
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

 

 

 

 

NATALIA BUOSI 

 

 

 

 

Saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-

hospitalares em um hospital de ensino público terciário 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2022 

 



NATALIA BUOSI 

 

 

 

 

 

Saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-

hospitalares em um hospital de ensino público terciário  

 

 

Versão corrigida 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo para obtenção 
do título de Mestre no Programa de Pós-
Graduação - Mestrado Profissional em 
Gestão de Organizações de Saúde. 
 
Área de concentração: Gestão de 
Organizações de Saúde 
 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Eulália 
Lessa do Valle Dallora 
 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2022 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Buosi, Natalia 

Saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-

hospitalares em um hospital de ensino público terciário.  

Ribeirão Preto, 2022. 
77 p.: il.; 30 cm 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Área de 

concentração: Gestão de Organizações de Saúde. 

               Orientadora: Dallora, Maria Eulália Lessa do Valle. 

1. Administração de Materiais; 2. Cadastro de materiais; 3. Saneamento 

de cadastro; 4. Padronização de cadastro; 5. PDM 

 

 

 

       1. Hanseníase. 2. Neurofisiologia. 3. Eletroneuromiografia. 4. 
Neuropatia periférica. 5. Mononeuropatia múltipla. 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

BUOSI, Natalia  

Saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-hospitalares em um 

hospital de ensino público terciário  

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo para obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-Graduação - 

Mestrado Profissional em Gestão de Organizações de Saúde 

 

 

Aprovado em: ___/___/___ 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.  ____________________________________________________________            

Instituição:  __________________________________________________________  

Julgamento:  _________________________________________________________   

 

Prof. Dr.  ____________________________________________________________  

Instituição:  __________________________________________________________  

Julgamento:  _________________________________________________________   

 

Prof. Dr.  ____________________________________________________________  

Instituição:  __________________________________________________________  

Julgamento:  _________________________________________________________  

 

 
 

 



AGRADECIMENTOS 

 
 
Agradeço primeiramente à Deus por estar ao meu lado em todos os momentos. 
 
Ao Prof. Dr. Bento Negrini por me incentivar e motivar constantemente e acreditar que 
eu seria capaz. Ao senhor, serei eternamente grata. 
 
À minha orientadora, Maria Eulália, pela confiança, pelos ensinamentos, pelo apoio e 
paciência durante o desenvolvimento desse trabalho. Minha eterna admiração. 
 
À minha família e amigos, em especial à minha querida mãe, Eliana, que sempre se 
empenhou para a minha formação com tanto amor e dedicação. 
 
Ao meu noivo, Eduardo, por tanto carinho e apoio durante a realização desse trabalho. 
Obrigada por me animar nos momentos mais difíceis e sempre acreditar em mim. 
 
Aos professores e aos colegas da Universidade de São Paulo pela partilha de 
conhecimento. 
 
Aos meus colegas do Departamento de Apoio Administrativo do HCFMRP-USP que, 
de alguma forma, auxiliaram na construção desse projeto. 
 
À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por toda 
a contribuição no programa de pós-graduação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança” 

(Renato Russo) 



RESUMO 
 

BUOSI, N. Saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-

hospitalares em um hospital de ensino público terciário. 2022. Dissertação 

apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre no Programa de Pós-Graduação - Mestrado 

Profissional em Gestão de Organizações de Saúde. 

 
Introdução: A gestão de materiais tem importância não somente do ponto de vista 

econômico, mas também pela organização dos processos de trabalhos nas 

instituições hospitalares, reconhecidamente uma das mais complexas de serem 

administradas. Um grande desafio que se impõe aos gestores é o saneamento e a 

padronização do cadastro de materiais médico-hospitalares que é determinante para 

o sucesso da gestão de materiais dos hospitais, particularmente nos hospitais de 

ensino de alta complexidade. Objetivos: descrever o processo de saneamento do 

cadastro de materiais médico-hospitalares no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da USP e apresentar o padrão descritivo de materiais 

(PDM) médico-hospitalares utilizado. Métodos: Trata-se de uma pesquisa aplicada, do 

tipo pesquisa-ação, descritiva, cujos dados colhidos foram analisados sob a ótica 

qualitativa. Resultados: Foram saneados 17.228 itens de materiais do complexo 

HCFMRP-USP/FAEPA, sendo 4212 materiais médico hospitalares, e criados 561 

PDMs. O trabalho desenvolvido reforçou a importância da padronização de materiais 

e as vantagens estratégicas na adoção deste processo para consolidação de uma 

gestão eficiente e permitiu transformar esta experiência em um caso prático positivo 

que servirá de norte para o processo em outras instituições, na mesma proporção que 

amplia a qualidade do serviço prestado pelo próprio hospital estudado.  

 

 

Palavras-chave: Administração de Materiais, cadastro de materiais, saneamento de 

cadastro, padronização de cadastro, PDM 

 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

BUOSI, N. Sanitation and standardization of the registration of medical and 

hospital materials in a tertiary public teaching hospital. 2022. Dissertation 

presented to the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo to 

obtain a Master's degree in the Postgraduate Program - Professional Master's Degree 

in Health Organization Management. 

 

Introduction: Material management is important not only from an economic point of 

view, but also for the organization of work processes in hospital institutions, admittedly 

one of the most complex to be managed. A major challenge for managers is the 

sanitation and standardization of the register of medical and hospital materials, which 

is crucial for the success of material management in hospitals, particularly in high-

complexity teaching hospitals. Objectives: to describe the sanitation process of the 

medical-hospital material register at the Hospital das Clínicas of the Faculty of 

Medicine of Ribeirão Preto, USP and to present the descriptive standard of medical-

hospital materials (PDM) used. Methods: This is an applied research, of the action-

research type, descriptive, whose collected data were analyzed from a qualitative point 

of view. Results: 17,228 items of materials from the HCFMRP-USP/FAEPA complex 

were cleaned, 4212 of which were medical and hospital materials, and 561 PDMs were 

created. The work developed reinforced the importance of standardizing materials and 

the strategic advantages of adopting this process for the consolidation of efficient 

management and made it possible to transform this experience into a positive practical 

case that will serve as a guide for the process in other institutions, in the same 

proportion that it expands the quality of the service provided by the hospital studied. 

 

Keywords: Materials Management, materials registration, registration sanitation, 

registration standardization, PDM 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A organização hospitalar é uma das mais complexas devido a coexistência de 

inúmeros processos assistenciais e administrativos, além de diversas linhas de 

produção simultâneas (OSMO, 2012).  Um hospital constitui um centro de interação 

de várias disciplinas e profissões, incorporando tecnologias, gerando um modelo 

assistencial com uma variedade enorme de itens e graus de diversidade (NETO; 

FILHO, 1998). 

Os Hospitais Universitários (HUs) ou Hospitais de Ensino foram criados diante 

da necessidade de unidades assistenciais nas quais se articulassem ensino, pesquisa 

e a habilitação de profissionais de saúde (ANDRADE; CARMO; MOTA, 2007).  

Um Hospital de Ensino é, via de regra, um espaço de referência da atenção à 

saúde para alta complexidade, a formação de profissionais de saúde e 

desenvolvimento tecnológico.  (PALMEIRA; MATTOS; PETERS, 2012). 

