gestão adequada dos recursos disponíveis. 

No que diz respeito ao sistema de reposição de estoques, a IN 205, permite 

que os Hospitais Universitários Federais, considerando o grau de importância de 

cada item em estoque, efetuem acompanhamento periódico (Reposição Periódica) e 

acompanhamento a cada movimentação (Reposição Contínua), ficando a critério do 

gestor hospitalar definir o sistema de reposição de estoques que julgar mais 

conveniente para sua Unidade. 

No Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), a gestão de estoques de 

material médico hospitalar e medicamentos, com população aproximada de 1.544 e 

478 itens, respectivamente, é realizada pelo Serviço de Abastecimento 

Farmacêutico (SAF), através do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar, com 

acompanhamento periódico bimestral (Reposição Periódica). 

O HUOL é uma Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), que integra o Complexo Hospitalar e de Saúde dessa 
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Universidade, articulado às políticas dos Ministérios da Saúde e Educação, 

desempenhando papel significativo nos sistemas de saúde e educação no Estado do 

Rio Grande do Norte, sendo um dos maiores e mais importante hospital da área 

pública que presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) no referido Estado. 

Conforme Relatório de Gestão de 2012 possui 230 leitos ofertados ao SUS. Em 

2012, na execução das suas atividades, realizou despesas totais na ordem de trinta 

e cinco milhões de reais, estando inclusas as despesas com material médico 

hospitalar e medicamentos de quase oito milhões de reais (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2013).  

Neste hospital, onde é utilizado o sistema de reposição periódica, o 

reabastecimento do estoque possui como parâmetro o consumo médio dos últimos 

12 meses (histórico), definindo como estoque mínimo a média aritmética do período 

e como estoque máximo o triplo do estoque mínimo; tal forma de gestão permite que 

ora exista reposição dos itens em excesso, ora a falta de itens, o que para a primeira 

situação caracteriza imobilização de capital em estoque e para a segunda situação, 

prejuízos (dificilmente calculáveis) institucionais, acadêmicos e sociais, pela 

interrupção de suas atividades.  

Este estudo propõe analisar os efeitos da adoção de um sistema de gestão de 

estoques com reposição contínua para material médico hospitalar e medicamentos 

sobre os níveis dos estoques e do capital imobilizado.  

Considerando o contexto apresentado, chega-se ao seguinte problema de 

pesquisa: Quais os efeitos financeiros e quantitativos de uma mudança no 

sistema de reposição de estoques do Hospital Universitário Onofre Lopes? 

Muitos trabalhos científicos apontam que a racionalização do sistema de 

abastecimento, considerando os conceitos de logística e cadeia de suprimentos, 

provoca economia e ganhos de qualidade na assistência hospitalar (INFANTE; 

SANTOS, 2007).  

A gestão de estoques eficiente de material médico hospitalar e medicamentos 

é importante para contribuir com a melhoria dos serviços prestados pelos hospitais, 

na medida em que permite a existência do produto no momento necessário, reduz 

os gastos com materiais em estoque e diminui a imobilização de capital (BARBIERI; 

MACHLINE, 2009).  

Pereira (2008) argumenta que, na execução das atividades em hospitais, o 

excesso ou a falta de material médico hospitalar e medicamentos são situações que 



17 

 

prejudicam o desempenho da organização, pois geram gastos adicionais que não 

trazem agregação de valor aos serviços prestados.  

Tucker (2003) destaca que falhas operacionais de fornecimento de materiais 

podem frustrar e impedir funcionários de realizar suas atividades, interromper a 

assistência ao paciente colocando-o em risco, e diminuir o desempenho individual e 

organizacional. 

Então, a falta de material médico hospitalar e medicamentos em uma 

organização hospitalar podem inviabilizar a execução de atividades e provocar 

irreparáveis danos à vida. E em contrapartida, o excesso destes suprimentos pode 

causar imobilização de capital que poderia ser investido em outras atividades.  

No HUOL, houve um crescimento no consumo de material médico hospitalar 

e medicamentos da ordem de 110% do exercício financeiro de 2008 para o de 2012. 

No exercício financeiro de 2012, o Hospital consumiu quase oito milhões de reais em 

estoque de material médico hospitalar e medicamentos, valor que corresponde a 

23% da despesa total realizada para manutenção da Unidade, e a 72% da despesa 

total com material de consumo, além de manter uma média mensal em estoque 

financeiro da ordem de 750 mil reais (imobilização de capital). 

Assim, a decisão de estudar, simular e propor um sistema de reposição 

contínua de estoques vem: pelo aumento do consumo de material médico hospitalar 

e medicamentos e respectivos aumentos de custos; da representatividade financeira 

do valor gasto em material médico hospitalar e medicamentos em 2012; do valor da 

imobilização de capital em estoque; da escassez de literatura sobre o tema - na 

revisão da literatura, foram encontrados apenas dois estudos para medicamentos: 

Pereira (2008), sobre reposição contínua de estoques para farmácias hospitalares 

em três hospitais privados; e, Garcia, Pereira e Osório (2009), sobre a reposição 

contínua de estoques em farmácias hospitalares e convencionais para itens de baixo 

giro -; e, por fim, da ausência de estudos em hospitais públicos brasileiros apesar 

dos 46 Hospitais Universitários Federais (HUs) existentes no país. 

O objetivo geral do trabalho é propor um sistema de reposição contínua de 

estoques de material médico hospitalar e medicamentos para o Hospital 

Universitário Onofre Lopes que reduza os níveis de estoques e o capital imobilizado. 

Como objetivos específicos, tem-se:  

 Descrever a política atual de gestão de estoques utilizada no Serviço 

de Abastecimento Farmacêutico do Hospital Universitário Onofre Lopes; 
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 Simular o sistema de reposição contínua de estoques para uma 

amostra selecionada de itens de material médico hospitalar e medicamentos; 

 Comparar os resultados da simulação do sistema de reposição 

contínua de estoques com os resultados da política atual de gestão de 

estoques; 

 Formular a proposta de intervenção para o sistema de reposição 

contínua por ponto de pedido.  

 

A proposta de intervenção, além deste capítulo introdutório ao tema 

apresentando a contextualização do problema, a justificativa e os objetivos do 

estudo, estrutura-se em mais cinco capítulos.  

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico que servirá de base e 

suporte às discussões. Neste, são abordados: (1) A Logística e cadeia de 

suprimentos em complexo hospitalar;  (2) A Gestão de estoques em hospitais, com 

as definições de estoque e de gestão de estoques, assim como os desafios desta 

área no contexto hospitalar; (3) O Sistema de reposição de estoques em hospitais, 

com definição, classificações e características, formas de calcular a previsão da 

demanda, definição da classificação ou curva ABC de estoques e, ainda, a 

apresentação do sistema do ponto de pedido, com definição e formas de calcular os 

parâmetros do lote econômico de compras (LEC), o ponto de pedido (PP) e o 

estoque de segurança (Es). 

No terceiro capítulo, aborda-se a gestão de hospitais universitários federais, 

onde é registrada a forma de gestão, objetivos, problemas e gestão de estoques 

nestes hospitais; 

No quarto capítulo, apresentam-se as políticas de gestão de estoques atual e 

proposta, abordando o perfil da instituição objeto da proposta de intervenção, a 

política atual de gestão de estoques e apresentação da simulação de reposição 

contínua por ponto de pedido.  

No quinto capítulo, descrevem-se os aspectos metodológicos utilizados neste 

trabalho: o tipo e a técnica de pesquisa, a fonte e a forma de coleta de dados, a 

seleção da amostra, e como foram feitas as simulações do sistema de reposição 

contínua por ponto de pedido conforme IN 205 e a Literatura, seguindo Pereira 

(2008). 
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No capítulo seis, apresentam-se os resultados: a classificação ABC dos 

materiais médicos hospitalares e medicamentos; as simulações do sistema de 

reposição contínua por ponto de pedido, com base na IN 205 e seguindo a Literatura 

especializada, Pereira (2008); a comparação dos resultados das simulações do 

sistema de reposição contínua de estoques com os resultados da política atual de 

gestão de estoques; os efeitos da implantação da proposta de sistema de reposição 

contínua de estoques para o HUOL. Por fim, formula-se a proposta de intervenção e 

abordam-se suas limitações. 

No sétimo e último capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Logística 

 

A logística tem origem com o início da civilização, mas o uso de seus 

conceitos foram intensificados, aplicados e reconhecidos na área militar, quando as 

Forças Armadas norte-americanas na década de 40 utilizaram estratégias para 

abastecer os campos de guerras de armamentos, munições, alimentos, vestuários, 

medicamentos, no momento certo e nas quantidades certas, visando à existência de 

suprimentos suficientes no campo de batalha (CHING, 2010; PEREIRA, 2008; 

SILVA et al., 2010). 

Até os anos 50, a atuação das empresas era restrita aos mercados locais, 

todos em estado de tranquilidade nos quais a satisfação plena dos clientes não era 

exigência. Não existiam estudos que objetivassem a ampliação e a compreensão 

para conduzir a logística nas organizações. As atividades de logística eram 

descentralizadas e sob a responsabilidade de diversas áreas. No início dos anos 50 

é que as organizações governamentais começaram a entender os primeiros 

conceitos de logística, especialmente influenciadas pelos exemplos de uso dos 

mesmos na área militar (POZO, 2002). 

Após os anos 50 e até meados dos anos 70, em que vários países passavam 

por momento de desenvolvimento econômico, a teoria e a prática da logística 

começaram a ser utilizadas pelas organizações, pois as condições econômicas e 

tecnológicas propiciaram o interesse pelo conceito de logística; assim como foi um 

período de tímidas novidades e inovações no ambiente da área administrativa. No 

ensino, a logística começava a ser discutida pelos professores de Administração e 

Marketing, sendo que ambos estavam poucos satisfeitos com o tema; os primeiros 

argumentavam que as atividades de distribuição estavam desprezadas no contexto 

geral dos negócios, ou seja, as empresas não estavam dando atenção devida ao 

tema e os professores de Marketing argumentavam que as empresas se 

encontravam com interesse maior na compra e venda de materiais do que na 

distribuição física. Alguns anos mais tarde, a logística, já com a nomenclatura de 

logística empresarial, transformou-se em disciplina cujo estudo inicial era focado no 

papel do desempenho do transporte aéreo e marítimo na distribuição física de 

materiais, com ênfase em custos logísticos (CHING, 2010; POZO, 2002). 
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Nos anos 70, com diversos fatores influenciando a economia mundial, em 

particular dos Estados Unidos da América (EUA), houve uma busca por novos 

modelos e técnicas no campo da administração, para que as organizações 

pudessem enfrentar o novo momento vivido pelos mercados (POZO, 2002). Nesta 

década, a logística empresarial chega ao estado de semimaturidade, e seus 

princípios básicos começavam a surtir efeitos positivos para as organizações.  

Contudo, ainda existia um pouco de descrédito nos benefícios da logística como 

forma de redução de custos, estando as atenções ainda voltadas para o aumento 

das vendas e a geração de lucros (CHING, 2010). 

De acordo com Araújo, Araújo e Musetti (2012) e Ching (2010), foi na década 

de 80 que a logística teve o seu momento revolucionário, impulsionado pela 

tecnologia da informação, mudanças na economia dos países em desenvolvimento, 

surgimento dos blocos econômicos e globalização. 

No início dos anos 90, a logística passou a ser entendida como administração 

de materiais e distribuição física dos materiais para satisfazer os clientes. Depois, ao 

longo dos anos, fatos e fenômenos influenciaram a atuação da logística na teoria e 

na prática, e assim nos dias atuais pode-se conceituá-la da seguinte forma: 

 
De acordo com uma definição do Council of Logistics Management que já 
se tornou amplamente conhecida, logística é o processo de planejamento, 
implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de 
matérias-primas, materiais em processo, produtos acabados e informações 
relacionadas com essas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o objetivo de atender as exigências dos clientes (BARBIERI; 

MACHLINE, 2009, p. 4, grifo dos autores). 

 

Para Ballou (2001, p. 19), “as atividades logísticas fornecem a ponte entre o 

local de produção e os mercados que estão separados pelo tempo e pela distância”.  

Os conceitos atuais de logística trazem a questão da satisfação dos clientes 

diretamente dependente das operações “que estão por trás da criação de valor 

esperado pelo mercado e do atendimento aos clientes.” (PEREIRA, 2008, p. 33). 

Greis, Kasarda e Stock (1999) argumentam que a logística deve ter prioridade 

estratégica elevada e não pode ser encarada apenas como um custo de fazer 

negócios. 

Passados os anos, o conceito de logística foi evoluindo, novas ideias foram se 

formando, e as diversas áreas envolvidas foram se integrando, surgindo o conceito 

de supply chain ou logística integrada:  



22 

 

 

Supply chain é todo esforço envolvido nos diferentes processos e atividades 
empresariais que criam valor na forma de produtos e serviços para o 
consumidor final. A gestão do supply 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 logística de forma cooperativa e para o benefício de todos os 
envolvidos (CHING, 2010, p. 51). 

 

Para Pereira (2008) a logística integrada assume papel fundamental para as 

organizações por oferecer materiais na hora e lugar certos, com custo justo 

possibilitando que elas desenvolvam suas atividades com eficiência. 

Para Silva et al. (2010), a gestão da cadeia de suprimentos de um complexo 

hospitalar é formada por suprimento e gestão da demanda, de maneira linear e 

cruzada com outras organizações. O autor ainda afirma que se pode associar a 

maioria das atividades hospitalares de natureza logística a uma cadeia característica 

da maioria das organizações e que para um sistema de saúde, em termos gerais, a 

cadeia de suprimento se apresenta de acordo com a Figura 02, onde são 

identificados três segmentos: cadeia de fornecimento, cadeia interna e cadeia de 

distribuição.  

 

Figura 02 – Cadeia de suprimentos de um complexo hospitalar 

 
Fonte: Silva et al. (2010, p. 29) 

 

Na cadeia de fornecimento encontram-se os meios que são necessários para 

o funcionamento dos serviços de saúde, obtidos pela escolha de fontes de 

fornecimento, aquisição e transporte. Na cadeia interna é o local em que ocorrem as 

transformações dos meios em recursos logísticos através das atividades de 
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recebimento, armazenagem e gestão de estoques. Na cadeia de distribuição, os 

serviços de saúde são prestados aos clientes finais, podendo haver ou não a 

intervenção de outras organizações (SILVA et al., 2010). 

De Medeiros et al. (2009) comentam que no setor de saúde, a escassez de 

recursos financeiros e materiais, tem demonstrado a importância do planejamento 

da cadeia de suprimentos hospitalares, objetivando oferecer serviços de qualidade e 

atender à demanda crescente. 

Bendavid, Boeck e Philippe (2010) argumentam que considerando que a 

maioria das decisões clínicas envolve gerenciamento de produtos e suprimentos 

médicos, as atividades da cadeia de suprimentos têm um papel importante na 

prestação de serviços eficazes e eficientes em hospitais.  

Campos (2010) comenta que nos hospitais universitários, nomenclaturas 

como logística e cadeia de suprimentos ainda fazem parte de uma realidade 

distante, por esses estarem consolidados em uma estrutura funcional pouco 

dinâmica, o que dificulta a incorporação de novos conceitos e processo de gestão.  

Careta, Barbosa e Musetti (2011) ressaltam que a logística em hospitais tem 

função de agregar valor à organização e seus clientes, considerando que a falta de 

um item de estoque pode inviabilizar as atividades e acarretar danos irreparáveis a 

vida, assim como a aquisição de urgência ocasiona custos imprevistos. 

Para Silva et al. (2010), a logística hospitalar proporciona diminuição da falta 

de suprimentos farmacêuticos, permitindo a execução das atividades neste tipo de 

organização e consequentemente evitando danos irreversíveis à vida. Ela tem sido 

fundamental na gestão hospitalar, seja na redução de custos, seja aumentando a 

confiabilidade do sistema de abastecimento. 

Pereira (2008) argumenta que na área de logística os conhecimentos 

gerenciais e o uso de técnicas, ferramentas e/ou modelos trazem ganhos a 

organização, pois podem proporcionar o equilíbrio entre a demanda e a necessidade 

de abastecimento de medicamentos. 

Monteiro et al. (2003) destacam que para hospitais, o fluxo contínuo de 

suprimentos, é fator importante, pois a interrupção do fluxo causando falta de algum 

insumo, envolve não só a possibilidade de perdas econômicas, mas também de 

vidas humanas. 

Roy, Manna e Sarker (2010) enfatizam que para garantir a disponibilidade 

constante de medicamentos necessários e suprimentos médicos nos hospitais 
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públicos, é de extrema importância que estes estejam organizados de forma 

eficiente utilizando técnicas de gestão de estoques adequadas. 

 

2.2 Gestão de Estoques em Hospitais 

 

Os estoques são acúmulos de recursos materiais, cuja função é garantir que 

a organização opere regularmente, diminuindo ou até mesmo erradicando, as 

incertezas de previsões entre a oferta e a demanda. 

Para Slack (1999, apud BARBOSA; AZEVEDO; VILLAR, 2004, p. 1139), 

estoques são recursos ociosos que representam investimento para que a 

organização possa desenvolver suas atividades e atender aos clientes. A sua 

formação provoca a imobilização de capital, que poderia ser usado em outras 

atividades da organização; por isso, o gerenciamento de estoques deve adequar os 

seus níveis, para que haja equilíbrio entre oferta e consumo. 

O grande desafio na gestão de estoques é encontrar o equilíbrio entre a 

demanda e a oferta de materiais, considerando que os estoques devem garantir a 

não ruptura e, consequentemente, o não atendimento dos pacientes, assim como 

garantir uma quantidade de materiais que não imobilize o capital em estoque, 

considerando que esta imobilização não gera eficiência para a organização e que 

ocasionalmente transforma-se em perdas. 

Mesmo as organizações sendo diferentes, todas utilizam materiais em suas 

atividades, em maior ou menor grau. Quando se trata dos hospitais, os materiais 

desempenham um papel importante, de maneira que sua administração se tornou 

uma atividade, independentemente do seu porte ou tipo (BARBIERI; MACHLINE, 

2009). 

Segundo Monteiro et al. (2003), a atenção e a preocupação com os pacientes 

é o que leva muitos hospitais a manter estoques elevados e assim imobilizar capital, 

o que é uma medida equivocada.  

Para Silva et al. (2010), a gestão dos estoques alcança o planejamento e a 

programação das necessidades e o controle dos itens que são obtidos e 

armazenados para uso futuro, objetivando atender às demandas.  

Manhas Anil et al. (2012) comentam que a gestão de estoques é utilizado 

para manter um mínimo de investimento em materiais e produtos.  
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Na visão de Pereira (2008), gestão de estoques, constitui um conjunto 

sequenciado de ações que possibilitam ao administrador identificar se os estoques 

estão sendo bem utilizados, bem manuseados e bem controlados. Para hospitais, o 

estoque deve assegurar que medicamentos e materiais estejam disponíveis no 

momento e lugar certos, considerando que a falta destes pode comprometer uma 

intervenção médica, com efeitos danosos a saúde do paciente e até a sua vida, 

comprometendo a atividade-fim da organização.  

Segundo Devnani et al. (2010), das diversas explicações para a não 

disponibilidade de medicamentos, até mesmo simples, nos países do terceiro 

mundo, boa parte está relacionada à ausência de gestão de materiais. 

Por isso, é imprescindível que a gestão de estoques em hospitais e no 

controle dos níveis de estoque defina os parâmetros de ressuprimento, ou seja, os 

momentos de ressuprimento (quando) e as quantidades a serem solicitadas nos 

pedidos de compra (quanto), sempre atentando para as flutuações de consumo ao 

longo do tempo. 

Para Gonçalves, Novaes e Simonetti (2006), a gestão de estoques em 

hospitais é um fator crítico, os itens armazenados são de altos custos, e material 

médico hospitalar e medicamentos chegam a representar financeiramente até 75% 

do que se consome em um hospital geral. 

