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Resumo 

O presente estudo busca analisar a administração de materiais no setor púbico através de uma 

investigação na gestão de estoque da Farmácia Municipal de Quatis. Atualmente, com a 

constante busca por melhores resultados, as organizações de todos os segmentos devem estar 

atentas a detalhes considerados de grande importância para a sua gestão, e um deles está 

relacionado com a administração de materiais, cuja responsabilidade é planejar, coordenar e 

controlar todas as atividades que compõem o processo de aquisição de materiais para a 

constituição de estoques, evitando assim desperdícios ou falta dos mesmos para atender a 

demanda. Sendo assim, o objetivo é realizar o levantamento das deficiências na administração 

de materiais da Farmácia Municipal e propor correções para que a sua gestão de estoque 

alcance a excelência na prestação do serviço e no atendimento a toda demanda. Ao final do 

estudo, são apresentadas as recomendações para o aperfeiçoamento das atividades 

relacionadas à administração de materiais e funcionamento diário da Farmácia Municipal, 

bem como do atendimento ao público. 

 

Palavras-chave: administração; estoque; controle; planejamento. 

1 - Introdução 

A administração de materiais tem a responsabilidade de fornecer a todos os setores 

organizacionais os materiais necessários para o pleno funcionamento da organização, dentro 

do tempo certo, na quantidade ideal, com qualidade reconhecida e ao menor custo possível. 

Deste modo, Arnold (2006, p. 26) ressalta que sua execução “torna-se uma função 

coordenadora responsável pelo planejamento e controle do fluxo de materiais. Seus objetivos 

são: maximizar a utilização dos recursos da organização e fornecer o nível requerido de 

serviços ao consumidor”. 

As organizações nos últimos anos vêm buscando qualidade, inovações, capacitações e 

motivações para desenvolver uma política de administração de materiais eficiente, 

proporcionando assim um melhor atendimento ao consumidor final e disponibilizando uma 

visualização dos investimentos empreendidos. Por isso, é primordial que haja um controle de 
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estoque com acervo de produtos atualizados, para que não venha faltar materiais para atender 

as necessidades da demanda (POZO, 2007).  

Nas organizações públicas, o processo de administração de materiais apresenta-se 

como um desafio de suma importância para os gestores, tendo em vista que os objetivos a 

serem alcançados estão voltados para atender as necessidades da população. Assim, para 

prestar serviços de qualidade e adquirir os produtos, é necessário um excelente planejamento 

e eficiência na administração dos materiais solicitados (ARAÚJO, 2010). 

Para Pozo (2007, p. 32), “Indubitavelmente, uma das mais importantes funções da 

administração de materiais está relacionada com o controle de níveis de estoque”. E nas 

organizações públicas este assunto é extremamente relevante, visto que a melhores práticas a 

serem aplicadas em sua gestão irão controlar o consumo de recursos públicos de forma 

objetiva. Nota-se então, que os estoques são peças fundamentais para o bom funcionamento 

das organizações, gerando lucros se bem administrados ou prejuízos em caso de excessos. 

Com isso, uma gestão de estoque bem estruturada contribuirá para o estado de excelência da 

organização no atendimento à sua demanda. 

Na Farmácia Municipal a administração de materiais é uma atividade complexa, por 

envolver itens perecíveis e específicos. E essa situação ainda se agrava, por ser uma repartição 

pública e apresentar alto grau de complexidade e burocracia, que vão desde o processo de 

aquisição até a expedição para os demais setores da organização. Assim, o presente estudo 

buscou investigar a realidade da Farmácia Municipal diante da seguinte pergunta: De que 

forma a administração de materiais– medicamentos – na Farmácia Municipal de Quatis deve 

ser feita, a fim de otimizar as solicitações e atender toda a demanda através dos recursos 

disponíveis? 

Para responder a esse questionamento, o presente estudo se propõe a analisar o 

processo de administração de materiais na Farmácia Municipal por meio da identificação dos 

métodos utilizados para tal procedimento, bem como a verificação das instalações físicas de 

armazenagem e análise das técnicas utilizadas para facilitar a localização e distribuição dos 

itens em estoque.  

Tal pesquisa e análise se darão a partir da observação e participação nas rotinas 

administrativas diárias da Farmácia Municipal, buscando as soluções cabíveis para que todo o 
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processo de administração de materiais venha a funcionar com excelência, garantindo assim a 

eficiência da máquina pública no atendimento a toda demanda. 

