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RESUMO: 
 
A gestão  logística de suprimentos de um hospital universitário é discutida com o 
objetivo de  reflexão sobre o tema no âmbito da gestão financeira.  A pesquisa foi 
conduzida pelo autor com 46 trabalhadores em um Hospital Universitário com 
problemas sistêmicos e multifacetados, na cidade de Maceió, Brasil durante o 
mês de maio de 2016.  
 
Para identificação dos fatores determinantes na melhoria na gestão  financeira do 
Hospital Universitário, foram feitos estudos utilizando a técnica de análise de 
dados multivariados  que demonstrou que 37,04% dos problemas que afetam o 
suprimento do hospital estão relacionados com a burocracia com visível 
influência no fluxo financeiro e na operação  hospitalar. 
 
 Concluiu-se que o Hospital Universitário, somente conseguirá melhorar sua 
administração  a partir de um melhor planejamento de seus processos, redução de 
fatores burocráticos e melhoria de seus fluxos financeiros e de caixa. 
 

Palavras-chave:  Gestão, estoque, Hospital Universitário de ensino, análise de 
dados multivariada 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Administrar uma organização nos tempos atuais seja ela privada ou pública se 
tornou um grande desafio. Identificar objetivos, selecionar e priorizar problemas 
sempre fizeram parte do trabalho dos administradores desde os primórdios da 
administração. A administração na área da  saúde tem características e 
especificidades únicas  que aumentam o grau de complexidade  destas 
organizações incluindo os altos custos de falhas na de continuidade dos 
serviços[1]. Glouberman e Mintzberg[2]   definem estas organizações como as 
mais complexas da sociedade contemporânea. Estabelecer e concretizar políticas 
de planejamento financeiro, produção, marketing e de recursos humanos se 
tornou um verdadeiro transtorno para estes gestores preocupados com este 
processo a cada dia mais dinâmico e que exige decisões rápidas e acertadas.  
 



A área de serviços de saúde, se depara com problemas de gestão de seus recursos 
financeiros em função da elevação mundial dos custos de assistência médica. Os 
gastos com materiais médico hospitalares para consumo no atendimento 
consomem grande parte dos recursos financeiros das organizações hospitalares 
Dessa forma, a responsabilidade básica do administrador financeiro é assegurar 
que os fluxos de caixa sejam administrados eficientemente.  
 
Fluxos de caixa e estoques de materiais estão intimamente relacionados de forma 
a  assegurar que o material  esteja disponível para utilização quando necessário 
pela área de operações [3]. A estreita coordenação entre os vários  departamentos 
produtivos e o correto financiamento e disponibilidade dos recursos para a 
produção mantêm  a estabilidade e a confiabilidade do sistema produtivo [4]. 
Qualquer falta de material altera esta estabilidade e a estreita  coordenação 
existente  entre os setores  prejudicando todo o sistema [5].  
 
Assim, o  desequilíbrio aumenta o ciclo de caixa produzindo  atrasos no 
pagamento de fornecedores e conseqüente suspensão do fornecimento de 
materiais com danosas conseqüências para a organização. 
 
A atividade gerencial nos serviços de saúde, principalmente nos Hospitais 
Universitários de Ensino (HUs) se depara com um número de problemas urgentes 
que tumultuam a agenda decisória e causam um desconforto interno na estrutura 
operacional e grande desperdício de tempo e recursos atuando na resolução de 
problemas imediatos, deixando o planejamento para o segundo plano.  
 
Dentro deste contexto, os autores desenvolveram uma pesquisa prática com 
aplicação de entrevistas e questionários a 46 respondentes nas áreas envolvidas 
diretamente com o problema no HU da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
com vistas à avaliação quantitativa e descritiva das causas da falta de materiais. 
Por sua importância, semelhança  e abrangência, os resultados poderão ser 
estendidos a outros hospitais.  
 
1.1 Planejamento na área social de saúde 
 
Segundo a Teoria Neoclássica da Administração, o planejamento é uma função 
administrativa. Com ele busca-se construir o futuro, mediante uma ação que se 
inicia no presente, sendo maior quando a organização se defronta com problemas 
ou oportunidades e quando sua responsabilidade com os resultados 
organizacionais é alta. 
 
Entre as categorias de problemas que se apresentam na área de saúde e que 
devem ser enfrentadas com os diferentes tipos de planejamento tem-se: os 
problemas bem estruturados ou mal estruturados, os finalísticos ou 
intermediários, os atuais ou potenciais [6].  
 