Khurana, Chhillar e Gautam (2013) e Manhas Anil et al. (2012) afirmam que 

cerca de 35% do orçamento anual de hospitais é gasto na compra de materiais e 

suprimentos, incluindo medicamentos e materiais médicos hospitalares.  

Infante e Santos (2007) comentam que a participação dos materiais médicos 

hospitalares e medicamentos no orçamento dos hospitais no Reino Unido pode 

variar de 13 a 17%, e que no Brasil, as variações, estão estimadas de 15 a 25%.  

Corrêa e Corrêa (2009) afirmam que os estoques e sua gestão são essenciais 

para o funcionamento da organização e que, para os hospitais as despesas com 

materiais representam o segundo item de dispêndio.  

Paschoal e Castilho (2010) destacam que a gestão de estoques é um forte 

determinante do planejamento financeiro de uma organização, pois, é em estoques 

que há um grande gasto da receita e aplicação do capital. 

Wanke (2012) argumenta que a gestão de estoques engloba um conjunto de 

decisões com a finalidade de coordenar, no tempo e no espaço, a demanda e oferta 

de materiais, para que sejam atingidos custos baixos e bom nível de serviços. 
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Pozo (2002, p. 33) diz:  

 

Sabemos que quando temos estoques elevados, para atender plenamente a 
demanda, ele acarreta a necessidade de elevado capital de giro e, que 
produzem elevados custos [...], baixos estoques podem acarretar, se não 
forem adequadamente administrados, custos difíceis de serem 
contabilizados em face de atrasos de entrega, replanejamento do processo 
produtivo, insatisfação do cliente [...].  

 

Barbieri e Machline (2009, p. 20) comentam: 

 

O excesso de material causa outro tipo de prejuízo para a organização: ele 
esconde as ineficiências do sistema produtivo perpetuando os problemas 
administrativos e operacionais, tais como manutenção de equipamentos 
deficientes, relacionamento conflituoso com os fornecedores, pessoal 
desmotivado ou altos índices de absenteísmo. Qualquer estoque além do 
necessário é um desperdício que deve ser combatido.  

 

Barbosa, Azevedo e Villar (2004) afirmam que em hospitais universitários há 

impressão de que administrar estoques significa apenas verificar o armazenamento 

de itens. 

Cauduro e Zucatto (2011) ressaltam que a administração de materiais, com 

destaque para a gestão de estoques é ponto crítico em hospitais públicos, mas 

como há uma preocupação cada vez maior com questões como eficiência e 

qualidade, discussões sobre os níveis necessários de estoque que precisam ser 

mantidos para que não haja excesso e nem falta de materiais, vem crescendo. 

Manhas Anil et al. (2012) comentam que pelo fato de uma grande parte do 

orçamento do hospital ser comprometido com gastos de materiais, inclusive material 

médico hospitalar e medicamentos, métodos para conter isso tem atraído a atenção 

de muitos profissionais da gestão do setor público. 

Paschoal e Castilho (2010) argumentam que os profissionais da área de 

saúde, especialmente os gestores hospitalares, vêm discutindo cada vez mais sobre 

a utilização de recursos materiais, porque estes estão influenciando o crescimento 

dos gastos hospitalares. Os autores ainda destacam, que os gastos com materiais 

são os mais altos, após aqueles com pessoal. 

Então, na gestão de estoques em organizações hospitalares, os níveis 

necessários de estoques precisam ser revistos e atualizados continuamente 

evitando-se problemas causados por maior demanda ou de sua redução, e 

alterações nos tempos de reposição. Assim, para a revisão contínua dos níveis de 



27 

 

estoques, são utilizados sistemas de reposição de estoques, que de acordo com 

Ching (2010, p. 22, grifo nosso), visam: “planejar o estoque, as quantidades de 

materiais que entram e saem; as épocas em que ocorrem as entradas e saídas; 

o tempo que decorre entre essas épocas e os pontos de pedido de materiais”. 

 

2.3 Sistema de Reposição de Estoques em Hospitais 

 

A utilização de sistema de reposição de estoques em hospitais visa garantir o 

suprimento de materiais que são necessários a atender as demandas com o menor 

custo possível, no tempo adequado, sendo necessário o processamento de um 

conjunto de informações. 

Para Pereira (2008, p. 134), “[...] o sistema de reposição de medicamentos 

estabelece o momento em que as ordens de compra devem ser emitidas, e indica 

concomitante a quantidade a ser adquirida”.   

Barbieri e Machline (2009) apresentam as seguintes classificações relativas 

aos sistemas de reposição de estoques: (1) quanto ao tipo de material: sistemas 

para itens padronizados e sistemas para itens não padronizados; (2) quanto ao tipo 

de demanda: sistemas para itens de demanda independente e sistemas para itens 

de demanda dependente; (3) quanto ao tipo de estoque: geridos pela organização 

usuária e geridos pelo fornecedor; (4) quanto à integração na cadeia de suprimento: 

estoques convencionais e sistemas de reposição.  

Nos sistemas de itens padronizados há a seleção antecipada dos itens para 

aquisição de acordo com normas, regulamentos e outros documentos formais. 

Nestes, a organização mantém padronizado o sistema de aquisição de materiais. 

Quanto ao tipo de demanda, Barbieri e Machline (2009), diferenciam os itens 

de demanda independente daqueles de demanda dependente, argumentando que 

para os primeiros a demanda é gerada no mercado, ou seja, externo ao sistema 

produtivo, e os segundos itens possuem demandas geradas internamente, ou seja, 

no próprio sistema produtivo. Nos hospitais há uso dos dois tipos de materiais, 

sendo os de demanda independente a maioria, entre eles os medicamentos e os 

materiais médicos hospitalares.  

Para Corrêa e Corrêa (2009) a demanda independente tem que ser 

necessariamente prevista, pois a demanda futura destes materiais não depende de 

fatores que estejam sob controle da organização.  
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De acordo com Wanke (2012, p. 677), “[...] o comportamento da demanda é 

um dos principais fatores que contribui para o aumento da complexidade dos 

modelos de gestão de estoque”. 

Com relação ao gestor dos estoques e consequentemente da reposição dos 

estoques, temos aqueles geridos pela organização e geridos pelo fornecedor. Para 

os primeiros, há determinação de quanto e quando comprar pela própria 

organização; e, para os estoques cujo gestor é o fornecedor, a organização repassa 

informações de saldos, previsões e outras necessárias, e o fornecedor estabelece o 

tempo e quantidade de reposição dos estoques da organização, assim as 

responsabilidades sobre os estoques são conjuntas entre fornecedor e organização. 

Na abordagem dos questionamentos de “quando e quanto repor” para o 

reabastecimento adequado de estoques, tem-se que a gestão de estoques, no que 

diz respeito a sistema de reposição de estoques, deve responder em que momento 

o pedido de compra deve ser iniciado e as quantidades que devem ser adquiridas. 

Para isso, os sistemas de reposição de estoques mais recomendados são aqueles 

que fixam um dos parâmetros e mantêm o outro variando, ou seja, adotam o período 

de reposição prefixado e lote de compra variável ou período de reposição variável e 

lote de compra prefixado. Assim se consegue conviver com a variabilidade da 

demanda e do fornecimento, sem grandes problemas (BARBIERI; MACHLINE, 

2009). 

Quanto à integração na cadeia de suprimento temos: estoques convencionais 

e sistemas de reposição. Nos primeiros, a própria organização atua de forma isolada 

da cadeia de suprimentos, com a forma de automação que julgar mais adequada. 

Nos sistemas de reposição contínua, a organização precisa de uma articulação 

exclusiva com fornecedores e outros sujeitos da cadeia de suprimentos, assim como 

a utilização e investimento muito ativo de tecnologia de automação. 

Os sistemas de reposição de estoques mais conhecidos são: sistema de 

reposição contínua por ponto de pedido e o sistema de revisão periódica. No 

sistema de reposição contínua por ponto de pedido existe revisão imediata a cada 

movimentação de material (entradas e saídas), assim quando o nível de estoque fica 

baixo e se iguala a um número de unidades predeterminado (ponto de pedido), uma 

quantidade fixa é solicitada. No sistema de revisão periódica há avaliação do nível 

de estoque periodicamente, e não continuamente, sendo o pedido de compra 

emitido sempre ao final de cada revisão. 
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Havrenne e Mesquita (2009) destacam as características básicas dos dois 

sistemas: 

 

Tabela 01 – Resumo das características de cada sistema de estoque 

Sistema de estoque 
Fator que dispara as 
ordens de compra 

Tamanho do lote de 
reposição 

Frequência de 
reabastecimento 

Reposição Periódica Período de Revisão Variável Constante 
Reposição Contínua Ponto de Pedido (PP)  Constante Variável 

Fonte: adaptado pelo autor com base em Havrenne e Mesquita (2009) 

   

Silva et al. (2010) argumentam que, nas organizações nas quais as 

demandas são independentes e relativamente regulares (caso dos hospitais), o 

método mais utilizado é o das quantidades fixas. 

A literatura aponta algumas vantagens e desvantagens da adoção do sistema 

de reposição de estoques por ponto de pedido. No Quadro 01 apresentam-se estas 

vantagens e desvantagens. 

 

Quadro 01 – Sistema de reposição de estoques por ponto de pedido: vantagens e desvantagens 

Autores Vantagens Desvantagens 

Barbieri e 
Machline 
(2009, p. 

179) 

 Permite usar o lote econômico de 
compras que minimiza o custo total de 
um item; 
 

 Gera menos estoque médio, pois este é 
dado apenas em função do prazo de 
espera. Portanto, tende a gerar um custo 
de manutenção anual menor do que o 
sistema de reposição periódica; 

 

 O sistema incorpora a sazonalidade, de 
modo que não é preciso se preocupar 
com ela. 

 O sistema gera solicitações de compra 
aleatórias, o que dificulta programar a 
carga de trabalho do departamento de 
compras. Por isso, tende a gerar um 
custo de obter anual maior do que no 
sistema de reposição periódica; 
 

 A chegada aleatória de solicitações 
dificulta a emissão de pedidos contendo 
vários itens para um mesmo fornecedor, 
o que não favorece a obtenção de 
descontos. 

Havrene e 
Mesquita 

(2009, p. 7) 

 Maior reatividade à demanda, ou seja, 
enquanto em períodos de forte demanda 
a frequência de pedidos aumenta, já que 
o ponto de pedido é atingido mais 
rapidamente, em períodos de pouca 
demanda ocorre o contrário; 
 

 Opera com estoques de segurança 
menores que os equivalentes na 
reposição periódica, levando a um nível 
de estoque médio menor; 

 

 Diminui custos com armazenagem. 

 As datas de reposição dos itens 
dificultam à organização combinar a 
compra de diversos itens em uma 
mesma data e pedido, o que pode 
aumentar os custos de pedido e frete. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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As desvantagens apresentadas na literatura estão associadas a custos com 

elaboração de pedidos e frete, assim como a não obtenção de descontos. Mas, 

mesmo com as desvantagens apresentadas, Wanke (2004) destaca que, em uma 

pesquisa realizada em 117 hospitais dos Estados da Geórgia, do Alabama e da 

Flórida, nos EUA, verificou que a técnica de Ponto de Pedido (PP) em gestão de 

estoques em organizações de saúde foi adotada em 92,9% dos casos pesquisados. 

Ressalta-se que a Instrução Normativa N° 205, de 08 de abril de 1988, da 

então Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

(SEDAP/PR), autoriza o uso de sistema de reposição de estoque por 

acompanhamento periódico e acompanhamento a cada movimentação (contínua), 

para os órgãos da administração pública federal (BRASIL, 1988). 

 

2.3.1 Previsão da Demanda 

 

Na gestão de estoques, uma das primeiras medidas é estabelecer modelos 

de previsão de demandas apropriadas às características da logística da organização 

apreciada (SILVA et al., 2010).  

Sabe-se que a demanda nem sempre é previsível, nem estável e nem 

constante, por isso existe a necessidade de a organização planejar o abastecimento 

de materiais no estoque. 

As aquisições de material médico hospitalar e medicamentos devem 

obedecer a uma sequência de processos, definindo a quantidade solicitada em um 

dado momento, para que se possa suportar o consumo até o recebimento de um 

novo lote, impedindo a ruptura do estoque (falta do item). Assim, torna-se importante 

estimar a demanda de cada item a ser adquirido. O método mais utilizado em 

organizações hospitalares é a média móvel aritmética, que consiste numa previsão 

de demanda futura pela média aritmética da demanda já ocorrida (histórica) de um 

número constante de períodos de uma série temporal (PEREIRA, 2008). 

Garcia, Pereira e Osório (2009) argumentam que conhecer a demanda pode 

ser decisivo para determinar o nível de estoque.  

A previsão da demanda do próximo período pode ser calculada a partir da 

Equação 1, conforme Barbieri e Machline (2009) e Pereira (2008): 
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                                 n 

                         ∑   Di
 

Pt + 1 = Dt =          i=1                                                                                              (1) 

                           n 
 

onde: 

 

Pt + 1   = previsão do próximo período; 

Dt       = demanda média no final do período t; 

Di       = demanda real do período i; 

n        = número constante de períodos considerados. 

 

 Como n é um número constante, a cada encerramento de período (mês) 

adquiri-se uma nova demanda real e, portanto, uma nova média, que é a previsão 

para o período seguinte. Importante ter atenção na escolha do n, sendo 

aconselhável o uso de um n grande, o que permite uma média sem discrepância dos 

valores históricos, e a demanda não apresentará irregularidade num dado período 

(BARBIERI; MACHLINE, 2009). 

 A vantagem da escolha desse método para a previsão da demanda para o 

próximo período é a facilidade do cálculo e do entendimento, além de bom para 

introduzir a previsão da demanda em uma organização, como no caso dos hospitais 

(PEREIRA, 2008). 

 

2.3.2 Classificação ou Curva ABC de Estoques 

 

Conhecida a equação para determinar a previsão de demanda, uma técnica 

utilizada para identificar os itens de estoques mais relevantes para uma organização, 

e que por isso precisam de tratamento diferenciado pelo gestor é a Classificação ou 

Curva ABC de Estoque, também denominada classificação de Pareto, por ter sido 

idealizada pelo economista Vilfredo Pareto1 que afirma que grandes efeitos podem 

ter poucas causas. 

Gonçalves, Novaes e Simonetti (2006) comentam que a curva ou 

classificação ABC visa separar os itens em grupos com característica semelhantes, 

                                                           
1
 Vilfredo Pareto, economista italiano, afirma que para muitos fenômenos, 80% das consequências 

advêm de 20% das causas. Esta afirmação é conhecida como princípio 80-20 ou Lei de Pareto.  
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considerando seus valores e consumos, objetivando haver uma gestão apropriada a 

cada grupo. 

Para Dias (2009) a classificação ABC é um instrumento para que o gestor de 

estoques possa identificar os itens que devem ter atenção e tratamento 

diferenciados quanto à sua administração. 

Roy, Manna e Sarker (2010) argumentam que a classificação ABC é uma 

ferramenta de gestão analítica, que permite a gestão dos principais itens de estoque 

para dedicar esforços onde o resultado será maior. 

Khurana, Chhillar e Gautam (2013) dizem que a classificação ABC é uma 

importante ferramenta utilizada em todo o mundo, identificando os itens que 

necessitam de maior atenção para o controle. 

A classificação ou curva ABC de estoques baseia-se no diagrama de Pareto, 

no qual nem todos os itens possuem a mesma importância, e assim os mais 

significativos devem ser monitorados com mais atenção. A divisão dos itens é 

realizada em classes A, B e C; considerando o valor financeiro de cada um deles. 

De maneira geral são incluídos na classe A, 20% da quantidade de itens que 

correspondem a 80% do valor financeiro do estoque; a classe B abrange de 20 a 

30% da quantidade de itens que correspondem a 15% do valor financeiro do 

estoque; e a Classe C contempla de 30% a 60% da quantidade de itens que 

correspondem a 5% do valor financeiro do estoque (CHING, 2010). 

Particularmente, para material médico hospitalar e medicamentos, Pereira 

(2008) argumenta, que o estoque é segregado em classes. Sendo os itens da classe 

A, os de valores mais representativos e, geralmente pequenas quantidades físicas; 

os itens da classe C, os de valores menos representativos, mas de grandes 

quantidades físicas; e os itens da classe B, de valores e quantidades intermediárias, 

ao das duas outras classes.  

Ainda comenta o autor que, nos hospitais, os medicamentos situados na 

classificação A não podem ser substituídos por similares, assim como não se admite 

o uso de genéricos. 

Nesta classificação, os materiais são apresentados em ordem decrescente, 

considerando o volume de consumo, de maneira que aqueles com maior valor 

agregado (custo unitário x quantidade) são apresentados antes daqueles com menor 

giro.  
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Devnani et al. (2012) destacam que a limitação da classificação ABC é que 

ela se baseia apenas em valor monetário e consumo do produto e, que em um 

hospital, um item de baixo valor monetário e consumo pode ser muito importante ou 

até mesmo salvar vidas, por isso sua importância não pode ser ignorada 

simplesmente porque eles não aparecem na classe A.  

Contudo, os mesmos autores argumentam que é impossível e também 

desnecessário monitorar todos os medicamentos e materiais usados em um 

hospital. Então, aqueles de alto custo e/ou alto volume vêm em prioridade, cuja 

intervenção é suscetível de causar o maior impacto clínico e econômico. Em todo o 

processo, é importante analisar os medicamentos mais caros em primeiro lugar, ou 

seja, aqueles que consomem a maior parte do orçamento. 

 

2.3.3 Sistema do Ponto de Pedido  

 

Conhecidas as formas para obtenção da demanda de material médico 

hospitalar e medicamentos, e a classificação ABC dos itens de estoques mais 

relevantes para uma organização, inicia-se as discussões para se encontrar as 

respostas aos questionamentos de “quanto” e “quando” repor os estoques, através 

do sistema do ponto de pedido.  

No referido sistema de reposição contínua, onde o lote de compra é fixo e o 

período de reposição é variável, é determinado o momento em que devem ser 

emitidas as ordens de compra e as quantidades de cada item, sendo o processo 

iniciado quando o estoque disponível atinge um predeterminado nível, denominado 

ponto de pedido (PP).  

Segundo descrição de Corrêa e Corrêa (2009), a Figura 03 mostra que o 

sistema de reposição contínua por ponto de pedido define o momento do 

ressuprimento e a quantidade a ser ressuprida, para que o estoque atenda às 

necessidades da demanda, ou seja, todas as vezes que uma determinada 

quantidade do item é extraída do estoque, a quantidade remanescente é verificada, 

e caso essa última quantidade seja menor que uma predeterminada (denominada 

ponto de pedido), compra-se uma quantidade fixa, denominada de lote econômico 

de compra (LEC ou Q*). Como o fornecedor precisa de certo tempo (tempo de 

reposição ou ressuprimento) para que possa efetuar a entrega da quantidade 
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pedida, e que esse tempo nem sempre é exato, pois podem ocorrer situações que 

provocam atrasos na entrega, define-se o estoque de segurança (Es). 

 

Figura 03 – Sistema de ponto de pedido 

 
Fonte: adaptado de Barbieri e Machline (2009). 

 

Assim, o ponto de pedido (PP), conforme Pozo (2002, p. 59), “é a quantidade 

de peças que temos em estoque e que garante o processo produtivo para que não 

sofra problemas de continuidade, enquanto aguardamos a chegada do lote de 

compra, durante o tempo de reposição”. 

De acordo com Barbieri e Machline (2009), para fixar o tamanho do lote de 

compra, um dos modos é por meio do LEC, que é a quantidade fixa de compra para 

a qual os custos totais anuais de um item de estoque são mínimos. Para Provin e 

Sellitto (2011), o LEC é a quantidade comprada de forma que o custo total anual em 

estoque seja minimizado. De acordo com Garcia, Pereira e Osório (2009) e Pereira 

(2008), a quantidade a ser pedida, com o uso do lote econômico de compra (LEC ou 

Q*), pode ser definida pela Equação 2: 

 

Q* =      2D .k                                                                                                                                                       (2) 
         √   C  

 

Onde: 

Q* = Quantidade a ser comprada; 

D = demanda no período; 

C = custo unitário do medicamento no período; e 
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k = fator de poder de compra. 

