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RESUMO

Introdução: No ciclo da assistência farmacêutica a aquisição de
medicamentos e materiais médico-hospitalares é uma das principais
atividades, visto que os mesmos são fundamentais para a assistência ao
paciente. Nesse ciclo o quanto se comprar é de suma importância para
evitar desabastecimento, aquisição desnecessária, perda por prazo de
validade e desperdício de recursos financeiros. Baseando-se na análise
técnica do consumo médio destes insumos subsidiado por um sistema de
gestão de estoque eficiente se obtem informações necessárias para o
processo de compra. Descrição do Caso/Experiência: A Unidade de
Pronto Atendimento de Neópolis, conta com 19 leitos e atende uma média
de 3.500 a 4.000 pacientes/mês. É abastecida mensalmente pelo Centro
de Abastecimento e Distribuição de Insumos e Medicamentos – CADIM. A
unidade não possui um programa de gestão de estoque informatizado,
fazendo uso de ficha de prateleira e planilha excel desde julho 2010, com
a chega de um farmacêutico. A ausência de informações sobre o consumo
médio dificulta o planejamento e ressuprimento, que era realizado de
forma aleatória. Diante desse problema se pensou na utilização de
planilha Excel como ferramenta para auxiliar na estimativa do consumo
médio anual e mensal dos insumos utilizados na unidade.
Desenvolvimento e Intervenções: O programa Excel, um editor de
planilhas para computadores, com recursos que incluem ferramentas de
cálculo e de construção de tabelas foi utilizado na construção da planilha
de consumo médio mensal geral e por setor. A planilha se apresenta da
seguinte forma: na vertical foi listado todos os itens padronizados
(planilha medicamentos e planilha materiais) na horizontal a data do mês.
Cada data é subdividida em duas colunas: solicitado e atendido. No final
da planilha são mais três colunas: total solicitado, total atendido e
demanda reprimida. A última planilha é um consolidado de todas as
planilhas anteriores que é formada por duas colunas para cada unidade
com solcitado e atendido e ao final uma coluna para total solicitado, total
atendido e demanda reprimida. A planilha de cada setor é interconectada
com a tabela consolidado mensal que é automaticamente preenchida com
o somatório mensal de cada setor. Ao final se tem a visão do quantitativo
dispensado para cada unidade assistencial e administrativa e o total
dispensado mensalmente para o hospital. Com base nos dados fornecidos
pela planilha Excel é possível, com certo grau de confiabilidade, o
planejamento para licitação e a solicitação de insumos mensalmente para
o CADIM. Considerações finais: As ferramentas de gestão de estoque
são impressindíveis para um planejamento adequado na logística da
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farmácia hospitalar. O uso da planilha Excel fornece informações
necessárias que norteiam na tomada de decisões auxiliando nas
projeções, minimizando as falhas, assegurando o abastecimento e
garantindo segurança no atendimento ao paciente.  
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Recursos da Assistência à Saúde, Logística, Serviço
de Farmácia Hospitalar
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