No contexto sistêmico dos HUs, outras dimensões a serem consideradas são os 
atores  envolvidos que, em sentido amplo, são  as várias esferas de governo que 
atuam sobre os modelos de gestão e seu financiamento, os gestores na área de 
saúde, dirigentes dos hospitais e os profissionais com suas crenças e valores. No 
meio do sistema encontram-se o ensino médico e a assistência ao paciente. Os 



gestores do sistema  podem adotar estratégias de implementação de políticas e 
alocação de recursos diferenciados  quanto à sua extensão do processo, quanto às 
suas motivações bem como ao controle, regulação e autonomia do sistema.  
 
1.2 Administração, abastecimento e fluxo de caixa 
 
A administração de estoques de uma operação hospitalar pública difere da 
indústria. Na  indústria, a linha de montagem é desligada por falta de um 
material. Na hospitalar, quando ocorre à falta de um insumo próprio e específico 
para um procedimento, substitui-se o material em falta por outro sem a mesma 
especificação e, portanto sem uma boa qualidade ou aplicação adequada. Com 
recursos financeiros insuficientes para pagar os elevados custos operacionais, os 
HU são reconhecidos por sua ineficiência operacional e financeira e pela demora 
no pagamento de fornecedores. Além disso, processos operacionais deficientes e 
burocráticos baseados no modelo weberiano emperram o funcionamento destas 
instituições.  
 
Abastecimento pode ser conceituado então como uma atividade que tem por 
finalidade manter o sistema produtivo de uma organização com todos os 
materiais – quantitativa e qualitativamente – disponíveis nos locais próprios 
(serviços). Portanto é o sistema de abastecimento que alimenta as atividades 
produtivas com todos os insumos necessários à administração hospitalar [7].  O 
autor [8] define que: “abastecimento é a ação ou ato de abastecer (se); 
fornecimento, provimento, batimento”.Cabe à gestão de estoques controlar a 
disponibilidade total de materiais em uma organização, isto é, o estoque 
disponível no almoxarifado e o saldo de pedidos.  
 
A perda de tempo na conclusão de um processo de compra é enorme. Procura-se 
apenas cumprir cegamente a legislação sem observação da atividade finalística 
do HU. A demora produzida por interpretações errôneas da legislação e 
despreparo administrativo por pessoas gerencialmente míopes em postos chaves 
dessas organizações acabam emperrando a estrutura de planejamento e 
funcionamento adequado dessas instituições.  
 
Basicamente, seria  necessário que se fizesse bom planejamento de atendimento 
da demanda hospitalar aplicando a definição e os conceitos de Programação e 
Controle da Produção, cuja utilização cabe perfeitamente nas empresas de 
serviços como nos Hospitais Universitários.As dificuldades acontecem na 
previsão da demanda do paciente a ser tratado na ponta do sistema, no 
quantitativo de estoque a ser mantido considerando principalmente a 
perecibilidade dos materiais mais caros mantidos em estoque, os tempos de 
suprimento, o  controle  e o equilíbrio financeiro de estoques.Com  o 
desequilíbrio, estoques em excesso ou normalmente em falta tentam compensar 
as perdas decorrentes dos atrasos e ineficiências operacionais. 
 
Mais do que isso, são mantidos elevados níveis de estoques de materiais para 
compensar as perdas decorrentes de atrasos e ineficiências operacionais. Como 
resposta, os hospitais devem priorizar os ganhos adquiridos em outras áreas com 
introdução de tecnologias modernas, novos equipamentos e principalmente na 
estruturação enxuta de seus processos. Se faz necessário um planejamento 



integrado entre os vários atores do sistema na adequação dos fluxos operacionais 
e de caixa.  
 
O sistema de abastecimento bem gerenciado deve buscar sempre que possível 
uma autonomia de ação. Os profissionais de saúde detém as informações  sobre 
procedimentos e materiais necessários para o atendimento ao paciente. A partir 
das informações coletadas na lista básica de materiais, é importante ir criando 
mecanismos que afastem a necessidade de estar sempre envolvendo profissionais 
do sistema produtivo nos processos de compras e abastecimento do hospital. O 
controle de estoque deve trabalhar com o cálculo do consumo mensal dos 
materiais e a partir daí, utilizar ferramentas de análise de previsibilidade e 
consumo, com técnicas apropriadas de avaliação da demanda. 
 

