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Resumo 

No contexto atual do governo brasileiro de cortes de gastos sociais, incluindo a saúde 

pública, a gratuidade do SUS encontra-se ameaçada. Visando melhorar a gestão de 

recursos dos hospitais públicos, é proposto neste trabalho um modelo para aprimorar o 

gerenciamento de estoque na farmácia do Centro Cirúrgico Ambulatorial (CCA) do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A partir do consumo de materiais e 

medicamentos nas cirurgias realizadas no CCA, foi calculada uma Lista de Materiais (Bill 

of Materials – BOM) de cada procedimento, definindo quais são as quantidades de 

materiais obrigatórios e opcionais. Posteriormente foi realizada uma aglomeração das 

cirurgias que resultou na identificação de 32 Kits de insumos. Esses Kits de insumos 

atendem 90% do volume de operações do Centro. O uso dos kits facilita e permite melhor 

controle da utilização de materiais, diminuindo as perdas por perecebilidade, furto e 

falhas de processo, porém mantendo o nível de serviço desejado para atender as demandas 

do HCPA. 

Palavras-chave: Lista de Materiais, Gestão de Estoques, Administração Hospitalar, 

Análise de Aglomerados, Clusterização, Kits. 

Abstract 

Under the current conditions of economic and political crisis in Brazil, the fundamental 

characteristic of universal coverage and access to the Public Healthcare System is under 

threat. In order to improve resources management of public hospitals, thus justifying the 

maintenance of an universal access system, a model for better inventory management of 

the Pharmacy of the Outpatient Surgical Center (CCA) from the Clinical Hospital of Porto 

Alegre (HCPA) was developed. This paper proposes a definition of a Bill of Materials for 

each surgery, given the materials and medicine consumption in surgical procedures 

performed at the CCA. The Bill of Materials was further assembled into Supplies Kits. 

These 32 Kits cover 90% of the volume of all procedures performed at CCA. 

Furthermore, they ease and control supplies, reducing perishability, theft, and process 

failures maintaining the current service level in order to attend the HCPA needs. 

Keywords: Bill of Materials, BOM, Inventory Management, Hospital Administration, 

Cluster Analysis, Kits Assembling 
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1. Introdução 

A atual crise econômica e política no Brasil ameaça o Sistema Único de Saúde (SUS), 

previsto pela Constituição Federal de 1988. Em agosto de 2015, foi encaminhada pelo 

então presidente do Senado, Renan Calheiros, ao Palácio do Planalto, a Agenda Brasil. 

Este projeto, contendo 28 medidas, tem seu terceiro eixo intitulado “Proteção Social”, 

cujo item sugere avaliar a possibilidade de cobrança diferenciada de procedimentos do 

SUS por faixa de renda. Segundo a Universidade Aberta do SUS (2015), a medida em 

tramitação determinaria o fim da gratuidade total e, consequentemente, do Sistema Único 

de Saúde universal.  

O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a operar um 

sistema único, gratuito e universal, de saúde (BRASIL, 2015). O SUS contempla centros 

e postos de saúde, hospitais públicos e universitários, laboratórios e hemocentros, 

serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental, além 

de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica. Em 2014, foram realizadas 

cerca de 1,4 milhão de consultas médicas e aproximadamente 4,1 bilhões de 

procedimentos ambulatoriais pelo SUS (BRASIL, 2015). Logo, a gestão de recursos do 

sistema contempla um grande contingente populacional atendido pelo sistema e uma 

extensa variabilidade de serviços a serem prestados. 

Dentro da gama de instituições envolvidas, encontram-se 50 hospitais universitários 

federais (HUFs) (EBSERH, 2017). A relevância destes hospitais no debate da gratuidade 

do SUS recai em suas atribuições de atender à população, gerar inovação, promover o 

conhecimento e formar novos profissionais. Paralelamente, manter os HUFs com acesso 

universal permite à comunidade universitária devolver para a sociedade parte daquilo que 

é neles investido.  

É recorrente a percepção de que os problemas logísticos dos serviços de saúde públicos 

são causados por escassez de recursos financeiros. Corroborando essa imagem, são 

perceptíveis as falhas na gestão e períodos de escassez orçamentária causando 

insuficiências e desabastecimentos nos serviços públicos de saúde. Todavia, também são 

notórios os casos de má administração de hospitais, tanto no que diz respeito ao seu 

funcionamento, quanto má utilização de materiais e equipamentos, devido, entre outras 

causas, à baixa qualificação dos gestores no que tange a planejamento logístico (Infante, 

2007). A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) surgiu em 2011 como 

uma iniciativa do então governo para recuperar a estrutura e melhorar os processos de 

gestão dos HUFs. 

A principal função de um hospital é a realização de procedimentos médicos a fim de 

prevenir ou tratar doenças. Para tanto, é necessária uma série de atividades e processos 

que suportam essa atuação, envolvendo desde os processos de capacitação de 

funcionários até a logística de suprimentos. A logística hospitalar é um desses processos, 

cujas falhas no gerenciamento de materiais e medicamentos podem acarretar danos 

irreparáveis tanto para o hospital quando para o paciente (BARBUSCIA, 2006).  

Pode-se considerar a gestão logística no ramo da saúde como a administração de fluxos 

físicos e de informação. Isso envolve planejar, operacionalizar e controlar os fluxos de 

materiais (matéria-prima, produtos em fabricação, produtos finais), pessoas (pacientes) e 
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serviços, considerando os trade-offs de custo, qualidade e tempo (CRESPO E RAMOS, 

2009). 

Um hospital universitário de ensino pode ter 50% dos seus gastos ligados a consumo de 

materiais e medicamentos (PASCHOAL E CASTILHO, 2010). Dessa forma, são 

relevantes os esforços de melhoria nas funções logísticas de materiais para a redução de 

custos e alcance dos níveis desejados de serviço. Para tanto, é necessário um bom 

gerenciamento da compra, estoque e distribuição de materiais e medicamentos. Assim 

como em outras organizações, os hospitais devem ter uma coordenação logística que 

assegure a disponibilidade de medicamentos no lugar, na quantidade e no momento em 

que se fizerem necessários (CHOUDHURY ET AL., 2004).  

O problema concentra-se na dificuldade de definir e administrar um nível de estoque 

ideal. A importância de um bom gerenciamento de estoques em um hospital se dá não 

apenas pelo seu valor financeiro, mas também pela essencialidade do seu uso no 

tratamento e prevenção de patologias. É, então, clara a necessidade de grande 

armazenamento de materiais e medicamentos nessas instituições, tendo em vista a enorme 

variedade de medicamentos e materiais que são utilizadas nos procedimentos médico-

hospitalares (BARBIERI; MACHLINE, 2006).  

Definir um nível de estoque ideal para um hospital é crítico, pois, ao se utilizar altos níveis 

de estoques de medicamentos, é possível atingir um excelente nível de serviço, tendo 

sempre a disponibilidade de produto quando necessário e na quantidade necessária, porém 

arca-se com custos de armazenamento e riscos de perecibilidade. Paralelamente, ao 

diminuir os níveis de estoque, a organização fica mais suscetível à ruptura, ou seja, à falta 

de produtos. Apesar de enxugar a estrutura de custos, essa política torna o hospital 

dependente de um processo de reposição ágil e confiável a fim de reduzir as 

consequências da falta de medicamentos e materiais. Ao formular esta lógica para um 

hospital, destaca-se que não é aceitável trabalhar com baixo nível de serviço, uma vez 

que a falta de produto pode ocasionar complicações a pacientes e, em casos mais críticos, 

até a morte (RODRIGUES E SOUSA, 2015). Embora a variedade de materiais utilizados 

em um hospital não seja tão grande, se comparada a outras indústrias, a empregabilidade 

dos materiais é extremamente alta, ou seja, um mesmo insumo (medicamento ou material) 

é utilizado em diferentes produtos (procedimentos), aumentando a dificuldade de 

planejamento de abastecimento (INFANTE, 2007). 

Considerando o contexto acima delineado, o objetivo deste trabalho é analisar e propor 

melhorias no gerenciamento de estoques na farmácia de um hospital universitário a fim 

de gerar redução de custos e melhoria na utilização dos insumos, preservados os níveis 

atuais de serviço. O método empregado neste estudo poderá ser aplicado em outros 

hospitais públicos, assegurando uma melhora na performance financeira dos hospitais e 

consequentemente do SUS como um todo. 

