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GESTÃO DE ESTOQUES: 
FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS QUE OTIMIZAM O CONTROLE DO 

ESTOQUE DE ITENS DE PEQUENO VOLUME RELACIONADOS NA EB30-IR-20.001 

Davi Fonte de Souza* 
João Paulo de Vasconcellos Accioli da Silva** 

RESUMO 

A gestão de estoques é uma atividade complexa, que requer do gestor diversas capacidades. 
No Exército Brasileiro, não existem manuais ou orientações oficiais a respeito de boas práticas, 
ou sugestões de equipamentos e processos, para que o encarregado de um armazém/depósito 
de suprimentos possa seguir, a fim de realizar essa gestão com excelência. A gestão do 
suprimento classe VIII no Exército também se encontra na situação de carência no que se refere 
a orientações da prática da gestão de estoques. O presente trabalho buscou identificar, por meio 
de questionário distribuído para 10 OM, entre OP (Órgãos Provedores), OMS (Organizações 
Militares de Saúde) e OM (Organizações Militares) de corpo de tropa, algumas dificuldades 
encontradas pelo pessoal que trabalha com suprimento Classe VIII, mais especificamente 
aqueles relacionados na EB30-IR-20.001 que possuem pequeno volume. Além disso, buscou-se 
entender a percepção desses agentes da administração com relação a sugestões que podem 
servir de exemplo a serem aplicadas. A partir do resultado da pesquisa, foi realizado um 
levantamento de técnicas, processos, equipamentos ou tecnologias em estabelecimentos civis e 
militares que trabalhem com estoque e distribuição de materiais de saúde. Ao final do trabalho, 
foram elencadas algumas ideias e sugestões que podem ser aplicados de maneira direta e 
eficiente nos armazéns/depósitos de suprimento Classe VIII do Exército Brasileiro. 

Palavras-chave: Logística, Suprimento, Gestão de Estoques, Classe VIII, Exército Brasileiro, 
Pequeno Volume. 

ABSTRACT 

Stock management is a complex activity that requires a variety of capabilities from the manager. 
In Brazilian Army, there are no official manuals or guidelines on good practices, or suggestions 
for equipment and processes, so that the warehouse/depots manager can follow in order to 
perform this management with excellence. The management of the Army's Class VIII supply is 
also in need of guidelines for stock management practice. The present study aimed to identify, 
through a questionnaire distributed to 10 OM, between OP (Providing Organs), OMS (Military 
Health Organizations) and OM (Military Organizations) of troop corps, some difficulties 
encountered by staff who work with Class supply. VIII, more specifically those listed in EB30-IR-
20.001 which have small volume. In addition, we sought to understand the perception of these 
management agents regarding suggestions that can serve as an example to be applied. From 
the result of the research, a survey of techniques, processes, equipment or technologies in civil 
and military establishments that work with inventory and distribution of health materials was 
carried out. At the end of the paper, some ideas and suggestions that can be applied directly and 
efficiently in the Brazilian Army Class VIII supply warehouses/depots were listed. 

Keywords: Logistics, Supply, Stock Management, Class VIII, Brazilian Army, Small Volume. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa está inserida na área de Logística, mais 

especificamente em Logística nas OM, e tem por escopo analisar as atividades 

de gestão de estoques de itens de suprimento classe VIII do Exército Brasileiro, 

em especial os de pequeno volume, e possíveis soluções para problemas 

rotineiros enfrentados pelas OM, proporcionando significativa contribuição para 

a administração militar.  

1.1 PROBLEMA 

Apesar da publicação da portaria nº 131-dgp, de 13 de junho de 2017, 

aprovando a EB30-IR-20.001, que estabelece procedimentos para aquisição e 

distribuição de suprimento classe VIII em tempo de paz, não existem, no âmbito 

do EB, normas que padronizam ou orientam a respeito do controle do estoque 

de suprimento Classe VIII, ou mesmo dos suprimentos de maneira geral, o que 

já proporcionaria bons parâmetros para a Classe VIII. 

Com isso, observa-se que as doze Regiões Militares, que são 

responsáveis pela gestão do suprimento Classe VIII da EB30-IR-20.001 

regionalmente, trabalham de maneira diversa uma das outras no que tange a 

técnicas, ferramentas e/ou procedimentos para controle dos estoques. Muito 

embora os procedimentos de controle de estoque, tanto com relação a rotinas 

de utilização do SISCOFIS como o controle e administração do armazenamento, 

de maneira geral sejam semelhantes. 

Há escassez, também, de materiais publicados no âmbito da Força que 

direcionem para melhores práticas, apresentando técnicas e ideias nos quais os 

gestores de armazéns de suprimento classe VIII possam apoiar-se. 

Essa ausência de conteúdos relacionados ao tema acarreta inúmeras 

práticas consideradas não saudáveis para uma boa gestão dos estoques, 

gerando perdas diversas e incompatibilização do SISCOFIS com o estoque 

físico. 

Com base nessas informações, foi formulado o seguinte problema: Como 

melhorar os processos e instalações, e ainda quais equipamentos utilizar, a fim 

de otimizar a gestão do suprimento Classe VIII nas OM do Exército Brasileiro? 
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1.2 OBJETIVOS 

Com o objetivo de determinar as necessidades na gestão do estoque de 

suprimento classe VIII, o presente estudo pretende analisar as possíveis 

soluções de processos ou equipamentos, que podem favorecer a uma 

otimização do controle do estoque de suprimento Classe VIII nas OM do 

Exército. 

Para buscar alcançar o objetivo geral do estudo, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar a prevalência de incompatibilidade entre as informações de 

estoque do SISCOFIS e do estoque físico nas OM do EB, com foco nos Órgãos 

Provedores, e os principais motivos dessa diferença; 

b) Identificar os principais motivos que levam a perdas ou avarias nos itens 

de suprimento Classe VIII de pequeno volume; 

c) Identificar procedimentos, métodos ou equipamentos, de outras OM e do 

meio civil, que têm se mostrado altamente eficiente para o controle do estoque 

de Suprimento Classe VIII; e 

d) Formular uma proposta de sugestões para boas práticas e otimização da 

gestão de estoques de suprimento Classe VIII no Exército Brasileiro. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em todas as Regiões Militares do EB, o processo de levantamento de 

necessidades, aquisição, armazenamento e distribuição de suprimento classe 

VIII é pouco conhecido pelas OM integrantes da cadeia de suprimento, ou seja, 

as OM apoiadas. Muitas vezes até mesmo pelas próprias Regiões Militares.  

Há também grande dificuldade por parte dos Órgãos Provedores daqueles 

Grandes Comandos em realizar as etapas do processo, pois, além de não haver 

normas, instruções ou legislações que orientam e padronizam a gestão do 

suprimento classe VIII, existe a “cultura do conforto”, que consiste em manter o 

que sempre foi feito, não sendo realizadas análises e melhorias, prejudicando 

assim a eficiência da gestão.  

Tal ineficiência reflete em aumento dos custos para o EB, perda de itens 

importantes, os quais muitas OM precisam tê-los, e o não recebimento de 
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diversos itens solicitados pelas OM apoiadas.  

Procedimentos simples, a exemplo de uma criação de “sala de expedição” 

do armazém, muitas vezes não adotados por Órgãos Provedores, aumentam 

drasticamente o controle do estoque, diminuindo a ocorrência de divergências 

entre a quantidade de itens no SISCOFIS e a quantidade real. 

A adoção de práticas oriundas de diversas origens, sejam militares ou 

civis, certamente contribui para a evolução e aumento da eficiência da gestão de 

estoques do EB, não somente para o suprimento classe VIII, mas para as demais 

classes de suprimento. 