 

Pereira (2008, p. 137) esclarece “que o fator k é dependente dos custos de 

preparação do pedido e das taxas de encargos financeiros”. Ainda de acordo com 

esse autor, os elementos que influenciam os custos de um item de estoques são o 

custo de aquisição (não varia com a quantidade pedida), e a taxa de encargos 

financeiros, que engloba todos os custos incorridos para manter o item em estoque. 

Os dois fatores são representados pelo fator k, e podem variar de empresa para 

empresa.  

Sobre os valores de k, para estudos em hospitais, Pereira (2008, p. 137) 

comenta: 

 

Para efeito de demonstração, designa-se dois valores para k; sendo um 
valor igual a cinquenta (50) expressando uma relação de 50 para custo de 
preparação e taxa de encargos de 100%, ou ainda qualquer relação 
matemática que possa gerar um resultado igual a 50.  

 

Ainda sobre o LEC, Paulus Júnior (2005) comenta que para itens de pequeno 

valor há uma tendência de lote de compra maior, enquanto para itens de alto custo, 

há tendência de lote de compra menor.  

Quando estabelecida a quantidade fixa a ser pedida, de acordo com o LEC, é 

necessário ainda determinar o ponto de pedido (quando comprar). Pereira (2008) 

indica uma maneira de cálculo do PP, conforme Equação 3:  

 

PP = (dt × tr) +  Es                                                                                                                                                         (3) 

 

Onde: 

dt = demanda diária;  

tr  = tempo de reposição ou ressuprimento; e 

Es = estoque de segurança.    

 

Corrêa e Corrêa (2009) comentam que para calcular o ponto de pedido (PP), 

o tempo de reposição ou ressuprimento (tr) deve estar na mesma unidade de tempo 

da demanda (dt). 
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Garcia, Pereira e Osório (2009) argumentam que para definir o PP, deve-se 

adicionar o estoque de segurança com a demanda durante o lead time2, 

independente da fórmula de cálculo.  

Como toda organização precisa manter estoques em suas dependências, é 

prudente que seja definida uma quantidade para o estoque mínimo, estoque reserva 

ou estoque de segurança (Es). 

O Es é uma quantidade de material que deve existir na organização para cada 

item, além do estoque operacional, como forma de reduzir a possibilidade de falta 

por aumento não previsto da demanda, atrasos de entregas dos fornecedores e 

outros fatores. 

Guerra (2009) argumenta que o Es é uma quantidade além da necessária 

para suprir à demanda planejada, e que será utilizada caso ocorra alguma 

eventualidade, sendo sua necessidade determinada por um conjunto de variáveis 

que impactam o cenário atual da organização, e não o seu modelo de gestão. 

 De acordo com Pereira (2008), Kunigami e Osório (2009) e Garcia, Pereira e 

Osório (2009), os valores de Es podem ser calculados utilizando-se a Equação 4: 

 

Es = fs  × σ                                                                                                                     (4) 

 

Onde: 

fs = fator de segurança (definido como função do nível de serviço almejado); 

σ = desvio padrão da demanda. 

 

Conforme Pereira (2008), o Es depende do consumo, do tempo de reposição e 

da classificação ABC do item. E o tempo de reposição e o fator de segurança 

desejado determinam o momento da reposição. Este autor ainda argumenta que o 

fator de segurança (fs) é enunciado em números de desvios padrões considerado de 

acordo com o nível de atendimento desejado, ou seja, conforme a classificação ABC 

do item. 

                                                           
2
 Sobre lead time ou prazo de espera Barbieri e Machline (2009, p.135) comentam: “[...] prazo de 

espera ou lead time é o tempo entre o início do processo de reposição e a entrada dos materiais em 
condições de uso nos almoxarifados, depósitos e outros pontos de estocagem”.  
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Para Kunigami e Osório (2009) quanto mais elástico o tempo de reposição 

entre fornecedor e organização ou mais problemático for o fornecedor no aspecto 

prazo de entrega, maior deve ser o Es. 

Corrêa e Corrêa (2009) relacionam o fator de segurança a vários possíveis 

níveis de serviço. No Quadro 02, pode-se encontrar o fator de segurança 

correspondente a diversos níveis de serviço.  

 

Quadro 02 – Fatores de segurança 
Nível de serviço Fator de Segurança 

50% 0 

60% 0,254 

70% 0,525 

80% 0,842 

85% 1,037 

90% 1,282 

95% 1,645 

96% 1,751 

97% 1,880 

98% 2,055 

99% 2,325 

99,90% 3,100 

99,99% 3,620 

Fonte: Corrêa e Corrêa (2009, p. 530) 

 

Arozo (2006) argumenta que indicadores de nível de serviço (NS) estão 

relacionados aos resultados da gestão de estoques no que diz respeito à 

disponibilidade dos itens para atender a demanda.  

Varghese et al. (2012) dizem que ganhos com a gestão de estoques podem 

ser possíveis através da otimização dos parâmetros que controlam o nível de 

estoque de cada item e, que o ajuste destes parâmetros em um hospital é uma 

mudança bastante simples que não envolve custos significativos, como a 

contratação de novos trabalhadores ou a compra de tecnologia cara.  

 

3  A GESTÃO DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS 

 

A administração de instituições de saúde é um desafio enfrentado pelos 

gestores públicos em todo o país, pois há demanda crescente de prestação de 

serviços de saúde, pelo aumento de envelhecimento da população, surgimento de 

novas e complexas doenças que fazem mudar o perfil epidemiológico e crescimento 
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do grau de consciência de cidadania; paralelamente, há aumento dos gastos para 

manter as estruturas de saúde pública, especialmente pela complexidade das 

mudanças tecnológicas que exigem adequação dos serviços, e pela limitação dos 

recursos (financeiros, materiais, humanos) necessários ao funcionamento das 

organizações. 

O hospital é parte do sistema integrado de saúde, com a função de assistir à 

comunidade preventivamente e curativamente, e ainda ser centro de formação para 

aqueles que trabalham na área e nas pesquisas biossociais, sendo necessário para 

o desenvolvimento das atividades o funcionamento conjunto de diversos setores 

como: hotelaria, lavanderia, restaurante e farmácia (PEREIRA, 2008). 

Paulus Júnior (2005) argumenta que as unidades hospitalares são percebidas 

como complexas pelos administradores, em razão de serem encontradas nelas 

diversas atividades que isoladamente já caracterizam processos produtivos distintos. 

Careta, Barbosa e Musetti (2011) dizem que os hospitais estão entre as 

organizações mais complexas e, são estabelecimentos que se destinam a prestar 

serviços de saúde, ambulatorial e de internação, e, por isso a gestão deve estar 

voltada a otimizar os recursos disponíveis, objetivando oferecer serviço de 

qualidade.  

Os Hospitais Universitários Federais brasileiros (HUs) se diferenciam dos 

demais hospitais públicos por terem que desempenhar funções de pesquisa, ensino, 

extensão e assistência à saúde dos cidadãos, tendo assim uma dupla atuação e 

maior complexidade que exigem de sua gestão um alto nível de agilidade, 

flexibilidade e dinamismo, que nem sempre é compatível com a estrutura e recursos 

disponíveis.  

Para Dallora e Forster (2008), o Hospital Universitário é reconhecido 

oficialmente como hospital de ensino e prestador de assistência médica de maior 

complexidade. 

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os HUs são unidades de saúde, 

que servem como centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento 

de tecnologia para a área de saúde, assim como para a prestação de serviços à 

população, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo do atendimento e a 

elaboração de protocolos técnicos para as várias patologias, o que possibilita 

garantir melhores padrões de eficiência, à disposição da rede do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (BRASIL, [c.a. 2010]).  
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Os HUs foram criados com administração pautada em bases da burocracia 

weberiana que, segundo Campos (2010), apresentam-se com princípios de divisão 

do trabalho e rotinas definidas visando à eficiência organizacional, o que contribuiu 

para execução das atividades da instituição de forma a atender as diretrizes 

burocráticas, originárias de normas e regulamentos, fazendo o comportamento dos 

indivíduos muito previsível. 

Ainda segundo Campos (2010), a partir de 1995, um debate sobre novos 

modelos de gestão, estimulado pela Reforma do Estado, trouxe uma tendência de 

multiplicação de modalidades híbridas de gestão para os HUs. 

No ano de 2004, foi instituído um novo processo de certificação de hospitais 

de ensino, que passaram a pertencer a uma nova modalidade de contratação com o 

SUS. A Portaria Interministerial MEC-MS nº1000, de 15 de abril de 2004, definiu 

novos requisitos para a certificação e estabeleceu como hospital de ensino as 

instituições hospitalares que servem de campo para a prática de atividades 

curriculares na área da saúde, sejam hospitais gerais ou especializados (DALLORA; 

FORSTER, 2008). 

No ano de 2010, o Governo Federal do Brasil, por meio do Decreto nº 7.082, 

de 27 de janeiro de 2010, criou o Programa Nacional de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários Federais (REHUF), definindo neste instrumento legal as 

diretrizes e objetivos para a reestruturação e revitalização dos HUs, integrados ao 

SUS, tendo como principal objetivo gerar condições materiais e institucionais para 

que os hospitais possam desempenhar suas funções nas dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão e de assistência à saúde da população. 

O REHUF teve sua origem em maio de 2009, quando aconteceu uma reunião 

do MEC com as Diretorias dos Hospitais Universitários Federais e Residências em 

Saúde, e foi apresentado um Relatório3 que traça um diagnóstico dos HUs e propõe 

ações a serem implementadas. Entre os pontos em destaque têm-se: (1) a má 

distribuição geográfica das unidades (16 estão na região Sudeste, 15 na região 

Nordeste, 7 na região Sul, 5 na Centro Oeste e a região Norte conta com apenas 3 

HUs); e (2) as dívidas existentes, sobretudo como pagamento dos fornecedores 

(32,64% do valor total), encargos trabalhistas (32,68%), e os empréstimos bancários 

(6,97%) (BRASIL, 2009).  

                                                           
3
 Relatório REHUF acessar <http://www.proad.ufg.br/uploads/95/original_REHUF__Jos_Rubens.pdf>. 
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Segundo Medici (2001), os HUs são muito dispendiosos e não apresentam 

relação eficiente entre custos e resultados, fruto da pouca integração com os demais 

níveis de atenção e, em geral, pela total autonomia gerencial em relação aos 

sistemas de saúde. Assim, terminam realizando atendimento a todos os níveis de 

atenção, o que faz com que pacientes com níveis de complexidade assistencial 

maiores e mais caros sejam tratados nestas instituições. Por isso são hospitais caros 

e não simplesmente por incorporarem atividades docentes-assistenciais.  

Ainda, segundo este mesmo autor, estudos realizados na Austrália mostram 

que o custo dos HUs é 12% maior que o de outros hospitais de alta tecnologia; na 

Coréia do Sul, a média de custos dos HUs é 28% maior que nos demais hospitais, 

para o tratamento das mesmas enfermidades e realização de procedimentos 

clínicos. 

Machado e Kuchenbecker (2007, apud CAMPOS, 2010, p. 22) argumentam 

que os HUs estão ligados às Universidades Federais com objetivo original de ensino 

acadêmico, mas passaram a incorporar demandas do sistema de saúde pública e 

trabalhar com metas de produção e remuneração contratualizadas com o Governo.  

Atualmente, existem 46 Hospitais Universitários Federais no Brasil, vinculados 

a 32 universidades federais que são responsáveis pela formação de grande número 

de profissionais no País. Para algumas regiões, são as unidades hospitalares mais 

importantes do serviço público de saúde, cumprindo papel fundamental na 

consolidação das políticas públicas, especialmente do SUS; 70% destas unidades 

são consideradas de grande porte com perfil assistencial de alta complexidade 

(BRASIL, 2013).  

A partir de dezembro de 2011, com a sanção da Lei Nº 12.550 pela 

Presidenta da República, que autorizou o Poder Executivo criar a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH), todos os Hospitais Universitários Federais 

podem, mediante assinatura de contrato de gestão, ser administrados pela referida 

empresa.    

Para Campos (2010), novas modalidades de gestão, entre elas as 

organizações públicas não-estatais, representam a busca por arranjos novos para a 

integração clínica e gerencial, considerando que os arranjos atuais não conseguem 

responder aos difíceis desafios enfrentados pelos HUs. Desafios que consistem em 

melhorar a eficiência, amenizar o desperdício, cancelamento de procedimentos 

clínicos e cirúrgicos e a falta de autonomia. 
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Bendavid, Boeck e Philippe (2010) argumentam que reduzir o desperdício nos 

cuidados de saúde e melhorar a sua eficiência é um desafio global e que, com cerca 

de 80% das suas despesas vinculadas às atividades de atendimento ao paciente, as 

instituições de saúde certamente podem ter economias substanciais melhorando 

suas práticas clínicas através de uma melhor gestão do seu trabalho, materiais, 

equipamentos e instalações. 

Por isso que novas formas de gestão e controles de materiais e insumos, ou 

seja, novas técnicas de logística, que evitem desperdícios e perdas financeiras com 

manutenção de estoques desnecessários, devem ser aplicadas pelos gestores 

hospitalares (BITTAR, 2002). 

Contudo, segundo Long (2005, apud CAMPOS, 2010, p. 31), com orçamentos 

limitados e com pressões cada vez maiores por produção, os hospitais preferem 

investir no atendimento, pois esse causa maior impacto e é mais visível pela 

sociedade.  

O fato é que, diante do cenário atual, as organizações de saúde precisam de 

novos instrumentos de gestão, sem os quais não conseguem manter a oferta dos 

serviços e enfrentar novos desafios na busca intermitente da eficiência e eficácia 

das atividades (DALLORA; FORSTER, 2008). 
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4  AS POLÍTICAS DE GESTÃO DE ESTOQUES ATUAL E PROPOSTA 

 

4.1 O Hospital Universitário Onofre Lopes 

 

O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) possui 103 anos de existência, 

sendo atualmente uma Unidade Suplementar da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), que integra o Complexo Hospitalar e de Saúde dessa 

Universidade, articulado às políticas dos Ministérios da Saúde e Educação, 

desempenhando papel significativo nos sistemas de saúde e educação no Estado do 

Rio Grande do Norte, estando inserido como referência de média e alta 

complexidade em diversas áreas, sendo um dos maiores e mais importante hospital 

da área pública que presta serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) no referido 

Estado, tendo como missão: “promover de forma integrada o ensino, a pesquisa, a 

extensão e assistência, no âmbito das ciências da saúde e correlatas, com 

qualidade, ética e sustentabilidade.” (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE 

LOPES, 2013, p. 11). 

A estrutura organizacional do HUOL foi reinstituída pelo novo Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução n° 004/2009-CONSUNI, de 30 de junho de 2009, 

e está formada pelo Conselho Diretor, Direção Geral, Diretoria Administrativa e 

Financeira, Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão, Diretoria de Recursos 

Humanos, Diretoria Técnico Assistencial, Colegiado Gestor e Unidades Funcionais. 

O organograma está apresentado no Relatório de Gestão 2012, conforme Figura 04. 

 

Figura 04 – Organograma 

 
Fonte: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (2013, p. 8) 
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O Hospital está classificado como de médio porte, onde são realizadas, em 

média, 121.669 consultas por ano, distribuídas em mais de 24 especialidades 

médicas e outras não-médicas, e possui 230 leitos ofertados ao SUS. Em 2012, na 

assistência ambulatorial, foram realizados 345.214 e 10.863 procedimentos de 

média e alta complexidade, respectivamente, assim como 2.494 internações 

clínicas, 4.753 internações cirúrgicas e mais de 570 internações em leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na dimensão acadêmica, houve a 

disponibilização das instalações para mais de 1.000 alunos de graduação, por 

semestre, 101 alunos dos programas de residência médica e 21 do programa de 

residência multidisciplinar. Ainda, recebeu 154 alunos de nível médio do curso 

técnico em enfermagem e discentes da pós-graduação strictu sensu em nível de 

mestrado e doutorado. Foram aprovados 97 projetos de pesquisa no Comitê de 

Ética em Pesquisa e 48 projetos de extensão. Nestas atividades, o HUOL realizou 

despesas totais da ordem de trinta e cinco milhões de reais, estando incluída nestas 

despesas, o consumo de materiais de aproximadamente onze milhões de reais 

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2013). 

O consumo de materiais médicos hospitalares e medicamentos, cresceu em 

torno de 110% do exercício financeiro de 2008 (três milhões e setecentos mil reais) 

para o de 2012 (oito milhões de reais), conforme apresentado no Gráfico 01.  

 

Gráfico 01 – Consumo de material médico hospitalar e medicamentos no HUOL 2008 – 2012 

 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do MV2000 Gestão Hospitalar 
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Atualmente, a gestão de estoques de material médico hospitalar e 

medicamentos, no HUOL, é de responsabilidade do Serviço de Abastecimento 

Farmacêutico (SAF), estando ligado a Diretoria Técnico Assistencial, com o papel de 

gerenciar todas as entradas e saídas, quantidades de itens em estoque, assim como 

controla a validade e o lote de cada item, através do Sistema MV2000 Gestão 

Hospitalar.  

 

4.2 Política Atual de Gestão de Estoques do HUOL 

 

No HUOL há quatro almoxarifados para materiais de consumo: o SAF, 

destinado ao suprimento de insumos médicos hospitalares e medicamentos; o 

Almoxarifado Central, para o suprimento de material de consumo geral e suporte aos 

serviços de engenharia e manutenção; o Almoxarifado da Divisão de Nutrição e 

Dietética, para o suprimento de gêneros alimentícios, dietas de uso enteral e 

material de copa e cozinha; e, o Almoxarifado do Laboratório de Análises Clínicas, 

para os insumos de reagentes químicos e material laboratorial que são usados na 

realização de exames laboratoriais em amostras biológicas.  

O SAF controla aproximadamente dois mil itens cadastrados no sistema de 

estoque, sendo pouco menos de um quarto de medicamentos e a fração 

complementar de materiais médicos hospitalares. Os medicamentos estão presentes 

nas diversas formas farmacêuticas: cremes, pomadas, soluções, suspensões, 

líquidos injetáveis, granulados, cápsulas, drágeas e comprimidos. Os materiais 

médicos hospitalares compreendem os de atendimento geral, como sondas, 

cateteres intra-venosos, agulhas, seringas, Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), bem como os de uso específico por determinadas especialidades clínicas e 

cirúrgicas. Eles também compreendem os antissépticos e saneantes utilizados para 

a higienização e desinfecção da Unidade. 

O SAF conta com uma equipe de nove funcionários: um chefe 

administrativo, três farmacêuticos, três auxiliares administrativos, um estoquista e 

um estagiário. Dentro deste quadro, cada funcionário desempenha atividades 

específicas, próprias de suas respectivas habilidades técnicas. 

Este Serviço é responsável pela programação, aquisição, recebimento, 

armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos e materiais 
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médicos hospitalares à farmácia central e às farmácias satélites (Centro Cirúrgico, 

Oftalmologia, Centro de Diagnóstico e Imagem). Hierarquicamente, o SAF é unidade 

diretamente subordinada a Vice-diretoria Técnica de Farmácia, a qual está ligada a 

Diretoria Técnico Assistencial. 

A programação, etapa inicial, tem como objetivo disponibilizar medicamentos 

e materiais médicos hospitalares em quantidade adequada e no tempo devido, para 

suprir a demanda de funcionamento da unidade hospitalar. Esta etapa inclui a 

seleção de produtos adequados em custo e efetividade, perspectiva de consumo, 

instalação do processo licitatório e a avaliação de prazos de fornecimento. Levam-se 

em conta o consumo histórico anual de cada item e a previsão de crescimento ou 

oferta de serviços, assim como possíveis mudanças terapêuticas ou metodológicas 

dentro do universo de procedimentos e tratamentos realizados em toda a unidade 

hospitalar. 

