
“Gestão da Saúde Filantrópica: Legado que 
inspira, futuro que transforma” 

Cadeia de Suprimentos 
 Compras, Almoxarifado e Farmácia 



TRADIÇÃO
INOVADORA
Preservação da cultura e dos marcos
históricos de um hospital centenário, mas
que sabe se reinventar para evoluir
continuamente.

ACOLHIMENTO
É na relação humana do toque e do olhar
que se dá a mais profunda medicina.

VERDADE
A confiança é o nosso meio e a credibilidade
nosso fim.
Somos íntegros com nós mesmos e com o
mundo à nossa volta.

PROTAGONISMO
COLABORATIVO
O hospital é um organismo vivo. Cada um
precisa exercer seu papel, mas sobretudo ter
iniciativa, se enxergar no outro e trabalhar
em conjunto

SEGURANÇA DO
PACIENTE

Atenção e precisão para entregar o
essencial para nossos pacientes:
segurança.

NOSSOS VALORES



Hospital privado sem fins lucrativos
Fundado por uma comunidade de alemães, austríacos e suíços em 1897:

96 mil m2

      350 leitos
Pronto atendimento 24h
Internação e UTI
Centro cirúrgico
Centro de especialidades

Unidade Paulista      Unidade Vergueiro
36,5 mil m2
      323 leitos
Internação e UTI
Centro cirúrgico
Pronto atendimento 24h
Centro de Especialidades

3,3 mil
colaboradore

s

4.517
médicos 

cadastrados 
ativos

136 mil 
m²
Área 

construída



GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS

Missão
Planejar e administrar de modo eficaz todo o processo de aquisição de insumos e serviços, recebimento, 

armazenamento e distribuição de materiais nas diversas unidades assistenciais e administrativas da matriz e 
filiais, visando reduzir custos sem comprometer a qualidade do cuidado e segurança dos clientes

Visão 
Atender as 

necessidades da 
instituição 

relacionadas à 
gestão de 

suprimentos, em 
sua totalidade.

Valores

• Transparência
• Comprometimento
• Respeito
• Ética
• Qualidade



Processos integrados por sistemas
Planejamento
Fornecedores

OPME
Cobrança 



Eficiência

Porque chegamos a 206 dias sem ruptura de 
estoque?

1 - FOCAR NOS PRODUTOS 
ESSENCIAIS: 

PRIORIZAR A ANÁLISE E O 
PLANEJAMENTO DE ITENS CRÍTICOS

2 - ANALISAR AS PRÓXIMAS 
DEMANDAS:

MESMO QUE SEJA A CURTO PRAZO 
AS PROXIMAS DEMANDAS DÃO UMA 

IDEIA DO CENÁRIO FUTURO E O 
QUE PODE SER FEITO.

3 - IDENTIFICAR COM 
ANTECEDENCIA OS GAP’S DO 

RESSUPRIMENTO:
SALDO FIDEDIGNO, CAPACIDADE DO 
FORNECEDOR, TAXA DE CONSUMO 

E PADRÕES DE DEMANDA DOS 
ITENS DEVEM SER SEMPRE 

ANALISADOS .

4 -  ENXERGAR TODO CENÁRIO DE 
SUPRIMENTOS:

AMPLIAR A VISÃO DE OFERTA E 
DEMANDA DOS INSUMOS PARA 

VÁRIOS SISTEMAS DE SAÚDE  E NÃO 
APENAS INTERNAMENTE.