O uso da tecnologia, com vistas na automação e acurácia das 

conferências de inventário, também é um importante aliado para a melhoria da 

gestão de estoques. 

Com isso, espera-se que, com o presente estudo, seja levantado 

considerado número de sugestões práticas para que os OP e demais OM 

possam adotar na sua rotina de gestão de suprimento classe VIII, e ainda em 

outras áreas relacionadas a estoque de materiais diversos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A logística do suprimento classe VIII no Exército Brasileiro não possui 

vasta bibliografia no que tange a legislações que regulamentem, padronizem e 

estabeleçam ordens para que as OM possam realizar sua gestão. 

Para compreender sobre a logística dessa classe de suprimento, é 

necessário o conhecimento de alguns conceitos, os quais seguem:  

A Logística de Defesa 

O Sistema de Logística de Defesa (SISLOGD) é o conjunto de pessoal, 

instalações, equipamentos, doutrinas, procedimentos e informações, apoiado 

por uma infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações (TIC), 

atuando como agente catalisador de disponibilização de informações gerenciais 

de interesse da Logística de Defesa, seja no âmbito dos órgãos da Administração 

Central do MD, seja no âmbito das Forças Armadas (FA). (MD42-M-02, p. 15/40) 

A Logística tem papel fundamental para o sucesso das operações 

militares. Deve ser planejada e executada desde o tempo de paz, estar 

sincronizada com as ações planejadas e assegurar que os recursos sejam 

disponibilizados a todos os níveis apoiados. (EB70-MC-10.238, p. 1-1) 

Função Logística Suprimento 

É o conjunto de atividades que trata da previsão e provisão do material, 

de todas as classes, necessário às organizações e forças apoiadas. 

São atividades da Função Logística Suprimento: levantamento das 

necessidades, obtenção e distribuição (MD42-M-02, p. 25/40). 

Classes de suprimento nas Forças Armadas 

Sistema de Classificação Militar – é o sistema que agrupa todos os itens 

de suprimento, conforme a finalidade de emprego, em dez classes, e é utilizado 

nos planejamentos logísticos amplos e na simplificação de instruções e planos: 

Classe I – Material de Subsistência; Classe II – Material de Intendência; Classe 

III – Combustíveis e Lubrificantes; Classe IV – Material de Construção; Classe V 

– Armamento e Munição; Classe VI – Material de Engenharia e de Cartografia; 

Classe VII – Material de Comunicações, Eletrônica e de Informática; Classe VIII 
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– Material de Saúde; Classe IX – Material Naval, de Motomecanização e de 

Aviação; e Classe X – Materiais não incluídos nas demais classes. (MD42-M-02, 

p. 25/40) 

Sistemática de suprimento classe VIII no Exército 

A EB30-IR-20.001 (p. 6) é a instrução que regula o suprimento, realizado 

em tempo de paz, de produtos químico-farmacêuticos, imunobiológicos e de 

material de consumo médico e odontológico às Organizações Militares (OM) do 

Exército. 

Ela foi constituída para atender o universo de militares isentos, a saber, militares 

durante o serviço militar inicial e acidentados em serviço  

Gestão de estoques 

Para Martins (2006, p. 63), a gestão de estoques constitui uma série de 

ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem 

utilizados, bem localizados em relações aos setores que deles utilizam, bem 

manuseados e bem controlados.  

SISCOFIS  

O SISCOFIS é o Sistema de Controle Físico, subsistema do SIMATEX 

(Sistema de Material do Exército). Esse sistema foi implantado pela portaria nº 

017-EME, de 8 de março de 2007, do Estado-Maior do Exército, e “tem por 

finalidade o controle físico e o gerenciamento de todo o material existente no 

Exército” permitindo disponibilizar, em forma de relatórios e consultas, as 

informações provenientes dos órgãos provedores (OP) e organizações militares 

(OM), considerando o nível de responsabilidade de cada escalão.”  

O sistema tem sua operacionalização simples e não demanda um 
grande tempo em instrução; Os dados inseridos ficam armazenados 
em um banco que possibilita o usuário acessá-los mediante inserção 
de usuário e senha pessoais onde podem consultar informações em 
tempo real, relatórios, disponibilidade de material, pedidos on-line entre 
outros, facilitando a gestão de materiais e diminuindo o retrabalhos e 
propiciando a tomada de decisões. É utilizado em todas as 
Organizações Militares de Saúde (OMS) e seu objetivo é gerenciar 
fisicamente todos os bens da unidade e segundo Ramos (2013, p. 26) 
ele “acompanha o material por toda a vida útil, da inclusão em carga 
ao seu desrelacionamento ou descarga”. (Ramos apud Ramos, 2015) 

Gestão de itens de pequeno volume e frágeis no meio civil 

Na iniciativa privada, as diversas empresas que gerem estoques de pequeno 

volume ou frágeis utilizam-se de técnicas e procedimentos de armazenamento 
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que otimizam o controle do seu estoque, evitando que itens sejam danificados, 

perdidos (por diversos motivos) ou que haja um descontrole entre a quantidade 

física e a quantidade do sistema adotado para controle do estoque.  

Tais medidas também podem ser utilizadas como modelo para que o 

Exército Brasileiro adote a fim de otimizar seu controle de estoque.  

Acuracidade de estoque 

Segundo Sucupira e Pedreira (2009, on-line), acuracidade de estoque é 

um indicador da qualidade e confiabilidade da informação existente nos sistemas 

de controle, contábeis ou não, em relação à existência física dos itens 

controlados. 

Quando a informação de estoque no sistema de controle, informatizado 

ou manual, não confere com o saldo real, dizemos que este inventário não é 

confiável ou não tem acuracidade. 

O delineamento da pesquisa iniciou com a definição de termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada 

em uma revisão de literatura no período de jan/1990 a jul/2019. Essa delimitação 

baseou-se em conceitos consagrados, bem como outros mais modernos, de 

gestão de estoques no meio civil, uma vez que no meio militar há poucas 

referências.  

Foram utilizadas as palavras-chave gestão de estoques, suprimento, 

material de saúde, logística militar, armazenamento, tecnologia e boas práticas, 

juntamente com seus correlatos em inglês, em sítios eletrônicos de procura na 

internet, e em base de dados como Pergamum e Scielo, sendo selecionados 

apenas os artigos em português e inglês. A busca foi complementada com a 

coleta manual de publicações comerciais de empresas do ramo de logística. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à gestão de 

estoques, suprimento, gestão de armazéns de material de saúde e tecnologias 

aplicadas à otimização e controle de estoques; 

- Estudos, matérias jornalísticas e portfólio de empresas que contenham 

inovações tecnológicas com reflexos na gestão de estoques, especialmente de 

itens de pequeno volume; e 
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- Estudos qualitativos sobre gestão de estoques e métodos para aumentar 

a eficiência. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam os processos de produção e vendas de 

suprimento de saúde. 

2.2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para 

o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou uma revisão 

bibliográfica, pesquisa documental, questionário, argumentação e discussão de 

resultados. 

Com relação à abordagem do problema, utilizou-se os conceitos de 

pesquisa qualitativa, pois, na análise das principais causas de erro de estoque 

num armazém de classe VIII, buscou-se indicar quais foram aquelas que mais 

ocorriam. 

Foi empregada a modalidade descritiva com o estudo, a análise, o registro 

e a interpretação dos fatos acerca do tema, o que exigiu uma pesquisa 

documental seguida de um questionário para uma amostra que já teve alguma 

experiência com gestão de estoque de suprimento Classe VIII. 

2.3 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento prático a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo meio questionário. 

