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RESUMO

Atualmente, a grande maioria das organizações de saúde tem sido criticada devido aos altos custos e baixa eficiência e estão enfrentando uma 
situação crítica agravada pela demanda reprimida de atendimentos e o envelhecimento da população. A disponibilidade de medicamentos é um 
dos indicadores mais claros de que uma organização de saúde está trabalhando de maneira eficiente. Medicamentos representam uma grande 
parcela dos custos nos serviços de saúde devido ao valor significativo desses produtos e seus requisitos de armazenamento e controle. A escassez 
de medicamentos tornou-se um grave problema nas organizações de saúde brasileiras. O objetivo deste estudo é apresentar a implantação de 
um Sistema de Apoio à Decisão, que suporta o controle de estoques em tempo real e rastreamento de medicamentos, proporcionando 
transparência e acessibilidade a essas informações críticas no Instituto Nacional do Câncer (INCA). Este estudo foi desenvolvido por meio de 
pesquisa qualitativa para apresentar uma análise descritiva da implementação do Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para Gerenciamento de 
Inventário do INCA. Os dados qualitativos foram coletados por meio de observações e entrevistas. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com vários profissionais do INCA, como gestores de TI, profissionais da cadeia de suprimentos, enfermeiros, farmacêuticos e médicos, nos 
primeiros quatro meses de 2019. O gerenciamento de estoques do INCA é um processo complexo e crítico. As unidades hospitalares correm o 
risco de não oferecer aos pacientes os medicamentos adequados quando necessário. Além disso, a distribuição de medicamentos pelas farmácias 
pode ter um efeito direto sobre a eficácia do tratamento oncológico. Usar medicamentos que não estão nos protocolos clínicos pode ser 
arriscado e caro. Além das questões econômicas e de segurança do paciente, requisitos regulatórios rigorosos relacionados à rastreabilidade de 
medicamentos e gerenciamento de estoques aumentam a exigência de manter um controle eficiente sobre os estoques de medicamentos em 
constante expansão nos serviços de saúde. Ao gerenciar o estoque do INCA em tempo real, foram obtidas economias substanciais. A 
funcionalidade de rastreamento de medicamentos em tempo real implantada inclui a recomendação de itens e quantidades solicitadas com base 
no estabelecimento de limites para pedidos e a colocação de pedidos eletronicamente só com autorização. Os resultados mostraram que a 
implementação desse sistema melhorou a capacidade do INCA de gerenciar seu estoque de farmácia de forma eficaz e eficiente. O Sistema de 
Apoio a Decisão permitiu a integração do controle de inventário em tempo real com as funções de compra, reduzindo os custos totais de estoque 
e os riscos de falta de estoque. Melhorias no controle de estoque de medicamentos oncológicos podem trazer um impacto significativo na 
eficiência das unidades hospitalares do INCA. A implementação do Sistema de Apoio a Decisão melhorou muito as operações do INCA. A 
flexibilidade do sistema permitiu automatizar e agilizar os processos de acompanhamento de medicamentos, bem como reduzir os erros e o 
tempo gasto na sua correção. O sistema abordou as necessidades de rastreamento do INCA, incluindo gerenciamento de estoque, 
reordenamento de suprimentos, rastreamento de ativos e monitoramento de pacientes. Esta pesquisa demonstrou que a implantação do sistema 
de suporte à decisão pode fornecer às organizações de saúde uma vantagem competitiva significativa. No entanto, é necessária uma 
implementação cuidadosa para explorar plenamente o potencial do SAD. É essencial que os gerentes que se envolverem com a implantação do 
sistema de suporte à decisão, entendam como usar o sistema e percebam seus possíveis benefícios.
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