AÇÕES NA CADEIA 
DE SUPRIMENTOS



AUTOMAÇÃO

• Sobre o projeto
• Benefícios
• Macro Escopo
• Processo

• Recebimento
• Adequação
• Armazenamento
• Distribuição



O projeto Automação envolve melhorias e automatizações de processos, nas áreas de Almoxarifado e 
Farmácia Central, para produtos de  atendimento aos Pacientes (Medicamentos ou Materiais voltados ao 

paciente), incluindo o uso do ROWA para medicamentos de alto custo, Unitarizados e In natura, 
propiciando eficiência no processo, qualidade e segurança ao Paciente

• Redução de erros e aumento de acuracidade;

• Redução de tempo improdutivo;

•  Atendimento de urgências com maior rapidez 
e confiabilidade;

•  Redução do tamanho do estoque;

•  Atendimento de todos os setores todos os 
dias;

•  Aumento da produtividade;

• Segurança, organização e confiabilidade no processo;

•  Redução de erros de separação;

•  Redução de devoluções dos setores;

• Facilitar a gestão de tarefas;

• Reduz tempo de treinamento de equipe;

• Maior rastreabilidade e monitoramento do processo

SOBRE O PROJETO

OBJETIVOS DO PROJETO



• Otimizar o tempo de atendimento ao Paciente
• Otimização do fluxo logístico
• Otimização da capacidade de armazenamento
• Reduzir retrabalhos da equipe de Almoxarifado e Farmácia Central
• Aumentar a segurança no processo assistencial e logístico
• Rastreabilidade de processo e produto
• Garantir Segurança patrimonial na dispensação de medicamentos e materiais 
• Maior Padronização e controle de processos
• Ampliar Integração entre colaboradores do Almoxarifado e Farmácia Central
• Obter Melhoria no processo de Inventário

BENEFÍCIOS



MACRO ESCOPO



RECEBIMENTO ADEQUAÇÃO ARMAZENAMEN
TO DISTRIBUIÇÃO

-Acondicionamento da carga 
em caixas plásticas 
específicas com código de 
barras.
-Item vinculado ao código de 
barras da caixa.
-Descem ao estoque via 
elevador de carga e esteira.

-Medicamentos que precisam 
ser adequados, são 
deslocados na esteira para a 
área da etiquetagem .
-Impressão de etiquetas via 
WMS com informações de lote 
e validade.

-Armazenamento realizado via 
coletor de dados integrado 
com o sistema.

-Feita leitura do código de 
barras da caixa plástica, 
reconhecendo o endereço que 
o item deve ser armazenado.

-Pedido é vinculado com caixa 
plástica via código de barras.
-Caixa plástica entra na linha 
de separação (esteira) e é 
deslocada para postos de 
acordo com o endereçamento 
dos itens.
-Separação via “picking by 
light” e leitura de código de 
barras.

PROCESSO



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



O escopo do gerenciamento da cadeia de suprimentos engloba as 
seguintes etapas:

1 • Administração de bens de insumo

2 • Seleção e incorporação de insumos (Padronização)

3 • Fornecedores (Qualificação de fornecedores)

4 • Planejamento de insumos, quantidades e escalonamento de entregas

5
• Aquisição

6 • Recebimento

7 • Adequação (Emissão de etiqueta ou cadastro de/para)

8
• Armazenamento (Análise por tipo de cliente Estoque X Venda), ajustes dos estoques mínimos para 
reposição 

9 • Distribuição (Separação e entrega)

10 • Execução em conta/consumo

ETAPAS



Objetivos:

Diminuir o valor de estoque. 

Reduzir itens em excesso.

Assegurar o abastecimento nos demais 
setores atendendo a demanda sem 
comprometer os níveis de estoque.

Otimizar a verba institucional, garantindo 
estoque desejável e mais recursos 
financeiros para novos investimentos.

ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE CONSUMO



SELEÇÃO E INCORPORAÇÃO DE INSUMOS - 
PADRONIZAÇÃOIndicador de Quantidade de Itens Padronizados – Unidade 

Paulista



Indicador de Quantidade de Itens Padronizados – Unidade 
Vergueiro 

SELEÇÃO E INCORPORAÇÃO DE INSUMOS - 
PADRONIZAÇÃO



Teste de Produtos – Setor de Avaliação e Padronização de 
Materiais

A partir da notificação 
do fabricante/distribuidor é 

avaliado nosso portfólio 
de produto, rotina(s) e

 possibilidades
disponíveis no mercado.