Do ponto de vista prático, um HU é entendido como um centro de atenção 

médica de alta complexidade que tem importante papel no atendimento médico de 

nível terciário; apresenta forte envolvimento em atividades de ensino e pesquisa 

relacionada ao tipo de atendimento médico que dispensa; atrai alta concentração de 

recursos físicos, humanos e financeiros em saúde e; exerce um papel político 

importante na comunidade que está inserido, dada sua escala, dimensionamento e 

custos. Esses hospitais possuem características que fazem com que seus custos 

sejam ainda mais elevados se comparados com aqueles não universitários de alta 

tecnologia, tais como: atividades docente-assistenciais e serviços básicos e 

secundários de saúde, quando sua estrutura é constituída para oferecer atividades de 

alta tecnologia (MÉDICI, 2001). 

Segundo Melo et al. (2016), hospital público é uma organização que presta 

atendimento aos mais diversos tipos de pacientes conveniados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

A administração de instituições hospitalares mantidas com verba pública é um 

desafio constante para os gestores, principalmente se levarmos em consideração 

aspectos como baixo financiamento, desequilíbrio entre oferta e demanda, elevados 

custos de planejamento e políticas públicas ineficientes (DUARTE et al., 2015). 
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Neste contexto, a gestão de materiais médico hospitalares tem grande 

relevância. Segundo Neto e Filho (1998), em um hospital, os gastos com materiais de 

consumo representam aproximadamente de 15% a 25% das despesas correntes. 

Além disso, o processo de gestão de materiais impacta de forma significativa 

no trabalho dos profissionais que atuam diretamente ou indiretamente na assistência 

à saúde” (MELO et al., 2016).  

Nesse sentido, a gestão eficaz de materiais e compras torna-se um aspecto 

extremamente relevante e altamente estratégico para melhor administração dos 

recursos disponíveis aos hospitais (DUARTE et al., 2015). 

Também no âmbito da gestão de materiais, as unidades operacionais da 

administração pública enfrentam vários problemas provenientes de um Catálogo de 

Materiais com especificações inadequadas e sem critérios de padronização (GOMES, 

2014). 

Ainda segundo Gomes (2014), a falta de padronização das descrições pode 

interferir em toda a cadeia de suprimentos, como mascarar o direcionamento de 

marcas ou de especificações exclusivas, dificultar a análise adequada dos juízes 

quando das eventuais ações originadas de fornecedores que se insurgem contra 

processos licitatórios cujos objetos não estão especificados corretamente; pode gerar 

impugnação ou recurso no processo licitatório, atrasando o andamento do processo 

de compras; impedir uma participação mais ampla do mercado fornecedor; gerar 

duplicidade ou multiplicidade de um mesmo item com códigos de controle diferentes; 

dificultar as consultas das unidades usuárias internas no seu sistema informatizado; 

gerar compras erradas e devoluções a fornecedores; criar problemas para as 

entidades públicas, quando do recebimento, conferência e inspeção dos produtos. 

Esta problemática, no caso de hospitais, pode acarretar falta de materiais e 

consequente prejuízos na assistência prestada ao paciente. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), o saneamento e a padronização 

das descrições dos materiais traz inúmeros benefícios para a administração: evita 

descrições repetidas; estimula a ampla concorrência entre produtos equivalentes nas 

licitações públicas;  facilita a conferência no ato do recebimento;  permite que as 

aquisições se tornem coerentes e homogêneas, sem direcionamentos, garantindo a 

identificação fácil e segura de qualquer item de licitação desde o momento da compra 

até o seu recebimento; possibilita o estabelecimento de banco de dados confiável para 



17 
 

análises e estudos de preços praticados pelo Governo Federal ou Estadual, 

favorecendo comparações de preços entre produtos idênticos. 

Através do processo de saneamento e padronização do cadastro de materiais, 

os usuários podem usufruir de um banco de dados estruturado com uma diversificação 

de itens padronizados. 

Pode-se afirmar que todo o processo de logística parte de um adequado 

descritivo de materiais. 

Segundo Gomes (2014), um catálogo padronizado garante qualidade, agilidade 

e precisão no processo de compra de materiais, resultando em eficiência e eficácia 

(princípios constitucionais da administração pública). Além disso, a catalogação 

criteriosa, possibilita o melhor entendimento entre os usuários e os fornecedores 

quanto aos produtos que serão adquiridos. 

Toda essa problemática relacionada a falta de padronização de materiais está 

presente nas instituições hospitalares, agravada pela complexidade de suas 

atividades como é o caso do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da USP (HCFMRP - USP).   

 

1.2 O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 

PRETO DA USP  

 

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 

(HCFMRP-USP), local do desenvolvimento do estudo, é um Hospital Público 

Universitário de regime autárquico vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. Como citado anteriormente, por ser um hospital universitário e de grande porte, 

está inserido num cenário complexo e trabalha com grandes desafios para o 

desenvolvimento de suas atividades tanto de ordem econômica e administrativa 

quanto social, política e tecnológica (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO 

PRETO, 2019). 

O HCFMRP-USP se constitui em referência terciária de alta complexidade no 

Sistema Único de Saúde - SUS para as cidades de Ribeirão Preto, Franca, 

Araraquara, Barretos e respectivas regiões, além de ser referência nacional para 

diversas especialidades médicas. O atendimento nas dependências do hospital 

abrange consultas ambulatoriais, exames diagnósticos, procedimentos terapêuticos, 

cirurgias, partos, internações e tratamentos de alta complexidade, tais como 
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transplantes, cirurgia de epilepsia, dentre outros. Possui 920 leitos sendo destes, 744 

leitos no Campus e 176 leitos na Unidade de Emergência. Além disso, sua estrutura 

tem 278 consultórios médicos e 36 salas cirúrgicas, entre Campus e Unidade de 

Emergência (MACIEL, 2019), uma unidade de pesquisa clínica além de 45 

consultórios particulares e 2 salas cirúrgicas particulares, administradas pela Faepa 

(FAEPA, 2019). 

O HCFMRP-USP mantém convênio de cooperação com a Fundação de Apoio 

ao Ensino Pesquisa e Assistência do HCFMRP-USP (FAEPA), devidamente 

autorizado pelo Governo do Estado de São Paulo, que prevê a reciprocidade dos 

partícipes no apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional para a realização 

de objetivos institucionais comuns, permitindo a implantação de ações estratégicas 

destinadas ao desenvolvimento da assistência, do ensino e da pesquisa.  

Na atenção secundária, a Faepa mantém contratos de gestão com a Secretaria 

de Estado da Saúde (SES-SP), para gerenciamento de quatro hospitais estaduais: 

Hospital Estadual de Ribeirão Preto (HERibeirão), Centro Estadual de Referência da 

Mulher de Ribeirão Preto – MATER (CRSMRP-MATER), Hospital Estadual Américo 

Brasiliense (HEAB) e o Hospital Estadual Serrana (HESerrana). 

Nesse contexto, a FAEPA e o HCFMRP-USP integram convênio com o SUS, 

no modelo de gestão compartilhada que prevalece entre hospitais universitários e as 

fundações de apoio, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde em benefício 

da sociedade em geral, alcançando uma população de, aproximadamente, 3,5 

milhões de pessoas em um complexo sistema de atendimento à saúde. 