Devido ao grau de experiência e especialização da amostra e a 

abrangência dos questionários aplicados, não houve a necessidade de aplicar 

uma entrevista, uma vez que os entrevistados pertenceriam aos mesmos grupos 

da análise e os questionamentos seriam retóricos. 

2.3.1 Questionário 

A amplitude do universo da pesquisa foi estimada a partir do efetivo das 

UG do EB. O estudo foi limitado particularmente aos militares que exercem ou 

exerceram funções em que realizassem a manipulação de estoques, contato 

com o processo licitatório, ou a operação do SISCOFIS relacionados ao 

suprimento Classe VIII. 
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O estudo buscou colher respostas objetivas sobre fatores que contribuem 

para a divergência de valores do SISCOFIS e do estoque físico, bem como 

sugestões de práticas que possam melhorar a gestão do estoque. 

Dessa forma, utilizando-se Órgãos Provedores (OP) do Exército Brasileiro, 

Organizações Militares de Saúde (OMS) e outras Organizações Militares que 

tenham armazéns de material classe VIII, a população a ser estudada foi 

estimada em 10 UG, sendo, destas, 5 Órgãos Provedores.  

A sistemática de distribuição dos questionários se deu de maneira direta 

para o pré-teste e para 16 militares que atendiam aos requisitos.  

Foi realizado um pré-teste com 2 capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam ou não os pré-requisitos para 

integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis 

falhas no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram 

observados erros que justificassem alterações no questionário. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base nas respostas do questionário, pôde-se observar algumas 

situações que ocorrem nos armazéns de suprimento Classe VIII nas OM/OP do 

Exército Brasileiro, bem como a percepção que os integrantes das equipes de 

trabalho desses armazéns possuem com relação à gestão de itens Classe VIII. 

 Seguem, abaixo enumeradas, as informações colhidas na pesquisa ora 

realizada, e ao final as propostas de soluções: 

3.1 DIFERENÇAS ENTRE QUANTIDADE DOS ITENS NO SISCOFIS E A DO 

ESTOQUE FÍSICO 

 Foi possível verificar que a ocorrência de diferenças entre o SISCOFIS e 

o estoque físico (acuracidade de estoque) ocorreu em todas as OM envolvidas 

na pesquisa (amostra). Em 50% das OM da amostra, frequentemente ocorrem 

essas diferenças, e em 18% ocorrem quase sempre. 

3.2 SITUAÇÕES/PROCEDIMENTOS QUE INFLUENCIAM NA ACURACIDADE 

DE ESTOQUE (EM ORDEM DECRESCENTE DE QUANTIDADE DE 

RESPOSTAS) 

3.2.1 A unidade de fornecimento do item não corresponde a 1 (uma) 

unidade do item de suprimento. Exemplo: Caixa com 50 

  

Neste item, a amostra informou que existem itens cadastrados no 

SISCOFIS que estão com a unidade de fornecimento (apresentação) em 

quantidade acima do que existe no estoque, impossibilitando a retirada de uma 

quantidade menor para atender as necessidades. 

 50% da amostra acredita que essa situação influencia negativamente na 

acuracidade de estoque.  

 

3.2.2 O operador do SISCOFIS classifica um item com a nomenclatura e/ou 

unidade diferente da correta, no momento da inclusão do item no sistema 

 43,8% da amostra acredita que erros de classificação ocorrem no 

momento da inclusão do item no SISCOFIS, e isso repercute de maneira 

negativa na acuracidade de estoque. 
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3.2.3 Pouco ou nenhum conhecimento na área de farmácia, medicina, 

enfermagem ou odontologia 

 

 43,8% da amostra acredita que o mínimo de conhecimento nas áreas de 

farmácia, medicina, enfermagem ou odontologia ajudaria o operador do 

SISCOFIS ou o manipulador do suprimento na classificação e na manipulação, 

aumentando a acuracidade de estoque. 

 

3.2.4 Contagem de itens do estoque físico manualmente (por força 

humanal) 

 

 37,6% da amostra concorda que a manipulação humana pode acarretar 

em erros de contagem, diminuindo a acuracidade de estoque. 

 

3.2.5 Falta de qualificação do pessoal empregado 

 

 31,3% da amostra informou que a falta de qualificação de quem vai 

trabalhar com suprimento classe VIII influencia negativamente na acuracidade 

de estoque.  

3.2.6 Criação de uma proposta de NEE pela inexistência de nomenclaturas 

idênticas à do item desejado 

 Neste caso, quando o operador do SISCOFIS está incluindo um item no 

sistema, ele procura a nomenclatura do item em uma lista de Números de 

Estoque do Exército (NEE). Por vezes, determinado item não foi incluído pelo 

COLOG naquela lista. Neste caso, é necessário criar uma proposta de NEE para 

o novo item em questão. 

 A dificuldade desse procedimento consiste no fato de que a realização de 

uma proposta para NEE requer uma grande quantidade de informações, que 

muitas vezes o operador não possui, ou não tem qualificação para informar. 

Assim, algumas propostas podem ser criadas com informações que não 

equivalem exatamente ao item. 
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 31,3%  da amostra percebeu essa situação como fator que pode diminuir 

a acuracidade de estoque. 

3.2.7 Perda de itens do estoque por quebra/avaria 

 25% da amostra afirmou que a perda de itens por quebra/avaria diminui a 

acuracidade de estoque. 

3.2.8 Nível de tecnologia empregada (equipamentos, processos e sistemas) 

 18,8% da amostra acredita que o uso de tecnologia nos processos 

melhora a acuracidade de estoque. 

3.2.9 Falta de organização das prateleiras e corredores onde estão 

estocados os itens de suprimento 

 18,8% da amostra concorda que é preciso existir uma boa organização 

dos corredores e prateleiras dos armazéns de suprimento classe VIII para que a 

acuracidade de estoque seja aumentada. 

3.2.10 Ausência de processos metódicos bem definidos e eficientes para a 

gestão do estoque 

 18,8% da amostra sente que é preciso haver métodos e processos bem 

definidos e eficientes para aumentar a acuracidade de estoque. 

3.2.11 Falha no processo de separação e conferência do material 

 Houve ainda uma sugestão por parte da amostra, que consistiu na 

identificação da falha no processo de separação e conferência do material como 

fator de diminuição da acuracidade de estoque.  

 Pode-se enquadrar esta situação como derivação da ação humana, bem 

como da falta ou carência de tecnologia nesse processo. 

3.3 SITUAÇÕES QUE SÃO CAUSA DE QUEBRA, PERDA OU AVARIA DE 

ITENS DE SUPRIMENTO CLASSE VIII.  
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3.3.1 Temperatura inadequada do armazém 

 43,8% da amostra indicou que a temperatura inadequada do armazém 

pode acarretar em quebra, perda ou avaria de itens de suprimento classe VIII. 

3.3.2 Instalações (prateleiras, corredores, bandejas, etc.) inadequadas 

 43,8% da amostra acredita que as instalações inadequadas do armazém 

(como prateleiras, corredores e bandejas) podem resultar em quebra, perda ou 

avaria de itens classe VIII. 

3.3.3 Fragilidade dos invólucros (frasco, ampola, blister, etc.) 

 Uma situação difícil de se contornar, pois não depende da administração 

do suprimento classe VIII, e sim do fornecedor, é a fragilidade dos invólucros. De 

acordo com 43,8% da amostra, tal fragilidade facilita a ocorrência de danos nos 

itens de suprimento classe VIII. 

3.3.4 Manipulação manual (força humana) 

 Mais uma vez verifica-se a manipulação do suprimento pela força humana 

como fator influenciador negativo na gestão de um armazém classe VIII. 37,5% 

da amostra afirma que tal situação pode ocasionar quebras, perdas ou avarias 

nos itens. 