A aquisição consiste em um conjunto de procedimentos necessários à 

compra de medicamentos e materiais médicos hospitalares contidos na 

padronização do hospital, de forma a disponibilizá-los em quantidade suficiente para 

o funcionamento adequado dos serviços. Neste quesito avalia-se o prazo de 

fornecimento e a disponibilidade orçamentária, sendo esta última realizada em 

conjunto com a Diretoria Administrativa Financeira (DAF). 

A elaboração das solicitações de medicamentos e materiais (SMs) é 

realizada bimestralmente e intercalada, de modo que o mês destinado à aquisição 

de medicamentos não coincida com aquele destinado a aquisição de materiais 

médicos hospitalares. Por se tratar de hospital público, toda aquisição só é realizada 

se existir processo licitatório em vigor, mais especificamente na modalidade de 

Pregão Eletrônico, com prazo de vigência de 12 meses. Os processos licitatórios 

são iniciados após o envio de Requisição de Material (RM) à Comissão Permanente 

de Licitação, por parte da unidade hospitalar para participar de um novo registro de 

preço. A referida Comissão é responsável por realizar todos os procedimentos 

administrativos para a elaboração, divulgação, julgamento e homologação do 

Pregão Eletrônico. 

Após a conclusão de todos os trâmites burocráticos que envolvem o 

processo licitatório, os itens das empresas que cumpriram as exigências legais - 

menor preço (condição principal) e obtenção de parecer favorável da Comissão de 

Apoio a Licitação - ficam disponíveis para solicitação pelo período de 12 meses.  
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O parâmetro definido para ressuprimento do estoque considera um 

quantitativo mínimo, e o estoque máximo é definido como o triplo do estoque 

mínimo, considerando como base o consumo médio dos últimos 12 meses e 

avaliando-se, como pontos principais, de acordo com o material e o 

medicamento, o consumo do mês anterior, do último trimestre e do último 

semestre. Dados que também são considerados na análise incluem data da última 

movimentação, existência de pacientes com tratamento em curso, quantidade média 

consumida por cada tratamento, previsão de realização de procedimentos, novas 

pactuações de serviços e procedimentos cirúrgicos, mutirões, entre outros, de forma 

que a congruência destas informações permite manter um equilíbrio no estoque 

mais próximo da realidade de consumo. 

A equação que representa o parâmetro que define os estoques mínimo e 

máximo, em função do consumo médio mensal (CMM), é apresentada por Pereira 

(2008): 

 

                                  n 

                           ∑ (Qi) 
       CMM =          i=1                                                                                              (5) 

                           n 
 

onde: 

 

CMM = consumo médio mensal; 

Q       = quantidade consumida em cada período (mês); 

n        = número de períodos; e 

i        = índice do período. 

  

Então, para efeitos de reposição do estoque no HUOL, o valor de CMM 

é um parâmetro para o estoque mínimo (Em ou Es) de material médico 

hospitalar e medicamentos, e o parâmetro de estoque máximo (EM) é o triplo 

do CMM, representado pelas Equações  6 e 7, respectivamente: 

 

CMM = Em ou Es                     (6)                                                                       

 

EM = 3 x CMM                (7) 



47 

 

 

Depois de emitidas, as solicitações de materiais são encaminhadas à DAF 

que em conjunto com a Direção Geral (DG) deliberam de acordo com o orçamento. 

Caso seja necessário, a DAF reúne-se com a Vice-diretoria Técnica de Farmácia, e 

após avaliação, os quantitativos solicitados podem sofrer readequações caso 

ultrapassem o orçamento disponível. 

Quando as solicitações são aprovadas pela DG, seguem para a Divisão de 

Contabilidade e Finanças (DCF) para que as Notas de Empenhos (NEs) sejam 

providenciadas. Após as assinaturas do Gestor Financeiro e do Ordenador de 

Despesas, as NEs são enviadas ao Serviço de Compras da Unidade. 

A etapa seguinte consiste no envio, por meio eletrônico, das Notas de 

Empenhos aos fornecedores, que terão, após a confirmação do recebimento, um 

prazo de vinte dias para realizar a entrega (previsto no edital de licitação), sendo 

que o descumprimento do mesmo sujeitará a empresa à aplicação de penalidades 

previstas na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta as licitações e 

contratos da Administração Pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

Os fornecedores, ao receber as NEs, preparam a entrega do pedido do 

material em embalagem adequada, inclusive aqueles que requeiram condições 

especiais de transporte e armazenamento, conforme legislações específicas e 

exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), remetendo-os ao 

hospital com o respectivo Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). 

O recebimento do material é a etapa que antecede o armazenamento e 

consiste na avaliação qualitativa e quantitativa entre o que foi solicitado e o que está 

sendo fornecido. Esta etapa necessita da atenção e habilidade de quem a 

desempenha de forma a identificar divergências e situações que impliquem prejuízo 

ao erário público. O funcionário público realiza a conferência minuciosa dos itens, 

observando a convergência da descrição registrada no DANFE, com a constante na 

Nota de Empenho, onde se tem início à fase da Liquidação da despesa pública, 

assim como observa lote e validade (que não pode ser inferior a um ano), verifica 

estado de conservação e integridade das embalagens, confere os valores 

informados no DANFE, preenche a ficha de prateleira, registra o DANFE no Sistema 

MV2000 Gestão Hospitalar (Sistema de Controle de Estoque), emite as etiquetas e 

libera o produto para armazenamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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O armazenamento, no HUOL, é caracterizado por um conjunto de 

procedimentos técnicos e administrativos necessários a uma estocagem de forma 

ordenada e adequada para os diversos tipos de produtos, de maneira que seja 

facilitado o desenvolvimento da atividade de identificação, distribuição e controle de 

estoque. Neste aspecto é considerado a existência de local apropriado, predefinido e 

seguro para o armazenamento de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; 

área climatizada e sob controle de umidade para o armazenamento de 

medicamentos; geladeiras com termômetro para o armazenamento de 

medicamentos termolábeis; e, área isolada para armazenamento de produtos 

inflamáveis, saneantes e produtos de alto custo.  

A distribuição, etapa final do ciclo, é realizada de acordo com as 

necessidades dos setores. A utilização do sistema informatizado de gerenciamento 

de produtos permite a emissão de pedidos on-line, bem como o acompanhamento 

do atendimento. Diariamente, os setores avaliam seus estoques e emitem, dentro do 

cronograma de atendimento, seus pedidos ao SAF, que realizará a separação e 

entrega dos pedidos. 

 

4.3 Apresentação da Simulação de Reposição Contínua por Ponto de Pedido 

 

Conhecida a maneira de calcular a previsão da demanda, o conceito da 

classificação ou curva ABC utilizada para seleção da amostra estudada, o ponto de 

pedido e os outros parâmetros necessários para o funcionamento do sistema de 

reposição contínua de material médico hospitalar e medicamentos, assim como, 

compreendida a política atual de gestão de estoques do SAF, demonstra-se a 

simulação de reposição contínua por ponto de pedido.  

Havrenne e Mesquita (2009) argumentam que a simulação procura 

representar de maneira lógica o sistema a ser estudado, e é fundamental a sua 

elaboração de forma planejada objetivando evitar erros conceituais e omissões.  

Para o HUOL, a reposição de estoques de material médico hospitalar e 

medicamentos, é um dos fluxos básicos do sistema logístico (Figura 5). 
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Figura 05 – Representação simplificada do sistema logístico do HUOL 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na representação simplificada do sistema logístico do HUOL são 

apresentados dois fluxos básicos de atividades que envolvem o Serviço de 

Abastecimento Farmacêutico: reposição de estoques e distribuição interna.  

No que diz respeito ao fluxo de reposição de estoques, foco deste estudo, 

verificam-se na Figura 06 as dinâmicas da reposição periódica (RP), que é utilizada 

atualmente na gestão de estoques do HUOL, e da reposição contínua (RC) que é a 

proposta deste estudo. 

 

Figura 06 – Representação do fluxo de reposição de estoques 

 
Fonte: adaptado pelo autor com base em Havrenne e Mesquita (2009) 
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Observando o fluxo representativo da reposição de estoques, nota-se que os 

caminhos percorridos são idênticos, contudo há diferença na maneira de cálculo dos 

pedidos, quando em cada uma são utilizados parâmetros específicos. 

Pelos motivos apresentados e justificados anteriormente, o estudo enfatiza a 

reposição contínua por ponto de pedido de material médico hospitalar e 

medicamentos, que são materiais padronizados e de demanda independente, 

geridos pela própria organização, que define quando e quanto comprar e quem 

serão os fornecedores, a partir de processo licitatório. 

 Para operacionalização da simulação é importante saber que a reposição 

contínua possui como características principais: (1) um par de parâmetros - o ponto 

de pedido (PP) e o tamanho do lote de compras (LEC ou Q*) -, sendo o primeiro 

parâmetro aquele que estabelece o momento em que as ordens de compra devem 

ser emitidas e o segundo a quantidade fixa (constante) de reposição; (2) a 

frequência de reabastecimento, que é variável. 

Considerando que o HUOL é uma autarquia federal, vinculada ao MEC e ao 

Ministério da Saúde (MS), foram feitas duas simulações: a primeira com as 

equações previstas na Instrução Normativa N° 205, de 08 de abril de 1988, da então 

Secretaria de Administração Pública da Presidência da República (SEDAP/PR); e, a 

segunda, com as equações demonstradas no Referencial Teórico (seção 2.2). 

Ambas as simulações visam à definição dos parâmetros: ponto de pedido (PP), lote 

econômico de compra (LEC ou Q*) e estoque de segurança (Es). 

Nesta instrução normativa, é determinado que o acompanhamento dos níveis 

de estoque e as decisões de quando e quanto comprar devem ocorrer em função 

das seguintes fórmulas: 

a) Consumo Médio Mensal (c) – média aritmética do consumo nos últimos 12 

meses. Fórmula: c = Consumo Total Anual / 12; 

b) Estoque Mínimo ou de Segurança (Em) – obtido multiplicando o consumo 

médio mensal (c) por uma fração (f) do tempo de aquisição (período decorrido 

entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material na 

organização), em princípio, deve variar de 0,25 do tempo de aquisição (T) a 

0,50 de T. Fórmula: Em = c x f; 
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c) Estoque Máximo (EM) – obtido adicionando ao Estoque Mínimo o produto do 

Consumo Médio Mensal pelo Intervalo de Aquisição (período compreendido 

entre duas aquisições normais e sucessivas). Fórmula: EM = Em + c x I; 

d) Ponto de Pedido (Pp) – obtido adicionando ao Estoque Mínimo o produto do 

Consumo Médio Mensal pelo Tempo de Aquisição. Fórmula: Pp = Em + c x 

T; 

e) Quantidade a Ressuprir (Q) – obtida multiplicando o Consumo Médio Mensal 

pelo Intervalo de Aquisição (I). Fórmula: Q = c x I. 

 

A metodologia para desenvolvimento das mesmas está detalhada no próximo 

capítulo. 
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5  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Um estudo exploratório e comparativo foi desenvolvido no Serviço de 

Abastecimento Farmacêutico (SAF) com a pretensão de simular e propor um 

sistema de reposição contínua por ponto de pedido para material médico hospitalar 

e medicamentos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), visando um 

abastecimento de forma equilibrada, que implique redução dos níveis de estoques e 

de capital imobilizado associados a disponibilidade do material necessário ao 

desenvolvimento de suas atividades. Para isso, comparou-se a política atual de 

reposição de estoque com outros dois sistemas: 1) de reposição contínua 

especificada na Instrução Normativa N° 205, de 08 de abril de 1988 (IN 205); e 

reposição contínua de estoque referenciada na Literatura científica, mais 

especificamente, seguindo Pereira (2008). 

A operacionalização do trabalho se deu nas seguintes fases: (1) coleta de 

dados, referente ao consumo histórico de material médico hospitalar e 

medicamentos através do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar, para o exercício 

financeiro de 2012; (2) seleção de amostra para material médico hospitalar e 

medicamentos, com a utilização da classificação ABC; (3) simulação do sistema de 

reposição contínua por ponto de pedido para os itens da amostra; (4) evidenciação e 

discussão dos resultados encontrados com a simulação do sistema de reposição 

contínua de estoques; (5) comparação entre a política atual de reposição de 

estoque, com o sistema estudado; (6) formulação da proposta de intervenção para o 

sistema de reposição contínua por ponto de pedido. 

A fonte para coleta de dados foi o Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 

(Módulo de Controle de Estoque) utilizado no processo de gestão de estoques do 

SAF, onde estão disponíveis dados qualitativos, quantitativos e financeiros do 

estoque de material médico hospitalar e medicamentos, do exercício financeiro 

2012, e da população de material médico hospitalar (1.544 itens) e medicamentos 

(478 itens). A partir destes itens, foi selecionada a amostra do estudo, composta 

pelos itens da classe A da classificação ABC, pois nesta classe estão os itens mais 

relevantes em valor agregado (custo unitário x quantidade), representando 80% do 

valor financeiro movimentado no exercício financeiro de 2012 no HUOL; ambos os 

estudos sobre sistema de reposição contínua de estoques em farmácias 
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hospitalares, já citados, selecionaram suas amostras com base na referida 

classificação.  

A simulação do sistema de reposição contínua de estoque para os itens da 

amostra foi realizada a partir de dados de consumo histórico dos 12 meses (janeiro – 

dezembro) do exercício financeiro de 2012. Para isso foi necessário elaborar a 

previsão da demanda para o próximo período, e obter o estoque mínimo ou de 

segurança (Em ou Es), o lote econômico de compra (LEC ou Q*) e o ponto de pedido 

(PP), através das fórmulas da IN 205 (seção 4.3) e, alternativamente de Pereira 

(2008) – equações demonstradas nas seções 2.3.1 e 2.3.3.  Os cálculos, assim 

como o tratamento dos dados necessários ao desenvolvimento do estudo, foram 

realizados por meio de planilha eletrônica Microsoft Excel, seguindo recomendação 

de Silva et al. (2010). 

A simulação com base nas equações da IN 205 se inicia efetivamente com o 

cálculo da previsão da demanda através da média móvel aritmética para os itens da 

amostra, conforme a fórmula da IN 205 (c = Consumo Total Anual / 12), 

considerando o consumo histórico dos 12 meses (janeiro – dezembro) do exercício 

financeiro de 2012. Torna-se necessário adotar n = 12 meses, pois segundo Guerra 

(2009) e Paterno (1990), um horizonte de seis a doze meses permite reduzir a 

influência de sazonalidades da demanda. 

A segunda etapa é calcular o estoque de segurança ou estoque mínimo 

(EmIN) para cada item da amostra, por meio da fórmula prevista na IN 205 (Em = c x 

f). O EmIN é obtido multiplicando o consumo médio mensal (c) de cada item, por um 

fração (f) do tempo de aquisição (T) - considerado 1 mês (30 dias). Obtêm-se assim 

as quantidades de material médico hospitalar e medicamentos para estoque de 

segurança.  

Em razão deste estudo abordar um sistema de reposição contínua de 

estoques de material médico hospitalar e medicamentos, situados na classificação A 

(normalmente imprescindíveis a vários tratamentos), e ter como intenção um nível de 

serviço (disponibilidade do item em estoque) de aproximadamente 99%, foi utilizado 

o f = 0,50 T.  

Obtido o EmIN para cada item, a terceira etapa se concretiza com a definição 

do  estoque máximo (EMaxIN), por meio da fórmula prevista na IN 205 (EM = Em + c 

x I), ou seja, adicionando o estoque mínimo com o produto do consumo médio 

mensal (c) pelo intervalo de aquisição (I). Obtêm-se assim as quantidades máximas 
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de material médico hospitalar e medicamentos que devem ser mantidas em estoque. 

Para efeito deste estudo, considera-se intervalo de aquisição (I) – período 

compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas de 2 meses, estando o 

mesmo em consonância com o intervalo já adotado pelo HUOL na política atual de 

gestão de estoques, evitando-se outras mudanças em procedimentos e rotinas de 

trabalho. 

Ainda, somando o EmIN definido para cada item, ao produto do consumo 

médio mensal (c) pelo tempo de aquisição (T), de 1 mês (30 dias), obtêm-se o ponto 

de pedido (Pp): Pp = Em + c x T.  

Por último, estando definidos todos os parâmetros, obtêm-se a quantidade a 

ressuprir (Q), multiplicando o consumo médio mensal (c) pelo intervalo de aquisição 

(I): Q = c x I. 

A simulação do sistema de reposição contínua, com base nas equações 

demonstradas no Referencial Teórico (seções 2.3.1 e 2.3.3) e de acordo com 

Pereira (2008), se inicia com o cálculo da previsão da demanda através da média 

móvel aritmética para os itens da amostra, conforme a equação da seção 2.3.1, 

considerando o consumo histórico dos 12 meses (janeiro – dezembro) do exercício 

financeiro de 2012.  

Elaborada a projeção da demanda para o próximo período, através da média 

aritmética de cada material médico hospitalar e medicamentos da amostra, e obtida 

à média diária de consumo (encontrada por meio da divisão da média mensal por 

30, correspondente a um mês), o desvio-padrão sobre o consumo médio mensal, e o 

desvio-padrão das quantidades consumidas sobre a média diária (encontrada por 

meio da divisão do desvio-padrão mensal por 30, correspondente a um mês), as 

próximas etapas foram efetuadas para encontrar o estoque mínimo ou estoque de 

segurança (EmLit), o ponto de pedido (PP), o lote econômico de compra (LEC ou 

Q*) e o estoque máximo (EMaxLit). 

O EmLit foi obtido com a equação demonstrada na seção 2.3.3 do Referencial 

Teórico (Es = fs  × σ), multiplicando o fator de segurança (3,0) pelo desvio-padrão da 

média mensal de cada item. Assim foram encontradas as quantidades de material 

médico hospitalar e medicamentos para estoque mínimo ou estoque de segurança.  

Ressalta-se que, em razão deste estudo abordar um sistema de reposição 

contínua de estoques de material médico hospitalar e medicamentos, situados na 
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classificação A e, ter como intenção um nível de serviço de aproximadamente 99%, 

foi utilizado fs = 3.  

Com o EmLit definido para cada item, somou-se este,  ao produto da 

demanda média mensal (dt) e o tempo de reposição (tr) – 30 dias ou 1 mês, e 

obteve-se o ponto de pedido (PP), com a equação: PP = (dt x tr) + Es.  

Salienta-se que, o resultado da multiplicação entre a demanda diária (dt) e o 

tempo de reposição (tr) ou ressuprimento é a quantidade de consumo durante o 

tempo de abastecimento (Qcta). Ainda, para efeitos deste estudo, o tempo de 

reposição ou ressuprimento é 30 dias, considerando o prazo previsto atualmente nos 

processos licitatórios4 para que os fornecedores entreguem os materiais (20 dias 

após recebimento da nota de empenho), e o tempo de trâmite da ordem de compra 

(Solicitação de Materiais), emissão da nota de empenho5 e envio ao fornecedor (10 

dias).  

Calculados o EmLit e o PP, foi efetuado o cálculo do LEC ou Q* através da 

equação 2 demonstrada na seção 2.3.3, utilizando o fator k = 200. Sabe-se que o 

fator k é dependente dos custos de preparação do pedido e das taxas de encargos 

financeiros. Este fator k = 200 foi utilizado em, Pereira (2008). 

Por último, estando definidos todos os parâmetros, estabeleceu-se o estoque 

máximo (EMaxLit), quando somado a quantidade do LEC ou Q*, à quantidade do 

EmLit. Assim, obtiveram-se as quantidades máximas de material médico hospitalar e 

medicamentos que devem ser mantidas em estoque. 