A FAEPA recebe e gerencia os recursos financeiros do convênio SUS referente 

às atividades desempenhadas no HCFMRP-USP e de outras atividades de prestação 

de serviços por ela desenvolvidas, aplicando integralmente na instituição hospitalar, 

em contratação e aprimoramento de recursos humanos, insumos médico-

hospitalares, materiais de consumo diversos, equipamentos, reformas das instalações 

físicas e serviços de terceiros, que são essenciais para a manutenção do atendimento 

de elevada qualidade prestado à população beneficiária do SUS, na macro região de 

Ribeirão Preto, bem como para manter o nível de excelência nas atividades de ensino 

e pesquisa (FAEPA, 2019). 

As fontes de receita do HCFMRP-USP provêm do orçamento do Estado, do 

Faturamento SUS gerenciado pela FAEPA e diversas outras, conforme demonstrado 

no gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Execução financeira do HCFMRP USP em milhões R$ (2015-2019) 

 

Fonte: Relatório de Atividades HCFMRP-USP 2019  

 

Como a aplicação dos recursos originários do Orçamento do Estado é 

estritamente vinculada às alíneas específicas, os recursos gerenciados pela FAEPA 

oferecem, dentro de limites estabelecidos no plano de aplicação de recursos, alguma 

flexibilidade gerencial, que é fundamental para um hospital das proporções do 

HCFMRP-USP uma vez que situações imprevistas não são raras na gestão hospitalar 

(HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO, 2019). 

A tabela 1 evidencia a aplicação dos recursos das duas principais fontes de 

receita do Hospital: o orçamento da Autarquia e os recursos decorrentes do 

atendimento prestado ao SUS, nas alíneas de Material de Consumo e Medicamentos: 

 

Tabela 1: HCFMRP-USP – FAEPA (recursos SUS) – Desembolso com Materiais de Consumo – em 

milhões R$ 

 

Fonte: Relatório de Atividades FAEPA 2019 
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No HCFMRP-USP, os gastos com materiais de consumo representaram 

aproximadamente 22,2% do valor total nos anos de 2015 a 2019, o que demonstra a 

importância desta alínea na gestão hospitalar.  

A gestão de materiais de consumo num hospital de grande porte e alta 

complexidade, como o HCFMRP-USP não é uma atividade simples, tanto pela 

quantidade e variedade de itens, quanto por sua peculiaridade, que deve atender as 

exigências mínimas de qualidade necessárias para a prestação de uma boa 

assistência ao usuário. A experiência profissional nesta área é marcada por alguns 

problemas, dentre os quais se pode elencar: demora nas compras; dificuldade de 

previsão de demanda; falta de materiais no estoque; dificuldade de padronização dos 

materiais, ainda não muito aceita pela heterogeneidade da equipe médica e pelo grau 

de autonomia dos departamentos clínicos; dificuldade de conciliar a demanda por 

novas tecnologias com o orçamento da Instituição; preço elevado dos produtos 

médico-hospitalares; caráter emergencial das atividades prestadas. Dificuldades 

adicionais surgem em decorrência da aplicação, nos órgãos públicos, da Lei de 

Licitações nº 8666/93, cujas etapas burocráticas e prazos previstos, além de outras 

exigências, acabam dificultando processos de aquisição ágeis e 

abastecimento.  (DALLORA, 2007). 

 

1.2.1 A gestão do cadastro de materiais no complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

 

Nesse estudo, denominou-se “complexo HCFMRP-USP/FAEPA”, o HCFMRP-

USP e os hospitais gerenciados pela FAEPA.  

O catálogo do complexo HCFMRP-USP/FAEPA engloba materiais e 

equipamentos de uso médico-hospitalar, medicamentos, materiais cirúrgicos, 

alimentos, produtos de higiene, artigos de vestuários, produtos químicos, materiais e 

equipamentos de uso hospitalar, insumos, equipamentos de laboratório, e outros. 

Conforme já mencionado anteriormente, um importante problema da gestão de 

materiais está no Catálogo de Materiais com especificações inadequadas e sem 

critérios de padronização (GOMES, 2014), o que não é diferente no HCFMRP-USP. 

A necessidade de sanear o cadastro de materiais do complexo HCFMRP-

USP/FAEPA surgiu a partir da vivência com a gestão de materiais que apresentava, 

cotidianamente, uma série de inconsistências, entre elas a falta de padronização de 

descritivos, codificação em duplicidade (gerando inclusive desorganização no 
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almoxarifado de materiais) e parametrização incompleta, podendo gerar falha no 

processo de compras e, não raro, apresentava nomes de marcas comerciais 

misturadas ao descritivo técnico do material. Exemplo: CATETER INTRAVENOSO 

“NEXIVA” e CATETER “INTIMA” INTRAVENOSO.  

Foram várias iniciativas de saneamento do cadastro de materiais sem chegar 

em um resultado adequado, até se adotar a metodologia descrita neste trabalho, que 

teve início em 2018 e é realizada de forma gradativa. 

Na tabela 2 está demonstrado a quantidade de itens cadastrados, em 2021, por 

alínea, no sistema Gestão de Materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA.  

 

Tabela 2: Quantidade de itens ativos cadastrados por alínea no sistema do complexo HCFMRP-

USP/FAEPA, posição em 2021 

ALINEA Ativos 

GENEROS ALIMENTICIOS 918 

COMBUSTIVEIS-LUBRIFICANTES 36 

MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR  4460 

PRODUTOS DE VIDRARIA 195 

PRODUTOS QUIMICOS 2021 

MATERIAIS DIDATICOS 2493 

CONSERVACAO E REPARO 10846 

MATERIAL ELETRICO 3133 

MATERIAIS DE LIMPEZA 2930 

MATERIAIS DE FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 28 

MATERIAIS DE INFORMATICA 601 

MATERIAIS DE INFORMATICA - ACESSORIOS 286 

PRODUTOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 1999 

MATERIAIS DE CONSUMO DURAVEL 279 

ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS 3697 

MATERIAIS E ANIMAIS PARA PESQUISA 0 

COMODATO 646 

PATRIMONIO 14483 

MEDICAMENTOS 1607 

MEDICAMENTO ALTO CUSTO 25 

PRESTACAO DE SERVICOS 568 

TOTAL 51251 
 

Fonte: Sistema Gestão de Materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

 

Todas essas inconsistências foram ocorrendo ao longo dos anos. O cadastro 

do complexo HCFMRP-USP/FAEPA é muito antigo. Foi migrado, em 2000, do sistema 

então utilizado, criado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de 

São Paulo (Prodesp), para o sistema de gestão integrado atual, desenvolvido por 
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equipe de Tecnologia da Informação (TI) própria do HCFMRP-USP, denominado 

Gestão de Materiais.  

Ao longo do tempo, o cadastro do complexo HCFMRP-USP/FAEPA foi sendo 

adaptado para atender as necessidades e novas tecnologias que foram surgindo.  

No sistema Gestão de Materiais não existe padronização na descrição de itens. 

Por ser o cadastro de descritivos um campo livre, permite-se que o usuário cadastre 

o material da forma como considere mais correta, havendo grande risco de que o 

comprador solicite ao fornecedor um produto errado por não compreender com 

exatidão o que deveria ser realmente comprado ou até mesmo o fornecedor não 

entender qual exatamente é o produto. 