3.3.5 Falta de qualificação do pessoal empregado 

 Da mesma forma que influencia na diminuição da acuracidade de 

estoque, a falta de qualificação do pessoal empregado, segundo a opinião de 

37,5% da amostra, também são causa de quebras, perdas ou avarias nos 

materiais estocados. 

3.3.6 Transporte inadequado 

 31,3% da amostra concorda que o transporte inadequado influencia direta 

e negativamente as quebras, perdas ou avarias do suprimento classe VIII. 
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3.3.7 Clima 

 12,5% da amostra acredita que o clima pode causar danos aos itens de 

classe VIII no armazém. 

3.3.8 Incidentes elétricos ou hidráulicos no armazém/depósito 

 12,5% da amostra também afirmou que incidentes elétricos ou hidráulicos 

no armazém/depósito podem causar quebras perdas ou avarias nos materiais 

estocados. 

3.3.9 Ausência de processos metódicos bem definidos e eficientes para a 

gestão do estoque 

 Outros 12,5% da amostra indicaram que é preciso haver processos e 

métodos bem definidos e eficientes para que não haja danos nos itens de 

suprimento classe VIII. 

3.3.10 Perda de material por data de validade 

Uma outra opinião, que surgiu como sugestão por parte da amostra, foi 

que quebras, perdas ou avarias são causados normalmente por data de validade 

vencida, pela compra não baseada no perfil da OMS. No caso, o perfil da OM é 

de saúde. 

3.4 PROBABILIDADE DE ITENS DE PEQUENO VOLUME, COMO 

MEDICAMENTOS, VIREM A SE MISTURAR ACIDENTALMENTE, NAS 

PRATELEIRAS, COM OUTROS ITENS PRÓXIMOS A ELES, QUANDO DA 

MANIPULAÇÃO MANUAL (FORÇA HUMANA) 

 100% da amostra concorda que esta situação é provável de acontecer. 

No entanto, a maioria da amostra (75%) acredita que é razoavelmente ou pouco 

provável de ocorrer. Existem, porém, 25% que acreditam que tal situação é muito 

ou extremamente provável de acontecer. 
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3.5 PROBABILIDADE DE ITENS DE SUPRIMENTO CLASSE VIII VIREM A 

SOFRER DANOS, AVARIAS OU QUEBRAS QUANDO SE MANIPULA 

MANUALMENTE (FORÇA HUMANA) 

 Explorando um pouco mais a ideia da manipulação manual (força 

humana) como fator que prejudica a gestão de estoques, 56,3% da amostra 

opinou que tal procedimento é razoavelmente provável de acontecer, enquanto 

31,5% acreditam que é muito provável de acontecer.  

 Houve uma observação por parte da amostra de que o tipo de item que é 

mais suscetível a sofrer danos, avarias ou quebra é a ampola. 

3.6 FRAGILIDADE A AVARIAS OU QUEBRAS DOS INVÓLUCROS (BLISTER, 

FRASCO, AMPOLA, ETC.) DOS ITENS, QUANDO ESTES SÃO 

MANIPULADOS OU TRANSPORTADOS 

 Com relação aos invólucros dos itens, foi perguntado para a amostra a 

opinião dela a respeito da fragilidade, ou seja, da facilidade de quebrar ou sofrer 

avarias. 

 100% da amostra afirmou que os invólucros são frágeis. Destes, 31,3% 

informaram que poucos são frágeis, 18,8% informaram que metade dos itens 

são frágeis, 37,5% (o maior resultado) apontaram que muitos são frágeis, e 

12,5% afirmaram que todos são frágeis. 

3.7 EXISTÊNCIA DE SALA OU ESPAÇO PARA EXPEDIÇÃO, COM LIMITES 

FÍSICOS BEM DEFINIDOS 

 62,5% da amostra informou que não existem, nos seus 

armazéns/depósitos de suprimento classe VIII, sala ou espaço para expedição, 

com limites físicos bem definidos. Já 37,5% afirmaram que existem. 

3.8 IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE UMA SALA DE EXPEDIÇÃO, EM UM 

ARMAZÉM/DEPÓSITO, PARA UM MAIOR CONTROLE DOS ESTOQUES 

 Aprofundando no assunto sala de expedição, 100% da amostra 

concordou que uma sala de expedição é importante em um armazém/depósito. 
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 Cabe salientar o resultado que foi obtido nas respostas, em que 93,7% da 

amostra considera muito ou extremamente importante essa estrutura nos 

armazéns/depósitos. Houve ainda um percentual de 6,3% que consideram 

razoavelmente importante. 

3.9 EXISTÊNCIA DE PRATELEIRAS E RECIPIENTES ESPECIAIS, QUE SE 

ADEQUEM ÀS PARTICULARIDADES DO SUPRIMENTO CLASSE VIII DE 

PEQUENO VOLUME 

 100% da amostra considera necessária a existência de prateleiras e 

recipientes especiais, que se adequem às particularidades do suprimento classe 

VIII de pequeno volume.  

 Houve um resultado bastante expressivo nas respostas, em que 56,3% 

da amostra acha essa medida extremamente necessária. Outros 31,3% da 

amostra considera muito necessária, enquanto 12,5% acha razoavelmente 

necessária.  

3.10 IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO DA SAÍDA DE ITENS DO ESTOQUE 

EM QUANTIDADES COMPATÍVEIS COM AS UNIDADES DE FORNECIMENTO 

PARA O CONTROLE DO ESTOQUE 

 Quando uma OM levanta suas necessidades de itens de suprimento 

classe VIII, relacionados na EB30-IR-20.001, as quantidades de cada item 

dificilmente vão ser compatíveis com a apresentação da embalagem que contém 

o item. Exemplo: O medicamento Dipirona comprimido é fornecido para o OP em 

caixas com 50 unidades (comprimidos), sendo 5 blisters (cartelas) com 10 

comprimidos. Se a OM apoiada solicitasse esse medicamento na quantidade de 

10 (1 blister) e seus múltiplos, ou 50 (1 caixa) e seus múltiplos, evitaria abrir uma 

caixa/embalagem para pegar parte dos seus itens, ou ter que alterar a 

quantidade de itens do pedido para se adequar ao armazém classe VIII do OP 

ou armazéns de outras OM.  

No questionário, 93% dos respondentes da amostra responderam que tal 

padronização é muito ou extremamente importante de ser adotada. Em 

contrapartida, 31% da amostra considerou que adotar essa medida é pouco ou 

nada importante. Houve uma resposta que informou que depende do setor. No 
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pronto Socorro, que há uma grande rotatividade de pacientes, há também um 

grande consumo de medicamentos e materiais, sendo interessante a 

dispensação completa. Já em setores de internações, como UTI e clínicas 

médicas, a dispensação se faz necessária conforme a prescrição médica, com 

a dose correta para cada paciente. Existe ainda a opção de medicamentos e 

materiais controlados, psicotrópicos e OPMEs, que devem ser dispensados 

apenas na quantidade a ser utilizada pelo paciente, tendo a saída relacionada a 

ele. 