Este Relatório Técnico está dividido em: Procedimentos Metodológicos, que destaca a 

realização da coleta de dados; Apresentação do Caso e Diagnóstico, descrevendo o ambiente 

pesquisado e seu papel na sociedade; Referencial Teórico, abordando o que a literatura nos 

trás sobre administração de materiais, com ênfase na gestão de estoque, e como funcionam as 

farmácias públicas no Brasil e na cidade de Quatis; Plano de Ação, contendo os problemas 

levantados durante a pesquisa e as atividades realizadas na busca por soluções e Conclusão, 

apontando as alternativas e melhorias para se alcançar a excelência no funcionamento da 

Farmácia Municipal. Por último, o Apêndice apresenta a entrevista realizada com a 

Coordenação de Assistência Farmacêutica. 

2 – Procedimentos Metodológicos Utilizados 

A coleta de dados é basicamente o processo de levantamento de informações para a 

pesquisa por meio de técnicas específicas. Essas informações serão utilizadas para tarefas de 

pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações, e auxiliarão na busca de 

soluções para a problemática proposta. 

A primeira técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que, segundo Gil (2008, p.50) 

“é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. Posteriormente, utilizou-se a técnica de observação participante, realizada 

durante o período de estágio na Farmácia Municipal e que contou com atividades 

desenvolvidas no setor de controle de estoque. Tal técnica consiste na inserção do pesquisador 

no interior do grupo observado, tornando-se parte dele e interagindo por longos períodos com 

os sujeitos envolvidos no processo, buscando partilhar do cotidiano para sentir o que significa 

estar naquela situação. Na Observação Participante, tem-se a oportunidade de unir o objeto ao 

seu contexto real. (QUEIROZ et al., 2007). E para concluir a coleta de dados foi realizada 

uma entrevista, que, de acordo com Gil (2008, p.109) é a “técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação”. A entrevista com a Coordenação de Assistência 

Farmacêutica – Suzinni Beliago Lima, Assistente Social da Secretaria Municipal de Saúde de 
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Quatis, em 03 de abril de 2018 – destacou uma série de informações sobre o funcionamento 

da Farmácia Municipal e seu processo de gestão de estoque, sendo o roteiro para entrevista 

elaborado com base nas atividades da Farmácia, bem como no seu funcionamento diário para 

atender a demanda do município com medicamentos de farmácia básica.  

3- Apresentação do Caso e Diagnóstico 

A organização, alvo desse estudo, faz parte do quadro da Administração Direta do 

município de Quatis/RJ, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde no Departamento de 

Vigilância em Saúde e Atenção Primária - Coordenação de Assistência Farmacêutica. 

A Farmácia Municipal é responsável pela administração de materiais – medicamentos 

- fornecidos pela rede municipal de saúde, zelando pelo seu recebimento, armazenamento, 

controle, transporte e distribuição. Sua missão é atender à população do município com a 

distribuição gratuita de 130 tipos de medicamentos de farmácia básica, controlados e não 

controlados, divididos em 45 grupos farmacológicos, sendo todos padronizados pelo 

Ministério da Saúde.  

A Tabela 1 apresenta os medicamentos de farmácia básica que compõem a grade da 

Farmácia Municipal de Quatis: 

 

Tabela 1 – Medicamentos de farmácia básica que compõem a grade da Farmácia Municipal  

(Continua) 

1 – Anti-Hipertensivos 
Acetazolamida 

Anlodipino 
Atenolol 

Captopril 

Carvedilol 

Cinarizina 

Clonidina 
Doxazosina 

Enalapril 

Espironolactona 

Furosemida 

Hidralazina 
Hidroclorotiazida 

Losartana 

Metildopa 

Nifedipino 

Nifedipino Retard 
Nimodipino 

Propranolol 

Propatilnitrato 

2 – Glicosídeos Cardíacos 
Digoxina  

3 – Antianginosos 
Isossorbida  

4 – Anti-Arrítmicos 
Cloridrato de Amiodarona 

5 – Soluções Otológicas 
Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaína 
Hidroxiquinolina + Tolamina 

Lidocaína + Polimixina B 

6 – Preparações Anti-Anêmicas 

Ácido Fólico Sulfato Ferroso 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

5 

 

 

Tabela 1 – Medicamentos de farmácia básica que compõem a grade da Farmácia Municipal  

(Continuação) 