Essa solicitação poderá
partir do 

Serviço de Enfermagem,
Corpo Clínico, 

Setor de Compras,
Farmácia, Engenharia 
Clínica, Fisioterapia, 

Nutrição, 
Serviços Gerais, etc.

Essa solicitação poderá 
ser feita por problemas 

do produto 
atualmente utilizado não 

se adequar à 
mudança de 

protocolo/rotina. 

1. Solicitação 
Interna

2.Falta/descontinuação de 
produto padronizado

3. Mudança de rotina

ou ou

Setor de Avaliação e Padronização de 
Materiais:

- Registro da solicitação.  
- Analise do pedido (pesquisa de mercado, 

necessidade de pareceres de setores 
específicos, 

analise da documentação).
- Apresentação do(s) produto(s) ao setor 

solicitante
 e/ou Comitê de Padronização (se tempo hábil).

O Setor de APM entra 
em contato com o 

fornecedor solicita as
amostras

Produto considerado 
“adequado”

para teste após a Pré-avaliação.

Teste de um 
produto 

específico

- Elaboração do Parecer 
Técnico,

- Solicitação de treinamento 
s/n,

- Entrega do material para 
inicio

dos testes.

O Setor de APM
comunica ao solicitante, inicia 
nova pesquisa de mercado ou

finaliza o processo caso se 
trate de produto específico.

Produto considerado “não 
adequado”

para teste após a Pré-avaliação.

SELEÇÃO E INCORPORAÇÃO DE INSUMOS - 
PADRONIZAÇÃO



EXECUÇÃO EM CONTA/CONSUMO
Setor Avaliação e Padronização de Materiais



Tecnovigilância - Notificação Interna

O setor deverá preencher a

FICHA DE NOTIFICAÇÃO EM TECNOVIGILÂNCIA (anexo da rotina APM001)

e enviá-la juntamente com o(s) produto(s) e a(s) embalagem(ns) ao 

SETOR DE AVALIAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS

1. Identificação do problema

3. Análise da notificação

A  notificação é registrada em planilha (data, 
setor, código do produto, descrição do produto, 
fabricante, distribuidor, ocorrência, quantidade, 

número de lote).

Caso pontual

2. Setor de Aval. e Padron. de Materiais

ATENÇÃO - O(s) produto(s) que tenha(m) tido 
contato direto com o paciente e/ou fluídos 

orgânicos deve(m) ser desprezado(s) seguindo 
as orientações para descarte e encaminhar ao 

Setor de Aval. e Padron. de Materiais somente a 
notificação por escrito.

Caso recorrente

Ao receber a reposição da empresa, o Setor de 
APM realizará a reposição junto ao setor 

reclamante.

O Setor de  APM entrará em contato com a 
empresa, comunicando a ocorrência e 

solicitando a reposição do material bem como 
um parecer por escrito sobre o problema 

ocorrido.

Análise do(s) lote(s) que apresentou(ram) 
desvio de qualidade, solicitar o recolhimento 

do(s) mesmo(s) e segregação no almoxarifado 
para futura troca/devolução ao 

fabricante/distribuidor.

O Setor de  APM entrará em contato com a 
empresa, comunicando a ocorrência e 

solicitando a reposição do material bem como 
um parecer por escrito sobre o problema 

ocorrido.

O Setor de APM realizará o bloqueio no sistema 
do(s) lote(s) afetado(s) para futuras entregas.

SELEÇÃO E INCORPORAÇÃO DE INSUMOS - 
PADRONIZAÇÃO



Setor Avaliação e Padronização de Materiais

SELEÇÃO E INCORPORAÇÃO DE INSUMOS - 
PADRONIZAÇÃO



Segmentos 
Avaliados:

GAFO 
MED/MAT
Nutrição

Engenharia

FORNECEDORES – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES



Indicador Dias de Estoque  

Status: Aumento dos 

dias de estoque com 

relação ao mês de março 

devido a atualização da 

CIMAD.