Apesar da relevância do tema, ainda é baixo o volume de trabalhos científicos que se 

dedicam à melhoria da gestão logística em hospitais e outras instituições de saúde no 

Brasil (MELO ET AL, 2016). Nesse sentido, foram discutidas neste estudo as melhorias 

que a gestão de operações e a engenharia de produção podem trazer para um hospital 

público. Com a apresentação dos conceitos clássicos de Bill of Materials, evidencia-se 

que tal abordagem – já amplamente estudada na literatura de engenharia de produção – 
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apresenta grande potencial para aplicações diversas no campo da saúde, no qual foi pouco 

explorada. O presente trabalho busca preencher parte desta lacuna, principalmente no que 

concerne a análises quantitativas de dados para suportar o processo de tomada de decisão 

dentro de farmácias hospitalares. 

Este artigo apresenta na sua estrutura, além desta Introdução, a segunda seção que 

consiste em uma revisão da literatura referente à gestão de operações em hospitais e Lista 

de Materiais (BOM). Essa revisão embasa o método de trabalho que está apresentado na 

seção 3. Em seguida, na seção 4, são apresentados os resultados e discussões decorrentes 

da aplicação do trabalho. Por último, na seção 5, são apresentadas as conclusões deste 

trabalho. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Gestão de Operações em Hospitais 

Desde o século passado argumenta-se que as altas variações de demanda levam 

organizações a armazenar altos níveis de estoques visando diminuir rupturas e falhas em 

atendimento de serviço em potencial (FISHER E RAMAN, 1996). A literatura sobre 

níveis de estoque discute o trade-off entre manter altos volume e ótimo nível de serviço 

ou diminuir os insumos estocados para enxugar custos. No contexto de instituições de 

saúde, nos quais o sistema de estoque é crítico e a ruptura pode levar a morte de um 

paciente, os níveis de armazenamento são tradicionalmente elevados a fim de atender 

todas as demandas surgentes. O acúmulo de estoques e obsolescência é muito maior em 

hospitais e instituições de saúde do que na indústria e no varejo tradicionais (EBEL ET 

AL., 2013).  

Hospitais e clínicas que oferecem um número limitado de serviços sofrem menos com a 

variação de demanda do que aqueles que atendem diferentes serviços, mesmo que o 

volume de cada serviço seja semelhante (GITTELL, 2002). Consequentemente, quanto 

maior a variabilidade de serviços prestados por um hospital, maior o risco de ruptura de 

itens necessários. A variação na demanda de um hospital para tratamento de um paciente 

varia não só no que diz respeito a medicamentos e insumos, mas também a quantidade de 

insumos utilizada para cada intervenção.  

No caso dos hospitais, a variação de demanda é percebida constantemente no tratamento 

clínico de pacientes (GITTELL, 2002). A demanda por um medicamento ou insumo não 

é criada, ela também não surge por uma ação específica de Marketing. Esta demanda por 

tratamentos surge da necessidade de cada paciente, dos efeitos da injúria do paciente e da 

particularidade de cada tratamento na relação médico x paciente x doença. Esses fatores 

tornam a incerteza da demanda nas análises e tratamentos clínicos como um ponto de 

atenção nas intervenções cirúrgicas de hospitais (KETOKIVI, 2006). 

Para lidar com tais variações e atingir um bom nível de serviço, Goldmsith (1980) aponta 

que, nos Estados Unidos, administradores hospitalares reconheciam a necessidade de 

incorporar em hospitais medidas gerenciais de empresas tradicionais. No Brasil os 

investimentos em gestão hospitalar são mais recentes, principalmente em hospitais 

públicos, e as instituições ainda estão muito aquém do seu potencial. Uma administração 
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eficiente pode promover não só saúde financeira, mas também melhoria qualitativa e 

quantitativa no nível de atendimento. Kujala (2006), por sua vez, afirma que instituições 

de saúde podem se beneficiar de diversas práticas do terceiro setor para melhorar a 

qualidade da sua gestão.  Hospitais são uma oportunidade para implantar técnicas, 

ferramentas e métodos dos operadores de serviço numa instituição de saúde, uma vez que 

representam grandes instituições com processos, produtos e clientes.  

Os resultados dos estudos de McDermott e Stock (2007) mostram uma associação 

positiva entre a aplicação das melhores práticas de serviços em hospitais e a performance 

obtida em termos de tempo de estada do paciente, qualidade e eficácia no tratamento. Em 

artigo posterior, os autores complementam seus resultados ao apontarem a adoção de 

melhores práticas também impacta positivamente a performance em custos e eficiência 

(STOCK E MCDERMOTT, 2011). 

As práticas mais aplicadas na literatura incluem sistemas de planejamento e controle, 

gestão de qualidade, sistema de produção enxuta e gestão de pessoas e recursos 

(KOLLBERG AND DAHLGAARD, 2007; KUJALA ET AL., 2006; LI ET AL., 2002; 

TUCKER AND EDMONDSON, 2003; GOLDSTEIN AND WARD, 2004; RAMBANI 

AND OKAFOR, 2008). Outras formas de aumentar a eficiência das operações são a 

utilização de manuais de procedimento clínico padrão e padronização de protocolos e 

fluxogramas. Essas medidas trouxeram resultados como aumento do fluxo de pacientes e 

documentação (SCOTT ET AL, 2008; PROUDLOVE E BOADEN, 2005; ROTTER ET 

AL, 2010). Agarwal et al (2010) conclui que há muitas iniciativas de implantação das 

melhores práticas operação em hospitais em todo mundo, porém há pouco benchmarking 

e interação entre as instituições para disseminação do conhecimento. 

Outras práticas de gestão de operações com bons resultados em hospitais também são 

identificadas na literatura. A implantação de Sistemas Just in Time (JIT) em instituições 

de saúde é efetiva em todas as operações. Não obstante, é possível afirmar que a 

diminuição de custos por uma gestão de estoques eficiente é a prática de maior impacto 

(LI, 2015). Hernandes Narino (2014) apresenta os resultados da implantação de um HRP 

(Hospital Resources Planning) – uma adaptação de um ERP (Enterprise Resource 

Planning) –, demonstrando as vantagens em gestão de recursos e custos para um hospital 

em Matanza, Cuba. De maneira convergente, estudos comprovam a influência positiva 

de sistemas MRP-II (Manufacturing Resources Planning) e ERP na gestão de estoques 

(e.g. RABINOVICH E EVERS, 2002; RAZI E MICHAEL TARN, 2003). Vos et al 

(2007) afirma que adequar o layout de um hospital para a sua operação é essencial para 

suportar o aumento da eficiência da instituição.  

Nesta seção, foram identificados diversos estudos para melhoria da gestão de operações 

em hospitais, porém não foram encontradas análises quantitativas ou qualitativas no que 

diz respeito ao gerenciamento de estoques nessas instituições. A partir da literatura 

percebeu-se que quantidade de estoque armazenado por uma organização é definida pela 

quantidade de itens e capital parado, estes itens podem ser tanto matéria-prima, produtos 

semiacabados ou até produtos acabados. O inventário armazenado funciona como entrada 

para a fabricação ou execução de um serviço. E assim, processos de fabricação ou serviço 

podem ser entendidos como uma construção gradual de componentes e subcomponentes 

de uma Lista de Materiais associado às ordens de execução (VAN MERODE ET AL., 
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2004). Levando-se em consideração que cada serviço demanda materiais, a partir de um 

aperfeiçoamento na gestão dos itens que compõe o estoque, será possível melhorar o nível 

de serviço e custos, este trabalho apresentará uma análise a partir de avanços no 

tratamento de listas de materiais. 

 

2.2 Lista de Materiais  

A Bill of Materials (BOM), conhecida como Lista de Materiais na literatura em português, 

consiste no catálogo de todos itens e materiais necessários para fabricação de um produto, 

especificadas as relações de precedência e quantidade de cada item necessário (APICS, 

1992). A BOM usualmente contém uma lista de componentes intermediários e matérias 

primas, bem como pode conter instruções de trabalho ou ferramentas requeridas para 

suportar o processo produtivo (CLEMENT ET AL., 1992). Cox et al. (1992) argumentam 

que a lista deve conter não só as relações entre componentes pais e filhos, como também 

a quantidade de cada item necessária para a montagem do produto final. 