7 – Antibacterianos 
Amoxicilina 

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 

Azitromicina 

Benzilpenicilina Procaína + Benzilpenicilina Potássica 

Benzilpenicina Benzatina 

Claritromicina 

Cefalexina 

Ciprofloxacino 
Eritromicina 

Levofloxacino 

Nitrofurantoína 

Norfloxacino 

Metronidazol 

Neomicina + Bacitracina  

Sulfametoxazol + Trimetoprima 

8 – Antifúngicos 

Cetoconazol Fluconazol Nitrato de Miconazol 

9 – Ectoparasiticidas 
Permetrina – Loção 1% 

10 – Anti-Helmínticos 
Albendazol Ivermectina 

11 – Antivirais 
Aciclovir 

12 – Antidepressivos 

Cloridrato de Amitriptilina 

Clomipramina 

Escitalopram 

Fluoxetina 

Imipramina 

Sertralina 

13 – Antiepiléticos 

Ácido Valpróico Carbamazepina Fenobarbital 

14 - Antiparkinsonianos 

Cloridrato de Biperideno Levodopa + Benserazida HBS 

15 - Antipsicóticos 

Clorpromazina 

Haloperidol 

Haloperidol Decanoato 

Risperidona 

16 - Ansiolíticos 

Bromazepam Clonazepam Diazepam 

17 - Antigotosos 

Alopurinol 

18 - Antialérgicos 

Maleato de Dexclorfeniramina 

Maleato de Dexclorfeniramina + Betametasona 

Cloridrato de Hidroxizina 

Loratadina 

Cloridrato de Prometazina 

19 - Anti-Inflamatórios 

Dexametasona 

Dexametasona + Neomicin + Polimixina B 

Dexametasona + Tobramicina 

Diclofenaco Sódico 

Ibuprofeno 

Nimesulida 

Prednisolona 

20 - Analgésicos e Antipiréticos 

Cloridrato de Tramadol 

Dipirona 

Fosfato de Codeína 

Paracetamol 

Paracetamol + Fosfato de Codeína 
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Tabela 1 – Medicamentos de farmácia básica que compõem a grade da Farmácia Municipal   

(Continuação) 

21 – Antitrombóticos 

Ácido Acetilsalicílico Bissulfato de Clopidogrel  Varfarina Sódica 

22 - Hipoglicemiantes 

Insulina Humana NPH  Insulina Humana Regular  Metformina 

23 - Anticonstipantes 
Óleo Mineral 

24 - Medicamentos para desordens gastrointestinais 

Cloridrato de Ranitidina 

Escopolamina + Dipirona 

Hioscina 

Metoclopramida 

Omeprazol 

Simeticona 

25 - Antiácidos 
Hidróxido de Alumínio 

26 - Medicamentos para Tratamento de Doenças Ósseas 

Alendronato de Sódio  

27 - Medicamentos para Doenças Respiratórias 

Beclometasona 

Budesonida 

Brometo de Ipratropio 

Sulfato de Salbutamol 

28 - Hipolipemiantes 
Sinvastatina 

29 - Antiglaucomatosos 

Maleato de Timolol Tobramicina 

30 - Formulações para reidratação oral 
Sais para Reidratação Oral 

31 - Medicamentos para desordens da Tireóide 
Levotiroxina  

32 - Expectorante 

Ambroxol Acebrofilina 

33 - Antiemético 

Bromoprida  

34 - Antiasmáticos e Broncodilatadores 

Aminofilina 

35 – Soluções Oftalmológicas 

Bimatoprosta Tartarato de Brimonidina 

36 – Relaxantes Musculares 

Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína 

Cloridrato de Ciclobenzaprina 

37 - Vitaminas 

Complexo B (Polivitamínico) 

38 - Antidopaminérgico 

Domperidona 

39 - Antiasmático 
Fenoterol 

40 – Hormônios Femininos 

Estradiol  

41 - Antidiabético 

Glibenclamida Glimepirida 
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Tabela 1 – Medicamentos de farmácia básica que compõem a grade da Farmácia Municipal 

(Conclusão) 

42 – Antiparasitários 

Mebendazol Secnidazol 

43 – Cremes Ginecológicos 

Nistatina Tinidazol + Miconazol 

44- Venotônico 

Diosmina + Hesperidina 

45 – Outros 

Soro Nasal 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Quatis – Coordenação de Assistência Farmacêutica 

 

Com a observação participante foi possível conhecer o quadro de servidores que atuam 

na Farmácia Municipal, sendo o mesmo composto por chefe da Coordenação de Assistência 

Farmacêutica, 02 farmacêuticos, 02 assistentes administrativos e 02 estagiários. À chefia de 

coordenação de assistência farmacêutica cabe a supervisão de todos os trabalhos realizados 

pela farmácia Municipal e realização e acompanhamento de pedidos de compra de 

medicamentos. Dentre as funções dos farmacêuticos estão as de orientação/supervisão quanto 

à distribuição de medicamentos no dispensário central e responsável técnico pelo estoque, 

ficando cada um encarregado de uma dessas funções. Os assistentes administrativos são 

treinados para atuar no dispensário central, realizando a entrega dos medicamentos e os 

estagiários desenvolvem tarefas administrativas. 