A análise do cadastro de materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

permitiu identificar que a descrição era confusa, apresentando incoerência e 

inconformidades. Por vezes não era possível uma busca para verificar se o material 

já se encontrava cadastrado no sistema, gerando uma quantidade de cadastros 

duplicados, triplicados e até mesmo multiplicados. Observou-se que departamentos 

diferentes solicitavam a compra dos mesmos produtos com descrições, fornecedores, 

condições e preços totalmente diferentes. Exemplo de produto com cadastro 

duplicado descrito de formas diferente:  

SERINGA DE 20ML PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO (código 03072009): 

tratava-se do mesmo material com código 03077020, somente com diferença no 

atributo “CORPO COM GRADUACAO MILIMETRADA”. Além disso, a capacidade no 

código 03072009 indicava ser de 0,2/0,2ml e no código 03077020 de 1/1ml (o que é 

errado). Verificou-se que a marca/referência das duas eram iguais, ou seja, o mesmo 

material descrito de formas diferentes. 

Outros exemplos: 

 12634256 - SENSOR DE FLUXO ADULTO AUTOCLAVAVEL PARA 

VENTILADOR DE TRANSPORTE OXYMAG MAGNAMED REF: 3201100  

 12320134 - SENSOR DE FLUXO, AUTOCLAVÁVEL, USO EM ADULTO, 

COMPATÍVEL COM VENTILADOR PULMONAR MODELO OXIMAG, MARCA 

MAGNAMED, P/N 3201100. 

 

 12634232 - CONJUNTO DIAFRAGMA COM DISCO PARA VENT. DE 

TRANSPORTE OXYMAG MAGNAMED REF: 3800248 
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 12320079 - DIAFRAGMA PARA VÁLVULA EXPIRATÓRIA, COMPATÍVEL 

COM VENTILADOR PULMONAR MODELO OXIMAG, MARCA MAGNAMED, 

P/N 3800248. 

 

Alguns motivos que contribuíram para que o cadastro de materiais do complexo 

HCFMRP-USP fosse duplicado (códigos/cadastros diferentes para o mesmo material) 

e tivesse quantidade excessiva de itens cadastrados na Instituição estão descritos a 

seguir. 

Uso da codificação para determinação de estrutura orçamentária e tipo de 

compra, como por exemplo os comodatos, as locações e consignação de materiais: 

há vários exemplos de materiais que foram cadastrados mais de uma vez, pois quando 

uma compra era realizada, era utilizado um código e quando era contrato em regime 

de consignação, por exemplo, era utilizado outro código para a diferenciação das 

modalidades de compra. O mesmo acontecia com os comodatos, por exemplo. 

Situação essa que distorcia a descrição do material, que tem outra finalidade que não 

mencionar a forma de compra do mesmo.   

Muitos itens também tiveram que ser novamente cadastrados devido à 

alteração da unidade de compra de determinado material, pois simplesmente alterar 

essa unidade no cadastro geraria problemas no histórico de compras desse material, 

no gerenciamento de estoque, no balanço contábil e financeiro do hospital, entre 

outros. A necessidade de alteração da alínea (grupo do material) também acarretava 

um novo cadastro, pois o sistema de codificação do sistema do complexo HCFMRP-

USP/FAEPA está atrelado às alíneas e grupos dos materiais. 

Além disso, quando os hospitais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

passaram a usar o mesmo sistema informatizado (Gestão de Materiais), e 

consequentemente compartilhar o mesmo banco de dados, eles tinham autonomia de 

criar os próprios códigos, muitas vezes criando outro cadastro de um material que já 

tinha cadastro no HCFMRP-USP. Mesmo sendo importante, no contexto de todas as 

alternativas que foram sendo propostas ao longo de anos para resolver impasses, 

nunca houve preocupação com a semântica e padronização de descrições e unidades 

do cadastro de materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA.  

A descrição inadequada do material e problemas identificados prejudicam a 

efetividade da gestão de materiais no complexo HCFMRP-USP/FAEPA, atrapalhando 
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os objetivos de ter o material certo em estoque para atendimento das necessidades 

do hospital. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O PROCESSO DE COMPRAS NO SETOR PÚBLICO 

 

O setor de compras representa grande importância em um hospital e sua 

organização pode trazer qualidade nos serviços prestados ao paciente. É essencial 

para um hospital público de ensino, pois proporciona qualidade e presteza na 

assistência ao paciente (MELO et al., 2016). 

De acordo com Oliveira (2015), a compra pública pode ser definida como a 

implementação de obras, bens e serviços nas melhores condições possíveis, tendo 

como parâmetros primordiais o preço e a qualidade. 

A obtenção da qualidade na aquisição pública é decorrente do adequado 

planejamento da compra. O planejamento se faz a partir do levantamento das 

necessidades e pelo qual prevê-se a especificação suficiente e precisa do objeto, 

compatível com a necessidade efetiva. Diante disso, a qualidade da especificação é 

essencial para que os diversos atores envolvidos tenham o correto entendimento do 

objeto que se deseja comprar (VIANA, 2012). 

A função compras requer também acompanhamento, pesquisa e seleção de 

fontes supridoras dos diversos materiais, além do diligenciamento dos fornecedores. 

Requer, ainda, uma coordenação geral entre os diversos órgãos da organização: 

almoxarifados, finanças e todos os diversos setores que são revestidos do papel de 

clientes da compra a ser realizada. (GONÇALVES, 2007). 

As compras nas instituições públicas são realizadas com base na lei de 

licitações 8.666/93 (atualmente pela nova lei 14.133/2021) e legislação complementar. 

De acordo com o artigo 3º da lei 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (BRASIL, 1993). 

Segundo o artigo 14 da lei 8666/93, nenhuma compra será feita sem a 

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para 
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seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 

dado causa. 

 “Em órgãos públicos, o comprador está restrito aos tipos de licitação. O tipo de 

licitação é o critério de julgamento utilizado pela administração para seleção da 

proposta mais vantajosa” (FENILI, 2015). 

Nos hospitais públicos, além de seguir a lei de licitações, os materiais médico-

hospitalares devem ter rigorosa qualidade em seu processo de fabricação e devem 

obedecer às normas da Tecnovigilância. 

 

2.1.1 A Tecnovigilância 
 

Tecnovigilância é o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas 

técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a 

recomendar a adoção de medidas que garantam a proteção e a saúde da população 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 199-?).  

No Brasil, quem regula a garantia das medidas de segurança sanitária é a 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro 1999, tem por finalidade promover a proteção da saúde da população, por 

intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados (PORTAL ANVISA, 2019). 

O planejamento de compra de produtos hospitalares é essencial para verificar, 

antes mesmo do pedido, se o produto é regulamentado e legalizado junto à Anvisa 

(além do controle de qualidade interna e exigências por parte do SESMT (Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho)). 

 

2.1.2 Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras 

 

No estado de São Paulo, para realização das compras públicas, deve-se utilizar 

o Siafísico (Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras). De acordo com a 

Secretaria dos Negócios da Fazenda - Coordenadoria Estadual de Controle Interno 

(2000), Siafísico constitui-se, basicamente, em um cadastro único de fornecedores e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
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um cadastro único de materiais e serviços num banco de dados com preços praticados 

no estado de São Paulo. 