A informação contida na Lista de Materiais é utilizada como input, junto com o Plano 

Mestre de Produção (MPS – Master Production Schedule) e o status de estoque, para o 

Material Requirements Planning (MRP). Um MRP funciona como um mecanismo de 

planejamento que visa revisar os planos de produção e manter os níveis de estoque 

conforme a política da empresa (CHUNG, 1994).  

É possível afirmar que uma BOM se divide em três pilares descritos a seguir: 

(i) Item: aquilo que é utilizado na fabricação do produto – partes compradas ou 

produtos semiacabados, os quais, por sua vez, podem consistir em outros itens 

comprados ou semiacabados. Como parte da estrutura de produto, um item pode 

ser matéria-prima, componente de submontagem ou o produto final (HEGGE, 

1992). 

(ii) Goes into Relationships: são os relacionamentos entre determinados pais e filhos 

(VAN VEEN, 1992). Normalmente consideram o número de unidades necessárias 

do componente-filho para a produção de uma unidade do componente-pai. Uma 

BOM pode conter diversos goes into relationships, todos com o mesmo 

componente pai. A junção dos itens e dos relacionamentos forma a hierarquia de 

produto, normalmente apresentada em forma de árvore (JIAO, 2000). 

(iii) Finalidade: de acordo com a finalidade da Lista, a BOM adquire estrutura, 

informações e aplicações práticas diversas. Por exemplo, uma BOM de Produto é 

estruturada de forma a mostrar o design do produto e as montagens funcionais dos 

componentes e é utilizada por engenheiros de produto para referenciar a estrutura 

funcional do acabado. Já uma BOM de Fabricação é estruturada para evidenciar 

como são feitos os produtos e as suas montagens físicas, sendo utilizada para a 

explosão do MRP (JIAO, 2000).  

Mather (1987) já enfatizava que a BOM pode incluir outras perspectivas como definição 

de produto, engenharia de troca, instruções de fabricação, custos, preços, etc.  

A literatura sobre Lista de Materiais é extensa, podendo ser identificadas diferentes 

nomenclaturas para tipificações específicas. A partir das variações de BOM encontradas 
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na revisão foi construída o Quadro 1 que faz um resumo de cada modelo e um exemplo 

de aplicação. 

Quadro 1 – Modelos de BOM 

MODELO EXPLICAÇÃO EXEMPLO 

MODULAR 

Um módulo é identificado como o conjunto 

de partes necessárias dentro da família de 

produtos para a fabricação de variantes de 

um produto final (VAN VEEN E 

WORTMANN, 1992) 

Indústria 

Automotiva 

PERCENTUAL 
Proporção de cada subcomponente na 

construção do produto final 

Planejamento e 

Compras 

SUPER 

Unifica a MBOM e BOM percentual e 

possibilita adicionar/deletar anexos 

(KNEPPELT, 1984) 

Serviços de 

Alimentação 

GENÉRICA 

Surgiu da necessidade de cadastrar diversos 

produtos semelhantes na mesma estrutura 

(HEGGE E WORTMANN, 1991) 

Hospital 

PRODUTO 
Representa a estrutura funcional do produto e 

suporte para a montagem da PBOM 

Desenvolvimento 

de Produto 

PRODUÇÃO 

Reflete a transformação da matéria-prima e a 

montagem dos subconjuntos através do 

processo produtivo 

Fabricação 

 

Descritos os tipos de Bill of Materials, vale ressaltar que apesar da extensa literatura 

existente desde os anos 1980, faltam estudos que retratem as aplicações dos conceitos e 

funcionalidades das BOMs em hospitais e instituições de saúde. Este trabalho se propõe 

a trazer uma análise de Lista de Materiais em um hospital público visando o melhor 

gerenciamento dos estoques dentro de um centro cirúrgico. Para tal análise, serão 

utilizados mais especificamente os conceitos de GBOM e SBOM. Tal escolha deve-se à 

característica destas tipificações em contemplar a necessidade dos hospitais que tem 

grande variabilidade de consumo dentro de um mesmo procedimento e onde vários 

materiais podem produzir o mesmo efeito no paciente. Ou seja, a BOM Genérica ou 

GBOM contempla o caso de hospitais públicos nos quais um mesmo tratamento pode 

utilizar-se de diversos medicamentos e insumos hospitalares que pertençam a mesma 

família de produtos ou que produzam o mesmo efeito.  A SBOM se faz útil quando é 

considerada a variabilidade dos procedimentos, a partir dela pode-se listar materiais 
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opcionais e adicionais aos procedimentos de acordo com a necessidade do paciente x 

médico. 

 

2.2.1 BOM Genérica - GBOM 

A GBOM surgiu da necessidade de cadastrar diversos produtos semelhantes numa mesma 

estrutura. Na concepção de customização em massa criar uma BOM para cada possível 

combinação seria deveras oneroso para as empresas gerencialmente e financeiramente. A 

GBOM consiste na informação generalizada da estrutura de produto e é uma lista 

espelhada daquela utilizada pela área comercial. A área comercial apresenta todas as 

opções de variação no produto ao cliente final e a partir da escolha destes parâmetros é 

definido o produto final. O processo de escolha e combinação de todos as funcionalidades 

do produto pode ser modelado por uma árvore de escolhas. Cada nó representa uma 

decisão que resulta em parâmetros para a BOM. Dessa forma, a interdependência entre 

os módulos é respeitada. Após a seleção de todos os parâmetros é possível definir uma 

variante do produto final (HEGGE E WORTMANN, 1991). 

Olsen (1997) propôs uma série de ideais para a aplicação da GBOM, os quais propiciam 

orientação para a criação de um modelo. São eles: 

(i) A partir da GBOM deve ser possível construir a BOM específica para uma 

variação de determinado produto. A GBOM deve ser flexível e poder se 

comunicar com os outros sistemas de informação da empresa. A BOM 

específica deve ser utilizada apenas para o planejamento e produção daquele 

determinado produto. Toda ação voltada para os produtos da empresa deve ser 

feita considerando a GBOM. 

(ii) Componentes similares devem ser descritos como um item genérico. Cada 

descrição deve existir somente uma vez no sistema, enfocando naquilo que os 

componentes têm em comum. Desse modo, a criação e manutenção das 

estruturas serão facilitadas.  

(iii) Os itens abaixo de um componente devem ser descritos independentemente 

dos produtos que utilizam aquele componente. A estrutura genérica pode 

definir as propriedades de cada componente e tornar possível a identificação 

dos valores para cada atributo. Dessa forma cada grupo de itens é especificado, 

permitindo cada produto ser identificado de acordo com a combinação dos 

atributos dos seus itens. 

(iv)  Por outro lado, deve haver a possibilidade de um componente inibir a 

utilização de outro componente na formação do produto final. Esse aspecto 

parece contradizer o terceiro ponto, porém busca-se um equilíbrio entre os 

dois aspectos: descrevendo a combinação de variantes de um componente 

independentemente da sua utilização, porém permitindo a um componente 

restringir a variabilidade dos outros componentes. 

Olsen (1997) ainda ressalta a dificuldade do processo de gerenciamento e atualização de 

uma GBOM. Já Stonebraker (1996) discutiu, na montagem das BOMs, a utilização de 

Kits de produtos para agregar partes pequenas de um componente. A criação de Kits de 

produtos facilita a manutenção dos itens e diminui os custos. Os Kits podem ser utilizados 
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analogamente a uma BOM tradicional, modular ou genérica para agregar partes comuns, 

além de facilitarem a montagem e diminuirem o tempo de preparação para a operação. 

2.2.2 Super BOM - SBOM  

SBOM unifica a MBOM e PBOM e possibilita adicionar/deletar listas como anexos 

(KNEPPELT, 1984).  É utilizada nos mercados de alimentos, por dar a opção ao usuário 

de adicionar ou eliminar ingredientes em receitas ou entregáveis. 

Somar às qualidades da GBOM, a utilização da SBOM pode ser extremamente benéfica. 

A SBOM facilita a manipulação dos produtos por gerar flexibilidade na geração de novos 

produtos sem a necessidade de montar uma nova Lista de Materiais (STONEBRAKER, 

1996). Além de aumentar a acurácia da previsão de consumo, o processo produtivo se 

torna muito mais flexível com a adição/exclusão de materiais (VOLLMANN ET AL., 

2005). 

Comumente utilizada no setor alimentício, a SBOM permite gerar um alto número de 

produtos sem onerar a estrutura primária da BOM. Na indústria alimentícia, a SBOM 

facilita o manuseio de produtos mais simples, ou a montagem de Kits opcionais aos 

produtos, comumente visto para o Kit extra de sal, pimenta, guardanapos, talheres 

diminuindo o tempo de preparação e manipulação de estoque (STONEBRAKER, 1996). 