A entrevista apresentou os principais aspectos relacionados à administração de 

materiais, com ênfase na gestão do estoque, tornando possível o mapeamento das atividades 

desenvolvidas pela Farmácia Municipal, bem como o levantamento das questões que 

precisam ser reajustadas para se alcançar a excelência no funcionamento.  

Assim, constatou-se que a atual gestão de estoque é feita dentro das recomendações 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde - “Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: 

Instruções Técnicas para sua Organização”. A Farmácia Municipal conta com farmacêutico 

técnico responsável, que registra os dados de entrada e saída de medicamentos do estoque, 

controlando, dessa forma, todo o seu funcionamento. Já a Coordenação de Assistência 

Farmacêutica possui autonomia para a aquisição de medicamentos, podendo escolher, dentre 
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as opções recomendas pelo Ministério da Saúde, quais irão fazer parte da grade do município 

para atender a demanda.  

Cabe ressaltar que foram encontrados alguns pontos fracos que acabam por prejudicar 

o andamento das atividades da gestão de estoque, como:  

• O método de controle de estoque (entrada e saída de medicamentos) ainda 

funciona de forma pouco dinâmica, sendo executado em planilhas eletrônicas 

simples e formulários de papel; 

• Deficiência de materiais - prateleiras, armários, computadores, entre outros;  

• Estrutura física do prédio necessitando de reformas e reparos diversos. Sendo o 

mesmo uma construção antiga de dois pavimentos, com escada de acesso ao 

andar superior de dois lances, estreita e de mármore.  Além de piso de madeira 

gasto e escorregadio na maioria dos cômodos; 

• Almoxarifado instalado no segundo andar, o que dificulta a movimentação dos 

medicamentos, tanto para entrada quanto para saída do estoque; 

• Apenas um ponto de dispensação de medicamentos no município, o que 

sobrecarrega as atividades da Farmácia Municipal e dificulta o acesso dos 

usuários a esse tipo de serviço, pois precisam se deslocar de vários pontos da 

cidade até um único local para buscar seus medicamentos. 

Dado o exposto, foi possível a elaboração do fluxograma atual da administração de 

materiais da Farmácia Municipal, que mostra passo a passo as ações que envolvem todo o 

processo, e também de um fluxograma sugerindo melhorias no setor. 

A Figura 1 apresenta as atividades desenvolvidas atualmente no processo de 

administração de materiais (medicamentos) da Farmácia Municipal, que vão desde a 

solicitação de aquisição feita pela Coordenação de Assistência Farmacêutica até a distribuição 

ao dispensário central para a dispensação aos usuários. Já na Figura 2 são apresentadas as 

sugestões de melhoria e aperfeiçoamento das atividades do almoxarifado, que auxiliará não só 

no desempenho das funções diárias da Farmácia Municipal, como também no dia a dia dos 

seus usuários, buscando assim o fornecimento de um atendimento de excelência a toda 

demanda. 

 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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4 – Referencial Teórico  

4.1 - Administração de Materiais 

A administração de materiais é conceituada e estudada como um sistema integrado, 

em que diversos subsistemas próprios interagem para constituir um todo organizado.  

De acordo com Gonçalves (2004, p.02) a administração de materiais tem por objetivo 

"conciliar os interesses entre as necessidades de suprimentos e a otimização dos recursos 

financeiros e operacionais das empresas”. Já Viana (2010) apresenta que tal cadeia de 

processos irá determinar quando e quanto adquirir para repor o estoque, de tal forma que a 

estratégia adotada na reposição de materiais fique sempre a cargo do usuário, na medida em 

que ele faz parte do processo. E Martins (2009) caracteriza essa administração de recursos 

como sequenciamento operacional, com início na identificação do fornecedor, passando 

posteriormente à aquisição do bem, recebimento, transporte e acondicionamento, 

armazenamento do produto acabado e por fim distribuição para o consumidor final. Por 

conseguinte, a administração de materiais envolve todos os processos relacionados a materiais 

dentro da organização, como: programação, compra, recepção, armazenamento, 

movimentação e transporte, funcionando de forma integrada e com o objetivo de gerenciar os 

materiais no tempo certo, na quantidade necessária, com qualidade comprovada e com menor 

custo de aquisição. 

No contexto onde a administração de materiais está inserida em uma organização 

pública, os materiais são considerados recursos públicos adquiridos, mantidos e arrecadados 

da sociedade, tendo os agentes públicos o dever de empregá-los da melhor forma. Nesse 

sentido, podemos enunciar o objetivo central da administração de materiais no setor público 

como sendo a maximização do uso dos recursos materiais, ou seja, evitar desperdícios. Com 

isso, alguns atributos destacam-se como essenciais para satisfazer toda a demanda e 

conquistar resultados satisfatórios pela organização pública: redução de custos, autonomia da 

gestão e responsabilização e promoção da transparência e do controle social. 