As evidências encontradas com as simulações do sistema de reposição 

contínua de estoques foram discutidas levando-se em consideração a revisão da 

literatura e os resultados foram comparados com a política atual de reposição de 

estoque praticado no SAF.  

Por fim, discutem-se os efeitos da implantação da proposta de sistema de 

reposição contínua de estoques para o HUOL e formula-se a proposta de 

intervenção para o sistema de reposição contínua por ponto de pedido, 

considerando o contexto gerencial da organização, pois, de acordo com Vries e 

Zomerdijk (2003), vários aspectos do contexto organizacional podem afetar o 

controle de estoque. 

                                                           
4
 As aquisições, de material médico hospitalar e medicamentos no HUOL, são realizadas através de 

Licitações, estando os procedimentos para tal previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
5
 No HUOL as ordens de compras são emitidas pelo SAF, seguem para a Direção Geral e depois são 

enviadas para a Divisão de Contabilidade e Finanças que emite a Nota de Empenho. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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6  RESULTADOS 

 

Objetivando propor um sistema de reposição contínua de estoques de 

material médico hospitalar e medicamentos para o Serviço de Abastecimento 

Farmacêutico (SAF) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), foram feitas 

duas simulações: a primeira com as equações previstas na Instrução Normativa N° 

205, de 08 de abril de 1988 (IN 205), da então Secretaria de Administração Pública 

da Presidência da República (SEDAP/PR); e, a segunda, com as equações 

demonstradas no Referencial Teórico (seção 2.3). Ambas as simulações visam à 

definição dos parâmetros: ponto de pedido (PP), lote econômico de compra (LEC ou 

Q*) e estoque mínimo ou estoque de segurança (Em ou Es). 

 

6.1 Classificação ABC para Material Médico Hospitalar e Medicamentos  

 

Com os dados coletados a partir do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar, 

elaborou-se a classificação ABC para selecionar a amostra estudada. Esta 

classificação foi obtida a partir do consumo anual de cada item, multiplicando-se a 

quantidade (unidades) do consumo anual por seu custo unitário, apresentando-se 

em ordem decrescente de valor total cada item de material médico hospitalar e 

medicamentos.  O passo seguinte foi o de calcular o custo total acumulado de todos 

os itens, bem como a percentagem cumulativa deste custo e o número de elementos 

em cada classe. Por fim os itens foram classificados em três categorias: A, B e C, 

com base na percentagem cumulativa de custo de 80%, 15% e 5%, 

respectivamente. 

No Quadro 03, tem-se a quantidade de material médico hospitalar, com seus 

respectivos custos totais de consumo, para o HUOL, referente ao período de 

01/01/2012 a 31/12/2012. 

 

Quadro 03 – Classificação ABC dos itens de materiais médicos hospitalares do HUOL 
Classe Itens % R$ Consumo % Acumulado 

A 102 12,90% 4.467.744,51 79,43% 

B 195 24,65% 847.133,46 15,06% 

C 494 62,45% 310.050,20 5,51% 

Total 791 100,00% 5.624.928,17 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 
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No Quadro 04, têm-se a quantidade de medicamentos, com seus respectivos 

custos totais de consumo, para o HUOL, referente ao período de 01/01/2012 a 

31/12/2012. 

 

Quadro 04 – Classificação ABC dos itens de medicamentos do HUOL 

Classe Itens % R$ Consumo % Acumulado 

A 44 12,50% 1.841.416,53 79,91% 

B 82 23,30% 345.964,72 15,01% 

C 226 64,20% 117.088,31 5,08% 

Total 352 100,00% 2.304.469,56 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor com dados do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 

 

Apesar de o SAF trabalhar atualmente com uma população de material 

médico hospitalar (1.544 itens) e medicamentos (478 itens), totalizando 2.022 itens, 

a movimentação (consumo) no Sistema MV2000 Gestão Hospitalar foi de 1.143 

itens no período em análise.  

A classificação ABC demonstra que 102 itens correspondem a 

aproximadamente 80% do valor financeiro total consumido para material médico 

hospitalar, e 44 para medicamentos nos 12 meses (janeiro – dezembro) do exercício 

financeiro de 2012, o que indica uma concentração de alto valor agregado da 

amostra (custo unitário x quantidade). Na Figura 07 são demonstradas as 

distribuições percentuais das Classificações ABC para os referidos itens.  

 

Figura 07 – Classificação ABC dos itens de material médico hospitalar e medicamentos do HUOL no 
exercício financeiro 2012 

(a)                                                                          (b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Baseando-se na classificação ABC, este estudo priorizou os itens da classe 

A, seja para material médico hospitalar, seja para medicamentos, pois, segundo 

Pereira (2008), na gestão de medicamentos em farmácia hospitalar, esta 

classificação indica orientação de maiores esforços nos itens que representam, ou 

alto valor monetário, ou a quantidade de consumo relativamente alto. 

Os Apêndices A e B listam os itens considerados como material médico 

hospitalar (102) e medicamentos (44), em ordem decrescente de valor financeiro.  

Visando facilitar a demonstração das Tabelas, a coluna “Descrição do Item”, 

será representada pelos números de 1 a 102 e 1 a 44, respectivamente, na ordem 

demonstrada nos Apêndices A e B. 

 

6.2 Simulação Seguindo a IN 205  

 

A primeira simulação seguiu o previsto na Instrução Normativa N° 205, de 08 

de abril de 1988 (IN 205). 

Primeiramente, foi efetuado o cálculo da previsão da demanda para o próximo 

período, para cada material médico hospitalar e medicamentos, obtendo os 

resultados demonstrados nos Apêndices C e D. Com a projeção da demanda para o 

próximo período, foi calculado o estoque de segurança ou estoque mínimo (EmIN) 

para cada item. Obtido o EmIN para cada item, definiu-se o estoque máximo 

(EMaxIN), obtendo-se as quantidades máximas de material médico hospitalar e 

medicamentos que devem ser mantidas em estoque. Depois, foi obtido o ponto de 

pedido (Pp) e, por último obtida a quantidade a ressuprir (Q); estando os resultados, 

para cada item da amostra, demonstrados nos Apêndices E e F. 

Nesta primeira simulação, todos os valores do parâmetro ponto de pedido 

(Pp) são menores que o estoque máximo (EMaxIN) para os itens da amostra de 

material médico hospitalar e medicamentos, e assim o sistema de reposição 

contínua de estoque por ponto de pedido é aplicável a todos os itens da amostra.  

 

6.3 Simulação Seguindo Pereira (2008) 

 

A segunda simulação efetuada teve como embasamento as equações 

demonstradas no Referencial Teórico (seção 2.3).  



59 

 

Foi efetuado o cálculo da previsão da demanda para o próximo período, para 

cada material médico hospitalar e medicamentos, obtendo os resultados 

demonstrados nos Apêndices C e D. Os Apêndices G e H apresentam a demanda 

mensal, a demanda diária, o desvio-padrão sobre a média diária e o desvio-padrão 

sobre a média mensal, para material médico hospitalar e medicamentos, estando 

obedecida a sequência decrescente pelo valor financeiro consumido, conforme 

Apêndices A e B. 

Elaborada a projeção da demanda para o próximo período, e obtida a média 

diária de consumo, o desvio-padrão sobre o consumo médio mensal, e o desvio-

padrão das quantidades consumidas sobre a média diária, encontraram-se o 

estoque mínimo ou estoque de segurança (EmLit), o ponto de pedido (PP), o lote 

econômico de compra (LEC ou Q*). 

Com todos os parâmetros encontrados, definiu-se o estoque máximo 

(EMaxLit), ou seja, as quantidades máximas de material médico hospitalar e 

medicamentos que devem ser mantidas em estoque, apresentada nos Apêndices I e 

J, respectivamente. 

Diferentemente da primeira simulação, para a qual todos os valores do 

parâmetro ponto de pedido (Pp) foram menores que o estoque máximo (EMaxIN) 

para os itens da amostra de material médico hospitalar e medicamentos, nesta 

segunda simulação observa-se que alguns itens apresentaram PP maior que o 

EMaxLit, o que, segundo Kunigami e Osório (2009), impede a aquisição por lote 

econômico de compras (LEC ou Q*) para estes itens. Este fato ocorre em razão do 

tempo de reposição determinado pelo prazo acordado em processo licitatório (20 

dias), adicionado ao período necessário ao trâmite das solicitações de materiais (10 

dias) no HUOL. Ou seja, o período de 30 dias é muito maior que o prazo que seria 

suficiente para o LEC atender a demanda. Nas Tabelas 02 e 03 são demonstrados 

os itens da amostra de material médico hospitalar e medicamentos, 

respectivamente, que apresentaram PP maior que o EmaxLit.  
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Tabela 02 – Materiais médicos hospitalares com PP maior que EMaxLit 

Seq. Descrição do Item Und. EMaxLit PP Diferença 

1 Micromolas de platina em bolização - tam. Diversos UND 76 85 (9) 
2 Marcapasso cardíaco multi-sitio UND 13 14 (1) 
4 Luva para proced. não cirúrg., em latex, tam. "M" UND 169.877 239.753 (69.876) 
6 Stent coronariano, tam. Diversos UND 88 98 (11) 
7 Carga para grampeador endoscópico linear 45mm UND 74 80 (7) 
8 Microcateter embolização cerebral - tam. Diversos UND 31 34 (2) 
9 Equipo parenteral p/bomba de infusão UND 1.147 1.330 (182) 
10 Micromola de platina eletrodestacavel, tam. div. UND 41 42 (1) 
11 Lente intraocular dobravel dioptria, tam. diversos  UND 82 87 (5) 
12 Gaze hidrofila tam. 7,5cm x 7,5cm pct. c/500 PCT 1.443 1.505 (62) 
13 Equipo enteral p/bomba de infusão UND 955 1.024 (68) 
14 Filme radiografico, tam 35 x 43 cm p/imp laser UND 3.570 3.754 (184) 
15 Cateter balão p/ang coronariana, tam. Diversos UND 57 59 (1) 
17 Campo operatório 50cm x 45cm pct. c/50 PCT 208 211 (3) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 03 – Medicamentos com PP maior que EMaxLit 

Seq. Descrição do Item Und. EMaxLit PP Diferença 

1 Enoxaparina Sódica (40mg/0,4ml) - 0,4ml disp. seg. SER 1.290 1.829 (539) 
2 Ioversol ou Iobitridol (320mg/ml de iodo) - 100ml FR 434 585 (152) 
3 Timoglobulina (5mg/ml) - 5 ml FA 96 109 (13) 
4 Basiliximab - Po - 20mg FA 9 11 (1) 
5 Sevoflurano (1mg/ml) - 250ml FR 62 73 (12) 
6 Meropenem - 1g – Po FA 945 1.034 (90) 
7 Meio de conservaçao de córnea - 20ml FR 62 67 (5) 
8 Cloreto de sódio (Sol. Fisiológica) 0,9% - 100ml FR 11.246 12.281 (1.036) 
9 Cisatracúrio, Besilato (2mg/ml) - 5ml FA 477 509 (31) 

10 Cloreto de Sódio (Sol. Fisiológica) 0,9% - 500ml FR 6.993 7.177 (184) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Então, como nesta segunda simulação, alguns valores do parâmetro PP são 

maiores que o EMaxLit para os itens da amostra de material médico hospitalar e 

medicamentos, o sistema de reposição contínua de estoque por ponto de pedido é 

aplicável apenas para alguns deles.  

Garcia, Pereira e Osório (2009) reforçam que caso a instituição opte por 

adotar o sistema de reposição contínua por ponto de pedido para os itens com esse 

comportamento (PP maior que o EMaxLit), é necessário reduzir o lead time de 

ressuprimento, tornando a aquisição por LEC viável. 

 

6.4 Comparação das Simulações com a Política Atual de Gestão de Estoques 

 

Considerando os resultados das simulações demonstrados nas seções 6.2 e 

6.3, e a política atual de gestão de estoques praticado no Serviço de Abastecimento 

Farmacêutico (SAF) do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), apresentada no 
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capítulo 4, seção 4.2, demonstra-se nesta seção a comparação entre os estoques 

mínimos e máximos, em termos quantitativos e financeiros, da política atual de 

gestão de estoques e as propostas simuladas.  

Sabe-se que na política atual de gestão de estoques para material médico 

hospitalar e medicamentos, o parâmetro para definir o estoque mínimo ou estoque 

de segurança (EmA) é o valor do Consumo Médio Mensal (CMM), e que o parâmetro 

de estoque máximo (EMaxA) é o triplo do CMM. 

O Gráfico 02 apresenta as comparações das quantidades médias totais (em 

unidades) e as comparações financeiras totais (valores R$), para material médico 

hospitalar, entre os estoques mínimos ou de segurança atual (EmA) e os estoques 

mínimos ou de segurança das simulações da  IN 205 (EmIN) e da Literatura (EmLit), 

isto é, seguindo Pereira (2008). 

 

Gráfico 02 – Comparação quantidades médias totais (a) e financeiras totais (b) entre os estoques 
mínimos ou de segurança para material médico hospitalar 

(a)                                                                               (b) 

  

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Observa-se que com a determinação de novos parâmetros de estoque de 

segurança para material médico hospitalar, conforme primeira simulação (IN 205) e 

segunda simulação (Pereira, 2008), os níveis de estoques são consideravelmente 

menores no aspecto quantitativo em relação à política atual de gestão de estoques. 

A primeira simulação apresenta o menor nível de estoque de segurança tanto 

quantitativamente quanto financeiramente, quando comparado com aquele praticado 

atualmente, e com o da segunda simulação. Apesar de, no aspecto quantitativo, a 
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segunda simulação apresentar estoque de segurança menor que na política atual de 

gestão de estoques, esta se mostrou como a mais desvantajosa financeiramente, 

dado o desvio-padrão sobre a média mensal. 

Assim, para o parâmetro estoque mínimo ou estoque de segurança, a 

primeira simulação mostrou-se mais adequada tanto no aspecto quantitativo, quanto 

no financeiro, para os itens da amostra de material médico hospitalar.  

O Gráfico 03 apresenta as comparações das quantidades médias totais 

(unidades) e financeiras totais (valores R$), para medicamentos, entre os estoques 

mínimos ou de segurança atual (EmA) e os estoques mínimos ou de segurança da 

simulação IN 205 (EmIN) e da simulação seguindo a Literatura (EmLit), isto é, 

Pereira (2008). 

 

Gráfico 03 – Comparação quantidades médias totais (a) e financeiras totais (b) entre os estoques 
mínimos ou de segurança para medicamentos 

(a)                                                                            (b) 

  

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Os níveis de estoques das simulações são menores no aspecto quantitativo 

em relação à política atual de gestão de estoques. A primeira simulação apresenta o 

menor nível de estoque de segurança não apenas no aspecto quantitativo, como 

também no aspecto financeiro, quando comparado com aquele praticado 

atualmente, e com o da segunda simulação. Apesar de, no aspecto quantitativo, a 

segunda simulação apresentar estoque de segurança menor que o da política atual 

de gestão de estoques, esta se mostrou como a mais desvantajosa no aspecto 

financeiro, dado o desvio-padrão sobre a média mensal. 
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Ressalta-se que o EmIN (Gráficos 02 e 03) pode proporcionar ao gestor de 

estoques, um tempo adequado para aguardar o recebimento de novos itens e, 

assim, garantir a disponibilidade dos materiais e medicamentos para realização das 

atividades do HUOL, além de menores níveis de estoques, pois, pela proposta, o 

estoque de segurança passa a ser considerado o estoque mínimo.  

O Gráfico 04 apresenta as comparações das quantidades médias totais 

(unidades) e as comparações financeiras totais (valores R$), para material médico 

hospitalar, entre o estoque máximo atual (EMaxA) e os estoques máximos das 

simulações da IN 205 (EMaxIN) e da Literatura (EMaxLit), seguindo Pereira(2008). 

 

Gráfico 04 – Comparação quantidades médias totais (a) e financeiras totais (b) entre os estoques 
máximos para material médico hospitalar 
                                       (a)                                                                        (b) 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os níveis de estoques das duas simulações são consideravelmente menores 

no aspecto quantitativo em relação à política atual de gestão de estoques; a 

segunda simulação apresenta o menor nível de estoque máximo no aspecto 

quantitativo, enquanto que a primeira apresenta o menor nível no aspecto financeiro.  

Ressalta-se que o nível de estoque máximo no aspecto financeiro para a 

segunda simulação tornou-se mais elevado que o nível da primeira simulação 

levando-se em consideração os valores unitários de cada item para o cálculo do 

referido parâmetro.  
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Dessa forma, para o parâmetro estoque máximo, a primeira simulação 

mostrou-se mais adequada tanto no aspecto quantitativo, quanto no financeiro, para 

os itens da amostra de material médico hospitalar.  

O Gráfico 05 apresenta as comparações das quantidades médias totais 

(unidades) e financeiras totais (valores R$), para medicamentos, entre o estoque 

máximo atual (EMaxA) e os estoques máximos das duas simulações - IN 205 

(EMaxIN) e Literatura (EMaxLit), seguindo Pereira (2008). 

 

Gráfico 05 – Comparação quantidades médias totais (a) e financeiras totais (b) entre os estoques 
máximos para medicamentos 

(a)                                                                             (b) 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os níveis de estoques são consideravelmente menores no aspecto 

quantitativo em relação à política atual de gestão de estoque; a segunda simulação 

apresenta o menor nível de estoque máximo no aspecto quantitativo, e no aspecto 

financeiro, quando comparado com aquele praticado atualmente, e com o da 

primeira simulação. Contudo, apesar da segunda simulação apresentar resultados 

mais vantajosos, alguns itens da amostra apresentam estoque máximo (EMaxLit) 

menores que os pontos de pedidos (PP), o que indica que o lead time de 

ressuprimento ou tempo de reposição tem que ser reduzido para não ocorrer ruptura 

no estoque dos referidos itens. 

Em resumo, pelos critérios de estoque mínimo ou de segurança e estoque 

máximo, o sistema de reposição contínua por ponto de pedido simulado com base 

na IN 205, é considerado o melhor, tanto quantitativamente, como financeiramente.   
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 Demonstra-se por meio dos resultados da comparação entre as simulações 

do sistema de reposição contínua para material médico hospitalar e medicamentos, 

com a política atual de gestão estoques utilizada pelo SAF, que a proposta de 

reposição por ponto de pedido aqui estudada, é melhor que a política atual.  

 Por fim, vale salientar, que a segunda simulação, apenas seria melhor que a 

política atual e que a primeira simulação, para os itens da classificação A, caso 

houvesse diminuição do nível de serviço (NS) desejado pela instituição, o que 

impactaria no fator de segurança (fs) e causaria uma diminuição financeira dos níveis 

de estoques (estoque de segurança e estoque máximo), conforme demonstrado na 

Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Determinação de novos níveis de serviço para simulação seguindo Pereira (2008) 
Descrição Nível de Estoque NS = 95% NS = 90% NS = 85% NS = 60% 

Material Médico 
Hospitalar 

EmLit     798.964,29   622.657,88   503.663,20   123.365,91  
EMaxLit  1.171.437,04   995.130,64   876.135,95   495.838,67  

Medicamentos 
EmLit     115.003,69     89.625,97     72.497,76  - 

EMaxLit     274.023,96   248.646,24   231.518,04  - 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com a determinação de novos valores de fs, o parâmetro de estoque de 

segurança ou estoque mínimo para material médico hospitalar, passaria a ser menor 

que o da política de gestão de estoques atual e da simulação com base na IN 205, 

quando o NS for igual a 60%. O parâmetro de estoque máximo passaria a ser menor 

que o da política atual e da simulação com base na IN 205 somente quando o NS for 

de 85%. Para medicamentos, o parâmetro estoque de segurança é mais vantajoso 

que o da política atual e da simulação com base na IN205 quando o NS for igual a 

85% e o parâmetro de estoque máximo, quando o NS for de 99%. Contudo há o 

problema dos itens com PP maior que EMaxLit, conforme mencionado 

anteriormente, o que exige-se uma revisão do lead time dos mesmos para que haja 

viabilidade de utilização da proposta pela segunda simulação. 