Essas lógicas se aplicam no ambiente hospitalar uma vez que há uma série de insumos 

comuns que podem ser colocados em conjunto, tanto quanto a variabilidade dos pacientes 

pode ser suportada por uma SBOM.  

 

A partir dessa base literária de conhecimentos, aplicações e resultados de práticas de 

administração tradicional em instituições de saúde e da apresentação dos conceitos 

principais de Bill of Materials, será apresentada a seguir a metodologia de pesquisa. Vale 

ressaltar que não foram encontradas aplicações desse tipo de metodologia de gestão em 

instituições de saúde. Portanto, a relevância deste trabalho no âmbito de melhorias de 

práticas gerenciais hospitalares é clara ao propor a aplicação da abordagem de BOM ao 

contexto de instituições de saúde. 

 

3. Metodologia 

3.1 Local de Trabalho e Processo Atual 

O trabalho proposto foi aplicado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), um 

hospital que tem como missão ser um referencial público em saúde, gerando 

conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação. O HCPA é pioneiro 

em ações de implantação de gestão de operações e busca adotar padrões internacionais de 

qualidade e segurança nas suas atividades. Segundo seu site oficial, em 2015, foram 

realizados 48.902 procedimentos cirúrgicos, com um crescimento de 5% comparado ao 

ano de 2014. Além disso o HCPA teve uma taxa de ocupação de leitos de 90,63% em 

2015. 

Para delimitar o escopo e possibilitar a execução deste trabalho, foi escolhido o Centro 

Cirúrgico Ambulatorial (CCA) do HCPA como local de aplicação do estudo. O CCA 

conta hoje com uma lista de atividades de aproximadamente 470 tipos diferentes de 
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cirurgias. São feitos no centro cerca de 26.000 procedimentos por ano, representando mais 

da metade dos procedimentos cirúrgicos do HCPA. A estrutura do CCA hoje conta com 

uma farmácia central do bloco, que é abastecida pelo almoxarifado central do hospital.  

(i) No início do turno, o enfermeiro recebe a lista de cirurgias que irão ocorrer no 

seu turno e dirige-se até a farmácia do CCA; 

(ii) Solicita ao farmacêutico as Listas de Materiais indicados para cada 

procedimento (sem obrigatoriedade). 

(iii) Define, com base na experiência, a quantidade de cada material que irá 

selecionar; 

(iv) Desloca-se até as salas de cirurgias com materiais; 

(v) Se necessário, pode retornar à farmácia para solicitar mais materiais; 

(vi) Se necessário, ao final do seu turno retorna os insumos para a farmácia do 

CCA 

O procedimento padrão nem sempre é seguido pelos enfermeiros. No caso de excesso de 

insumos, estes materiais raramente são levados de volta à farmácia, ocasionando a 

dispersão de estoque de insumos nas salas do CCA. Nas vezes em que estes insumos são 

retornados à farmácia, eles permanecem muito tempo em estoque intermediário, pois 

precisam ser novamente cadastrados no sistema informatizado do HCPA. Tanto quando 

os materiais estão dispersos nas salas, quanto quando eles estão na fila para recadastro, 

os materiais estão sem observação e normalmente são desviados para outras áreas do 

hospital, ou ainda, furtados. 

3.2 Classificação da Pesquisa 

Este trabalho é de natureza aplicada, feito em conjunto com a equipe da farmácia central 

do CCA-HCPA. Pode-se classificar a abordagem como quantitativa, realizada a partir de 

análises estatísticas e agrupamentos que foram elaborados. O objetivo deste trabalho é 

explicativo por estabelecer um modelo que permite prever a demanda de materiais para 

um conjunto de cirurgias. Por último, o procedimento utilizado é o de Pesquisa-Ação, 

sendo a pesquisa e o trabalho prático no hospital realizados em conjunto pelo pesquisador 

e profissionais do hospital.  

3.3 Procedimentos metodológicos 

A partir do entendimento do problema, foi definido um fluxo de trabalho para 

padronização da seleção e das quantidades dos insumos para as cirurgias, visando 

otimizar os níveis de estoque e os processos de seleção e transporte dos materiais pelos 

enfermeiros. Primeiramente, foram coletados dados dos procedimentos junto à farmácia 

central do CCA; em seguida foi feita uma análise do consumo médio de insumo por 

procedimento, gerando uma BOM para cada cirurgia. Finalmente, a partir das BOMs 

geradas, realizou-se uma análise de agregados, quando foram determinados Kits para a 

melhor manutenção de estoques dentro da farmácia central do CCA. 

3.3.1 Coleta de dados 

O HCPA utiliza um sistema interno de gestão informatizado. O processo de coleta de 

dados baseou-se em entrevistas e uma consulta ao banco de dados. A consulta foi 

realizada com o apoio da equipe da Farmácia Central do CCA. Para compreender a 
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dinâmica do CCA, a rotina dos enfermeiros foi acompanhada pelo pesquisador, além de 

conversas e esclarecimentos com os farmacêuticos do Centro e com o administrador geral 

dos blocos cirúrgicos do Hospital de Clínicas. Em seguida, foram reunidos os dados de 

consumo de materiais e medicamentos por procedimento cirúrgico no CCA. Para captar 

a variação dos procedimentos foram disponibilizados pelo hospital dados de 8 meses do 

ano de 2016, totalizando 16.688 procedimentos e aproximadamente 21.500.000 entradas 

de dados.  

3.3.2 Análise de Consumo 

A partir dos dados coletados na primeira etapa, foi feito um estudo de consumo médio 

dos insumos por cirurgia. Nesse estudo, foram separados os diferentes tipos de 

procedimentos cirúrgicos realizados no CCA e, então, foi elaborada uma análise 

estatística para cada procedimento. Como já foi discutido no trabalho, uma vez que os 

serviços e processos hospitalares envolvem vidas humanas, por questões de segurança, 

usou-se como consumo de referência o valor médio mais dois desvios-padrão.  

Após realizar o valor ideal de cada insumo para cada procedimento, foi necessário um 

arredondamento visando utilizar valores inteiros dos produtos de unidades discretas. A 

quantidade ideal de cada procedimento foi definida com um coeficiente de segurança de 

média mais dois desvios-padrão, dessa forma, para não gerar desperdícios desnecessários 

em cada procedimento, foi definida uma metodologia baseada na lógica de Super BOM 

discutida no referencial teórico e descrita a seguir: 

i) Itens com utilização maior que 1: 

a. Valores foram arredondadas para baixo a fim de chegar em um número 

inteiro e definidos como obrigatórios; 

b. Foi definida uma unidade de cada produto obrigatório como opcional à 

lista de materiais; 

ii) Itens com utilização menor que 1: foram mantidos zerados e definidos como 

opcionais e quantidade sugerida de uma unidade. 

Dessa forma foi montada uma Lista de Materiais e Medicamentos (Bill of Materials) para 

cada procedimento cirúrgico, esta lista foi utilizada para a formação de Kits. 

 
Cirurgia 1 Cirurgia 2 Cirurgia 3 . . Cirurgia 467 

Material 1 X unidades A unidades B unidades 
  

A unidades 

Material 2 Y unidades - D unidades 
  

- 

Material n Z unidades B unidades - 
  

- 

Medicamento 1 X gr C gr E gr 
  

- 

Medicamento 2 Y ml - - 
  

B ml 

Medicamento 3 Z gr - - 
  

Z gr 

Medicamento m X ml - F ml 
  

X ml 

Tabela 1 – Modelo de Média da utilização de insumos por procedimento cirúrgico 
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3.3.3 Análise de Aglomerados  

A partir da análise de consumo, seria possível montar Kits para atender cada uma das 

cirurgias realizadas dentro do CCA. Entretanto, devido à grande variabilidade de 

procedimentos, montar Kits para atender a todos e definir a quantidade correta para 

atender a política de estoque visando responder a demanda do Centro, acabaria gerando 

um volume de estoque maior que o atual. Considerando-se o ambiente hospitalar onde 

diversos materiais estão presentes num grande número de cirurgias diferentes, pode-se 

utilizar essa característica para facilitar o gerenciamento dos estojos. Logo, 

posteriormente à montagem da Lista de Materiais (Tabela 1) foi elaborada uma análise 

de agregados, também conhecida como análise de clusters. Esse processo baseou-se nos 

materiais definidos como obrigatórios e agrupou procedimentos que utilizem insumos em 

comum e em quantidades semelhantes para montar Kits de insumos, tais conjuntos 

conseguem atender várias cirurgias e facilitam a manutenção do estoque.  