Ainda de acordo com a Secretaria dos Negócios da Fazenda (2000), o objetivo 

do Siafísico é gerir dados e informações que permitam ao servidor selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração, quando este estiver comprando ou 

contratando. Visa também a uniformização de procedimentos relativos ao Cadastro 

de Fornecedores (art. 34 da Lei 8666/93), padronização da descrição de materiais e 

serviços (art. 15 da Lei 8666/93), integração dos órgãos que se relacionam com 

procedimentos de licitação e contratação de fornecimento, serviços e obras (§2º do 

artigo 34 da Lei 8666/93), informação de custos, quantidades e frequência dos 

materiais/serviços, adquiridos ou contratados pelo Estado (Inciso V, do artigo 15 da 

Lei 8666/93). 

 

2.2 CONCEITO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

Materiais são produtos que podem ser armazenados ou que serão consumidos   

imediatamente após a sua chegada. Uma definição, em sentido amplo, de recurso 

material, é todo bem físico empregado em uma organização (FENILI, 2015). 

Materiais de consumo, segundo Bittar (1997), são recursos destinados à 

produção e execução de serviços, não duráveis, que sofrem transformação no 

decorrer do processo ou são desprezados após o uso. 

Neto e Filho (1998) definem material de consumo como sendo os itens 

estocáveis e os de consumo imediato, excluindo os permanentes, mobiliários, 

equipamentos e incluindo todos os demais como medicamentos, gêneros alimentícios, 

produtos de escritório, de limpeza, radiológicos, reagentes químicos, cirúrgicos, entre 

outros. 

 

2.3 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  

 

A Anvisa, em sua lei 5991/1973 considera como material médico hospitalar (ou 

correlato) todos os aparelhos, materiais ou acessórios que estejam associados à 

defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, ou a fins diagnósticos e analíticos.  
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O Centro de Vigilância Sanitária, em sua Portaria 07 de 2005, também 

estabelece uma classificação de material médico hospitalar, de acordo com sua 

utilização:  

Equipamento de diagnóstico: são equipamentos, aparelhos ou instrumentos 

de uso médico, odontológico ou laboratorial, destinados a detecção de 

informações do organismo humano para auxílio a procedimento clínico; 

Equipamentos de terapia: são os destinados a tratamento de patologias, 

incluindo a substituição ou modificação da anatomia ou processo fisiológico 

do organismo humano;  

Equipamento de apoio médico-hospitalar: fornecem suporte a procedimentos 

diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos;  

Materiais e artigos descartáveis: são utilizáveis somente uma vez, de forma 

transitória ou de curto prazo, como bisturis ou luvas de procedimento;  

Materiais e artigos implantáveis: criados para ser introduzidos total ou 

parcialmente no organismo humano ou em orifício do corpo, ou para substituir 

uma superfície epitelial ou superfície do olho;  

Materiais e artigos de apoio médico-hospitalar: destinados a fornecer suporte 

a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos;  

Produto para diagnóstico de uso in vitro: reagentes, padrões, calibradores, 

controles, materiais, artigos e instrumentos que auxiliam a análise de uma 

amostra proveniente do corpo humano. 

 

2.4 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSO MATERIAIS 

 

De acordo com Fenili (2015), o objetivo central da administração de recursos 

materiais é suprir a organização dos materiais necessários ao seu desempenho, no 

momento certo, com a qualidade requerida, praticando preços econômicos, 

recebendo e armazenando os bens de modo apropriado, distribuindo-os aos setores 

demandantes, evitando estoques desnecessários e mantendo rotinas de controle 

efetivas. 

Segundo Neto e Filho (1998), vários e conflitantes interesses estão envolvidos 

na administração de materiais. Exemplos desses pontos de vista conflitantes são: 

usuário que deseja o material correto, entregue em condições apropriadas de 

utilização, no lugar certo e a tempo de evitar a sua falta, além de gastar o mínimo de 

tempo no preenchimento de formulários; área financeira que deseja adquirir o material 

ao menor custo e com maiores prazos de pagamento, com redução do valor do 

estoque, além de não querer que ocorrências relacionadas a materiais (como compras 
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erradas, falta de itens críticos, etc.) sejam frequentes; fornecedores que desejam 

fornecer a maior quantidade de material possível, vendê-lo ao maior preço, receber a 

curto prazo e não ter qualquer responsabilidade futura a respeito da utilização dos 

itens. 

A administração de materiais deve conciliar esses interesses tão diversos. Para 

tanto, utiliza de organização e técnicas, que segundo Chiavenato (2005), consiste em 

ter os materiais necessários na quantidade certa, no local certo e no tempo certo à 

disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. Envolve 

desde a programação de materiais, compras, recepção, armazenamento no 

almoxarifado, movimentação de materiais, transporte interno e armazenamento. 

No âmbito da gestão de materiais, um assunto importante, mas não tão 

valorizado, é o gerenciamento do cadastro de materiais, que pode ser entendido como 

o laço de união entre a proposta assistencial e o sistema de apoio. Nesse campo 

ocorre o diálogo técnico entre as áreas meio e fim. Infelizmente, na área da saúde as 

maiores falhas dos sistemas de administração de materiais se encontram nesse 

ponto. Uma grande dificuldade da administração de materiais reside na distância entre 

o processo produtivo e os sistemas de apoio. Poucas são as organizações que 

elaboraram de forma adequada um catálogo de materiais e mais raras ainda as que 

respeitam e atualizam o catálogo existente. Entende-se por catálogo de materiais o 

conjunto de itens consumidos pela instituição devidamente classificados e codificados 

(NETO; FILHO, 1998). 

A elaboração, revisão periódica e atualização do catálogo de materiais não 

deve ser feita apenas pela administração de materiais (NETO; FILHO, 1998). A 

necessidade dos profissionais da saúde em envolver-se na gestão de materiais é 

notória, acrescentando assim conhecimento no processo, o que permite a qualidade 

e especificação correta para a obtenção dos materiais (MELO, 2016).  

Embora carente de literatura especificamente voltada para o tema catalogação, 

vários autores se referem a ela de forma circunstancial. Padronização, especificação, 

intercâmbio, referência cruzada, catálogos de materiais e tantos outros termos 

indicam que a catalogação se encontra presente em diversas ações relacionadas à 

administração de materiais (Cosenza et al., 2007). 
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2.4.1 GESTÃO DO CADASTRO DE MATERIAIS 

 

De acordo com Gasnier (2019), o processo de cadastro de materiais se aplica 

às Organizações como um todo: aos solicitantes, que requisitam um código para um 

item e o necessitam para comprá-lo, comercializar, armazenar e distribuir; ao 

planejamento dos materiais e serviços para a logística, transportes, manutenção, 

construção ou atividades de produção, suporte às lojas ou interno; à geração da 

requisição de compra, aprovação da requisição, geração da ordem de compra e 

aprovação da ordem; às atividades de recebimento físico/fiscal, inspeção, estocagem, 

inventário, separação de pedidos, formação de kits, embalagem expedição e 

transporte de materiais, e aos relatórios gerenciais, contábeis e fiscais. Enfim, todos 

os processos físicos, administrativos, comerciais, entre outros de uma organização 

são dependentes dos dados dos cadastros, pois essa é a infraestrutura que os 

viabiliza.  

Nessa ótica, este mesmo autor afirma que “os cadastros são ativos intangíveis 

estratégicos para a empresa e requerem um sistema de planejamento, controle, 

auditoria e governança apropriado”.  