3.11 EDITAL DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO CLASSE 

VIII INFORMAR AS UNIDADES DOS ITENS EXATAMENTE CONFORME A 

APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANEXO A DA EB30-IR-20.001 

 O anexo A da EB30-IR-20.001, possui os seguintes termos para as 

colunas: "Nº", "NOMENCLATURA", "Apresentação", "Unidade" e "Unidade(s) 

para 100 militares". A “apresentação” significa quantas unidades daquele item 

estarão contidas na embalagem. Da mesma forma que padronizar a saída de 

medicamentos para múltiplos da unidade de fornecimento (apresentação da 

embalagem) pode ajudar na gestão do estoque, realizar a licitação com os itens 

sendo cotados já com a unidade de fornecimento informada na legislação 

poderia também ajudar na gestão e acuracidade do estoque. Exemplo: Em vez 

de licitar 1 (uma) cápsula de Omeprazol 20 mg, licitar 1 (um) blister c/ 10 cápsulas 

de Omeprazol 20 mg, conforme consta no extrato da legislação abaixo: 

Figura 1 – Anexo A – Tabela 1 – Medicamentos de Uso Médico (extrato) 

 

Fonte: Manual EB30-IR-20.001 

 Com base nessa hipótese levantada no questionário, 69% dos 

respondentes da amostra responderam que tal procedimento é muito ou 

extremamente importante de ser adotado. Em contrapartida, 31% da amostra 

considerou que adotar essa medida é pouco ou nada importante. 
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 Um dos respondentes, porém, acrescentou uma informação à sua 

resposta de que a medida é nada importante, quando mencionou que 

medicamentos devem sempre serem empenhados e registrados por unidade 

pois os laboratórios é que definem sua apresentação e excipiente.  

3.12 OCORRÊNCIA DE ERROS, NA ESTOCAGEM E NA RETIRADA DA 

PRATELEIRA, DE ITENS FARMACOLÓGICOS QUE POSSUEM 

SEMELHANÇA NOMINAL E FÍSICA 

 Foi perguntado qual a probabilidade de ocorrerem erros por confusão de 

itens semelhantes. Exemplo: ampola de lidocaína 2% com epinefrina é diferente 

de lidocaína 2% (sem epinefrina), sendo ambas semelhantes tanto no invólucro 

como na aparência do líquido. 

 Todos (100%) os respondentes afirmaram que tal situação é possível de 

ocorrer. 69% acreditam que é muito ou extremamente provável de acontecer. 

Outros 25% acreditam que é pouco provável. 

 Houve, ainda, uma resposta de que a ocorrência desse caso é 

razoavelmente provável, e ainda complementou a resposta informando que se 

forem separados por pessoal treinado e qualificado, raramente pode ocorrer 

erro, o problema é que muitas das vezes são soldados que separaram os 

materiais e não tem conhecimento.  

3.13 PROPOSTAS DE SOLUÇÕES 

 Uma vez identificadas algumas das dificuldades e limitações que ocorrem 

nas OM do Brasil, bem como a percepção do pessoal da área a respeito de 

fatores importantes para a gestão do estoque de suprimento classe VIII, serão 

relacionadas abaixo ideias e propostas de solução para aqueles problemas, 

baseadas  no que se tem adotado de moderno e eficiente, tanto no meio civil 

como militar, na área de gestão de estoques de material de saúde. 

 Pode-se observar que a pesquisa ora apresentada teve uma abrangência 

consideravelmente grande, levantando questionamentos em diversas áreas da 

gestão de estoques de suprimento classe VIII. Por esse motivo, será discutida 
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nesta seção apenas uma parte dos tópicos da pesquisa, da mesma forma 

propostas e ideias para sua possível solução. 

 Serão comumente utilizados termos e expressões que são característicos 

do setor privado, como “vendas”, “lucro”, “empresa”, entre outros. Para fins de 

comparação de procedimentos e ferramentas que servem de boa referência para 

a gestão de suprimento classe VIII, devem-se considerar as frases que contêm 

tais expressões como se aplicadas fossem ao setor público, respeitando as 

devidas especificidades. 

3.13.1 Melhoria da acuracidade de estoque 

 Para entender melhor o conceito de acuracidade de estoque, é preciso 

compreender o conceito de inventário. Segundo Souza e Moraes (2016, n.p) o 

inventário é uma forma de identificar as quantidades de produtos ou materiais 

disponíveis nas dependências da empresa. Também é uma forma de se avaliar 

se as informações controladas estão de acordo com as quantidades físicas, 

principalmente quando os estoques são informalizados. 

 O termo “inventariar”, em outras palavras, pode ser considerado como 

“contar” os itens no estoque. 

 A acuracidade provém do termo em inglês accuracy e traz em seu 

significado a ideia de precisão. Aplicando o conceito da acuracidade no estoque, 

verifica-se que quanto mais precisas forem as informações dos estoques, mais 

seguras serão as decisões de seu gerenciamento (WALLER et al., 2006). 

Seguem, abaixo, algumas ideias e propostas para melhorar a acuracidade 

de estoque: 

3.13.1.1 Inventários periódicos 

Os inventários periódicos são de fundamental importância para que se 

obtenha uma alta acurácia do estoque, com informações confiáveis nos sistemas 

informatizados (Paulus Jr., 2005) 

3.13.1.2 Reorganização, identificação e padronização dos materiais em estoque 
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 A correta organização das prateleiras e corredores onde estão estocados 

os itens de suprimento é de suma importância para a acuracidade do estoque. 

Segundo (FALCHI; FRANCISCHETTI; LIMA, 2014, p. 12) 

É possível fazer uma reorganização do armazém, separando os 
materiais por grupo com corredores específicos e em cada corredor a 
distribuição conforme a utilização, aproveitando também para 
estabelecer procedimentos claros para entrada e saída de materiais, 
adotando o método FIFO (First In, First Out) como procedimento. 

  

Segundo DIAS (1995), a classificação dos produtos no depósito consiste 

em ordenar o produto segundo critérios adotados, agrupando-o de acordo com 

a semelhança, sem, contudo, causar confusão ou dispersão no espaço e 

alteração na qualidade. Os sistemas de codificação mais comumente utilizados 

são: alfabético, alfanumérico e numérico. 

 

 

3.13.1.3 Implementação de processos bem definidos para a gestão do estoque 

 A adoção do método PEPS, mencionado no item anterior, é um exemplo 

de como a implementação, ou mesmo definição de processos, por mais simples 

que sejam, colabora para uma melhoria na acuracidade do estoque.  

 Desde o recebimento de materiais do fornecedor, até a maneira de retirar 

itens das prateleiras, entre outras atividades, é importante que as atividades mais 

importantes e sensíveis para o estoque sejam mapeadas, e que processos sejam 

definidos e registrados para conhecimento e aplicação por parte de todos os 

integrantes da equipe. 

3.13.1.4 Utilização de ferramentas e procedimentos para reduzir ao mínimo 

possível a ação humana na contagem 

 Conforme a visão de Aylton Paulus Júnior (2005, p.43 e 44), as pessoas 

não são infalíveis. Os enganos nos relatórios de entrada ou saídas, extravios de 

requisições, equívocos de classificação ou codificação, quebras, deterioração, 

recebimentos apressados e mesmo desvios, acontecem com importante 
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frequência. Essas diferenças aparecem de forma física e contábil no 

processamento do inventário de estoque. 

 O mesmo pode-se afirmar com relação ao inventário, à contagem dos 

itens no armazém.  

Uma sugestão para diminuir os erros humanos na contagem, é a 

capacitação de funcionários 

Segundo Schultz (2018, on-line), seu time de funcionários precisa estar 

pronto para a execução das atividades que envolvem o processo de gestão de 

estoque. É fundamental que a liderança da equipe seja responsável por verificar 

constantemente esse controle, monitorando rotineiramente o funcionamento do 

sistema. 

Outra sugestão consiste em pesar os itens em vez de contá-los.  

De acordo com o portal www.vendamais.supermpresa.com.br:  

Produtos pequenos vêm em grandes quantidades, geralmente escritas 
nos lotes. Portanto, uma vez que sabemos o peso de uma unidade do 
item, podemos fazer a conta e descobrir o peso exato de 100, 200 ou 
mais unidades, sabendo, dessa forma, se estão faltando ou sobrando 
peças nos lotes. 