Pereira (2008) argumenta que itens de classificação A tem grande implicância 

na vida de um paciente, por isso deve haver controle rigoroso sobre os mesmos, 

sendo necessário um fs = 3 que proporciona um NS de aproximadamente 99%. 

Ainda, comenta que, itens de classificação B podem ter controle moderado, o que se 

recomenda um fs = 2, proporcionando um NS de aproximadamente 97% e, que itens 

de classificação C podem ter um acompanhamento discreto, sendo recomendado 

um fs = 1, proporcionando um NS de aproximadamente 85%. 
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Então, verifica-se que fatores de seguranças para níveis de serviços menores 

que 99% só são recomendados para itens da classificação B e C, e assim, caso a 

instituição adote nível de serviço menor que este último, existe o risco de 

paralisação de suas atividades e, principalmente risco a vida dos pacientes. 

 

6.5 Efeitos da Implantação da Proposta de Sistema de Reposição Contínua de 

Estoques para o Hospital Universitário Onofre Lopes  

  

Os resultados da seção anterior indicam que o sistema de reposição contínua 

por ponto de pedido com base na IN 205 possibilita menores níveis de estoque de 

segurança e estoque máximo, para os itens das amostras.  

Para material médico hospitalar, pode-se chegar a uma economia aproximada 

de R$186 mil para estoque máximo (carga plena dos estoques), uma redução de 

17% no valor gasto para a reposição plena dos estoques, no processo de aquisição 

bimestral, ou seja, uma redução no valor de imobilização de capital em estoque caso 

ocorra a implementação da proposta, além de ser necessário um menor espaço 

físico para armazenamento dos itens, pois com a política atual de gestão de 

estoques o SAF armazena uma média quantitativa de 743.635 unidades de material 

médico hospitalar (carga plena), enquanto que com a proposta passaria a 

armazenar uma média de 619.696 unidades, o que representa uma redução de mais 

de 123 mil unidades.  

No que diz respeito a medicamentos, pode-se chegar a uma economia 

aproximada de R$77 mil para estoque máximo (carga plena dos estoques), uma 

redução de 17% no valor gasto para a reposição plena dos estoques, no processo 

de aquisição bimestral, ou seja, uma redução no valor de imobilização de capital em 

estoque caso ocorra a implementação da proposta, além de ser necessário um 

menor espaço físico para armazenamento dos itens, pois com a política atual de 

gestão de estoques o SAF armazena em média 118.249 unidades de medicamentos 

(carga plena), enquanto que com a proposta passaria a armazenar 

aproximadamente 98.541 unidades, o que representa uma redução de mais de 19 

mil unidades.  

Dessa forma, a economia total, com o gasto para a reposição plena dos 

estoques, poderia chegar a R$263 mil, no processo de aquisição bimestral e, a 

quantidade (unidades) de itens armazenados seria reduzida de quase 861 mil, para 
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aproximadamente 718 mil com a proposta de sistema de reposição contínua por 

ponto de pedido.  

Então, além da economia financeira e da redução quantitativa em estoque 

para material médico hospitalar e medicamentos proporcionada pela proposta, 

observa-se que todos os valores do parâmetro ponto de pedido (Pp) são menores 

que o estoque máximo (EMaxIN) para os itens das amostras, e assim o sistema de 

reposição contínua de estoque por ponto de pedido é aplicável para todos eles, o 

que permite a adoção da proposta pelo SAF do HUOL, como forma de possibilitar 

um abastecimento de forma equilibrada e disponibilizando o material necessário ao 

desenvolvimento de suas atividades para o usuário certo, no momento certo e na 

quantidade certa. 

Com a adoção do sistema de reposição contínua por ponto de pedido pelo 

SAF há a sinalização pelo sistema de controle de estoque automatizado da 

necessidade de início de uma nova solicitação de material médico hospitalar ou 

medicamentos, quando o nível de estoque de cada item for igual ou menor que os 

valores da coluna ponto de pedido (Pp) dos Apêndices E e F. Quando o sistema de 

controle de estoque sinalizar para nova solicitação, esta deverá contemplar as 

quantidades constantes na coluna quantidade a ressuprir (Q) para cada item. A 

reposição dos materiais médicos hospitalares e medicamentos só é efetivada 

quando estes estiverem disponíveis no sistema de controle de estoque automatizado 

do SAF e em condições de serem movimentados para uso. 

Então, com a implementação do sistema de reposição de estoques por ponto 

de pedido, há revisão imediata a cada movimentação de material (entradas e 

saídas), o que possibilita o gestor saber o nível de estoque a todo o momento. 

Quando o nível de estoque fica baixo ou se iguala a um número de unidades 

predeterminado (PP), uma quantidade fixa (LEC) é solicitada.  

Ressalta-se que deve existir flexibilidade na emissão da Solicitação de 

Material (SM), pois sempre deve ser possível realizar aquisição de materiais 

médicos hospitalares e medicamentos antes do período preestabelecido no sistema 

de reposição.  

O sucesso de implementação da proposta do sistema de reposição contínua 

por ponto de pedido para material médico hospitalar e medicamentos, e a sua 

eficácia em gerar o máximo de atendimento com mínimo de imobilização de capital, 

é consequência direta: (1) da revisão e atualização constante dos parâmetros (ponto 
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de pedido, estoque de segurança, lote econômico de compras e estoque máximo); 

(2) da agilidade na emissão e avaliação das solicitações de materiais; e (3) do 

acompanhamento posterior junto ao fornecedor, visando evitar ruptura no estoque, 

principalmente quando os materiais chegam com atraso. 

Outro ponto importante para o sucesso de implementação da proposta é que 

a atualização dos parâmetros é simples e pode ser realizada pelos próprios 

funcionários do SAF, ainda que estes não tenham conhecimento aprofundado dos 

conceitos de gestão de estoques. 

Assim, os efeitos da implantação do sistema de reposição contínua por ponto 

de pedido, apontam para viabilidade de sua adoção para material médico hospitalar 

e medicamentos. Esta mudança na gestão de estoques do HUOL pode reduzir 

significativamente os gastos com aquisição e manutenção de estoques, a partir de 

um abastecimento mais equilibrado, refletindo em redução dos níveis de estoques e 

capital imobilizado.  

 

6.6 Formulação da Proposta de Intervenção 

 

A partir dos resultados deste estudo, e considerando que o HUOL faz parte do 

sistema de Educação e do sistema de Saúde, portanto uma autarquia federal 

vinculada ao MEC e ao MS, a implantação da proposta deve obedecer o contido na 

Instrução Normativa N° 205, de 08 de abril de 1988 (IN 205), da então Secretaria de 

Administração Pública da Presidência da República (SEDAP/PR).  

Considerando, ainda, que o HUOL já possui sistema de reposição periódica 

para estoque de material médico hospitalar e medicamentos, e, assim, existem 

rotinas e procedimentos para controle de estoque; e que a organização já possui 

controle de estoque automatizado, com uso de software que mantém os itens 

devidamente registrados com código, descrição, especificações, e outros dados 

necessários à identificação personalizada de cada item; o ponto de partida para 

implantação do sistema de reposição por ponto de pedido é averiguar se este 

software tem possibilidade de parametrizar o ponto de pedido (Pp), a quantidade a 

ser pedida (LEC ou Q*), o estoque de segurança ou estoque mínimo (EmIN) e o 

estoque máximo (EMaxIN), assim como desenvolver relatórios gerenciais 

personalizados, caso necessário. 
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Verificada a capacidade do software, os parâmetros de estoque devem ser 

cadastrados para cada item individualmente, respeitando as características de cada 

um deles, inclusive quanto à classificação ABC, e observando os resultados 

apresentados neste trabalho, principalmente na execução da simulação do sistema, 

realizada em acordo com a IN 205. 

Após o cadastro dos parâmetros, o SAF deve analisar os níveis de estoques 

atuais e efetuar aquisição dos itens que estejam com o EmIN  e o Pp abaixo do 

indicado, para que se possa iniciar com segurança a utilização do sistema de 

reposição proposto. 

A partir da adequação dos níveis de estoques, o SAF deve definir a data início 

das atividades, para que o sistema de reposição de estoques por ponto de pedido 

possa começar a efetuar a revisão imediata a cada movimentação de material 

(entradas e saídas).  

Pelo sistema de reposição de estoques por ponto de pedido existe revisão 

imediata a cada movimentação de material (entradas e saídas), assim quando o 

nível de estoque fica baixo e se iguala a um número de unidades predeterminado 

(ponto pedido), uma quantidade fixa (LEC) é solicitada, sendo o procedimento 

repetido ininterruptamente, e necessitando que o SAF elabore as Solicitações de 

Materiais (SMs) que devem ser enviadas a Diretoria Geral, visando à aquisição dos 

materiais médicos hospitalares e medicamentos, conforme fluxograma apresentado 

na Figura 08. 
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Figura 08 – Fluxograma proposto para o processo de reposição de material médico hospitalar e 
medicamentos por ponto de pedido no SAF 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Pereira (2008) 

 

Para que o funcionamento do sistema de reposição de estoques proposto 

seja adequado e assim traga benefícios, a organização deve manter os registros de 

entradas e saídas individualmente por item em um sistema automatizado, no qual 

conste código, descrição, especificações, e outros dados necessários à identificação 

personalizada de cada item. Indispensável nos registros é a prévia determinação do 

ponto de pedido e da respectiva quantidade a ser pedida, que deve obrigatoriamente 

ser fixa. 

Ressalta-se que por mais que os procedimentos e processos para reposição 

de estoques estejam definidos, e por mais que automatizado esteja qualquer 

controle de estoque, sempre há a influência dos recursos humanos e, por isso, 

manter pessoal bem treinado e comprometido com as atividades é indispensável 

para o funcionamento adequado da gestão de estoques. 

 

6.7 Limitações da Proposta de Intervenção 

 

A proposta apresentada é parte da visão de que a gestão de estoques do 

HUOL, para materiais médicos hospitalares e medicamentos, pode ser aperfeiçoada, 

passando a ser realizada através do sistema de reposição contínua de estoques. 
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O estudo não visa esgotar todo o assunto sobre sistema de reposição 

contínua por ponto de pedido para material médico hospitalar e medicamentos, mas 

apenas demonstrar que o SAF tem possibilidade de adotar um sistema de reposição 

contínua que traga equilíbrio ao abastecimento dos referidos materiais, diminuindo a 

imobilização de capital e aumentando o nível de serviço. 

Como em outros estudos presentes na literatura, citados neste trabalho, os 

resultados pelo uso deste sistema de reposição contínua são favoráveis a 

Instituição, contudo existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. 

Primeiramente, por uma questão de viabilidade e, seguindo outros estudos 

sobre o tema, utilizou-se a classificação ABC para seleção da amostra e o sistema 

de reposição contínua demonstrou-se aplicável para os itens da classe A. Contudo, 

o fato do sistema de reposição contínua estudado, ser ótimo para uma classe não 

garante que o mesmo seja apropriado para as classes B e C. Assim torna-se 

necessário, antes de implementar o sistema de reposição contínua por ponto de 

pedido para todos os materiais médicos hospitalares e medicamentos, realizar 

simulação para os itens das classes B e C. 

Segundo, o HUOL não disponibilizava, no período de realização do estudo, 

informações sobre custos de preparação do pedido (solicitações de materiais) e das 

taxas de encargos financeiros (todos os custos por manter o item em estoque), e por 

isso, foi considerado fator k = 200, pois este é o valor utilizado em estudos 

semelhantes presentes na literatura nacional, já mencionados.  

Por fim, ainda há escassez de estudos sobre o tema, o que dificultou uma 

análise mais aprofundada sobre o assunto, particularmente para HUs brasileiros. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de intervenção para o Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), sobre sistema de reposição contínua por ponto 

de pedido para os estoques de material médico hospitalar e medicamentos, visando 

um abastecimento de forma equilibrada, para se reduzir os níveis de estoques e o 

capital imobilizado. 

Para se atingir o objetivo proposto, realizou-se revisão da literatura sobre 

Gestão de Hospitais Universitários Federais, Logística, Gestão de Estoques e 

Sistema de Reposição de Estoques em Hospitais, enfatizando previsão da 

demanda, classificação ou curva ABC e sistema de ponto de pedido. Ainda, 

abordaram-se as políticas de gestão de estoques atual e proposta, quando foi 

descrito o perfil da instituição objeto da proposta de intervenção, a política atual de 

gestão de estoques e a apresentação da simulação de reposição contínua por ponto 

de pedido.  

O estudo foi efetuado para verificar os efeitos de uma mudança na gestão de 

estoques do HUOL, quando se realizaram duas simulações: a primeira com as 

equações previstas na Instrução Normativa N° 205, de 08 de abril de 1988 (IN 205), 

da então Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

(SEDAP/PR), e a segunda com as equações demonstradas no Referencial Teórico 

(seção 2.3), com ambas visando à definição dos parâmetros: ponto de pedido (PP), 

lote econômico de compra (LEC ou Q*) e estoque de segurança (Es). 

Para isso, utilizaram-se amostras definidas a partir da classificação ABC de 

estoques, de 102 e 44 itens para material médico hospitalar e medicamentos, 

respectivamente.  

Com os resultados das simulações efetuaram-se as comparações entre a 

política atual de reposição de estoques e o sistema de reposição contínua por ponto 

de pedido, quando se apresentaram as comparações das quantidades médias totais 

(unidades) e as comparações financeiras totais (valores R$), para material médico 

hospitalar e medicamentos, entre os estoques mínimos ou de segurança atual 

(EmA) e os estoques mínimos ou de segurança da simulação IN 205 (EmIN) e da 

simulação seguindo a Literatura (EmLit), mais especificamente, Pereira (2008). 

Ainda, apresentaram-se as comparações das quantidades médias totais (unidades) 

e as comparações financeiras totais (valores R$), para material médico hospitalar e 



73 

 

medicamentos, entre o estoque máximo atual (EMaxA) e os estoques máximos da 

simulação IN 205 (EMaxIN) e da simulação seguindo Pereira, 2008 (EMaxLit). 

Com as comparações observou-se que, pelos critérios de estoque mínimo ou 

de segurança e estoque máximo, o sistema de reposição contínua por ponto de 

pedido simulado com base na IN 205, é considerado o melhor, tanto 

quantitativamente, como financeiramente.  

Então, a proposta tem como efeitos redução quantitativa (unidades) em 

estoque e economia financeira, para material médico hospitalar e medicamentos, 

quando comparada à política atual de estoques, ou seja, redução dos níveis de 

estoques e da imobilização de capital, o que torna positiva a adoção da proposta 

pelo Serviço de Abastecimento Farmacêutico (SAF) do HUOL. 

Importante destacar que, caso a instituição opte por um intervalo de aquisição 

(período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas) menor que dois 

meses, que é o intervalo adotado na política atual de gestão de estoques, a 

economia financeira e a redução quantitativa (unidades) em estoque será maior que 

a demonstrada neste estudo. 

Ainda, ressalta-se que, apesar de neste estudo a simulação efetuada com 

base na IN 205 ter apresentado melhores resultados, não se pode caracterizá-la 

como melhor proposta absoluta e definitiva.  

Com essa proposta de intervenção tem-se uma oportunidade de melhorar a 

gestão de estoques no SAF do HUOL, particularmente o sistema de reposição de 

estoques, tornando os processos desta gestão mais seguros e visando 

especialmente o atendimento das demandas dos cidadãos, com níveis de estoques 

equilibrados, assim como garantido uma quantidade de material médico hospitalar e 

medicamentos que não imobilize o capital da instituição.  
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APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO “A” PARA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
 

Tabela 05 – Lista de material médico hospitalar da classificação A 

Seq. Unidade Descrição do Item 

1 UND MICROMOLAS DE PLATINA EMBOLIZAÇÃO-TAM DIVERSOS 

2 UND MARCAPASSO CARDIACO MULTI-SITIO 

3 UND CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL, DR 

4 UND LUVA PARA PROCED. NAO CIRURG., EM LATEX, TAM. 'M' 

5 UND KIT ENDOPROTESE P/ ANEURISMA SEM FF AA 

6 UND STENT CORONARIANO, TAMANHOS DIVERSOS 

7 UND CARGA P/ GRAMPEADOR ENDOSCOPICO LINEAR 45MM 

8 UND MICROCATETER EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL-TAM DIVERSOS 

9 UND EQUIPO  PARENTERAL P/  BOMBA DE INFUSAO. 

10 UND MICROMOLA DE PLATINA ELETRODESTACAVEL, TAM DIV 

11 UND LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL DIOPTRIA, TAM. DIV. 

12 PCT GAZE HIDROFILA TAM. 7,5CM X 7,5CM  PCT. C/500 

13 UND EQUIPO  ENTERAL P/ BOMBA DE INFUSAO. 

14 UND FILME RADIOGRAFICO, TAM 35 X 43 CM P/ IMP LASER 

15 UND CATETER BALAO P/ ANG CORONARIANA, TAM. DIVERSOS 

16 UND ELETRODO ENDOCARDICO, CHOQUE ATIVO 

17 PCT CAMPO OPERATORIO 50CM X 45CM PCT. C/50 

18 UND MICROGUIA PARA EMBOLIZAÇÃO-TAM DIVERSOS 

19 UND MARCAPASSO CARD MULTIP DR 

20 UND ENDOPROTESE AUTO EXPANSIVEL,  BAIXO PERFIL 

21 UND GRAMPEADOR CIRURG LINEAR CORTANTE 75/80MM 

22 UND SERINGA HIPOD. DESCART. 20ML S/AGULHA. 

23 PCT GAZE HIDROFILA ESTERIL TAM.7,5X7,5CM  PCT. C/10 

24 UND KIT ENDOPROTESE P/ ANEURISMA AORTA TORACICA 

25 UND STENT VASC PERIF AUTO EXPANS TAM. DIVERSOS 

26 UND EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS 

27 UND ENDOPROTESE TORACICA RETA, TAM. DIV. 

28 UND CATETER TERAPEUTICO P/ ABLACAO, 4MM, 7FR 

29 UND ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR OU CONICA, DIV.TAM. 

30 UND CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL MULTI-SITIO 

31 UND FIO GUIA "ROAD RUNNER" .035 150CM RETA E FLEX 

32 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAM. 7,5 

33 UND SERINGA HIPOD. DESCART. 10ML S/AGULHA 

34 KIT SERINGA DESC. P/ BOMBA INJETORA 200ML (MEDRAD) 

35 UND OXIG SANGUE MEMB P/ CEC 

36 ENV HEMOSTATICO ABSORVIVEL TAM. 5,0CM X 7,0CM. 

37 UND FILTRO DIALIZADOR CAPILAR POLISSULFONA, 1.7M2 

38 UND MINIPLACAS, 1,5 E 2,0MM 

39 UND ENDOPROTESE CIRURGICA P/ ANEURISMA-TAM DIVERSOS 

40 LITRO HIPOCLORITO DE SODIO A 1% 

41 ENV CLIP MEDIO-GRANDE, P/ CLIPADOR LAPAROSCOPICO 

42 UND CAT.BAL.P/DILAT.DE LES.INFRA-PAT.TAM. DIVERSOS 

43 UND CARDIOVERSOR-DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL, SR 
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44 KIT KIT P/ ACESSO PERCUTANEO E DRENAGEM BILIAR 