Segundo Hofstetter (2014), a análise de aglomerados é uma técnica para classificar itens 

em grupos baseado em seus comportamentos de acordo com as variáveis utilizadas. É 

possível dividir a análise em cinco passos: 

i) Seleção dos itens a serem agrupados;  

ii) Definição das variáveis utilizadas para medir os itens 

iii) Análise das similaridades dos itens 

iv) Utilização de um método de aglomeração para agrupar os itens 

v) Interpretação dos resultados 

Neste estudo, os itens a serem analisados são todas as BOMs dos procedimentos 

cirúrgicos listados, e as variáveis a serem utilizadas são presença ou não dos insumos na 

lista de material de cada cirurgia e as quantidades de cada item. A partir disso foram 

testados diferentes métodos de aglomeração, até que foi escolhido aquele que melhor se 

adequou à estrutura de dados do HCPA e que possibilitou encontrar um agrupamento 

otimizado das BOMs. 

A aglomeração mostrou quais procedimentos cirúrgicos apresentam Lista de Materiais 

equivalentes com quantidades semelhantes. Partiu-se do pressuposto que nenhuma 

cirurgia tem consumo idêntico à outra, logo, dentro de uma aglomeração teriam que ser 

atendidas quantidades diferentes para demandas diferentes. Para finalizar a montagem do 

Kit e repassar essa lista para a farmácia, foi necessário mais um balanceamento dos itens, 

novamente com a lógica da Super BOM, descrito a seguir: 

i) Definição do mínimo de consumo de cada material entre as cirurgias 

aglomeradas dentro do Kit; 

ii) Utilização do mínimo como o obrigatório para montagem do Kit; 

iii) Definição de quantidades e itens adicionais que deverão ser entregues ao 

enfermeiro na solicitação de insumos para o turno. 

Em vista da metodologia descrita acima, espera-se que ao final da implantação da 

sistemática de gerenciamento proposta, o processo ocorra da seguinte forma: o enfermeiro 

chega à farmácia no início do turno com a lista de procedimentos a serem realizados. 

Esses procedimentos são atendidos por Kits com itens obrigatórios para a sua realização 

entregues junto aos itens adicionais (quantidades extras dos itens obrigatórios e itens que 
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não eram homogêneos dentro do Kit); além disso, é disponibilizado ao enfermeiro quais 

itens são opcionais para cada cirurgia e suas quantidades indicadas. 

Para definir a eficiência de cada Kit foi utilizada a seguinte metodologia: 

i) Primeiramente, foi calculada a eficiência do Kit para cada cirurgia seguindo a 

fórmula, onde ‘α’ é a eficiência, ‘K’ é o índice do Kit e ‘C’ a cirurgia: 

       𝛼𝑘,𝑐 =  
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠𝑘

∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠𝑐 
       (1) 

ii) Em seguida foi feito um índice de representatividade de cada cirurgia ‘C’ 

dentro do seu respectivo Kit ‘k’, que é calculado como o número de 

ocorrências da cirurgia ‘C’ sobre o somatório de todas ‘n’ cirurgias atendidas 

pelo Kit ‘k’: 

 𝛽𝑐,𝑘 =
𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠𝑐

∑ 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠𝑐,𝑘
𝑐=𝑛
𝑐=1

                   (2) 

iii) Com isso foi calculado a eficiência geral do Kit, através do somatório dos 

produtos da eficiência do Kit ‘k’ para a cirurgia ‘c’ e do índice de peso da 

cirurgia para o kit: 

𝜇𝑘 =  ∑ 𝛼𝑘,𝑐 ∗  𝛽𝑐,𝑘
𝑐=𝑛
𝑐=1         (3) 

iv) Ao final foi calculada a eficiência geral dos Kits, como uma média ponderada 

das eficiências dos Kits: 

                 𝛿𝑐,𝑘 = ∀𝑘 ∈ 𝐾 ∑
∑ 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑟𝑔𝑖𝑎𝑠𝑐,𝑘

𝑐=𝑛
𝑐=1

∑ 𝑂𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑟𝑢𝑔𝑖𝑎𝑠𝑐
𝑐=86
𝑐=1

∗  𝜇𝑘       (4) 

   

 

4. Análise e Resultados 

4.1 Qualidade dos Dados 

Foram analisados dados de 8 meses do ano de 2016 do Centro Cirúrgico Ambiental do 

HCPA. Neste período foram realizadas 16.688 cirurgias no CCA, com projeção anual de 

mais de 25.000 cirurgias conforme esperado no início do projeto e com variação positiva 

em relação a 2015. Os dados foram disponibilizados numa hierarquia de Especialidade – 

Procedimento Cirúrgico trazendo a informação de Material – Unidade de Medida 

consumido por cirurgia, no nível de detalhe de cada paciente e dia do mês em que o 

procedimento foi realizado. 

Esses dados são alimentados manualmente no sistema do hospital a partir dos prontuários 

preenchidos nas salas cirúrgicas. São perceptíveis variações que podem ser consideradas 

como outliers no consumo dos materiais, ainda mais quando é considerado o histórico de 

utilização desse material na respectiva cirurgia. Todos esses pontos foram considerados 

na análise de consumo por não ser possível confirmar sua veracidade ao tratar-se de 

procedimentos tão específicos e tão variáveis. Este foi um dos pontos de atenção 

repassado à equipe administrativa do hospital, enfatizando-se que muitas dessas variações 

registradas no banco de dados podem ser originadas em erros na entrada dos dados no 

sistema. 
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4.2. Padronização de Cadastros 

Para melhor gestão do conhecimento e para facilitar a condução do processo de 

atendimento às cirurgias, foram identificados dois pontos de melhorias em relação aos 

cadastros. 

4.2.1. Cadastro de Procedimentos Cirúrgicos 

Os 16.688 procedimentos realizados no período coletado estão divididos em 29 

especialidades, conforme ocorrências descritas na Tabela 2. Essa divisão pode ser feita a 

partir da especialidade a qual o médico é vinculado; determinada pelo tipo de cirurgia ou, 

ainda, por parâmetros do quadro do paciente. Pode-se perceber que essa vinculação não 

é homogênea, e essa diferença na digitação dos dados aumenta a dificuldade de gerenciar 

a entrada e a análise final dos dados.  

Não há uniformidade na divisão das especialidades. Algumas dividem-se em um cadastro 

para adultos e outro de caráter pediátrico, mesmo que exista uma especialidade 

denominada ‘Pediatria’. Para esse tipo de situação foi proposto ao hospital que cadastre 

todas as cirurgias da especialidade dentro de um item só. Os procedimentos que ocorrem 

nos dois casos são os mesmos, e o consumo de materiais é semelhante. Dessa forma, 

devem ser englobados os itens Oncologia Pediatria, Pneumologia Pediatria e Gastrologia 

Pediatria às suas respectivas especialidades.  

Especialidade Nº Procedimentos Volume Cumulativo 

GASTRO 18 4246 25,44% 

OFTALMO 64 2197 38,61% 

UROLOGIA 78 1759 49,15% 

PNEUMO 10 606 52,78% 

PSIQUIATRIA 3 1068 59,18% 

CIRURGIA GERAL 52 833 64,17% 

COLOPROCTO 26 784 68,87% 

GINECO 53 702 73,08% 

HEMATOLOGIA 9 675 77,12% 

OTORRINO 63 579 80,59% 

DERMATO 7 532 83,78% 

DIGESTIVO 31 399 86,17% 

PLASTICA 58 335 88,18% 

ONCOLOGIA 6 288 89,90% 

PEDIATRIA 68 263 91,48% 

VASCULAR 18 244 92,94% 

TORAX 19 238 94,37% 

GASTRO PED 4 197 95,55% 

ORTOPEDIA 52 152 96,46% 

BUCO 16 149 97,35% 

NEFRO 6 132 98,14% 

MASTO 25 127 98,90% 

NEURO 13 118 99,61% 

INTERNA 3 36 99,83% 

PNEUMO PEDIATRIA 1 17 99,93% 
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TRATAMENTO DA DOR 3 6 99,96% 

ONCOLOGIA 1 5 99,99% 

CARDIOLOGIA 1 1 100,00% 

TOTAL 708 16688 
 

Tabela 2 – Volume e Variabilidade das Especialidades do CCA – HCPA 

Outras especialidades são cadastradas para encaixar determinado tipo de procedimento, 

tais como ‘Tratamento da Dor’ e cadastros duplicados como ‘Medicina Interna’ e 

‘Cirurgia Geral’. Medicina Interna e Tratamento da Dor podem ser adicionados à 

especialidade ‘Cirurgia Geral’ pelo teor dos procedimentos e por já existirem ocorrências 

dos seus procedimentos neste último. 

