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RESUMO

A gestão dos custos das organizações de saúde tem um papel estratégico já que, com o tempo, os
recursos financeiros a elas destinados tornamse escassos e o tratamento das doenças fica mais
oneroso. Os altos custos dos serviços de saúde têm entre seus componentes os remédios que, a nível
hospitalar, compõem o estoque das farmácias dessas instituições. Há que se dispensar atenção aos
estoques de medicamentos quando o objetivo é reduzir custos, a fim de viabilizar o exercício
profissional da medicina e garantir a sobrevivência econômica dos hospitais. Contudo, observase a
existência de lacunas significativas entre as teorias abordadas no setor acadêmico e as práticas
utilizadas pelos administradores hospitalares, especialmente quanto aos modelos gerenciais. Nesse
cenário, o objetivo do Estudo de Caso dessa pesquisa é apresentar uma abordagem à administração dos
estoques das farmácias hospitalares, através do emprego de ferramentas gerenciais já utilizadas com
sucesso na manufatura: enfatizamse os processos de Padronização, Classificação ABC e o Método de
Suavização Exponencial como modelo de previsão de demandas. Através de uma pesquisa
quantitativa observouse a redução do Nível dos estoques de Medicamentos da ordem de 23,07% com
o processo de Seleção de medicamentos; o Método de Suavização Exponencial aplicado às séries
históricas de medicamentos observadas indica a possibilidade sua utilização na área da saúde. A
necessidade de mudanças na gestão dos custos das organizações hospitalares é imperiosa: a inovação
dos processos gerenciais da farmácia hospitalar é um dos desafios atuais, já que seu resultado se traduz
em significativa redução de custos e otimização dos serviços prestados pelo hospital. Observase que
menores estoques significam menores custos e a redução dos estoques das farmácias hospitalares,
através do emprego de técnicas gerenciais inovadoras, agrega benefícios às organizações de saúde.
Esse Estudo de Caso mostra a viabilidade da aplicação de processos gerenciais específicos na
administração da farmácia hospitalar.
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