2  METODOLOGIA 
 
No presente estudo foi utilizada uma abordagem quantitativa, na coleta e no 
tratamento das informações, através de técnicas exploratórias de sumarização da 
estrutura de variabilidade dos dados, onde se procurou descobrir e classificar a 
relação entre variáveis e a investigação da relação de casualidade entre os 
fenômenos. O uso da técnica da análise fatorial tem o objetivo principal de 
descrever as relações de covariância entre as variáveis em alguns fatores ocultos 
e inobserváveis. Esta técnica avalia todas as variáveis simultaneamente, cada uma 
relacionada a outra, empregando o conceito da variável estatística [9].  A 
pesquisa abrange características descritivas, explicativas e de estudo de caso 
[10].  O seu caráter descritivo está expresso pela observação dos fatos, registro, 
análise, classificação e interpretação dos mesmos sem interferência do 
pesquisador.  
 
A pesquisa descritiva tem a característica de ser uma técnica padronizada de 
coleta de dados, na qual é realizada através de uma entrevista. É uma pesquisa 
explicativa pela interpretação dos fenômenos estudados [11]. 
 
Foi desenvolvida no HU da UFAL no período de 01 a 31 de maio de 2016 nas 
áreas diretamente relacionadas com  o problema de abastecimento. Foram 
pesquisados os setores financeiro,  compras, almoxarifado,  licitação, recursos 
humanos, faturamento, processamento de dados e clínicas médica, obstétrica, 
cirúrgica, pediátrica.     
 
Utilizou-se como instrumentos de pesquisa um questionário. Na primeira parte 
foi constituída uma série ordenada de perguntas numeradas de 1 a 15, com 
questões solicitando que se fizesse à marcação de quais eram os principais 
problemas em relação a compras e suprimentos no HU. A segunda parte do 
questionário abordou 15 variáveis em conformidade com a escala Likert, que 
teve  como objetivo estabelecer uma escala numérica para a mensuração de 
dados de 5 categorias. Atribui-se á resposta mais favorável o valor mais alto da 
escala ao valor mais baixo. As categorias 1 e 2  foram consideradas as mais 
desfavoráveis; as categorias 4 e 5 foram consideradas as mais favoráveis e a 
categoria 3 foi considerada como sendo o ponto de equilíbrio. Os dados foram 
analisados fatorialmente utilizando o pacote estatístico da StatSoft Statistica Data 
Analysis Software System, versão 6.0  para extração  de um conjunto 



significativo de variáveis para análise e resumo de dados. Foram selecionadas 
então um conjunto de 6 variáveis. Foram extraídos 3 componentes principais com 
autovalores  > 1 e que explicam 74,34% da variância total atribuída aos fatores. 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A questão inicial colocada pelos pesquisadores foi o porque  da falta de materiais 
no Hospital Universitário, quais fatores sistêmicos  impossibilitam um bom 
atendimento ao usuário final dos serviços., deixando frustrados profissionais de 
atendimento ao paciente e gestores internos? 
 
A especificação de materiais incorreta tende a provocar atrasos na conclusão da 
aquisição de materiais além de encomendar material diferente do desejado [12]. 
Uma especificação de materiais inadequada obteve 6,6% das respostas. De fato, a 
especificação incorreta induz ao erro na compra do material e atrasa o 
processamento do pedido. A especificação incorreta está associada à falta de 
conhecimento técnico dos materiais por parte dos solicitantes (4,86%), a 
rotatividade de pessoal na área de compras e almoxarifado apontados por 4,17% 
das respostas.  
 
Deficiências no parecer técnico sobre material foram apontadas por 4,5% das 
respostas que vão desde pareceres rígidos sobre determinados medicamentos ou 
materiais, até a dificuldade de encontrar fornecedores adequados para 
atendimento de uma norma ou legislação específica. Aliado à especificação, o 
item padronização de rotinas inadequada aparece com 7,6% das respostas 
indicando que a falta de padronização das rotinas distancia o HU das  metas de 
qualidade gerando perda de recursos. O sistema de distribuição de reposição pelo 
método duas gavetas, adotado pelo hospital permite que os materiais sejam 
consumidos sem eficiência operacional e controle adequado com visíveis 
reflexos na área financeira.  
 