A terceira melhoria apontada em relação ao cadastro busca diminuir a ocorrência de 

cirurgias que se repetem em diversas especialidades. Inicialmente foram identificados 

708 procedimentos cirúrgicos diferentes. Em análise inicial, ao desconsiderar o campo 

‘Especialidade’ vinculado, esse número foi revisto para 467 procedimentos cirúrgicos, 

estes foram agrupados para posterior análise de consumo. Foi indicado ao hospital, então, 

que padronize todas as execuções de cada cirurgia dentro de uma só especialidade, mesmo 

que o requerimento venha de uma área diferente. Pode-se utilizar como exemplo, a 

‘Colocação de Cateter’ que está associada à 16 especialidades diferentes.  

A variabilidade de procedimentos ainda deve ser diminuída ao revisitar, em acordo 

interno do hospital, o cadastro das cirurgias. Muitas destas são semelhantes, foi indicado 

utilizar um terceiro nível de detalhe no cadastro destas, quando necessário. Atualmente 

utiliza-se Especialidade/Procedimento, pode ser utilizado um nível adicional de detalhe. 

No cadastro são encontradas, além da cirurgia de ‘Colocação de Cateter’, outros dois 

procedimentos ‘Colocação de Cateter Duplo J’ e ‘Colocação de Portocath’, outros tipos 

de cateter. Cadastrando essa informação dentro de uma hierarquia, como no exemplo da 

Figura 1, pode-se ter ainda mais riqueza na avaliação dos dados do Centro Cirúrgico do 

Hospital. 

     

 

 

 

 

 

      Figura 1 – Hierarquia de Cirurgias 

Essa série de ajustes permite ao hospital uma melhor visualização do consumo de cada 

especialidade, cada intervenção cirúrgica e cada especificidade desta. 

4.2.2. Padronização do Cadastro de Materiais 

Para dar andamento à análise, foi verificada a recorrência de cada procedimento cirúrgico 

no período de estudo. A partir da lista de 467 variações de intervenção, é possível perceber 
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que 86 destas, ou seja, cerca de 18% dos procedimentos representam mais de 90% do 

volume total, essas cirurgias foram priorizadas para o restante da análise. O Apêndice A 

traz um resumo das cirurgias mais recorrentes. Considerando os dados do apêndice, foi 

possível estabelecer uma linha de corte para análise dos dados que define que a cirurgia 

deve ter ocorrido ao menos 25 vezes no período para entrar na análise. 

4.2.3 Padronização de Compra de Materiais 

Inicialmente, na compreensão da totalidade da amostra, foram reconhecidos 1289 

diferentes materiais utilizados na realização das 16688 cirurgias. Este número de 1289 

corresponde a todas as variações de materiais em si, da unidade de medida e tipo de 

embalagem do material. Segundo o BIPM (2006), também conhecido como Sistema 

Internacional de Medidas, as unidades básicas são metro, quilograma, segundo, ampere, 

kelvin, mol e candela. Ainda é definido pelo SI que para grandezas adimensionais, são 

omitidas as unidades, porém para utilização do hospital esses itens foram classificados 

com unidade de medida ‘unidade’. 

Foi proposta ao hospital a padronização dos materiais em cada uma dessas variações. Para 

os itens que são apresentados em unidades de medida diferentes, é indicado que se 

utilizem os padrões do SI, tais como metro, volume, etc. Dessa forma, é possível avaliar 

o consumo do material em diferentes cenários. A tabela 3 traz um exemplo da variação 

de produtos semelhantes. 

Material Código Unidade 

ALCOOL 70% 4 LITROS 267694 GALAO 

ALCOOL 70% 4 L  211117 MILILITRO 

Tabela 3 – Exemplo do mesmo produto com unidades diferentes 

Sabe-se da importância de cada material utilizado num procedimento cirúrgico, mesmo 

que os procedimentos realizados dentro do CCA sejam ambulatoriais, a falta de um item 

pode levar aos quadros mais complicados. É possível perceber que há muitas embalagens 

do mesmo produto, apenas em formatos diferentes. Essa variabilidade gera diminuição 

do giro de estoque e aumento do risco de perecibilidade. Por isso, é recomendada uma 

análise mais detalhada da compra de materiais, um exemplo é evidenciado na tabela 4. 

Material Código Unidade 

CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA TRILAMINADA 

100ML BOLSA 

293695 BOLSA 

CLORETO DE SODIO 0,9% BOLSA TRILAMINADA 

250ML BOLSA 

293696 BOLSA 

CLORETO SODIO 0,9%  10 ML AMP AMPOLA 293326 AMPOLA 

CLORETO SODIO 0,9% 0,15 MEQ/ML 250 ML UNIDADE 14320 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0,9% 100 ML UNIDADE 202550 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0,9% 1000 ML UNIDADE 190110 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0,9% 500 ML UNIDADE 201570 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0,9% 50 ML UNIDADE 194328 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0,9% SIST.FECHADO 250 ML LIVRE 

PVC FRASCO 

289279 FRASCO 

CLORETO SODIO 0.9% 0,15 MEQ/ML 1000 ML FR 

UNIDADE 

14346 UNIDADE 
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CLORETO SODIO 0.9% 0,15 MEQ/ML 500 ML FR 

UNIDADE 

14338 UNIDADE 

CLORETO SODIO 0.9% FR.100- 125 ML PARA 

CURATIVOS UNIDADE 

16888 UNIDADE 

Tabela 4 – Materiais semelhantes repetidos 

4.3 Montagem da Lista de Material (BOM)  

Seguindo a metodologia descrita na seção 3.3.2 foi montada uma BOM para cada um dos 

86 procedimentos cirúrgicos definidos como prioritários. Não foram geradas Listas de 

Materiais para os procedimentos de menor recorrência por não existirem dados 

suficientes para a definição de um padrão adequado. A lista define itens obrigatórios e 

itens opcionais para cada procedimento cirúrgico.  

Os pontos citados nas melhorias de cadastro de materiais consideravam a totalidade da 

amostra. Ao considerar somente as 86 variações de cirurgias, aquelas mais frequentes, 

foram consumidos 1094 materiais somando os obrigatórios e adicionais em cerca de 

15000 cirurgias. De acordo com a metodologia de definição da BOM de cada cirurgia, 

foram classificados como opcionais aqueles materiais com quantidade ideal menor do que 

1, retirando estes materiais obtém-se o número de 377 itens considerados obrigatórios 

para atender 90% do pool de procedimentos. A partir dessa lista foi possível ter observar 

mais claramente a diminuição na variabilidade de materiais. 

A BOM por procedimento permite ao CCA ter a informação de quais materiais são 

utilizados por padrão em cada cirurgia e suas quantidades sugeridas. Desse modo, o 

enfermeiro, ao buscar os materiais na farmácia, receberá todos os materiais obrigatórios 

da cirurgia. Ainda assim, ele poderá solicitar quantidades suplementares desses materiais 

obrigatórios, obedecendo o limite definido da Lista de Materiais Opcionais. Ele também 

poderá solicitar quantidades definidas daqueles materiais que tem sua utilização definida 

como facultativa. 

4.4 Montagem dos Kits 

Para finalizar o estudo proposto, foi aplicada uma clusterização a fim de agrupar àquelas 

cirurgias que tem semelhança na lista de materiais consumidos e na quantidade destes. A 

partir da BOM obrigatória de cada intervenção, foi utilizado o suplemento Action Stat 

(ESTACAMP, 2014) para Microsoft Excel.  Conforme discutido e aprovado com a equipe 

de gestão do Hospital, foram gerados entre 25 e 30 Kits. 

