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Introdução
O presente projeto teve como objetivo avaliar o processo de 
rotina de abastecimento da farmácia do centro cirúrgico, com 
relação a materiais e medicamentos, por meio do método de 
revisão das políticas de estoque, demonstrando assim, o 
excesso de estoque encontrado na farmácia do centro 
cirúrgico. Foram consideradas no desenvolvimento deste 
projeto as análises das demandas diárias dos procedimentos 
realizados no centro cirúrgico, para poder assim mapear o 
consumo dos materiais e medicamentos. Os conceitos 
utilizados foram: revisão dos estoques aplicando a classificação 
das curvas “ABC” e “XYZ”; avaliação do método mais adequado 
de reposição dos estoques utilizando as metodologias de ponto 
de reposição; controle de estoque utilizando o sistema máximo 
e mínimo e estoque de segurança.

Metodologia
A partir de dados extraídos do sistema ERP, foi analisado quais 
metodologias seriam mais eficazes no gerenciamento do 
estoque da farmácia do centro cirúrgico. Assim foi aplicado 
metodologias como; curvas ABC e XYZ que trouxe uma 
segurança quanto a decisão do abastecimento por valores em 
estoque e criticidade dos itens. Após a aplicação das curvas foi 
feito junção de ambas em uma matriz (Tabela 1), com essa 
junção conseguiu-se evidenciar os itens com potencial de 
melhoria. Finalizando verificou-se os custos e os indicadores de 
estoque, e foi decidido por implantar a metodologia de 
abastecimento pelo sistema mínimo e máximo.

Objetivos
Estabelecer um modelo de abastecimento para farmácia do 
centro cirúrgico, que traga um bom resultado, sem acúmulos de 
materiais e medicamentos, porém de forma suficiente para o 
bom atendimento de todos os pacientes.

Resultados
A aplicação do projeto resultou em um abastecimento seguro 
com resultados positivos, sendo que agora a farmácia do centro 
cirúrgico está com estoque suficiente para o atendimento de 
todos os procedimentos cirúrgicos no período sem desperdícios 
e com segurança para o paciente. Além de toda a credibilidade 
para o bom atendimento o resultado mostra redução no saldo 
em estoque (Tabela 2), o que faz reduzir os lotes de compras.

Conclusões
O objetivo de alcançar o modelo ideal de gerenciamento de 
estoques para a farmácia do centro cirúrgico foi positivo. Após 
estudos feitos quanto ao tópicos abordados na revisão 
bibliográfica, conseguiu-se de fato aplicar métodos eficazes 
para gerir um estoque tão complexo como é um estoque de 
abastecimento de um centro cirúrgico. Outro ponto positivo 
com a implantação do projeto foi a classificação da curva XYZ, 
processo esse inovador para o hospital. O resultado final trouxe 
uma redução quando comparado ao mês anterior a 
implantação de 17,1 % ou seja, R$46.453,28 no valor de itens 
armazenados. Projeta-se que com essa redução no saldo em 
estoque na farmácia do centro cirúrgico, possa ser reduzido os 
lotes de compras futuras. Isso resultara uma redução nos 
custos com compras de materiais e medicamentos ao longo dos 
meses.
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