Para poder realizar a contagem dos itens por meio da pesagem, 

recomenda-se a utilização de uma balança de precisão eletrônica, que consiga 

pesar 1 grama (1g) ou sua fração. Após isso, caso seja utilizado um recipiente 

para conter os itens, deve-se pesar o recipiente e retirar a informação do seu 

peso (tara). Feito isso, o próximo passo é pesar a unidade do item, seja caixa, 

blister ou unidade. A partir daí, basta colocar na balança as quantidades que se 

deseja contar. Por meio da informação da balança, deve-se dividir o peso total 

pelo peso da unidade, assim será obtida a quantidade daqueles itens sobre a 

balança. 

Existem balanças de precisão eletrônica no mercado que já possuem 

calculadora integrada, facilitando a contagem, como na figura 2 do anexo I. 

Segundo o estudo de caso mencionado no portal 2A Tecnologia (2012), 

uma causa de divergências da acuracidade do inventário foi: 

https://bomcontrole.com.br/autor/felix-schultz/
https://bomcontrole.com.br/autor/felix-schultz/
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Deficiência de matemática básica. Os erros de contagem na separação 
e conferência decorriam mais por falta de matemática básica e lógica 
do que por falta de atenção. Para constatar o levantamento realiza-se 
uma prova com todos os operadores de separação e conferência, 
medindo o conhecimento das propriedades básicas e lógicas, porém 
menos de 10% da equipe conseguiu atingir a média pretendida de 
70%. 

Portanto, verifica-se como útil e primordial para escolha da equipe de 

manipulação de estoque de um armazém/depósito, um teste de verificação do 

nível de matemática e lógica básica. Após a escolha da equipe, importante é 

também reciclar os conhecimentos, especialmente de lógica básica, bem como 

adquirir novas técnicas de contagem e movimentação de estoque, por meio de 

cursos online ou presenciais. Dessa forma, o manipulador de suprimento 

desenvolverá a capacidade de movimentar e organizar os itens da maneira que 

mais se adaptem às peculiaridades do armazém e dos itens, bem como facilitem 

a contagem. 

 

 

3.13.1.5 Terceirização de gestão 

 Ainda segundo o portal 2A Tecnologia (2012): 

Em uma operação logística complexa, a filosofia de outsourcing ou 
terceirização de gestão, que delega a provedores especializados a 
movimentação de mercadoria, é muito utilizada devido a este processo 
não fazer parte do negócio central (core business) da empresa, sendo 
a acuracidade de estoque um importante driver para a cobrança de 
multas contratuais do depositante (contratante) ao operador logístico 
(contratado). Este acordo é denominado Service Level Agreement 
(SLA) ou acordo sobre o nível de serviço, que analisa a qualidade da 
operação e vincula ao contrato de terceirização. 

 Este tipo de conduta se encaixaria mais em Órgãos Provedores com 

grande movimentação e quantidade dos itens. Porém, há que se realizar um 

estudo minucioso para avaliar a necessidade dessa implementação, por se tratar 

de atividades de alto custo e que alteram drasticamente a rotina do OP. 

3.13.1.6 Conferência da contagem 

Caso a contagem seja feita de maneira manual, a conferência é 

obrigatória. Porém, ela também é importante na contagem eletrônica, já que 
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mesmo de maneira automática ainda podem ocorrer erros. Recomenda-se que 

a contagem seja feita por duas ou três pessoas diferentes, garantindo maior 

precisão nos resultados.  

3.13.2 Diminuição de perda de itens do estoque por quebra/avaria 

3.13.2.1 Temperatura inadequada do armazém 

 A temperatura inadequada do armazém mostrou-se ser o motivo principal, 

apontado no resultado da pesquisa, de quebra ou avaria nos materiais de saúde, 

especialmente medicamentos. 

 De fato, uma temperatura muito elevada pode comprometer não só a 

integridade do invólucro, como também alterar as características do 

medicamento em si, como afirma a revista Solução 1 (2004):  

A condição ambiental é diretamente responsável pelo maior número de 

alterações e deteriorações nos medicamentos. Por isso, o controle da 

temperatura do local onde eles ficam armazenados é fundamental. Os 

medicamentos devem ser armazenados em locais ventilados, a 

maioria deles à temperatura ambiente em torno de 25 ºC, sendo 

aceitável uma variação no intervalo entre 15 ºC e 30 ºC. As 

temperaturas elevadas são contraindicadas para os medicamentos 

porque podem acelerar a indução de reações químicas e biológicas, 

ocasionando a decomposição dos produtos e alterando os prazos de 

validade. 

 

 A partir dessa informação básica, destaca-se a importância de se ter 

instalado no armazém aparelhos de ar condicionado compatíveis com a 

dimensão do ambiente, bem como a utilização de termômetros para aferição 

regular da temperatura. 

3.13.2.2 Instalações (prateleiras, corredores, bandejas, etc.) inadequadas 

 Como pôde-se observar na pesquisa, as instalações inadequadas não só 

podem causar perda de itens, como também prejudicam e dificultam a 

armazenagem de itens de pequeno volume. É de grande importância a 

existência de prateleiras e recipientes especiais, que se adequem às 

particularidades do suprimento classe VIII de pequeno volume, conforme 

também foi constatado na pesquisa. 
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 Além disso, a utilização de equipamentos para movimentação e 

armazenamento no armazém como um todo, também influi direta e 

indiretamente na conservação dos itens, evitando danos.  

 Uma primeira sugestão é a instalação de porta pallets (Figura 3 do Anexo 

I), que consiste em um sistema de armazenagem vertical com diversos níveis de 

altura e alta capacidade de peso.  

A utilização de pallets em depósitos de médias e grandes dimensões, 

também inclui os itens de pequeno volume, pois esses materiais são recebidos 

do fornecedor em caixas de volume considerável, que são melhor 

acondicionadas em pallets. 

 Outra sugestão muito importante para o armazenamento de itens de 

pequeno volume, são os porta “bins” (Figura 4 do Anexo I). 

 Além dessas, mais algumas sugestões de equipamentos são estantes 

móveis (com rodas) (Figura 5 do Anexo I), escadas (Figura 6 do Anexo I), 

empilhadeiras elétricas (Figura 7 do Anexo I), paleteiras manuais (Figura 8 do 

Anexo I), carrinhos para transporte de materiais leves e pesados (Figuras 9 e 10 

do Anexo I), e caixas de movimentação plásticas (Figura 11 do Anexo I). 

 

3.13.3 Melhoria da qualificação do pessoal empregado 

 A qualificação do pessoal que manipula suprimento classe VIII tem efeito 

em diversas áreas na gestão do armazém, entre elas: ocorrência de 

danos/avarias/quebras devido às limitações e falibilidade humanas; utilização 

mais eficiente dos sistemas; compreensão do ciclo completo da gestão do 

suprimento classe VIII (do levantamento das necessidades à distribuição); e 

melhor manutenção das instalações. 

 Cursos na área de estoque de materiais de saúde são fundamentais para 

diminuir a ocorrência de perdas, especialmente porque muitos materiais classe 

VIII apresentam-se em invólucros frágeis, bem como, devido à diversidade de 

princípios ativos e nomenclaturas semelhantes de medicamentos, e também de 

semelhança entre invólucros (como ampolas). Além disso, cursos de 
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capacitação em sistemas tecnológicos de gestão específicos e instruções sobre 

como funciona o ciclo da gestão de suprimento Classe VIII segundo a EB30-IR-

20.001, completam o nível de qualificação do pessoal empregado no 

armazém/depósito de suprimento Classe VIII. 