Assim, como conseqüência do que foi exposto anteriormente, o planejamento de 
compras inadequado foi assinalado por 8% dos pesquisados. Os planejamentos 
operacionais [13]  procuram implantar a administração pela rotina, para 
assegurar que todos executem as tarefas e operações de acordo com os 
procedimentos  pretendidos pela empresa, a fim de que esta alcance os seus 
objetivos. 
  
O tempo de processamento é fundamental em qualquer atividade. Tempos de 
processamento longos significam aumento de custos e desperdício de recursos 
importantes e perdas financeiras. Assim, a demora na aprovação dos processos de 
compra pela administração (8,3%) e a tramitação dos processos no HU (11,4%), 
somados representam 19,5% do total de respostas, sendo este o item mais 
representativo assinalado.  
 
O pedido e a aprovação do processo de compras é um processo demorado no 
HU. A média de tempo para começar e finalizar um processo de compras  em 
2015 foi de 51 dias e de 69 dias até maio de 2016. A lentidão na formulação, 
tramitação e aprovação destes processos agravam o estado de saúde do paciente 
que necessita além destes materiais básicos, de medicamentos,  aparelhos em 
bom estado de funcionamento e cuidados médicos. 



A manutenção de um fluxo de caixa é de vital importância para qualquer 
instituição, seja ela pública ou privada. Embora o HU tenha internamente um 
setor que administra e gerencia o planejamento dos pagamentos a fornecedores 
voltada para a manutenção do fluxo financeiro do hospital, o atraso na liberação 
do pagamento de fornecedores tem sido constante,  provocando a suspensão do 
fornecimento de materiais, da atenção médica ao paciente. 
   
Caracterização dos fatores de melhoria da administração de materiais – análise 
dos fatores 
 
Na segunda parte do estudo, foi utilizada a análise fatorial com o objetivo de 
sumarizar as informações principais, detectando na estrutura, o relacionamento 
entre as variáveis e fatores determinantes para a melhoria da administração 
hospitalar do HU. 
 
Para o modelo de melhoria da administração do HU foram utilizados 6 variáveis: 
especificação de material, tempo de processamento de pedido de compras, 
processamento pedido compra, organização e planejamento de suprimentos, 
rapidez de aprovação do pedido e tempo de tramitação do processo.  
 
A tabela 1 demonstra os resultados encontrados com a variável especificação de 
material com a maior média da população (Escala Likert de 1 a 5, μ = 4,76 +- 
4,7) e em segundo lugar a demora na tramitação do processo de compras com μ = 
4,47  
 
Tabela 1 – Média e desvios padrão e população 
V1 

Variáveis 
Médi
a 

Desvio 
Padrão  

População 

V2 Especificação do material 4,76 0,431266 46 
V3 Tempo processamento do pedido 4,15 0,918148 46 
V4 Organização e planej. suprimentos 4,32 0,731949 46 
V5 Agilidade na aprovação do  pedido  2,00 0,843274 46 
V6 Facilidade localização do processo 

compras 
2,93 1,103573 

46 

V1 Demora na tramitação processo compras 4,47 0,657914 46 

Na análise fatorial para a determinação dos fatores de melhoria dos HUs 
encontrou-se os resultados da matriz de correlação da tabela 2 onde se observam 
correlações entre as variáveis. 
 
Tabela 2 – Matriz de correlação das seis variáveis analisadas para melhoria 

 Variáveis V1 V2 V3 V4 V5 V6 

V1 Especificação do material 1,00 0,21 0,04 -0,06 0,15 0,26 

V2 
Tempo processamento do pedido 0,21 1,00 0,26 -0,11 

-
0,41 

0,32 

V3 
Organização  Planej. Suprimentos 0,04 0,26 1,00 -0,29 

-
0,30 

0,55 

V4 Agilidade aprovação pedido compra  -0,06 -0,11 -0,29 1,00 0,07 -0,40 

V5 Facilidade localização do processo 
compras 

0,15 -0,41 -0,30 0,07 1,00 -0,17 

V6 Demora na tramitação processo 
compras 

0,26 0,32 0,55 -0,40 
-
0,17 

1,00 
 



 
As variáveis mais correlacionadas se referem a organização e planejamento de 
suprimentos no hospital (V6) com a demora na tramitação do processo de 
compras (V3) e a falta de agilidade para aprovar o pedido (V4). A 
desorganização da área de planejamento de suprimentos produz atrasos e demora 
na tramitação de processos de compras que produzem evidências para a lentidão 
da reposição de material no HU. 
 