Segundo Viana (2009), o processo de cadastramento de materiais visa inserir 

no banco de dados informatizado os materiais necessários à manutenção e ao 

desenvolvimento da instituição, o que implica o reconhecimento perfeito de sua 

classificação, estabelecimento de codificação e determinação da especificação, 

objetivando a emissão de catálogo para utilização dos envolvidos nos procedimentos 

de Administração de Materiais.  

Especificação pode ser definida como a descrição das características de um 

material, com a finalidade de identificá-lo e distingui-lo de seus similares (VIANA, 

2009), utilizando-se critérios objetivos, de fácil compreensão, que possibilite a sua 

identificação por parte dos clientes tanto internos quanto externos (ROBERTO; LIRA, 

2010). 

A especificação pode utilizar: nome do fabricante e número do catálogo (usado 

nos casos de peças de reposição); critérios de uso e desempenho, como em luvas de 

procedimentos; propriedades físicas e químicas do produto como em cloreto de sódio 

PA; normas técnicas como ABNT; materiais utilizados na confecção do produto como 

em agulhas, seringas, cateteres; marca do produto (ROBERTO; LIRA, 2010), 
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tamanhos e calibre mais frequentemente utilizados e suas aplicações mais usuais 

(MICHELIN et al., 2005). 

O setor público resiste à utilização da marca registrada do produto em suas 

especificações, pois desrespeita o princípio de igualdade entre os licitantes 

estabelecido na lei de licitações 8666/93. Em alguns casos, porém, não há outra 

possibilidade. Como exemplo, pode-se citar equipamentos que utilizam apenas 

insumos específicos do fabricante, denominados insumos dedicados. Neste caso, a 

justificativa técnica deve ser elaborada de modo a resistir a eventuais discussões 

jurídicas (NETO; FILHO, 1998). 

A especificação propicia facilidades às tarefas de coletas de preços, 

negociação entre o comprador e o fornecedor, cuidados no transporte, identificação, 

inspeção, armazenagem, e preservação dos materiais (NUNES, 2013). 

Outro processo necessário para o cadastro de materiais é a codificação, que 

pode ser definida como a “atribuição de uma série de números e/ou letras a cada item 

de material, de forma que essa informação, compilada em um único código, 

represente as características do item” (FENILI, 2015, p. 27). O código deve ser capaz 

de identificar o produto de modo que a um determinado código corresponda a um e 

apenas um produto, e vice-versa. O sistema de codificação não pode depender de 

critérios pessoais e deve ser expansível, de modo a suportar inclusões de novos itens 

(NETO; FILHO, 1998). 

O objetivo da codificação é facilitar a comunicação interna dentro de uma 

instituição no que se refere a materiais e compras, evitando a duplicidade de itens no 

estoque, permitindo as atividades de gestão de estoques e compras, facilitando a 

padronização de materiais, além de facilitar o controle contábil dos estoques (VIANA, 

2009). 

Além dos processos de especificação e codificação, deve-se realizar o 

processo de classificação de materiais, que, de acordo com Viana (2012), consiste na 

aglutinação de materiais por características semelhantes. 

A classificação dos produtos leva em consideração determinados critérios de 

agrupamento dos itens (NETO; FILHO, 1998). “Os dados que advêm da classificação 

servem de informação gerencial ao administrador de materiais, que se torna capaz de 

voltar sua atenção a determinada(s) categoria(s) de material(is)” (FENILI, 2015, p.25). 

Um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades (ou 

atributos) que o torne satisfatório. Para Viana (2009), são três os atributos que um 
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bom sistema de classificação deve ter: abrangência - a classificação deve abordar 

uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente. 

Aspectos físicos, financeiros, contábeis são fundamentais em um sistema de 

classificação abrangente; flexibilidade - um sistema de classificação flexível é aquele 

que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo a obter uma 

visão ampla da gestão de estoques. A flexibilidade refere-se à “comunicação” entre 

os tipos de classificação, bem como à possibilidade de adaptar e melhorar o sistema 

de classificação sempre que desejável; praticidade - a classificação deve ser simples 

e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos, além de prover 

informações objetivas. 

No âmbito do processo de classificação, os grupos podem ser organizados pelo 

processo denominado taxonomia. Assim como um organograma, as taxonomias são 

as hierarquias organizacionais dos materiais, resultantes dos critérios de classificação 

dos itens que se decide empregar. Como uma "árvore" ou "mapa mental", é o 

resultado de um processo de agrupamento evolutivo dos itens, baseado em critérios 

lógicos de afinidade ou similaridade (GASNIER, 2019). A figura a seguir exemplifica 

um processo de distribuição de grupos e subgrupos e taxonomia de materiais médico-

hospitalares: 
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Figura 1: Exemplo de distribuição de grupos e subgrupos e taxonomia de materiais médico-
hospitalares 

 
Fonte: MICHELIN et al., 2005 

 

2.4.1.1 Padronização do cadastro de materiais 

 

Para uma gestão do cadastro de materiais eficiente, não basta apenas 

cadastrar os materiais sem critérios definidos. É necessária a padronização dos itens 

cadastrados. 
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Padronizar o cadastro de materiais de uma instituição significa estabelecer 

idênticos padrões de peso, medidas e formatos para os materiais de modo que não 

exista muitas variações entre eles (CHIAVENATO, 2005). “Esse processo consiste na 

organização do cadastro a fim de auxiliar a identificação e o registro de elementos por 

meio de uma forma estruturada” (HOINASKI, 2016). 

A padronização descritiva permite a universalização da linguagem e o 

conhecimento técnico necessário à aquisição de bens e serviços, capazes de 

satisfazer os padrões de qualidade exigidos pelas organizações globalizadas. 

“Um catálogo padronizado pode garantir maior qualidade, agilidade e precisão 

no processo de suprimento de materiais, resultando em eficiência e eficácia” 

(FREITAS, 2017, p.5). 

 

2.4.1.2 Padrão Descritivo de Materiais (PDM) 

 

O instrumento utilizado para construir descrições que possibilite a identificação 

padronizada e inequívoca dos materiais é denominado Padrão Descritivo de Materiais 

(PDM). O PDM é “um conjunto de regras de cadastramento das informações de 

identificações de materiais que serve para a identificação e classificação precisa, 

unificada e uniformizada, dos materiais sobre o seu domínio” (KARIYADO, 2016, p.5), 

assegurando que os cadastros dos materiais sempre sejam elaborados da mesma 

forma, com precisão técnica e livre de quaisquer confusões ou ambiguidades 

(GASNIER, 2019). “A ideia desse processo é fazer a descrição dos materiais e 

serviços de maneira estruturada, o que ajuda a empresa a gerir melhor o estoque e a 

reduzir custos” (HOINASKI, 2016, p.1). 

Entende-se por estrutura PDM, a formatação empregada para descrever 

qualquer material de forma padronizada. Como será especificado adiante, trata-se de 

uma sintaxe ou "fórmula semântica", composta pelos seguintes elementos: nome + 

modificador + característica + atributo (GASNIER, 2019). 

Dentre os vários benefícios de um sistema PDM pode-se citar: precisão na 

identificação dos materiais; organização das informações cadastrais, a documentação 

e os contratos; minimização dos erros operacionais; contenção dos custos 

operacionais; agilidade no processo de suprimentos/compras; agilidade no processo 

de recebimento/armazenagem; viabilização dos processos de inventários geral e 

rotativo; melhorara na rastreabilidade na cadeia de abastecimento; unificação de 

https://www.ibid.com.br/blog/author/fabioibid-com-br/
https://www.ibid.com.br/blog/author/fabioibid-com-br/
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empresas, sistemas e catálogos; redução das não conformidades e devoluções; 

possibilidade dos cadastros poderem se tornar um negócio com resultados 

(GASNIER, 2019). 