 Além de ser uma boa prática a ser adotada, o Exército Brasileiro estimula 

a capacitação do seu pessoal, como ressaltou Márcio Alexandre de Lima Braz 

(2004, p. 18):  

O Programa Excelência Gerencial do Exército Brasileiro (PEG-EB) foi 
estabelecido com o intuito promover práticas gerenciais que conduzam 
a um melhor desempenho operacional e à melhoria da qualidade dos 
produtos e serviços da Instituição, tendo por base a capacitação de 
seus recursos humanos, o gerenciamento de projetos e o permanente 
estímulo para motivação de todos os integrantes do Exército. 

3.13.4 Existência de sala ou espaço para expedição, com limites físicos 

bem definidos 

 Como já foi observado no resultado da pesquisa, aproximadamente 62% 

das OM da amostra da pesquisa não possuem sala ou espaço para expedição, 

sendo que todas elas concordam que é importante essa instalação.  

A exemplo do 21º Depósito de Suprimento, OP responsável pelo 

suprimento classe VIII da 2ª Região Militar, dentre as diversas implementações 

de processos, equipamentos e melhorias em instalações, pode-se destacar a 

criação de uma área de expedição. 

Entre os anos de 2017 e 2018, foi instalada uma antessala entre a porta 

do armazém e a área de armazenamento. Essa antessala serviu para separar 

fisicamente a equipe que está fornecendo o material da equipe que está 

recebendo. O suprimento é passado por uma janela que liga as duas áreas, por 

onde ambos, OP e OM, realizam a conferência do material e da documentação. 

 Entre a janela e a área de armazenamento, encontra-se a área de 

expedição, que é afastada da área de armazenamento.  

Essa medida tem impactado diretamente o inventário e a acuracidade do 

estoque daquele OP. 
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3.13.5 Edital de Licitação para aquisição de Suprimento Classe VIII informar 

as unidades dos itens exatamente conforme a apresentação informada no 

Anexo A da EB30-IR-20.001 

 Apesar de quase 70% dos respondentes da pesquisa considerarem essa 

medida muito ou extremamente importante, após uma pesquisa a respeito de 

uma resposta dada, de que “medicamentos devem sempre ser empenhados e 

registrados por unidade, pois os laboratórios é que definem sua apresentação e 

excipiente”, pôde-se comprovar que de fato tal medida proposta pela pesquisa 

não é conveniente. 

 Assim prescreve a RDC Nº 80 da ANVISA, de 11 de maio de 2006, nos 

itens 4.3 e 4.4 do Anexo I: “Apenas pode ser fracionado o medicamento a partir 

da embalagem original fracionável. O fracionamento deve ser efetuado de forma 

a preservara integridade da embalagem primária e a rastreabilidade do 

medicamento dispensado na forma fracionada.” 

Ou seja, é autorizado o fracionamento. Por esse motivo, deve-se licitar 

individualmente, independente da apresentação da embalagem. 

3.13.6 Boas Práticas para Estocagem de Medicamentos do Ministério da 

Saúde 

 O Ministério da Saúde possui uma publicação que estabelece boas 

práticas para estocagem de medicamentos.  

 Apesar de ser um documento antigo, publicado em 1990, é uma coletânea 

de procedimentos os quais muitos, ainda hoje, são considerados como básicos 

para uma boa gestão de estoques.  

 Se o gestor de um armazém/depósito de suprimento classe VIII utilizar 

esse manual para orientar suas ações, as chances de sucesso na sua gestão 

são bastante altas. 

 O documento pode ser encontrado no site do ministério da Saúde, pelo 

endereço <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_05.pdf> 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desde que o gestor não comprometa a rotina do seu armazém, e também 

não esteja contrariando normas vigentes, podem-se considerar como práticas a 

serem adotadas quaisquer das soluções oriundas dos questionamentos do 

questionário e que, porventura, não vieram a ser contempladas na discussão e 

na proposta de soluções. Não foi objetivo do presente trabalho o esgotamento 

do assunto, e sim um início de adaptação de mentalidade para que a gestão de 

estoques de suprimento Classe VIII seja aprimorada e cada vez mais eficiente. 

 Não se pode ignorar que a implantação e utilização de alguns métodos, 

ferramentas ou equipamentos nos armazéns/depósitos pode ser bastante difícil 

de se realizar, uma vez que depende de diversos fatores, tais como, licitação, 

recurso orçamentário para aquisição, ou mesmo um remodelamento na 

infraestrutura do armazém/depósito. No entanto, algumas ideias ora 

apresentadas correspondem a processos e pequenas mudanças que podem ser 

aplicados sem uma grande demanda de recursos. 

Uma vez consolidada essa importante primeira etapa, a administração 

daquele armazém/depósito estará em plenas condições de avançar e buscar a 

implementação de novos recursos, processos, equipamentos ou tecnologias. 

Acerca dessa ideia, Schultz (2018, on-line) afirma que é imprescindível 

que a diretoria da empresa tenha em mente que a gestão de estoque requer 

aptidões de trabalho profissional, bem como a contratação de pessoal 

apropriado e treinamento adequado. Dessa forma, será possível delegar 

responsabilidades pela gestão de inventário e metas de planejamento. 

 Uma vez que os Órgãos Provedores, ou outras OM que trabalham com 

estoque de material de saúde, não visam o lucro, por serem órgãos públicos, 

pode-se afirmar que o principal indicador da qualidade da gestão do 

armazém/depósito consiste na acuracidade do estoque, pois, os problemas que 

ocorrem em praticamente todas as fases da gestão do suprimento, desde sua 

aquisição até sua distribuição, influenciam no inventário, tanto negativa como 

positivamente. 

 Segundo Marco Antônio Oliveira Neves (2008, on-line):  

https://bomcontrole.com.br/autor/felix-schultz/
https://bomcontrole.com.br/autor/felix-schultz/
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Muitos profissionais da área de Logística condicionam a melhora nos 
índices de acuracidade a aplicação e uso de ferramentas tecnológicas 
como o uso de sistemas WMS, código de barras e etiquetas 
inteligentes. Isso pode ser considerado uma “meia verdade” e não pode 
ser utilizado como justificativa para o insucesso. Em muitas empresas, 
embora exista um belo aparato tecnológico, ainda não se consegue 
atingir um nível de acuracidade confiável.  

 Para explorar de forma mais abrangente todos os tópicos levantados na 

pesquisa, faz-se necessário um estudo mais aprofundado e pormenorizado de 

cada um desses assuntos, o que se mostra como uma grande oportunidade de 

pesquisa para o Exército Brasileiro aprimorar suas técnicas e procedimentos 

para gestão de estoques de suprimento classe VIII e demais classes. 

 Um gestor dedicado e capacitado, uma equipe coesa e dedicada, aliada 

com as ações de liderança do gestor do armazém/depósito, são a base para que 

a gestão seja realizada com excelência, buscando sempre a economia de 

recursos públicos e atingindo uma maior eficiência, um dos princípios da 

administração pública.  
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APÊNDICE A - Questionário 

A seguir, estão as 12 perguntas realizadas no questionário, 

acompanhadas das quantidades e percentuais das respectivas respostas. 

As perguntas 2 e 3, pelo tamanho do texto de cada item, foram divididos 

em duas partes, a primeira com o texto de cada item, e a segunda com o gráfico 

com as respostas. 