45 UND PROTESE INTRAL P/ANGIOP CAROTIDA, TAM DIVERSOS 

46 CONJ KIT PARA CEC ADULTO 

47 UND ELETRODO ENDOC DEFIN 53 ATRIAL 

48 UND ELETRODO ENDOC DEFIN 60 VENTRICULAR 

49 PAR LUVA P/ PROCEDIMENTO ESTERIL TAM. ''M'' 

50 UND EQUIPO  PARENTERAL  P/ BOMBA DE INFUSAO, FOTOS. 

51 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAM. 7,0 

52 UND ENDOPROTESE TIPS,PTFE, TAM DIVERSOS 

53 CX INDICADOR BIOLOGICO LEITURA RAPIDA 

54 UND CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANCA 22G 

55 UND PARAFUSO P/ MINIPLACAS, 1,5 E 2,0MM 

56 LITRO ALCOOL ETILICO A 70% P/V 

57 UND PLACAS DE RECONSTRUCAO BLOQUEIO  2,4MM 

58 PCT GAZE HIDROFILA ESTERIL TAM.7,5X7,5CM  PCT. C/5 UND 

59 UND CATETER DUPLO ''J'' , 6FR P/ IMPLANTE RENAL. 

60 RL ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TAM. 10CM X 4,5M 

61 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAM. 8,0 

62 UND GRAMPEADOR CIRURG INTRAL CIRC CURVO CORT 25/34MM 

63 UND CATETER PARA ACESSO SUBCLAVIA  DUPLO LUMEN. 

64 UND ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG, C/ GEL. 

65 UND MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE, TAM DIV 

66 UND STENT PARA ARTERIA RENAL,TAMANHOS DIVERSOS 

67 UND STENT P/ SISTEMA BILIAR TAM. DIVERSOS 

68 CONJ CONJ P/ HIDROCEFALIA  SIST. HAKIM MEDIA PRESSAO 

69 UND FILME RADIOGRAFICO, TAM 25 X 30 CM P/ IMP LASER 

70 UND BISTURI 3MM PARA INCISAO PRINCIPAL DE FACO 

71 UND FIO GUIA HIDROFILICO 0,014 INTERMEDIARIO 

72 UND FILTRO PROTETOR DE CAROTIDA 

73 UND CATETER DIAG.DECAPOLAR, PRE-FORMADA,2-8-2 

74 RL TUBO PARA ASPIRACAO SILICONIZADO, ESTERIL 

75 UND MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/  02 CAMADAS. 

76 UND FILTRO DE VEIA CAVA, FEMORAL 

77 UND SERINGA INSUFLADORA INDEFLATOR 

78 UND CONEXAO P/ INFUSAO 2 VIAS C/ CLAMP 

79 UND ADESIVO TISSULAR- 0,5ML 

80 UND CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANCA 20G 

81 UND COLETOR DE URINA FECHADO CAPAC. 2.000ML 

82 ENV KIT FIOS CIR  P/ CATARATA 

83 UND BISTURI RETO DE 15 GRAUS, ESTERIL E DESCARTAVEL 

84 UND PROTESE VALVAR CARDIACA MECANICA, MITRAL TAM. DIV. 

85 RL FITA CIRURGICA  MICROPORE, TAM. 5CM X 10M 

86 UND ESCOVA DESCARTAVEL 

87 UND CATETER DIAG.DECAPOLAR, DEFLECTIVEL,2-6-2 

88 UND GRAMPEADOR CIRURG LINEAR,90°, TAM DIV 

89 ENV FIO CIR POLIGLECAP. 4-0 70CM AG.3/8-1,9CM CORT. 

90 UND ENXERTO VASC. RETO PTFE (ANELADA) 6-8MM X 70CM. 

91 FR PARTICULAS DE PVA 

92 ENV FIO CIR POLIGLACITINA 8-0 30CM 2AG.3/8-0,65CM ESP. 

93 UND FILTRO DE VEIA CAVA, JUGULAR 

94 UND GRAMPEADOR CIRURG ENDOSCOPICO 45MM 

95 PCT GAZE HIDROFILA TAM. 10CM X 10CM  PCT. C/500 

96 PCT ALGODAO HIDROFILO PACOTE C/ 250G 

97 UND BOLSA PARA COLOST. DRENAVEL C/ CLAMP. 
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98 UND FIO GUIA "ROAD RUNNER" 260CM PONTA RETA 

99 UND COLA CIRURGICA SINTETICA - 1ML 

100 UND FRASCO DESCARTAVEL P/NUTRICAO ENTERAL 500ML 

101 UND CATETER BALAO CORON DE ALTA PRESSAO,TAM. DIVERSOS 

102 UND CATETER TERAPEUTICO P/ ABLACAO, 8MM, 7FR 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 
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APÊNDICE B – CLASSIFICAÇÃO “A” PARA MEDICAMENTOS 

 

Tabela 06 – Lista de medicamentos da classificação A 

Seq. Unidade Descrição do Item 

1 SER ENOXAPARINA SODICA (40MG/0,4ML) - 0,4ML DISP. SEG. 

2 FR IOVERSOL OU IOBITRIDOL (320MG/ML DE IODO) - 100ML 

3 FA TIMOGLOBULINA (5MG/ML) - 5 ML 

4 FA BASILIXIMAB - PO - 20MG 

5 FR SEVOFLURANO (1MG/ML) - 250ML 

6 FA MEROPENEM - 1G – PO 

7 FR MEIO DE CONSERVACAO DE CORNEA - 20ML 

8 FR CLORETO DE SODIO (SOL. FISIOLOGICA) 0,9% - 100ML 

9 FA CISATRACURIO, BESILATO (2MG/ML) - 5ML 

10 FR CLORETO DE SODIO (SOL. FISIOLOGICA) 0,9% - 500ML 

11 FA TIROFIBAN, CLORIDRATO 0,25MG/ML - 50ML 

12 AMP HEPARINA SODICA (5.000UI/0,25ML) - 0,25ML 

13 FR SOLUCAO DE RINGER  - 500ML 

14 FA ACIDO AMINOCAPROICO (200MG/ML) - 20ML 

15 FR ALBUMINA HUMANA - 20% - 50ML 

16 FA DIATRIZOATO OU IOXITALAMATO DE MEGLUMINA - 100ML 

17 FA CEFEPIMA 2G – PO 

18 FA OMEPRAZOL - 40MG - PO + AMP-DIL - 10ML 

19 SER ENOXAPARINA SODICA (20MG/0,2ML) - 0,2ML DISP. SEG. 

20 FR CLORETO DE SODIO (SOL. FISIOLOGICA) 0,9% - 1000ML 

21 SER HIPROMELOSE (20MG/ML) - 2% - 1,5ML 

22 FA GANCICLOVIR - 500MG – PO 

23 AMP MIDAZOLAM (5MG/ML) - 3ML 

24 FA HEPARINA SODICA (5.000UI/ML) - 5ML 

25 CAP TACROLIMUS - 5MG 

26 AMP NITROGLICERINA (5MG/ML) - 10ML 

27 FA TENOXICAN  20MG – PO 

28 ENV POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO (900MG/G) - 30G 

29 FA OXACILINA - 500MG - PO + AMP-DIL - 3ML 

30 AMP PROPOFOL (10MG/ML) - 20ML 

31 AMP OCTREOTIDA, ACETATO (0,1MG/ML) - 1ML 

32 GL SOLUCAO PARA HEMODIALISE - FRACAO BASICA 

33 AMP NALBUFINA, CLORIDRATO (10MG/ML) - 1ML 

34 FR AGUA PARA INJECAO - 1000ML 

35 AMP ALFENTANILA (0,544MG/ML) - 5ML 

36 GL SOLUCAO PARA HEMODIALISE - FRACAO ACIDA 

37 FA IOXITALAMATO OU IOTALAMATO DE MEGLUMINA  - 50ML 

38 FR SOLUCAO I (GLICOSE)+SOLUCAO II (ELETROLITOS) 

39 FR SOLUCAO DE RINGER+LACTATO - 500ML 

40 BOLS SOLUCAO SALINA BALANCEADA - 500ML 

41 FR CIPROFLOXACINO (2MG/ML) - 100ML 

42 AMP DIPIRONA SODICA (METAMIZOL) - (500MG/ML) - 2ML 

43 BOLS NUTRICAO PARENTERAL EM BOLSA TRICOMPARTIMENTADA 

44 AMP AGUA BIDESTILADA - 20ML 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 
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APÊNDICE C – CONSUMO MENSAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 
 

Tabela 07 – Consumo mensal no exercício financeiro de 2012 de material médico hospitalar classificação A do SAF 

Seq. jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total 

1 0  0  0  0  4  49  25  40  0  0  0  64  182  

2 0  0  0  1  0  0  0  0  8  12  0  3  24  

3 2  0  0  0  0  4  0  0  0  4  0  0  10  

4 119.000  116.000  132.000  137.000  162.000  145.000  116.000  173.000  100.000  215.000  143.000  170.000  1.728.000  

5 0  2  0  3  0  0  0  2  0  1  0  1  9  

6 24  0  10  10  95  28  0  25  9  34  13  24  272  

7 37  0  0  28  0  13  4  15  0  69  10  32  208  

8 0  7  0  0  2  30  6  10  0  15  0  10  80  

9 720  780  840  360  780  750  630  840  660  1.140  660  960  9.120  

10 0  0  0  0  0  44  0  0  0  0  0  1  45  

11 11  22  6  30  52  42  28  43  10  65  24  0  333  

12 240  336  360  408  504  432  192  0  192  552  312  1.464  4.992  

13 480  750  660  300  600  480  540  600  540  780  420  780  6.930  

14 2.000  1.500  2.800  1.500  2.500  1.500  1.000  3.100  1.500  1.700  2.000  1.500  22.600  

15 6  0  0  25  0  30  0  23  10  16  10  47  167  

16 2  0  0  0  0  4  0  0  0  4  0  0  10  

17 82  90  138  115  120  132  159  102  123  120  42  48  1.271  

18 0  0  0  0  0  22  5  10  0  17  0  17  71  

19 0  0  0  0  0  0  0  0  4  6  0  4  14  

20 2  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  5  

21 26  0  0  3  0  8  4  4  0  12  6  3  66  

22 9.250  11.000  11.500  12.250  13.750  15.750  12.250  12.250  13.000  18.250  10.500  14.500  154.250  

23 5.520  9.360  9.600  11.520  12.000  10.080  8.160  13.680  8.160  14.160  7.200  12.240  121.680  

24 0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  

25 0  0  0  0  1  4  3  3  0  5  0  11  27  

26 2.560  4.400  5.200  4.480  4.560  4.960  4.880  6.240  4.000  7.680  5.120  5.280  59.360  
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27 0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  4  

28 0  0  2  0  1  0  4  3  0  2  0  0  12  

29 0  0  0  0  0  0  2  0  0  2  0  0  4  

30 0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  

31 0  15  15  0  20  0  20  0  20  5  0  30  125  

32 1.200  3.200  2.800  3.400  6.800  3.400  3.000  4.000  4.600  5.600  4.000  5.600  47.600  

33 8.800  11.600  13.200  15.600  14.800  17.200  14.000  18.400  12.000  22.400  15.600  22.400  186.000  

34 6  4  30  0  40  10  20  20  10  20  40  20  220  

35 1  0  0  2  0  0  4  10  0  15  3  0  35  

36 0  60  36  0  48  29  65  26  48  60  24  84  480  

37 44  57  66  39  40  80  36  44  40  40  56  24  566  

38 0  0  0  8  10  5  0  32  0  60  40  2  157  

39 0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  3  

40 2.300  1.700  1.900  2.500  3.000  1.600  2.900  1.700  2.020  2.800  3.000  2.980  28.400  

41 40  80  60  80  80  80  60  80  60  60  140  20  840  

42 10  0  0  0  0  2  0  0  16  18  8  16  70  

43 0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  

44 3  1  3  3  3  2  0  0  8  8  2  2  35  

45 0  8  0  0  4  0  0  0  0  0  0  1  13  

46 7  6  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  19  

47 1  0  0  0  0  0  0  0  10  13  0  6  30  

48 1  0  0  0  0  0  0  0  10  11  0  8  30  

49 2.200  3.600  2.200  2.600  3.200  4.200  4.800  3.800  1.600  5.600  1.600  4.400  39.800  

50 240  0  240  0  240  60  180  60  180  180  120  120  1.620  

51 1.800  1.400  2.800  2.600  2.000  0  3.400  1.600  2.400  3.200  2.600  2.200  26.000  

52 0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  

53 1  2  1  1  1  2  2  1  3  1  0  0  15  

54 850  900  1.500  1.450  1.550  1.400  1.200  1.700  1.400  1.850  1.650  1.200  16.650  

55 0  0  0  32  61  33  0  206  0  340  205  22  899  

56 528  456  412,5  739,5  720  660  420  540  552  720  635  614  6.996  
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57 0  0  0  3  0  1  0  5  0  6  0  1  16  

58 2.000  4.000  4.500  4.500  5.000  5.500  6.000  5.000  5.500  0  5.000  19.000  66.000  

59 12  10  7  20  10  16  13  1  13  17  4  18  141  

60 72  216  288  288  504  288  216  360  384  432  360  696  4.104  

61 600  800  2.200  1.600  2.000  1.600  1.000  2.600  1.400  3.400  1.600  2.600  21.400  

62 8  0  0  3  0  2  1  0  0  2  0  3  19  

63 44  34  34  26  43  30  28  48  30  36  41  38  432  

64 5.270  6.180  7.550  7.350  8.100  5.200  5.270  8.470  6.510  10.340  7.150  6.710  84.100  

65 0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  6  9  

66 7  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  10  

67 0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  6  

68 2  1  1  1  1  0  0  1  1  2  1  3  14  

69 750  750  150  1.050  750  0  450  1.500  750  750  750  0  7.650  

70 12  12  42  42  60  60  72  66  42  54  36  0  498  

71 15  0  15  5  15  10  5  15  0  10  10  5  105  

72 0  1  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0  5  

73 0  0  1  0  0  0  1  4  0  2  0  0  8  

74 300  500  500  500  600  500  450  580  350  900  770  300  6.250  

75 18.000  20.000  18.000  16.000  18.000  26.000  15.000  32.000  18.800  24.700  22.300  7.200  236.000  

76 0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  1  5  

77 0  8  7  10  15  0  10  5  0  15  15  5  90  

78 1.600  2.000  2.800  1.600  800  2.400  2.000  1.600  2.400  3.600  2.000  3.600  26.400  

79 1  4  3  5  15  0  10  2  10  2  31  5  88  

80 600  950  1.100  700  1.250  750  700  1.050  700  950  850  850  10.450  

81 230  160  280  200  260  340  260  340  140  300  360  340  3.210  

82 24  12  72  36  84  84  48  24  24  84  60  48  600  

83 12  12  48  42  72  60  72  54  42  54  36  0  504  

84 0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  4  

85 216  324  324  288  360  360  288  0  72  540  180  900  3.852  

86 768  864  1.824  1.248  1.824  1.248  2.016  624  80  560  240  80  11.376  
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87 0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  0  0  5  

88 5  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  4  12  

89 72  72  72  72  144  72  108  108  36  60  108  120  1.044  

90 0  1  1  0  0  1  0  1  0  2  2  0  8  

91 0  1  3  2  4  0  0  4  1  2  5  0  22  

92 12  24  36  36  60  0  48  36  36  60  0  24  372  

93 0  0  0  2  0  0  1  0  0  1  0  0  4  

94 0  0  0  0  0  0  1  2  0  8  1  1  13  

95 6  25  52  18  18  48  39  23  18  12  46  16  321  

96 134  224  256  228  243  225  224  264  216  288  120  312  2.734  

97 90  120  180  150  180  30  120  150  120  150  150  200  1.640  

98 0  0  5  10  0  10  0  0  0  0  0  0  25  

99 2  1  1  2  0  0  0  2  0  0  2  0  10  

100 2.180  1.940  1.920  1.120  1.280  1.280  1.280  960  880  1.600  1.920  2.240  18.600  

101 0  0  0  0  3  1  7  8  0  3  0  6  28  

102 0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  3  

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar 
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APÊNDICE D - CONSUMO MENSAL DE MEDICAMENTOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 

 

Tabela 08 – Consumo mensal no exercício financeiro de 2012 de medicamentos classificação A do SAF 

Seq. jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. Total 

1 1.310 840 1.420 1.060 1.020 1.100 1.330 1.410 1.200 1.570 1.050 1.170 14.480 

2 429 288 408 392 420 240 300 480 300 325 435 360 4.377 

3 0 0 10 20 50 80 40 70 40 30 40 20 400 

4 2 0 9 1 2 4 2 6 2 4 4 4 40 

5 20 24 47 44 52 34 51 40 17 40 42 44 455 

6 495 0 425 500 350 450 550 624 401 110 560 700 5.165 

7 12 60 24 36 12 12 24 12 24 24 36 24 300 

8 5.880 7.740 7.020 7.020 7.740 8.400 7.140 8.100 7.980 10.920 10.140 9.000 97.080 

9 150 170 310 295 290 305 220 265 110 420 285 270 3.090 

10 4.350 4.590 4.920 5.580 6.210 5.220 4.800 5.700 4.170 6.060 5.220 4.230 61.050 

11 0 12 6 12 0 0 2 31 0 12 6 4 85 

12 750 825 750 975 1.225 1.175 950 725 900 1.300 1.150 1.500 12.225 

13 1.320 1.530 2.830 2.660 2.520 1.680 3.030 2.760 1.740 3.810 3.780 3.540 31.200 

14 141 200 100 210 236 310 224 110 154 110 148 130 2.073 

15 30 55 25 60 50 76 34 0 115 117 80 28 670 

16 10 40 50 20 70 50 30 0 20 60 60 20 430 

17 420 480 540 460 540 510 390 510 400 500 600 400 5.750 

18 500 560 1.100 1.140 440 440 660 760 960 720 840 920 9.040 

19 10 150 140 130 160 170 140 220 160 180 820 500 2.780 

20 1.120 1.232 1.648 960 1.856 1.328 1.280 1.552 1.040 1.184 1.040 1.344 15.584 

21 20 0 75 78 125 121 111 131 85 164 130 45 1.085 

22 0 0 50 66 84 92 8 79 71 110 100 40 700 

23 1.600 1.100 2.100 2.300 1.200 795 3.555 2.500 2.000 2.200 1.200 2.600 23.150 

24 125 200 175 250 300 300 200 300 50 475 225 325 2.925 

25 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0 200 50 650 

26 40 60 80 80 50 80 10 140 80 20 60 100 800 

27 200 450 550 700 600 650 700 650 500 700 800 500 7.000 

28 120 120 60 120 60 120 60 60 120 120 60 60 1.080 

29 2.500 3.500 100 1.500 1.800 2.000 1.500 1.300 2.700 4.500 1.600 2.200 25.200 
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30 155 284 544 560 340 445 630 460 380 385 690 110 4.983 

31 0 30 0 100 50 0 45 35 40 90 0 30 420 

32 159 88 152 136 122 144 112 188 60 220 148 134 1.663 

33 0 0 120 160 0 100 70 100 80 120 130 250 1.130 

34 272 496 592 592 672 592 640 672 576 656 736 672 7.168 

35 60 110 0 120 100 60 60 100 20 120 70 200 1.020 

36 118 76 140 92 140 120 80 100 136 160 80 184 1.426 

37 100 25 50 50 0 25 50 50 50 25 0 0 425 

38 4 1 9 11 2 6 5 8 4 4 6 6 66 

39 240 780 900 1.020 810 570 510 780 330 610 540 430 7.520 

40 0 20 60 49 90 30 70 79 0 40 52 30 520 

41 240 480 480 80 320 240 480 400 400 960 800 960 5.840 

42 2.300 2.700 3.000 4.200 3.900 3.400 4.000 3.700 2.800 4.900 5.400 4.500 44.800 

43 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 20 0 50 

44 5.200 4.400 5.000 6.100 5.500 6.300 5.200 5.200 5.000 6.000 6.100 7.100 67.100 

Fonte: elaborado pelo autor com dados extraídos do Sistema MV2000 Gestão Hospitalar



90 

 

APÊNDICE E – MÉDIA MENSAL, ESTOQUE DE SEGURANÇA, PONTO DE 
PEDIDO, QUANTIDADE A RESSUPRIR E ESTOQUE MÁXIMO, PARA MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR    

 