Fórmula:

Fórmula:     (Valor 

Estoque /Valor 

Consumo)x Dias no mês.

Valor extraído do Tasy.

Meta: 28 dias

Limite: 30dias

PLANEJAMENTO DE INSUMOS, 
QUANTIDADE E ESCALONAMENTOS DE ENTREGAS

META 
23 DIAS

DIAS DE ESTOQUE 
ABRIL = 21 dias



Figura 1

Planejamento realizado através de ferramenta de gestão de estoques (GTPlan), 
na Figura 1 estão apresentados quesitos conquistados com essa melhoria:

PLANEJAMENTO DE INSUMOS, 
QUANTIDADE E ESCALONAMENTOS DE ENTREGAS



PLANEJAMENTO DE INSUMOS, 
QUANTIDADE E ESCALONAMENTOS DE ENTREGAS



• Organização da rotina do planejamento e 
direcionamento das atividades do dia-a-dia (figura 
2).

• Parametrização de sugestões de compras para 
aprovação na própria ferramenta, mediante 
necessidade e cenário do hospital (figura 3).

• Criação de politicas para cada segmento e 
atrativa de grupo em estoque (figura 4).

Figura 2

Figura 3
Figura 4

PLANEJAMENTO DE INSUMOS, 
QUANTIDADE E ESCALONAMENTOS DE ENTREGAS



Planejamento através da metodologia VMI 
(Figura 5), que é uma gestão de 
fornecimento e planejamento em parceria 
entre HAOC e fornecedor. Formato no qual 
tem finalidade de melhorar o atendimento 
do fornecedor, reduzir custos do estoque e 
capital de giro, reduzir faltas e excessos do 
estoque.

Figura 5

No VMI, o fornecedor tem acesso a dados 
relativos à movimentação dos estoques do 
cliente, e assume o compromisso sobre os 
reabastecimentos.

AQUISIÇÃO



Indicador VMI – Quantidade de Fornecedores e itens aderidos – 
Unidade Paulista

Status:
Redução da quantidade 
de itens aderidos via 
VMI, o número de 
fornecedores 
cadastrados se 
manteve igual ao mês 
anterior.

Fórmula: 
Soma de fornecedores 
e de itens aderidos ao 
VMI.

AQUISIÇÃO



Cadastro das 
perguntas desejadas.

Criação das 
respostas para cada 
pergunta.

Campos para explicações das 
perguntas. Aparece em caso de 
dúvida na hora do preenchimento.

Ranking de Fornecedores

RECEBIMENTO – AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES



Ranking de Fornecedores

Visualizar mais 
detalhadamente as 
penalidades do fornecedor.

Notas  da Avaliação 
Quantitativa Nota qualitativa 

(Check-list)
Nota Final

RECEBIMENTO – AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES



Modelo de Carta para Ser Enviada ao Fornecedor Periodicamente.

Notas do Fornecedor

Itens em que o fornecedor foi penalizado. Caso tenha sido 
penalizado incorretamente é  possível modificar na aba “Alterar 
Nota Fiscal”.

RECEBIMENTO – AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES



Indicador - Ranking de Fornecedores – GTPlan – Unidade Paulista

Status:

Ranking da Avaliação de 
Fornecedores a partir do 
Check-List realizado na 
GTPlan dos 10 fornecedores 
mais rentáveis. 

Fórmula: 

Nota de 0-100 calculada a 
partir da avaliação quantitativa 
e qualitativa na ferramenta  de 
avaliação de fornecedores do 
software gestão de estoque.