As comunalidades são apresentadas na Tabela 3 e representam a proporção de 
variância de cada variável explicada pelos fatores comuns. As variáveis 
organização e planejamento de suprimentos (V3) e demora na tramitação do 
processo de compras (V6), apresentam o maior r2, indicando que as duas 
variáveis estão bem relacionadas pelo respectivo modelo de fator. 
 
Tabela 3: comunalidades das variáveis 

 Variáveis Fator 1 Fator 2 R2 

V1 Especificação do material 0,0689 0,5675 0,1611 
V2 Tempo processamento do pedido 0,3959 0,4422 0,2728 
V3 Organiz. Planej. Suprimentos 0,5646 0,5697 0,3524 
V4 Agilidade na aprovação pedido compra  0,2934 0,3656 0,1690 
V5 Facilidade localização do processo compras 0,2562 0,7693 0,2659 
V6 Demora na tramitação processo compras 0,6433 0,7192 0,4285 

 
Na utilização do método de extração de fatores observa-se que  3 fatores 
possuem autovalores acima de 1 (ver Tabela 4), os quais explicam 74,34% da 
variância total das respostas obtidas neste estudo. 
 
 
Tabela 4: Total da variância explicada dos componentes dos fatores 

 
Fator Eigenvalue 

Eigenvalue 
acumulado 

% 
Variância 
 

Acumulada 

1 2,222 2,222 37,043 37,043 
2 1,211 3,433 20.189 57,232 
3 1,026 4,460 17.115 74,347 

Método de extração: Análise do componente principal 
 
Na figura 1 observa-se o gráfico scree plot associado a esta análise, onde se 
verifica a existência de três fatores que apresentam valores acima de 1. O gráfico 
de declive (scree plot) representa os autovalores versus o número de fatores  pela 
ordem de extração [13]. 
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Figura 1 – Gráfico Plotagem de Eigenvalues  
 
A matriz rotada dos fatores 1,2 e 3 pode ser vista na tabela 5. O fator 1, obteve a 
maior variância explicada com 1,757 e se correlaciona com as variáveis 
organização e planejamento de suprimentos (V3),  demora na tramitação do 
processo de compras(V6)falta de agilidade na aprovação de pedidos, sendo este 
o mais representativo dentro do fator 1. O fator  evidencia que os processos são 
demorados e muito burocráticos e foi rotulado como fator burocrático.   
 
O  fator 2 se correlaciona mais fortemente com as variáveis tempo de 
processamento do pedido(V2) e facilidade de localização do processo 
compras(v4) sendo este último negativo, [14] “um coeficiente negativo para uma 
variável positiva conduz a uma interpretação positiva” identificando que existe 
dificuldade de controle e de se localizar um processo de compras dentro da 
estrutura de funcionamento do HU. Ao mesmo tempo em que existe demora no 
processamento do pedido de compras. Este fator foi rotulado como ineficiência. 
 
No fator 3 observa-se  o valor mais  significativo com o coeficiente de 0,937 para 
a especificação de material, identificando que a especificação correta dos 
materiais a serem comprados é muito importante dentro do conjunto de variáveis 
analisadas (tabela 5) e assim foi rotulado de padronização.   
 
Tabela 5: Matriz rotada dos fatores 1, 2 e 3. 

 
Variáveis 

Fator 
1 

Fator 
2 

Fator 3 

V1 Especificação do material 0,071 -0,024 0,937 
V2 Tempo processamento do pedido 0,107 0,783 0,364 
V3 Organiz. Planej. Suprimentos 0,709 0,361 -0,042 
V4 Agilidade na aprovação pedido compra  -0,797 0,117 0,030 
V5 Facilidade localização do processo compras -0,105 -0,838 0,285 
V6 Demora na tramitação processo compras 0,768 0,230 0,303 

 Expl.Var 1,757 1,514 1,188 
 Prp.Totl 0,292 0,252 0,198 

Método de extração: Análise do componente principal 
Método de rotação: Varimax com normalização Kaizer 
 