Contudo, as mudanças atuais desafiam as organizações, principalmente no setor 

público, a operar de maneira mais eficiente e eficaz para garantir a durabilidade de suas 

atividades, sendo obrigadas a desenvolver, dia após dia, vantagens em novas frentes de 
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atuação. Com isso, podemos dizer que os objetivos de uma unidade responsável pela 

administração de materiais na área da saúde, como a Farmácia Municipal, visa garantir a 

continuidade da oferta dos serviços de saúde com baixos custos de realização dos pedidos 

para manutenção dos estoques, além da garantia de alta rotatividade e da qualidade no 

atendimento e dos materiais disponibilizados, obtendo assim o máximo retorno.  

Portanto, a administração de materiais se apresenta como uma das mais frequentes 

formas utilizadas para superar esses desafios. A maneira como a administração de materiais 

vem sendo implantada e desenvolvida, no setor público e no meio empresarial, deixa claro a 

evolução do seu conceito, e a ampliação das atividades que estão sob sua responsabilidade 

mostra sua grande importância estratégica para as organizações. 

4.1.2 - Controle de Estoque 

Dentro de todo o processo de administração de materiais e de acordo com o estudo 

realizado destacamos o controle de estoque como peça chave para o bom funcionamento da 

organização em questão, pois o seu objetivo é monitorar, por meio do conhecimento dos 

valores investidos, os itens armazenados e garantir que o investimento feito esteja dentro dos 

parâmetros estabelecidos pela organização, destacando-se assim como o principal critério de 

avaliação da eficiência do sistema de administração de materiais. 

Basicamente, estoque são matérias-primas, produtos em processo de fabricação ou 

produtos acabados guardados em determinados locais para a utilização futura, proporcionando 

aos gestores materiais para suprirem as necessidades da organização e de seus consumidores 

finais. Isso faz com que a estocagem apresente grande importância para as organizações, e seu 

processo deve ser administrado com eficiência e eficácia para que proporcione bons 

resultados.  

Corrêa e Dias (2008, p.26) nos apresentam que “o controle de estoques supervisiona a 

organização dos estoques, assegurando uma boa utilização do espaço, fácil acesso aos 

materiais estocados e informação correta das quantidades disponíveis”, além de supervisionar 

as condições de armazenagem para evitar deterioração. E, segundo Dias (2010), suas prin-

cipais funções são: (a) determinar o que se deve ter em estoque; (b) determinar quando e o 

quanto comprar; (c) acionar o setor de compras para aquisição; (d) receber, armazenar, 
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distribuir e controlar os materiais estocados; (e) manter inventários periódicos e (f) identificar 

e retirar os itens obsoletos e danificados do estoque.  

Como o nível de estocagem é divergente em cada ramo de atividade, para algumas 

organizações um nível grande de estoques disponibiliza vantagens competitivas em relação 

aos seus concorrentes, pois a empresa atende à necessidade dos seus consumidores em tempo 

hábil e sem espera, já para outras organizações esse nível alto de estoque pode ocasionar 

desperdícios, pois grandes estoques proporcionam mais itens obsoletos, perdas maiores, 

ocupação desnecessária de espaço, entre outros fatores que resultam em desvantagens. Na 

organização em estudo, o estoque proporciona vantagens, pois a mesma trabalha com o 

atendimento de pessoas que necessitam, muitas vezes, urgentemente de um medicamento 

indispensável para a sua sobrevivência, ou seja, há alguns itens em estoques que são 

indispensáveis, pois a Farmácia Municipal trata da saúde de seus usuários. 

À vista disso, não é conveniente que um mercado deixe de atender à sua demanda por 

falta de produtos ou uma fábrica interrompa o seu processo produtivo por carência de matéria-

prima. Do mesmo modo, é inapropriado que uma prestadora de serviços permita que suas 

atividades não sejam oferecidas aos clientes pela ausência de materiais necessários. Por isso, a 

gestão de estoques é algo importante e necessário para o bom andamento das atividades 

organizacionais, e isso não se restringe somente à gestão de empreendimentos privados, mas 

abrange também a administração pública, tendo em vista que suas ações estão voltadas para 

atender às necessidades da população.  

Desta forma, o grande desafio para as organizações, tanto públicas quanto privadas, é 

conseguir alcançar o equilíbrio de estoques constantes, sem que haja perdas por excesso de 

produtos no almoxarifado, nem a falta no processo de atendimento ao cliente/população. 