O Módulo de Avaliação de 
Fornecedores é realizado a 
partir de 4 critérios de 
avaliação quantitativo e 
qualitativo (Entrega, Preço, 
Quantidade e 
Qualidade),conforme 
ponderação parametrizada são 
analisadas individualmente.

RECEBIMENTO – AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES



Indicador Perda por Validade Almoxarifado – 

Status:
Perda por validade de 
R$ 639,66 no 
almoxarifado, no mês 
de ABRIL.

Fórmula: 
Valores da perda dos 
itens baixados/Valor de 
estoque (Tasy) no mês, 
Almoxarifado/Central 
de Abastecimento.

ARMAZENAMENTO

PERDA (R$) 2021 - 2022
 ABRIL

2021  R$          26.205,34
2022 R$          639,66



Indicador Otimização Almoxarifado – 

Status:

Otimização dos itens que 
iriam vencer em Abril 
totalizou R$ 26.284,76 no 
almoxarifado. Principal item 
otimizado foi Zinforo 
(ressarcimento fornecedor).

Fórmula: 

Valores da perda dos itens 
baixados/Valor de 
estoque (Tasy) no mês, 
Almoxarifado/Central de 
Abastecimento.

ARMAZENAMENTO

OTIMIZAÇÃO (R$) 2021 - 
2022

 ABRIL

2021 R$ 65.312,30

2022
 R$     
26.284,76 



Indicador Perda por Quebra e Contaminação – 

Status:
Perda por quebra 
totalizou 
R$840,58 em 
ABRIL no 
Almoxarifado.

Fórmula: 
Valores de quebra 
dos itens 
baixados/Valor de 
estoque (Tasy) no 
mês, 
Almoxarifado/Cent
ral de 
Abastecimento.

ARMAZENAMENTO

PERDA POR QUEBRA (R$)

 ABRIL

2021  R$   578,85

2022  R$   840,58



Indicador Perda por Quebra e Contaminação Institucional – 

Status:

Perda por quebra 
somou R$8056,82 na 
Instituição, totalizando 
uma taxa de 0,036% em 
relação ao valor de 
estoque do mês.

Fórmula: 

Valores da perda dos 
itens baixados/Valor de 
estoque (Tasy) no mês 
em toda a Instituição, 
de acordo com o Centro 
de Custo.

ARMAZENAMENTO



Indicador de Volume de Atendimento – 

Status:

O volume de requisições teve 

diminuição de 6% em relação 

ao mesmo o período de 2021.

Fórmula: 

Soma da quantidade de 
total de requisições 
atendidos no mês (Locais 
de estoque: Almoxarifado 
Central e Kardex).

DISTRIBUIÇÃO (ENTREGA/EXPEDIÇÃO)

6%



Indicador de Volume de Atendimento – 

Status:

Diminuição de 0,38% na 

quantidade de itens 

requisitados ao Almoxarifado 

Central, em relação ao 

mesmo período de 2021.

Fórmula: 
Soma da quantidade de itens 

atendidos no mês no 

Almoxarifado Central.

DISTRIBUIÇÃO (ENTREGA/EXPEDIÇÃO)

0,38%



Indicador de Taxa de Notificações – 

Status:
No mês de MARÇO, a 
taxa de notificações  
para o Almoxarifado 
foi de 0,20% com um 
total de 1 notificação 
para o setor.

Fórmula: 
(Notificações ao 
Almoxarifado/Notificaç
ões Total )*100

DISTRIBUIÇÃO (ENTREGA/EXPEDIÇÃO)



Status:

Taxa SLA de itens não 
atendidos de 2% no mês de 
ABRIL, valor se manteve em 
comparação ao mês  
anterior.

Fórmula: 

(Quantidade de itens não 
atendidos mês/Quantidade 
total mês) x 100

Indicador de Taxa (%) de Itens Não Atendidos – SLA – 

EXECUÇÃO EM CONTA/CONSUMO

% SLA ABRIL = 2%

META 
5%