O PDM propicia segurança para validação de dados, garante a correta 

classificação das categorias de inventário e compras, possibilita a adequada 

classificação fiscal e contábil dos itens e, impede as duplicidades de cadastros na 

operação e, acima de tudo, garante a integridade do banco de dados possibilitando 

migração consistente para qualquer sistema de administração de materiais. 

 

2.4.1.3 Saneamento de cadastro de materiais 

 

O saneamento de cadastro de materiais se dá através de uma reavaliação total 

dos critérios de identificação e classificação dos materiais, e atribuição de unidades 

de medidas, resultando no bloqueio para novas aquisições e pela desativação do item. 

Assim, visa reduzir erros de especificações, retrabalhos, reclamações e conflitos com 

as unidades gestoras, além de identificar as nomenclaturas erradas, incompletas, 

confusas e duplicadas (FREITAS, 2017) e os excessos de critérios constituintes do 

descritivo. 

Para fins desse trabalho, considera-se também como saneamento, além das 

ações que visam, em termos gerais, revisão dos itens cadastrados de acordo com 

critérios pré-definidos e padronização das descrições através do método PDM, a 

centralização do cadastro, com uma equipe única para todo o complexo HCFMRP-

USP/FAEPA. 
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3. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA  

 

Pelo exposto anteriormente, a pesquisa justifica-se pela importância do 

gerenciamento da cadeia de suprimento hospitalar e da padronização do cadastro dos 

materiais, um dos principais objetivos da gestão de serviços de saúde. Apesar da 

importância desse processo, não existem muitos estudos nessa área, principalmente 

tratando-se de materiais médico-hospitalares em um hospital público de ensino.  

Nesse contexto, este estudo teve como proposta acrescentar conhecimento, 

contribuindo com as organizações públicas e auxiliando principalmente no processo 

de gestão de materiais. 
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4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Considerando a importância da gestão de materiais, não somente do ponto de 

vista econômico, mas também pela organização dos processos de trabalhos nas 

instituições hospitalares, reconhecidamente uma das complexas de serem 

administradas, um grande desafio que se impõe aos gestores é o saneamento e a 

padronização do cadastro de materiais médico hospitalares. Neste contexto, a 

pergunta que emerge é:  

Como se deu o processo de saneamento e padronização de cadastro de 

materiais médico-hospitalares no HCFMRP-USP? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5. OBJETIVOS 

 

1 - Descrever o processo de saneamento do cadastro de materiais médico-

hospitalares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

USP. 

 

2 - Apresentar o padrão descritivo de materiais médico-hospitalares utilizado 

no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. 
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6. MATERIAL E MÉTODO 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de trabalho descritivo do tipo pesquisa-ação. A pesquisa descritiva, 

segundo Pedroso, Silva e Santos (2016), é uma pesquisa que tem como objetivo 

descrever um fenômeno ou situação em detalhe, permitindo abranger com clareza as 

características de um indivíduo, um grupo ou uma situação.  

É uma pesquisa-ação, pois os resultados têm aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos e, ainda, os autores integram a equipe de 

implantação da pesquisa.  A maior parte das pesquisas desse tipo partem da 

abordagem qualitativa (DENDASCK, 2021). 

Uma pesquisa qualitativa aborda temas que não podem ser quantificados em 

equações e estatísticas, a coleta dos dados é descritiva e é mais utilizada nas áreas 

sociais e humanas (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Juntamente à pesquisa-ação, foi realizada uma revisão bibliográfica para 

identificar o que diz a literatura acerca do tema estudado e montar o referencial teórico 

da pesquisa.   O intuito da revisão bibliográfica é reunir informações preliminares que 

possam contribuir com a definição do problema e, também, sugerir ideias, dados e 

hipóteses de resposta ao problema (PÔNCIO, 2018). 

 

6.2 LOCAL DE ESTUDO  

 

Conforme explanado na Introdução, na seção 1.2, o estudo descreveu o 

processo de saneamento do cadastro de materiais médico-hospitalares realizado no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP, que alberga 

a Equipe de Gerenciamento do Cadastro de Materiais de todo o complexo HCFMRP-

USP/FAEPA, no período compreendido entre 2018 e 2021.  

 

6.3 FONTE E COLETA DE DADOS  

 

 O objeto deste estudo foi o cadastro de materiais de consumo disponibilizados 

no sistema Gestão de Materiais, sistema próprio e implantado no complexo HCFMRP-

USP/FAEPA. Teve como foco os materiais médico-hospitalares, devido à sua 
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importância e complexidade dentro de um hospital. Estes itens têm especificidades e 

via de regra demandam descrições pormenorizadas. Por isso, há que se zelar para 

que todos os atributos necessários sejam constituintes da descrição dos materiais. 

No sistema Gestão de Materiais, o cadastro do material possui os seguintes 

campos: nome do material (descrição resumida do material, com limite de 100 

caracteres); grupo, subgrupo e alínea (classificação do material); unidade de compra; 

descrição do material (descrição livre, sem limite de caracteres); instruções para 

aquisição (instruções de compra que são preenchidas pela Equipe Técnica de 

Padronização de Materiais do Departamento de Apoio Administrativo do HCFMRP-

USP). Nas instruções de aquisição são inseridas informações técnicas relacionadas 

ao material, tais como: necessidade de teste e o tempo para o teste, quantidade de 

amostra para teste, tipo de registro, entre outras); Siafísico (código do material no 

sistema Siafísico, necessário para realização de compras pelo estado de São Paulo 

na Bolsa Eletrônica de Compras - BEC); informações quanto ao transporte 

(refrigeração, inviolabilidade de embalagens). Nessa tela, além de informações 

relacionadas à descrição do material, há também informações relacionadas ao 

recebimento no almoxarifado (acondicionamento, necessidade de refrigeração, 

permissão de abertura da embalagem, dispensação fracionária). Há também 

informações relacionadas à Seção de Planejamento e Controle de Estoques, tais 

como o grau de criticidade do material, forma de aquisição: material a pedido (quando 

o usuário necessita e faz uma solicitação de material pelo sistema) ou emite sugestão 

de compra (o próprio sistema verifica a necessidade de aquisição do material). Por 

último, há informações relativas ao Serviço de Compras, tais como o valor e a data da 

última cotação, valor e data da última compra e o custo médio do material. 

A título de exemplo, está demonstrada abaixo tela do Sistema Gestão de 

Materiais com o cadastro do material agulha hipodérmica descartável 24Gx3/4", 

com seu descritivo: 
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Figura 2: Tela do cadastro de material do sistema Gestão de Materiais do HCFMRP-USP 

 
Fonte: Sistema Gestão de Materiais, 2021 

 

Conforme explicado anteriormente, os dados do estudo, que são os materiais 

cadastrados pelo HCFMRP-USP e hospitais gerenciados pela FAEPA, foram colhidos 

do sistema Gestão de Materiais.  