O posicionamento das variáveis pode ser melhor observado no gráfico de cargas 
de fatores abaixo (Figura 2). As variáveis relacionadas ao fator 1 ficam 
posicionadas na extremidade do eixo horizontal, identificando que os 
trabalhadores do HU buscam menos burocracia, melhor desempenho 
operacional, maior eficiência e rapidez na tramitação de processos de compras, 
no processamento dos pedidos, na melhor organização e planejamento de 
suprimentos maior padronização e controle destes processos. “As variáveis no 
final do eixo são as que têm as mais altas cargas somente sobre aquele fator e, 
por conseguinte, o descrevem” [14].  
Os dados dos fatores 1 e 2  indicam através do gráfico as cargas fatoriais (Figura 
2) 
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4 – CONCLUSÃO 

 
Os hospitais universitários se deparam com  grandes problemas no suprimento de 
materiais que tumultuam seu desenvolvimento e dificultam sua operação com 
desperdício de tempo e recursos atuando na resolução de problemas imediatos 
pela falta de planejamento de suas operações internas que visem a maximização 
de seus recursos. A pesquisa identificou varias causas de origem sistêmica para a 
falta de materiais na unidade pesquisada e que apontou os fatores chaves para a 
melhoria da administração hospitalar. 
 
A boa gestão hospitalar somente  será alcançada  com a continuidade de 
processos administrativos e de pessoal, pessoas capacitadas e  com conhecimento 
técnico para exercer suas funções.  
 
Neste estudo foram identificados que 31,5% dos problemas que afetam a área de 
compras que abastece o hospital se referem a deficiências no processo de 
verificação da documentação, tramitação e controle dos processos.   
 
A falta de materiais ocorre com itens básicos e não básicos componentes do 
estoque de materiais e  em  função da falta de padronização de procedimentos e 
materiais, descontrole interno e principalmente pela demora na tramitação, 
liberação e aprovação das  compras.  



 
Outros fatores interferem no processo de forma paralela como sistema de 
armazenamento e distribuição inadequado e  planejamento de compras. 
 
Com o uso da análise fatorial e extração dos componentes principais, chegou-se à 
conclusão neste estudo de que três fatores  explicam 74,34% da variância dos 
problemas do HU e  sua falta de materiais.  
 
O fator 1, denominado burocracia, o fator 2 denominado eficiência e o fator 3 
denominado padronização.  Conclusivamente, o fator  burocracia representa a 
demora na tramitação e aprovação de processos de compra. Envolve também a 
forma como se organiza e se planeja o suprimento de itens no hospital, os básicos 
e outros materiais e o dimensionamento de quantidades e tempos de 
ressuprimento sendo este o fator mais representativo com variância de 37,04%. O 
fator burocrático altera o ciclo de caixa do hospital com reflexos no desempenho 
operacional e de atendimento que irá refletir no desempenho médico e na piora 
do paciente.  
 
O fator eficiência foi o segundo  fator mais representativo com 20,18% da 
variância explicada seguido da padronização com 17,17% (Tabela 4). A falta de 
controle de pedidos de compra, a dificuldade de se localizar um processo e seu 
encaminhamento foi rotulado neste estudo de ineficiência. Está associado este 
fator, à falta de uso de ferramentas adequadas de controle gerencial que suportem 
a área de compras e suprimentos de maneira eficaz.   
 
O terceiro fator, padronização se refere à falta de padronização e especificação 
de materiais de uso do hospital. A padronização produz um processo operacional 
estruturado desde o inicio melhorando o planejamento, reduzindo o tempo de 
processamento e facilitando o controle.    
 
A análise exploratória de dados  pôde mostrar que a melhoria da administração 
hospitalar está ligada a fatores de planejamento de compras mais apurados, 
menos burocracia em seus processos e maior padronização de processos com 
melhor eficiência operacional em termos de tempo de processamento de 
compras, verificação de documentação. 
 
 Assim, a administração hospitalar dos HUs conhecendo os fatores 
representativos para uma boa administração, poderá utilizar ferramentas de 
administração de estoques apropriadas, diminuir o tempo de processamento de 
compras, padronizar procedimentos e aumentar a eficiência operacional.  
 
O estudo, se configura como uma possibilidade de melhora dos serviços 
prestados ao paciente ao mesmo tempo em que propicia a integração de técnicas 
de análise de dados, de gestão, e integração produtiva com decisões mais ágeis e 
eficazes, trazendo melhorias para a vida dos profissionais que trabalham nos HUs 
e para a população em geral. 
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