4.4.1 Cirurgias mais recorrentes 

Antes de calcular o agrupamento das cirurgias, foi definido, em análise quantitativa da 

recorrência das cirurgias e do esforço envolvido no atendimento destas, que as cirurgias 

com ocorrências maior que 5 diárias teriam seu Kit próprio. Esse é o caso da Endoscopia 

Esofágica e Colonoscopia. Essas cirurgias apresentam em média 11 e 6 ocorrências 

diárias, respectivamente. Por utilizarem Kits próprios, essas intervenções não 

necessitarão de materiais adicionais, no dia a dia será necessário apenas o estojo e serão 

oferecidos os itens opcionais a critério do enfermeiro. Dessa forma, foram montados os 

Kits 24 e 25, com seu resumo executivo apresentado na tabela 5. 
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4.4.2. Análise de Aglomerados 

A análise de aglomerados foi realizada a partir da simulação dos métodos K-Means e 

Hierárquico, utilizando as distâncias Euclideanas, Manhattan e Gower, com a variação de 

número de clusters de 23 a 28. Foram realizados testes com os dados escalados e não 

escalados, uma vez que a eficiência dos Kits é calculada a partir do volume total dos 

materiais dentro dos conjuntos, os resultados utilizando os dados reais foram mais 

satisfatórios. A aglomeração que gerou Kits mais homogêneos –considerados o número 

de materiais e o volume total do Kit – foi aquela gerada a partir da aplicação do método 

Hierárquico e da distância de Gower. 

A aglomeração hierárquica é comumente utilizada por ser de fácil implementação. O 

objetivo deste método é construir uma hierarquia de forma a identificar grupos dentro do 

banco de dados. Essa hierarquia pode partir de dois pontos: uma opção é utilizar o todo 

como um grupo e separá-lo passo a passo; a outra opção é partir de nenhum grupo e juntar 

os dois indivíduos mais próximos (Tuffery, 2011). Ainda, esse método permite a 

realização de uma análise posterior à aglomeração, na qual é possível validar os Kits. 

Com a construção de uma aglomeração hierárquica pode-se unir os grupos mais próximos 

ou separá-los, de forma a balancear a quantidade de Kits.  

Por sua vez, a distância de Gower calcula a distância entre dois indivíduos que são 

definidos por variáveis heterogêneas (Gower, 1971). Essa forma de cálculo foi definida 

pela diferença entre as variáveis do estudo, com grandes diferenças entre variáveis 

binárias e não binárias, contínuas e discretas e escalas extremamente diferentes.  

A tabela 5 traz um resumo dos resultados encontrados na aglomeração. Foram montados 

25 Kits os quais contemplam os insumos das 86 cirurgias. A tabela apresenta o número 

de tipos de procedimentos cirúrgicos atendidos pelo Kit, bem como o volume total que 

representam. As colunas seguintes demonstram o número de materiais incluídos e seu 

volume total dentro de cada Kit. Finalmente, é apresentada a média da eficiência do Kit, 

considerando o volume de insumos em relação às cirurgias contempladas por ele. O 

indicador da eficiência geral dos Kits é alto devido ao resultado de uma série de Kits 

contemplar apenas uma cirurgia. Por outro lado, é necessário perceber que o Kit 11 

aglomerou todas aquelas cirurgias que não eram similares a nenhum outro grupo, 

podendo-se, portanto, considerá-lo um grupo residual.  

 

Kit Número de 
Cirurgias 

Volume 
Mensal 

Número 
Materiais 

Volume de 
Materiais 

Eficiência 

KIT 1 1 5 90 1041 100% 

KIT 2 1 10 87 1018 100% 

KIT 3 9 67 37 397 60,65% 

KIT 4 1 9 70 1099 100% 

KIT 5 1 10 69 961 100% 

KIT 6 12 404 19 233 42,04% 

KIT 7 1 5 130 2295 100% 

KIT 8 1 8 75 1247 100% 

KIT 9 3 18 43 540 62,81% 



19 
 

KIT 10 10 216 25 432 41,17% 

KIT 11 24 351 2 2 0,93% 

KIT 12 1 19 55 883 100% 

KIT 13 1 9 90 1152 100% 

KIT 14 1 5 70 1142 100% 

KIT 15 1 4 76 728 100% 

KIT 16 1 25 62 900 100% 

KIT 17 4 98 46 400 46,62% 

KIT 18 5 28 27 170 43,41% 

KIT 19 1 9 64 746 100% 

KIT 20 1 14 42 967 100% 

KIT 21 1 8 65 516 100% 

KIT 22 1 11 59 590 100% 

KIT 23 1 21 40 547 100% 

KIT 24 1 328 47 473 100% 

KIT 25 1 190 46 540 100% 

Tabela 5 – Kits definidos na primeira clusterização dos procedimentos 

A fim de contornar essa situação e montar conjuntos que sejam realmente eficazes para a 

rotina do hospital, decidiu-se realizar uma nova clusterização apenas com as cirurgias do 

Kit 11. Utilizando os mesmos parâmetros anteriores, foi feita uma aglomeração para 

atingir melhores resultados sem extrapolar o número de Kits indicados – qual seja, em 

torno de 30 Kits. O agrupamento definiu os Kits com características contidas na tabela 6. 

Kit Número de 
Cirurgias 

Volume 
Mensal 

Número de 
Materiais 

Volume De 
Materiais 

Eficiência 

KIT 11ª 3 34 9 112 50,37% 

KIT 11B 2 40 9 98 73,22% 

KIT 11C 2 22 22 291 81,09% 

KIT 11D 5 37 24 492 69,99% 

KIT 11E 4 94 18 71 61,31% 

KIT 11F 4 106 21 303 53,73% 

KIT 11G 1 7 6 188 100% 

KIT 11H 2 11 11 179 42,90% 

Tabela 6 – Nova clusterização para as cirurgias do Kit 11 

O critério de aceitação de cada Kit foi de que a eficiência de cada um destes fosse de, no 

mínimo, 40%. Este número foi decidido em conjunto com o hospital considerando a 

variabilidade e o alto volume de materiais das cirurgias que pode chegar a 1300 unidades. 

Ao final, foram estabelecidos 32 Kits, cuja eficiência geral é de 67,86%. Essa eficiência 

calculada também de forma ponderada com o volume mensal que cada conjunto deve 

atender, facilita compreender a melhoria do manuseio dos materiais tanto dos 

farmacêuticos quanto dos enfermeiros. O que se pode concluir é que aproximadamente 

70% do volume total de materiais manipulados no CCA será feito através dos Kits e 

apenas 30% serão operados de forma unitária. 
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A administração do hospital solicitou, anteriormente, que fossem determinados até 30 

Kits, porém esses não atendiam o mínimo de eficiência de 40%. Em conversa posterior 

ao final da clusterização, optou-se pela utilização dos 32 conjuntos. 

A implementação destes Kits faz parte da proposta de novo processo logístico para os 

enfermeiros, descrito a seguir: 

(i) Enfermeiro recebe a lista de cirurgias que irão ocorrer no seu turno e dirige-

se até a farmácia do CCA; 

(ii) Solicita ao farmacêutico os Kits necessários, bem como os Materiais 

adicionais para atender os procedimentos agendados; 

(iii) Avalia a necessidade de quantidades extras dos itens obrigatórios, respeitando 

o limite definido; 

(iv) Avalia a lista de materiais opcionais e suas quantidades dependendo da 

especificidade dos casos cirúrgicos; 

(v) Desloca-se até as salas de cirurgias com materiais; 

(vi) Se necessário, pode retornar à farmácia para solicitar mais materiais; 

(vii) Se necessário, ao final do seu turno retorna os insumos para a farmácia do 

CCA onde são rapidamente repostos. 

5. Conclusão 

O governo brasileiro enfrenta a atual crise com medidas de austeridade, impactando os 

gastos com saúde pública. O Sistema Único de Saúde sofre ameaças, representadas por 

exemplo, pela da proposta de lei ‘Agenda Brasil’. Da possibilidade de otimização de 

gastos em saúde surge este trabalho, o qual apresenta o caso de um hospital público 

universitário. O estudo implementa uma metodologia para o melhor gerenciamento de 

estoques, reduzindo custos e perdas, e preservando os níveis atuais de serviço. Essa 

metodologia pode ser replicada em outros setores do mesmo hospital e em outros 

hospitais do SUS, aperfeiçoando a gestão hospitalar e gerando subsídios para a defesa da 

manutenção do sistema universal atual. 