Proporcionando assim, uma administração de materiais eficiente e produzindo bons 

resultados. 

4.2 – Farmácias Públicas 

No Brasil, a assistência farmacêutica apóia todas as atividades relacionadas a 

medicamentos e ações de saúde demandadas por uma comunidade, envolvendo em seu 

processo de desenvolvimento as seguintes atividades: seleção, programação, aquisição, 
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armazenamento, controle, distribuição e dispensação de medicamentos. Com isso, um dos 

canais utilizados para a prática dessa política pública são as farmácias mantidas pelas 

organizações públicas.  

No município de Quatis/RJ todo esse processo é realizado pela Farmácia Municipal, 

que possui as seguintes atribuições: 

 Determinar o que será comprado e em quais quantidades;  

 Controlar os medicamentos entregues e estocados; 

 Identificar e retirar do estoque itens danificados ou fora do prazo de validade; 

 Conduzir inventários periódicos; 

 Atender as demandas de medicamentos para os pacientes através da distribuição no 

dispensário municipal. 

Dado o exposto, a Farmácia Municipal necessita, para o desenvolvimento de suas 

atribuições, de uma estrutura física e organizacional que auxilie no cumprimento desses 

pressupostos técnicos com eficiência. Além de contar com uma gestão de estoque bastante 

complexa quanto ao abastecimento e distribuição de medicamentos, uma vez que, como cabe 

a ela prestar serviços destinados a saúde, é necessário que tenha em estoque todos os 

medicamentos que compõem a grade de distribuição do município para atender sua demanda. 

5 – Plano de Ação 

De acordo com a literatura pertinente, a administração de materiais é composta por 

subsistemas (Controle de Estoque, Classificação de Materiais, Aquisição, Almoxarifado, 

Recebimento, Movimentação e Transporte) que coordenam todos os processos relacionados 

aos materiais utilizados pela organização, estabelecendo normas, critérios e rotinas 

operacionais que visam sempre à harmonia entre as atividades.  

À gestão do almoxarifado cabe o controle físico dos materiais estocados, incluindo 

recebimento, movimentação, armazenamento e distribuição. O que foi observado durante a 

elaboração desse estudo, é que atualmente o almoxarifado da Farmácia Municipal está 

instalado em um prédio com consideráveis deficiências e limitações: prédio antigo, com dois 

pavimentos, escada de acesso estreita e piso escorregadio. Suas atividades consistem em 

receber os medicamentos dos fornecedores habilitados no processo licitatório e, após 



 

 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

14 

 

conferência, armazená-los nas salas do pavimento superior. Em seguida, o responsável 

reabastece o dispensário central, realiza o controle do estoque e solicita as reposições 

necessárias. 

O que se propõem é que, além dos procedimentos descritos acima, o almoxarifado 

realize também a distribuição de medicamentos para dispensários nos ESF (Unidades de 

Estratégia da Saúde da Família) e UBS (Unidades Básicas de Saúde) localizados nos bairros e 

distritos do município, o que facilitaria a entrega aos usuários e diminuiria o fluxo de 

atendimento no dispensário central, que realiza atualmente a dispensação para todos os 

bairros. Com isso, os usuários passariam a ser atendidos nas unidades próximas a sua 

residência, ficando o dispensário central encarregado apenas da dispensação de medicamentos 

aos moradores do bairro Centro.  

Outra proposta é a adequação do espaço físico de funcionamento da Farmácia 

Municipal, mudando sua localização para um prédio mais apropriado para a armazenagem dos 

medicamentos, garantido não só a segurança dos itens em estoque, mas também de seus 

funcionários. E a aquisição de um veículo apropriado para o transporte e distribuição dos 

medicamentos nos ESF e UBS. 

Assim, o plano de ação desenvolvido para atingir os objetivos desse estudo consiste na 

adequação dos processos realizados nas atividades diárias da Farmácia Municipal, 

beneficiando a administração de materiais e o atendimento ao público. 

Na Tabela 2 são apresentadas as ações que nortearam a elaboração desse estudo, desde 

o levantamento das questões para a resolução do problema de pesquisa até a apresentação das 

propostas finais de aperfeiçoamento do processo de Administração de Materiais na Farmácia 

Municipal de Quatis. A ferramenta utilizada para a elaboração do Plano de Ação foi a 5W1H, 

que consiste em perguntas simples que devem ser respondidas na hora de divisão de tarefas, 

criação de projetos e planejamento de ações, a fim de se alcançar o melhoramento na 

qualidade dos serviços prestados. 
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Tabela 2 – Plano de Ação – 5W1H 

O que fazer? 

(What) 

Onde? 