 

 

Gráfico 1 – Diferenças entre quantidade dos itens no SISCOFIS e a do estoque físico 

 

Fonte: O autor 
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2. Marque abaixo a(s) situação(ões) / procedimento(s) que você julga 

influenciarem no erro entre a quantidade do SISCOFIS X Estoque físico:  
16 responses 

 

a. O operador do SISCOFIS classifica um item com a nomenclatura e/ou unidade diferente 
da correta, no momento da inclusão do item no sistema; 

b. Criação de uma proposta de NEE pela inexistência de nomenclaturas idênticas à do 
item desejado; 

c. Contagem de itens do estoque físico manualmente (por força humanal); 

d. Perda de itens do estoque por quebra/avaria; 

e. Falta de organização das prateleiras e corredores onde estão estocados os itens de 
suprimento; 

f. Quantidade muito elevada de itens entregues pelo fornecedor; 

g. A unidade de fornecimento do item não corresponde a 1 (uma) unidade do item de 
suprimento. Exemplo: Caixa com 50; 

h. O transporte inapropriado, tanto por parte do fornecedor quanto por parte das OM; 

i. Falta de qualificação do pessoal empregado; 

j. Conferência, por amostragem, dos materiais entregues pelo fornecedor; 

k. Pouco ou nenhum conhecimento na área de farmácia, medicina, enfermagem ou 
odontologia; 

l. Tamanho do armazém; 

m. Ausência de processos metódicos bem definidos e eficientes para a gestão do 
estoque; 

n. Nível de tecnologia empregada (equipamentos, processos e sistemas); 

o. Outra: O material só entra no SISCOFIS após liquidação. 

p. Outra: Falta do lançamento de saída do material no SISCOFIS 

 

Gráfico 2 – Situações/Procedimentos que influenciam na acuracidade de estoque 

 

Fonte: O autor 
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3. Informe abaixo as situações que, na sua perspectiva e experiência, são 

causa de quebra, perda ou avaria de itens de suprimento classe VIII. 
16 responses 

 
a. Manipulação manual (força humana); 

b. Transporte inadequado; 

c. Temperatura inadequada do armazém; 

d. Instalações (prateleiras, corredores, bandejas, etc.) inadequadas; 

e. Fragilidade dos invólucros (frasco, ampola, blister, etc.); 

f. Ausência de processos metódicos bem definidos e eficientes para a gestão do estoque; 

g. Falta de qualificação do pessoal empregado; 

h. Incidentes meteorológicos; 

i. Clima; 

j. Incidentes elétricos ou hidráulicos no armazém/depósito 

k. Outros: Normalmente a maior fator de perda de material é por data de validade, pela 
compra não baseada no perfil da OMS. 

 

Gráfico 3 – Situações que são causa de quebra, perda ou avaria de itens de suprimento classe 
VIII 

 
Fonte: O autor 
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Gráfico 4 – Probabilidade de itens de pequeno volume, como medicamentos, virem a se 
misturar acidentalmente, nas prateleiras, com outros itens próximos a eles, quando da 

manipulação manual (força humana) 

4. Segundo a sua experiência em gestão de estoques, quando se manipula 

manualmente (força humana) itens de pequeno volume, como 

medicamentos, como você avalia a probabilidade de eles virem a se misturar 

acidentalmente, nas prateleiras, com outros itens próximos a eles? 
16 responses 

 

Fonte: O autor 

 

Gráfico 5 – Probabilidade de itens de suprimento classe VIII virem a sofrer danos, avarias ou 
quebras quando se manipula manualmente (força humana) 

5. Segundo a sua experiência em gestão de estoques, quando se 

manipula manualmente (força humana) itens de suprimento classe VIII, 

como você avalia a probabilidade de eles virem a sofrer danos, avarias 

ou quebras? 
17 responses 

 

Fonte: O autor 
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Gráfico 6 – Fragilidade a avarias ou quebras dos invólucros (blister, frasco, ampola, etc.) dos 

itens, quando estes são manipulados ou transportados  

6. Com relação aos invólucros (blister, frasco, ampola, etc.) dos itens, 

como você avalia a fragilidade a avarias ou quebras, quando estes são 

manipulados ou transportados? 
16 responses 

 

Fonte: O autor 

 

Gráfico 7 – Existência de sala ou espaço para expedição, com limites físicos bem definidos 

7. No(s) armazém(ns)/depósito(s) que você gere ou já geriu, existe(m) ou 

existia(m) sala ou espaço para expedição, com limites físicos bem 

definidos? 
16 responses 

 

Fonte: O autor 
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Gráfico 8 – Importância da existência de uma sala de expedição, em um armazém/depósito, 
para um maior controle dos estoques 

8. Qual importância você dá para a existência de uma sala de expedição 

em um armazém/depósito, para um maior controle dos estoques? 
16 responses 

 

Fonte: O autor 

 

Gráfico 9 – Existência de prateleiras e recipientes especiais, que se adequem às particula-

ridades do suprimento classe VIII de pequeno volume 

9. Na sua opinião, no estoque de itens de suprimento Classe VIII de 

pequeno volume, quão necessária é a existência de prateleiras e 

recipientes especiais, que se adequem às particularidades desse tipo de 

suprimento? 
16 responses 

 

Fonte: O autor 
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Gráfico 10 – Importância da padronização da saída de itens do estoque em quantidades 
compatíveis com as unidades de fornecimento para o controle do estoque 

10. Com relação ao controle do estoque, como você avalia a importância 

de padronizar a saída de itens do estoque em quantidades compatíveis 

com as unidades de fornecimento? Exemplo: fornecer 50 comprimidos de 

dipirona, em vez de 36, sendo que uma caixa de dipirona contém 50 

comprimidos (evitaria abrir uma caixa para pegar parte dos seus itens). 
17 responses 

 

Fonte: O autor 

 

 

Gráfico 11 – Edital de Licitação para aquisição de Suprimento Classe VIII informar as unidades 
dos itens exatamente conforme a apresentação informada no Anexo A da EB30-IR-20.001 

11. O anexo A da EB30-IR-20.001, possui os seguintes termos para as 

colunas: "Nº", "NOMENCLATURA", "Apresentação", "Unidade" e 

"Unidade(s) para 100 militares". Como você avalia a importância de o Edital 

de Licitação para aquisição de Suprimento Classe VIII informar as 

unidades dos itens exatamente conforme a informação da coluna 

"Apresentação"? Exemplo: Em vez de licitar 1 (uma) cápsula de Omeprazol 

20 mg, licitar 1 (um) blister c/ 10 cápsulas de Omeprazol 20 mg. 
17 responses 

 

Fonte: O autor 
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Gráfico 12 – Ocorrência de erros, na estocagem e na retirada da prateleira, de itens 
farmacológicos que possuem semelhança nominal e física 

12. Qual a probabilidade, na sua opinião, da ocorrência de erros na 

estocagem e na retirada da prateleira, de itens farmacológicos que 

possuem semelhança nominal e física? Exemplo: ampola de lidocaína 

2% com epinefrina é diferente de lidocaína 2% (sem epinefrina), 

sendo ambas semelhantes tanto no invólucro como na aparência do 

líquido. 
17 responses 

 

Fonte: O autor 
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  ANEXO I 
LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 2 – Balança de precisão eletrônica de contagem.     

 
Fonte: Mettler Toledo 

 
 
 

 

Figura 3 – Porta “pallets”. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 
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Figura 4 – Porta “bins”. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 

 

 

 

Figura 5 – Estante móvel (com rodas). 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 
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Figura 6 – Escada. 

 

Fonte: Portal gaveteiro.com.br 

 

 

Figura 7 – Empilhadeira elétrica manual. 

 

Fonte: Portal pontofrio.com.br 
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Figura 8 – Paleteira manual. 

  

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 

 

Figura 9 – Carrinhos para transporte de material leve. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 

 

Figura 10 – Carrinhos para transporte de material pesado. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 
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Figura 11 – Caixa de movimentação plástica. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Governo de São Paulo. 