O trabalho iniciou em conversas com o responsável pela farmácia do Centro Cirúrgico 

Ambulatorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em seguida, foram coletados os 

dados de consumo das salas cirúrgicas da área para posterior análise quantitativa. A partir 

destes dados, foram calculadas as ocorrências de cada cirurgia e definidas Listas de 

Materiais Padrão para os procedimentos cirúrgicos mais representativos do setor. Com as 

Listas, foi realizada uma análise de aglomerados a fim de agrupar aquelas cirurgias com 

consumo de materiais semelhante, buscando facilitar o manuseio dos insumos. 

Os primeiros resultados observados, considerados efeitos colaterais da análise, foram as 

despadronizações do cadastro de cirurgias e materiais, ou seja, os procedimentos e 

materiais não seguem uma lógica de cadastro. Foram então propostas formas de 

reorganizar estes cadastros para facilitar a rotina de alimentação do banco de dados, a 

compra de insumos e geração de material para futuras análises. Em seguida foram 

apresentadas as listas de materiais para os procedimentos que representam 90% do 

volume total de cirurgias do CCA. Tais listas definem os insumos mínimos para 

realização de cada intervenção, além de todos os materiais possivelmente utilizados e suas 

quantidades limite. A partir da aplicação do método hierárquico com utilização da 
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distância de Gower, foi proposta a organização em 32 Kits de Insumos, os quais 

representam 67,86% dos materiais das cirurgias que representam 90% do total de 

procedimentos.  

Todos esses resultados estão incluídos no novo processo de coleta dos materiais, proposto 

ao final deste trabalho. Este processo inicia quando o enfermeiro recebe a lista de cirurgias 

a serem realizadas; em seguida este busca na farmácia do CCA os Kits de materiais 

obrigatórios e os materiais adicionais; recebe, então, uma lista de itens opcionais para 

avaliar sua real necessidade; e finalmente parte em direção as salas para assessorar as 

cirurgias. Dessa forma, são reduzidos os desperdícios, a possibilidade de desvio de 

material e a disseminação de insumos nas salas cirúrgicas do CCA. 

O estudo permite apontar algumas análises subsequentes que poderiam gerar resultados 

importantes, mas não caberiam no escopo deste trabalho. A agenda futura poderia incluir 

a busca de dados históricos das cirurgias menos representativas, a fim de montar as BOMs 

padrão e encaixá-las em algum dos 32 Kits existentes. Também identifica-se a 

possibilidade de realizar um estudo de previsão de demanda de cada cirurgia e 

consequentemente de Kits e materiais para melhorar o processo de compra e diminuir as 

perdas por perecibilidade. Não obstante, cabe destacar que o trabalho foi apreciado pela 

administração dos blocos cirúrgicos, a qual busca a rápida implantação dos Kits e já prevê 

replicação da metodologia para o outro bloco cirúrgico do HCPA. 
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Apêndice A – Cirurgias mais frequentes no CCA-HCPA 

Procedimento cirúrgico Volume  % 

Cumulativo 

ENDOSCOPIA ESOFAGOSCOPIA 2618 15,69% 

COLONOSCOPIA 1517 24,78% 

ELETROCONVULSOTERAPIA 1051 31,08% 

COLOCACAO DE CATETER 776 35,73% 

FIBROBRONCOSCOPIA / TRAQUEOSCOPIA 695 39,89% 

BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 633 43,68% 

EXERESE E SUTURA SIMPLES DE LESAO 

OU TUMOR 

622 47,41% 

INJECAO INTRAVITRIO 593 50,96% 

FACOEMULSIFICAÇÃO E IMPLANTE DE 

LENTE INTRA-OCULAR 

556 54,30% 

CISTOSCOPIA 588 57,82% 

PUNCAO LOMBAR (INTRA-TECAL) 278 59,49% 

CAUTERIZACAO QUIMICA, 

ELETROCOAGULACAO E/OU 

FULGURACAO 

259 61,04% 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL 213 62,31% 

LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA 196 63,49% 

EXERESE DE DUPLO J 187 64,61% 

COLANGIOPANCREATOGRAFIA 

ENDOSCOPICA RETR 

161 65,57% 

HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA 160 66,53% 

FISTULA ARTERIO-VENOSA  - FAV 152 67,44% 

PARACENTESE 150 68,34% 

BIOPSIA DE PROSTATA PERCUTANEA 

C/ECOG,TC OU RX 

136 69,16% 

TRANSPLANTE DE CORNEA 128 69,92% 

CURETAGEM UTERINA 124 70,67% 

MANOMETRIA ESOFAGICA 117 71,37% 

LARINGOSCOPIA 114 72,05% 
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EXTRACAO DE DENTES INCLUSOS OU 

IMPACTADOS 

108 72,70% 

PHMETRIA 107 73,34% 

COLOCACAO DE PORTOCATH 85 73,85% 

VITRECTOMIA POSTER 83 74,35% 

CAUTERIZACAO DE CONDILOMA 81 74,83% 

POSTECTOMIA - CIRCUNCISAO 81 75,32% 

CONIZACAO COLO UTERINO 79 75,79% 

REVISAO DE TRAQUEOSTOMIA 76 76,25% 

COLOCACAO DE CATETER DUPLO J 67 76,65% 

SETORECTOMIA 66 77,04% 

FACECTOMIA COM LIO 65 77,43% 

MICROCIRURGIA DE LARINGE 64 77,82% 

RETIRADA DE CATETER 64 78,20% 

CORRECAO CIRURGICA DE ESTRABISMO 63 78,58% 

DEBRIDAMENTO CIRURGICO 62 78,95% 

IMPLANTE SECUNDARIO 61 79,31% 

TORACOCENTESE 61 79,68% 

CORRECAO CIRURGICA DE PTOSE 

PALPEBRAL 

59 80,03% 

ECOGRAFIA PARA CONTROLE 

OVULATORIO 

58 80,38% 

 RECONSTRUCAO PARCIAL DE PALPEBRA 53 80,70% 

EXERESE DE PTERIGIO 51 81,00% 

AMIDALECTOMIA COM 

ADENOIDECTOMIA 

50 81,30% 

BRONCOSCOPIA 50 81,60% 

CORRECAO CIRURGICA DE TUNEL 

CARPIANO 

50 81,90% 

ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA 50 82,20% 

EXERESE DE TUMOR DE CONJUNTIVA 50 82,50% 

BLEFAROPLASTIA 49 82,80% 

EXERESE DE GRANULOMA 49 83,09% 

BIOPSIA DE LINFONODOS 49 83,38% 

CISTOSTOMIA 48 83,67% 

LIGADURA TUBARIA 48 83,96% 

MANOMETRIA ANORRETAL 

COMPUTADORIZADA 

48 84,25% 

HERNIOPLASTIA INGUINAL 47 84,53% 

TRABECULECTOMIA 45 84,80% 

PUNCAO ORIENTADA COM ECOGRAFIA 44 85,06% 

HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM 

RESSECTOSCOPIO 

43 85,32% 

BIOPSIA DE PROSTATA 42 85,57% 

RINOSEPTOPLASTIA 39 85,80% 

TROCA DE SONDA (GASTROSTOMIA) 39 86,04% 

PROSTATECTOMIA 38 86,27% 
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SUTURA DE CORNEA 38 86,49% 

ORQUIECTOMIA BILATERAL 37 86,72% 

EXAME COM ANESTESIA GERAL (FUNDO 

DE OLHO) 

36 86,93% 

VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 36 87,15% 

FOTOCOAGUL.(L/X) 34 87,35% 

CURATIVO CIRURGICO 33 87,55% 

EXERESE DE LIPOMA 31 87,73% 

OTOPLASTIA BILATERAL 30 87,91% 

DRENAGEM PLEURAL (OU DE TORAX) 30 88,09% 

HIDROCELECTOMIA 30 88,27% 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA 30 88,45% 

MIRINGOTOMIA/COLOCACAO TUBO 

VENTILACAO 

29 88,63% 

DRENAGEM DE ABSCESSO 29 88,80% 

AMPUTACAO DE PODODACTILOS 29 88,97% 

ORQUIDOPEXIA 28 89,14% 

ADENOIDECTOMIA 27 89,30% 

BIOPSIA RENAL POR PUNCAO 26 89,46% 

COLOCACAO PORTOCATH C/FINALIDADE 

QUIMIOTERAPIA 

25 89,61% 

EXERESE DE CISTO SEBACEO 25 89,76% 

GASTROSTOMIA 25 89,91% 

NEFROSTOMIA 25 90,06% 

RETIRADA DE SONDA 25 90,21% 

 