(Where) 

Por Quê? 

(Why) 

Quando? 

(When) 

Quem? 

(Who) 

Como? 

(How) 

Levantamento das 

questões para 

resolver o Problema 

de Pesquisa e 

Coleta de Dados 

No 

ambiente 

pesquisado 

Para reunir 

informações que 

ajudarão na 

resolução final do 

Problema de 

Pesquisa 

Durante o 

processo de 

Observação 

Pesquisador 

Através de 

Observação 

Participante no 

ambiente pesquisado 

e Entrevista com 

Responsável pela 

Farmácia Municipal 

Mapeamento dos 

Processos 

Organizacionais 

No 

ambiente 

pesquisado 

Para levantamento 

da situação atual 

Durante o 

processo de 

Observação e 

Coleta de 

Dados 

Pesquisador 
Análise do 

Fluxograma atual. 

Análise da situação 

das instalações 

físicas do 

Almoxarifado  

No prédio 

da 

Farmácia 

Municipal 

Para expor os 

riscos existentes no 

local 

Durante o 

processo de 

Observação e 

Coleta de 

Dados 

Pesquisador 

Propondo a mudança 

da Farmácia 

Municipal para outro 

local 

Análise das 

condições dos 

equipamentos 

utilizados pelos 

funcionários 

Na 

Farmácia 

Municipal 

Para expor as 

deficiências 

encontradas 

Durante o 

processo de 

Observação e 

Coleta de 

Dados 

Pesquisador 

Propondo a 

aquisição de novos 

equipamentos 

Tabulação de Dados 

No 

ambiente 

pesquisado 

Para o 
conhecimento do 

funcionamento da 

gestão de estoque 

da Farmácia 

Municipal 

Após o 

processo de 

observação e 

a entrevista 

Pesquisador 

Análise das 
informações 

coletadas e 

elaboração de 

sugestões para 

aperfeiçoamento do 

processo 

Elaboração de novo 

Fluxograma 

No 

ambiente 

pesquisado 

Para 

aperfeiçoamento 

das atividades do 

setor de 

Almoxarifado 

Fase de 

elaboração da 

conclusão do 

Relatório 

Técnico 

Pesquisador 

Propondo o envio de 

medicamentos para 

os dispensários dos 

ESF e USB 

Apresentação das 
propostas finais de 

aperfeiçoamento no 

processo de 

Administração de 

Materiais 

Na 

Farmácia 

Municipal 

de Quatis 

Para alcançar a 

excelência na 

prestação dos 

serviços 

Após a 

conclusão do 

Relatório 

Técnico 

Pesquisador 
Apresentação final 

do Relatório Técnico 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 
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6 – Conclusão 

Pela observação dos aspectos analisados, nota-se que o processo de administração de 

materiais possui como meta primordial atingir o equilíbrio entre estoque e consumo, e para 

que isso ocorra é necessária a integração entre suas atividades, destacando-se: compras, 

almoxarifado e estoque. Essas atividades possuem a finalidade de assegurar o contínuo 

abastecimento dos materiais necessários para atender toda a demanda, sendo caracterizadas 

como um conjunto de tarefas que se destinam a suprir as diversas unidades de uma 

organização. O funcionamento correto de cada uma delas e a integração entre si serão de 

fundamental importância para o bom funcionamento da organização, que produzirá seus bens 

ou serviços de forma rápida e eficiente, assegurando o atendimento de toda sua demanda. 

Com os dados coletados durante esse estudo, referente às atividades praticadas pela 

Farmácia Municipal (composição da grade, aquisição, armazenagem, controle, manutenção, 

reposição e distribuição), foi constatado como funciona seu processo de administração de 

materiais, com ênfase na gestão de estoque, bem como suas deficiências, o que auxiliou no 

levantamento de questões que precisam ser revistas e corrigidas para que o atendimento 

prestado seja feito com excelência. 

Assim, levando-se em consideração os aspectos do Diagnóstico e respondendo ao 

Problema de Pesquisa - “De que forma a administração de materiais – medicamentos – na 

Farmácia Municipal de Quatis deve ser feita, a fim de otimizar as solicitações e atender toda 

a demanda através dos recursos disponíveis? -, o que se faz urgente para aperfeiçoar o 

processo de administração de materiais da Farmácia Municipal de Quatis seria: 

 Aquisição de novos recursos materiais para auxiliar no desempenho dos 

funcionários e nos trabalhos da organização;  

 Utilização de dispensários municipais nas unidades de ESF e USB para a 

dispensação de medicamentos; 

 Aquisição de veículo apropriado para a distribuição dos medicamentos aos 

dispensários municipais (ESF e UBS); 
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 Mudança de endereço da Farmácia Municipal para um prédio mais apropriado 

à estocagem/armazenagem, zelando assim pela segurança dos medicamentos e 

de seus funcionários; 

 Implantação de software especializado para o controle de todos os 

medicamentos distribuídos pela rede municipal de saúde, que irá proporcionar 

mais segurança e agilidade aos dados armazenados, garantindo o aumentando 

da dinâmica de trabalho e diminuindo gastos de operacionalização. 