Tabela 09 – Lista de material médico hospitalar da classificação A contendo a média mensal, estoque 
de segurança, ponto de pedido, quantidade a ressuprir e estoque máximo 

Seq. Média Mensal 
Estoque de 
Segurança 

Ponto de 
Pedido 

Quantidade a 
Ressuprir 

Estoque 
Máximo 

1 15  8 23 30 38 

2 2  1 3 4 5 

3 1  0 1 2 2 

4 144.000  72.000 216.000 288.000 360.000 

5 1  0 1 2 2 

6 23  11 34 45 57 

7 17  9 26 35 43 

8 7  3 10 13 17 

9 760  380 1.140 1.520 1.900 

10 4  2 6 8 9 

11 28  14 42 56 69 

12 416  208 624 832 1.040 

13 578  289 866 1.155 1.444 

14 1.883  942 2.825 3.767 4.708 

15 14  7 21 28 35 

16 1  0 1 2 2 

17 106  53 159 212 265 

18 6  3 9 12 15 

19 1  1 2 2 3 

20 0  0 1 1 1 

21 6  3 8 11 14 

22 12.854  6.427 19.281 25.708 32.135 

23 10.140  5.070 15.210 20.280 25.350 

24 0  0 0 0 0 

25 2  1 3 5 6 

26 4.947  2.473 7.420 9.893 12.367 

27 0  0 1 1 1 

28 1  1 2 2 3 

29 0  0 1 1 1 

30 0  0 0 0 0 

31 10  5 16 21 26 

32 3.967  1.983 5.950 7.933 9.917 

33 15.500  7.750 23.250 31.000 38.750 

34 18  9 28 37 46 

35 3  1 4 6 7 

36 40  20 60 80 100 

37 47  24 71 94 118 

38 13  7 20 26 33 

39 0  0 0 1 1 

40 2.367  1.183 3.550 4.733 5.917 

41 70  35 105 140 175 

42 6  3 9 12 15 

43 0  0 0 0 0 

44 3  1 4 6 7 

45 1  1 2 2 3 

46 2  1 2 3 4 



91 

 

47 3  1 4 5 6 

48 3  1 4 5 6 

49 3.317  1.658 4.975 6.633 8.292 

50 135  68 203 270 338 

51 2.167  1.083 3.250 4.333 5.417 

52 0  0 0 0 0 

53 1  1 2 3 3 

54 1.388  694 2.081 2.775 3.469 

55 75  37 112 150 187 

56 583  292 875 1.166 1.458 

57 1  1 2 3 3 

58 5.500  2.750 8.250 11.000 13.750 

59 12  6 18 24 29 

60 342  171 513 684 855 

61 1.783  892 2.675 3.567 4.458 

62 2  1 2 3 4 

63 36  18 54 72 90 

64 7.008  3.504 10.513 14.017 17.521 

65 1  0 1 2 2 

66 1  0 1 2 2 

67 1  0 1 1 1 

68 1  1 2 2 3 

69 638  319 956 1.275 1.594 

70 42  21 62 83 104 

71 9  4 13 18 22 

72 0  0 1 1 1 

73 1  0 1 1 2 

74 521  260 781 1.042 1.302 

75 19.667  9.833 29.500 39.333 49.167 

76 0  0 1 1 1 

77 8  4 11 15 19 

78 2.200  1.100 3.300 4.400 5.500 

79 7  4 11 15 18 

80 871  435 1.306 1.742 2.177 

81 268  134 401 535 669 

82 50  25 75 100 125 

83 42  21 63 84 105 

84 0  0 1 1 1 

85 321  161 482 642 803 

86 948  474 1.422 1.896 2.370 

87 0  0 1 1 1 

88 1  1 2 2 3 

89 87  44 131 174 218 

90 1  0 1 1 2 

91 2  1 3 4 5 

92 31  16 47 62 78 

93 0  0 1 1 1 

94 1  1 2 2 3 

95 27  13 40 54 67 

96 228  114 342 456 570 

97 137  68 205 273 342 

98 2  1 3 4 5 

99 1  0 1 2 2 

100 1.550  775 2.325 3.100 3.875 
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101 2  1 4 5 6 

102 0  0 0 1 1 

Fonte: elaborado pelo autor
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APÊNDICE F - MÉDIA MENSAL, ESTOQUE DE SEGURANÇA, PONTO DE 
PEDIDO, QUANT. A RESSUPRIR E ESTOQUE MÁXIMO, PARA MEDICAMENTOS  

 

Tabela 10 – Lista de medicamentos da classificação A contendo a média mensal, estoque de 
segurança, ponto de pedido, quantidade a ressuprir e estoque máximo 

Seq. Média Mensal 
Estoque de 
Segurança 

Ponto de 
Pedido 

Quantidade a 
Ressuprir 

Estoque 
Máximo 

1 1.207 603 1.810 2.413 3.017 

2 365 182 547 730 912 

3 33 17 50 67 83 

4 3 2 5 7 8 

5 38 19 57 76 95 

6 430 215 646 861 1.076 

7 25 13 38 50 63 

8 8.090 4.045 12.135 16.180 20.225 

9 258 129 386 515 644 

10 5.088 2.544 7.631 10.175 12.719 

11 7 4 11 14 18 

12 1.019 509 1.528 2.038 2.547 

13 2.600 1.300 3.900 5.200 6.500 

14 173 86 259 346 432 

15 56 28 84 112 140 

16 36 18 54 72 90 

17 479 240 719 958 1.198 

18 753 377 1.130 1.507 1.883 

19 232 116 348 463 579 

20 1.299 649 1.948 2.597 3.247 

21 90 45 136 181 226 

22 58 29 88 117 146 

23 1.929 965 2.894 3.858 4.823 

24 244 122 366 488 609 

25 54 27 81 108 135 

26 67 33 100 133 167 

27 583 292 875 1.167 1.458 

28 90 45 135 180 225 

29 2.100 1.050 3.150 4.200 5.250 

30 415 208 623 831 1.038 

31 35 18 53 70 88 

32 139 69 208 277 346 

33 94 47 141 188 235 

34 597 299 896 1.195 1.493 

35 85 43 128 170 213 

36 119 59 178 238 297 

37 35 18 53 71 89 

38 6 3 8 11 14 

39 627 313 940 1.253 1.567 

40 43 22 65 87 108 

41 487 243 730 973 1.217 

42 3.733 1.867 5.600 7.467 9.333 

43 4 2 6 8 10 

44 5.592 2.796 8.388 11.183 13.979 

Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE G – MÉDIA MENSAL, MÉDIA DIÁRIA DE CONSUMO, DESVIO-
PADRÃO SOBRE A MÉDIA DIÁRIA E DESVIO-PADRÃO SOBRE A MÉDIA 
MENSAL PARA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  
 

Tabela 11 – Lista de material médico hospitalar da classificação A contendo a média mensal, a média 
diária de consumo, o desvio-padrão sobre a média diária e o desvio-padrão sobre a média mensal 

Seq. Média Mensal Média Diária 
Desvio-padrão  
(Média Diária) 

Desvio-padrão  
(Média Mensal) 

1 15 0,51 0,78 23,31 

2 2 0,07 0,13 3,93 

3 1 0,03 0,05 1,59 

4 144.000 4.800,00 1.063,92 31.917,51 

5 1 0,03 0,04 1,06 

6 23 0,76 0,84 25,27 

7 17 0,58 0,70 20,98 

8 7 0,22 0,30 8,95 

9 760 25,33 6,33 189,88 

10 4 0,13 0,42 12,68 

11 28 0,93 0,66 19,78 

12 416 13,87 12,10 363,02 

13 578 19,25 4,96 148,70 

14 1.883 62,78 20,78 623,53 

15 14 0,46 0,50 14,87 

16 1 0,03 0,05 1,59 

17 106 3,53 1,17 35,13 

18 6 0,20 0,28 8,35 

19 1 0,04 0,07 2,17 

20 0 0,01 0,03 0,79 

21 6 0,18 0,25 7,43 

22 12.854 428,47 81,61 2.448,23 

23 10.140 338,00 88,31 2.649,16 

24 0 0,01 0,02 0,58 

25 2 0,08 0,11 3,31 

26 4.947 164,89 40,96 1.228,90 

27 0 0,01 0,04 1,15 

28 1 0,03 0,05 1,41 

29 0 0,01 0,03 0,78 

30 0 0,00 0,01 0,29 

31 10 0,35 0,36 10,76 

32 3.967 132,22 50,20 1.505,95 

33 15.500 516,67 137,41 4.122,22 

34 18 0,61 0,44 13,21 

35 3 0,10 0,16 4,80 

36 40 1,33 0,86 25,72 

37 47 1,57 0,50 15,10 

38 13 0,44 0,66 19,92 

39 0 0,01 0,03 0,87 
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40 2.367 78,89 18,77 563,07 

41 70 2,33 0,96 28,92 

42 6 0,19 0,25 7,36 

43 0 0,00 0,01 0,29 

44 3 0,10 0,09 2,61 

45 1 0,04 0,08 2,47 

46 2 0,05 0,09 2,57 

47 3 0,08 0,15 4,58 

48 3 0,08 0,15 4,38 

49 3.317 110,56 43,34 1.300,23 

50 135 4,50 2,97 89,09 

51 2.167 72,22 30,46 913,87 

52 0 0,00 0,01 0,29 

53 1 0,04 0,03 0,87 

54 1.388 46,25 10,15 304,60 

55 75 2,50 3,75 112,42 

56 583 19,43 3,88 116,44 

57 1 0,04 0,07 2,15 

58 5.500 183,33 152,42 4.572,65 

59 12 0,39 0,19 5,72 

60 342 11,40 5,27 158,25 

61 1.783 59,44 27,33 820,01 

62 2 0,05 0,08 2,35 

63 36 1,20 0,23 6,94 

64 7.008 233,61 50,45 1.513,44 

65 1 0,03 0,06 1,86 

66 1 0,03 0,07 2,04 

67 1 0,02 0,04 1,17 

68 1 0,04 0,03 0,83 

69 638 21,25 14,48 434,39 

70 42 1,38 0,77 23,09 

71 9 0,29 0,19 5,69 

72 0 0,01 0,04 1,16 

73 1 0,02 0,04 1,23 

74 521 17,36 5,94 178,14 

75 19.667 655,56 207,03 6.210,89 

76 0 0,01 0,02 0,51 

77 8 0,25 0,19 5,74 

78 2.200 73,33 27,56 826,82 

79 7 0,24 0,29 8,66 

80 871 29,03 6,49 194,77 

81 268 8,92 2,45 73,50 

82 50 1,67 0,88 26,51 

83 42 1,40 0,78 23,45 

84 0 0,01 0,02 0,49 

85 321 10,70 7,68 230,49 
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86 948 31,60 22,83 684,80 

87 0 0,01 0,02 0,67 

88 1 0,03 0,06 1,76 

89 87 2,90 1,01 30,33 

90 1 0,02 0,03 0,78 

91 2 0,06 0,06 1,80 

92 31 1,03 0,67 20,12 

93 0 0,01 0,02 0,65 

94 1 0,04 0,08 2,27 

95 27 0,89 0,51 15,43 

96 228 7,59 1,84 55,31 

97 137 4,56 1,52 45,59 

98 2 0,07 0,13 3,96 

99 1 0,03 0,03 0,94 

100 1.550 51,67 15,90 476,92 

101 2 0,08 0,10 3,06 

102 0 0,01 0,02 0,45 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 07 
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APÊNDICE H - MÉDIA MENSAL, MÉDIA DIÁRIA DE CONSUMO, DESVIO-
PADRÃO SOBRE A MÉDIA DIÁRIA E DESVIO-PADRÃO SOBRE A MÉDIA 
MENSAL PARA MEDICAMENTOS 
 

Tabela 12 – Lista de medicamentos da classificação A contendo a média mensal, a média diária de 
consumo, o desvio-padrão sobre a média diária e o desvio-padrão sobre a média mensal 

Seq. Média Mensal Média Diária 
Desvio-padrão  
(Média Diária) 

Desvio-padrão  
(Média Mensal) 

1 1.207 40,22 6,91 207,34 

2 365 12,16 2,45 73,52 

3 33 1,11 0,84 25,35 

4 3 0,11 0,08 2,42 

5 38 1,26 0,39 11,75 

6 430 14,35 6,71 201,34 

7 25 0,83 0,47 13,97 

8 8.090 269,67 46,57 1.397,05 

9 258 8,58 2,79 83,79 

10 5.088 169,58 23,22 696,60 

11 7 0,24 0,30 8,96 

12 1.019 33,96 8,31 249,35 

13 2.600 86,67 29,10 872,97 

14 173 5,76 2,12 63,65 

15 56 1,86 1,20 36,02 

16 36 1,19 0,74 22,34 

17 479 15,97 2,22 66,53 

18 753 25,11 8,14 244,11 

19 232 7,72 7,23 217,00 

20 1.299 43,29 8,98 269,36 

21 90 3,01 1,65 49,36 

22 58 1,94 1,29 38,83 

23 1.929 64,31 26,23 786,81 

24 244 8,13 3,63 108,78 

25 54 1,81 2,19 65,57 

26 67 2,22 1,17 35,25 

27 583 19,44 5,29 158,59 

28 90 3,00 1,04 31,33 

29 2.100 70,00 37,55 1.126,54 

30 415 13,84 5,93 177,86 

31 35 1,17 1,13 33,78 

32 139 4,62 1,40 42,13 

33 94 3,14 2,43 73,05 

34 597 19,91 3,99 119,80 

35 85 2,83 1,75 52,48 

36 119 3,96 1,15 34,46 

37 35 1,18 0,97 29,11 

38 6 0,18 0,09 2,84 

39 627 20,89 7,86 235,66 

40 43 1,44 0,96 28,94 

41 487 16,22 9,41 282,24 

42 3.733 124,44 31,28 938,41 

43 4 0,14 0,22 6,69 

44 5.592 186,39 24,72 741,57 

Fonte: elaborado pelo autor a partir da Tabela 08 
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APÊNDICE I – ESTOQUE DE SEGURANÇA, PONTO DE PEDIDO, LOTE 
ECONÔMICO DE COMPRAS E ESTOQUE MÁXIMO, PARA MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR  

 

Tabela 13 – Lista de material médico hospitalar da classificação A contendo o estoque de segurança, 
ponto de pedido, lote econômico de compras e o estoque máximo 

Seq. 
Estoque de 
Segurança 

Ponto de 
Pedido 

Lote Econômico de 
Compras 

Estoque 
Máximo 

1 70 85 6 76 

2 12 14 1 13 

3 5 6 0 5 

4 95.753 239.753 74.124 169.877 

5 3 4 0 4 

6 76 98 12 88 

7 63 80 11 74 

8 27 34 4 31 

9 570 1.330 578 1.147 

10 38 42 3 41 

11 59 87 23 82 

12 1.089 1.505 354 1.443 

13 446 1.024 509 955 

14 1.871 3.754 1.699 3.570 

15 45 59 13 57 

16 5 6 1 6 

17 105 211 103 208 

18 25 31 6 31 

19 7 8 1 8 

20 2 3 0 3 

21 22 28 6 28 

22 7.345 20.199 13.511 20.856 

23 7.947 18.087 10.858 18.806 

24 2 2 0 2 

25 10 12 2 12 

26 3.687 8.633 5.762 9.449 

27 3 4 0 4 

28 4 5 1 5 

29 2 3 0 3 

30 1 1 0 1 

31 32 43 13 45 

32 4.518 8.485 4.918 9.436 

33 12.367 27.867 19.528 31.895 

34 40 58 24 64 

35 14 17 4 18 

36 77 117 53 130 

37 45 92 62 108 

38 60 73 18 77 

39 3 3 0 3 
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40 1.689 4.056 3.267 4.956 

41 87 157 99 185 

42 22 28 8 30 

43 1 1 0 1 

44 8 11 4 12 

45 7 8 2 9 

46 8 9 2 10 

47 14 16 4 18 

48 13 16 4 17 

49 3.901 7.217 5.375 9.276 

50 267 402 224 491 

51 2.742 4.908 3.609 6.351 

52 1 1 0 1 

53 3 4 2 5 

54 914 2.301 2.399 3.313 

55 337 412 130 467 

56 349 932 1.022 1.371 

57 6 8 2 9 

58 13.718 19.218 9.859 23.577 

59 17 29 21 39 

60 475 817 629 1.103 

61 2.460 4.243 3.285 5.745 

62 7 9 3 10 

63 21 57 68 89 

64 4.540 11.549 13.470 18.010 

65 6 6 1 7 

66 6 7 2 8 

67 4 4 1 4 

68 3 4 2 5 

69 1.303 1.941 1.257 2.560 

70 69 111 83 152 

71 17 26 18 35 

72 3 4 1 4 

73 4 4 1 5 

74 534 1.055 1.067 1.602 

75 18.633 38.299 40.624 59.257 

76 2 2 1 2 

77 17 25 16 33 

78 2.480 4.680 4.724 7.204 

79 26 33 16 42 

80 584 1.455 1.888 2.473 

81 221 488 584 804 

82 80 130 109 189 

83 70 112 93 163 

84 1 2 1 2 

85 691 1.012 715 1.406 
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86 2.054 3.002 2.119 4.173 

87 2 2 1 3 

88 5 6 2 8 

89 91 178 198 289 

90 2 3 2 4 

91 5 7 4 10 

92 60 91 71 132 

93 2 2 1 3 

94 7 8 3 9 

95 46 73 62 109 

96 166 394 531 697 

97 137 273 321 458 

98 12 14 5 17 

99 3 4 2 5 

100 1.431 2.981 3.735 5.166 

101 9 11 6 15 

102 1 2 1 2 

Fonte: elaborado pelo autor 
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APÊNDICE J - ESTOQUE DE SEGURANÇA, PONTO DE PEDIDO, LOTE 
ECONÔMICO DE COMPRAS E ESTOQUE MÁXIMO, PARA MEDICAMENTOS  

 

Tabela 14 – Lista de medicamentos da classificação A contendo o estoque de segurança, ponto de 
pedido, lote econômico de compras e o estoque máximo 

Seq. 
Estoque de 
Segurança 

Ponto de 
Pedido 

Lote Econômico de 
Compras 

Estoque 
Máximo 

1 622 1.829 668 1.290 

2 221 585 213 434 

3 76 109 20 96 

4 7 11 2 9 

5 35 73 26 62 

6 604 1.034 341 945 

7 42 67 20 62 

8 4.191 12.281 7.054 11.246 

9 251 509 226 477 

10 2.090 7.177 4.903 6.993 

11 27 34 7 34 

12 748 1.767 1.055 1.803 

13 2.619 5.219 3.226 5.845 

14 191 364 226 417 

15 108 164 76 184 

16 67 103 50 117 

17 200 679 707 907 

18 732 1.486 1.142 1.875 

19 651 883 357 1.008 

20 808 2.107 2.064 2.872 

21 148 238 150 299 

22 117 175 98 214 

23 2.360 4.290 3.301 5.661 

24 326 570 432 758 

25 197 251 98 294 

26 106 172 122 228 

27 476 1.059 1.084 1.560 

28 94 184 171 265 

29 3.380 5.480 4.139 7.518 

30 534 949 858 1.392 

31 101 136 75 176 

32 126 265 298 424 

33 219 313 211 430 

34 359 957 1.354 1.714 

35 157 242 193 350 

36 103 222 272 375 

37 87 123 84 171 

38 9 14 13 22 

39 707 1.334 1.493 2.200 

40 87 130 105 192 

41 847 1.333 1.187 2.033 

42 2.815 6.549 9.409 12.225 

43 20 24 11 31 

44 2.225 7.816 14.319 16.544 

Fonte: elaborado pelo autor 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL DA DIRETORIA DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO DO HUOL, AUTORIZANDO A COLETA DE DADOS E A 
CITAÇÃO DO NOME DA INSTITUIÇÃO NA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA ASSINADA PELO DIRETOR DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO DO HUOL, AUTORIZANDO A REALIZAÇÃO DA 
PESQUISA   

 
 