Em vista dos argumentos apresentados, tais recomendações serão sugeridas à 

Coordenação de Assistência Farmacêutica, para posterior análise de viabilidade pela 

Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Prefeitura Municipal de Quatis. 
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APÊNDICE  

 

Entrevista com a Coordenação de Assistência Farmacêutica 

Suzinni Beliago Lima - Assistente Social da Secretaria Municipal de Saúde. 

Local: Secretaria Municipal de Saúde de Quatis. 

Data: 03 de abril de 2018 às 14h. 

 

Como são definidos os tipos de medicamentos que compõem a grade do município e 

quantidade necessária para atender a demanda? 

O levantamento da quantidade de medicamentos necessários para atender toda a 

demanda da Farmácia Municipal é realizado através do histórico anual de liberação de cada 

item das grades de farmácia básica – controlados e não controlados. Tais medicamentos são 

determinados pela Deliberação CIB-RJ n°2661 de 26 de dezembro de 2013, que estabelece 

em seu Artigo 3° o elenco mínimo obrigatório de medicamentos essenciais do Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro, e são separados por grupos 

terapêuticos de acordo com o Anexo II da Deliberação. 

 

Art. 3º Estabelecer o Elenco Mínimo Obrigatório de Medicamentos Essenciais do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro, 

composto por medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME 
vigente no SUS, destinado a atender aos agravos prevalentes e prioritários da 

Atenção Básica, sendo de disponibilização obrigatória pelos municípios (ANEXO II 

desta Deliberação). (DELIBERAÇÃO CIB-RJ Nº 2.661 DE 26 DE DEZEMBRO 

DE 2013). 

 

Qual o procedimento utilizado na aquisição desses medicamentos? 

Por se tratar de um órgão da Administração Pública Direta, os medicamentos da grade 

municipal são adquiridos através de Processo de Compra – Licitação, regida pela Lei nº 

8.666/93 – na modalidade Pregão Presencial para Ata de Registro de Preço, com validade de 

12 meses após a assinatura da Ata, sendo utilizado para o balizamento de preços o BPS – 

Banco de Preços em Saúde. Após a assinatura da Ata, são empenhados os itens solicitados 

pelo responsável técnico pelo estoque, com posterior entrega pelos fornecedores contratados. 
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Quais os procedimentos utilizados na manutenção e reposição do estoque? 

A manutenção dos medicamentos em estoque é feita em duas salas, sendo os mesmos 

mantidos nas embalagens originais utilizadas pelos fornecedores na entrega. As medicações 

controladas e não controladas são acondicionadas em salas separadas e trancadas, ficando as 

chaves sob a responsabilidade do responsável técnico pelo estoque. Os medicamentos 

controlados são dispostos em pallets e em armários de aço. Já os medicamentos não 

controlados são organizados em pallets e prateleiras de aço.  

Para a reposição do estoque é feita uma solicitação pelo farmacêutico responsável, em 

função da saída de medicamentos para o dispensário central, ao Departamento de Assistência 

Farmacêutica que, por sua vez, solicita aos fornecedores, registrados na Ata, a entrega 

correspondente. 

 

As instalações físicas de armazenagem são adequadas ao tipo de material estocado? 

As instalações físicas de armazenagem encontram-se dentro do padrão recomendado 

pelo Ministério da Saúde – “Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: Instruções 

Técnicas para sua Organização”-: local sem umidade e climatizado, com uso de prateleiras 

de aço afastadas da incidência de luz solar e lâmpadas fluorescentes, e espaçamento adequado 

entre os medicamentos nas prateleiras e pallets.  

 

Qual o método utilizado para a localização e distribuição dos medicamentos em estoque? 

Quanto à localização, os itens armazenados em estoque são organizados por ordem 

alfabética (pelo nome genérico de cada medicamento) e por grupos terapêuticos, o que facilita 

no momento da liberação para o dispensário central, na fiscalização dos lotes e prazos de 

validade e na realização do inventário físico semestral. Para a distribuição utiliza-se o método 

PEPS – Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair, que dá prioridade à ordem cronológica de entrada 

de itens no estoque, ou seja, medicamentos que chegam primeiro serão os primeiros a serem 

despachados. 
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