Os critérios de inclusão para o processo de saneamento e padronização de 

materiais de consumo foram: materiais com programação e/ou consumo no exercício 

2018 na instituição (HC e/ou hospitais FAEPA), com estoque neste período e/ou 

compra nos últimos dois anos anteriores a 2018.  

Os critérios de exclusão para o processo de saneamento e padronização de 

materiais de consumo foram: materiais sem programação e/ou consumo na Instituição 

(HC e/ou hospitais FAEPA) no exercício 2018 e não comprados há mais de dois anos 

anteriores a 2018. 

O cadastro da instituição (HC e/ou hospitais FAEPA) somava 51.251 itens em 

2018. Considerando os critérios de inclusão e exclusão adotados, a relação de 

materiais de consumo que atendia aos critérios estabelecidos totalizou, 
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aproximadamente, 18.034 itens e os materiais de consumo médico-hospitalares, 

que é o objeto desse estudo, totalizou 4.212 itens. 

Para obtenção dos dados necessários ao estudo, seguindo os critérios de 

inclusão e exclusão, os seguintes relatórios foram extraídos do sistema Gestão de 

Materiais, referentes ao exercício 2018: 

 Programação do HCFMRP-USP: Esse relatório contém várias 

informações sobre os materiais que possuem programação de consumo no HCFMRP-

USP, tais como: código do material, nome do material, estoque, classificação do 

material, quantidade anual programada, estoque desses itens, saldo do contrato de 

licitação vigente, valor unitário do item, unidade de compra, consumo, entre outras 

informações. 

 As principais informações utilizadas desse relatório para o estudo foram: código 

do material, nome do material, unidade e programação de consumo.  

 Materiais com estoque: Esse relatório contém as seguintes 

informações: nome do centro de custo que programam/utilizam o material, código do 

material, nome do material, unidade, endereço, local de armazenamento no 

almoxarifado, quantidade em estoque, quantidade empenhada, valor da cotação de 

compra, quantidade programada anual, e consumo médio mensal. 

As principais informações utilizadas desse relatório, além do código do material, 

nome do material, unidade e programação de consumo, foram: local de 

armazenamento e quantidade em estoque. Todos os itens que têm endereço e local 

de armazenamento, são os itens de estoque. Para estes itens, o sistema Gestão de 

Materiais gera sugestão de compras, que posteriormente passa por análise do setor 

de Programação e Controle de Estoque. Geralmente são os itens de consumo elevado 

e ou utilizados por diversos Centros de Custos.  

 Relatório solicitado ao setor de informática (Centro de 

Informações e Análises – CIA) do HCRP: para o estudo foi solicitado também um 

relatório “customizado” em planilha eletrônica com as informações importantes e 

necessárias para o processo de saneamento e padronização de materiais. O relatório 

continha os seguintes dados: alínea dos materiais, grupo, subgrupo, identificação se 

material está ativo ou inativo no sistema, código do material, nome do material, 

descrição completa do material, unidade, estoque do HCFMRP-USP e hospitais 

FAEPA, programação de consumo HCFMRP-USP e hospitais FAEPA e requisição de 

compras nos últimos dois anos.  
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6.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para responder ao 1º objetivo, que é “descrever o processo de saneamento do 

cadastro de materiais médico-hospitalares do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da USP”, foi relatado em detalhes como foi realizado o 

processo do saneamento e padronização do cadastro. 

Para a padronização do descritivo dos materiais médico-hospitalares, 

atendendo ao 2º objetivo deste trabalho, que é “apresentar o padrão descritivo de 

materiais médico-hospitalares utilizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da USP” foi utilizada a estrutura PDM, conforme definido 

na fundamentação teórica, seção 2.4.1.2 

De acordo com Gasnier (2019), uma estrutura PDM, como a ilustrada na figura 

10, contém o conjunto completo de especificações técnicas mandatórias e 

eventualmente características complementares e seus possíveis atributos, que via de 

regra, são validados por um analista qualificado. Essas características e atributos 

devem ser necessários e suficientes para descrever ou caracterizar qualquer item 

cadastrado, tais como material que compõe o item, suas dimensões, dispositivos, 

entre outras características.  

Por exemplo, as características definidas para compor o descritivo de uma 

lâmpada podem ser: tipo, potência, base, bulbo, cor, tensão e norma (considerada 

como desejável, porém não obrigatória). 

 

Figura 3: Exemplo: Ilustração de uma estrutura PDM. Material: Lâmpada 

 

Fonte: adaptado de Gasnier, 2019 

 

Para a realização do processo de saneamento e padronização dos materiais, 

os itens que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão e obtidos dos relatórios 

1 2 3 4 5 6

Sequência Presença Características Atributos

1 Obrigatória Tipo Mista Mista Mercúrio Halogena Led

2 Obrigatória Potência 400 watts 250 watts 400 watts 1000 watts

3 Obrigatória Base E40 E40 E50 E60 E65 E70 E80

4 Obrigatória Bulbo Ovoide Ovoide Redonda

5 Obrigatória Cor Branca Branca Amarela

6 Obrigatória Tensão 220 volts 110 volts 220 volts 380 volts

7 Desejável Norma

8

9

10

Modelo PDM ou Estrutura Semântica

Atributos válidos
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informados na seção 6.3, foram estruturados em planilha eletrônica. O detalhamento 

de como foi realizado esse processo está na seção 7 - Resultados e Discussão. 

 

6.5 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

 

Por se tratar de estudo de gestão e melhoria de processos, não envolvendo 

seres humanos em sua totalidade ou partes dele, de forma direta ou indireta, foi 

solicitado a dispensa da análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP 

e da FMRP-USP (ANEXO A). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1 ITENS SANEADOS 

 

Seguindo todos os critérios de seleção explicados na metodologia, dentre todas 

as alíneas, dos itens selecionados, foram saneados, até dezembro de 2021, 17.228 

itens de materiais pelo HCFMRP-USP, sendo 4.212 materiais médico hospitalares, 

dos quais 1.004 foram classificados como órteses, próteses e materiais especiais. 

A tabela 3 demonstra a quantidade total de itens saneados pelo HCFMRP-USP: 

 

Tabela 3: Quantidade total de itens saneados, por alínea, no HCFMRP-USP/FAEPA, posição em 2021 

ALINEA 
Total 
Saneado 

GENEROS ALIMENTICIOS 747 

COMBUSTIVEIS-LUBRIFICANTES 31 

MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR 3208 

PRODUTOS DE VIDRARIA 147 

PRODUTOS QUIMICOS 933 

MATERIAIS DIDATICOS 1547 

CONSERVACAO E REPARO 3959 

MATERIAL ELETRICO 1252 

MATERIAIS DE LIMPEZA 1785 

MATERIAIS DE FOTOGRAFIA E RADIOGRAFIA 9 

MATERIAIS DE INFORMATICA 400 

MATERIAIS DE INFORMATICA - ACESSORIOS 89 

PRODUTOS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 422 

MATERIAIS DE CONSUMO DURAVEL 119 

ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS 1004 

MATERIAIS E ANIMAIS PARA PESQUISA 0 

COMODATO 434 

PATRIMONIO 8 

MEDICAMENTOS 1101 

MEDICAMENTO ALTO CUSTO 1 

PRESTACAO DE SERVICOS 32 

TOTAL 17228 
Fonte: arquivo HCFMRP-USP, 2021 

 

A tabela 4 apresenta o detalhamento dos materiais médico-hospitalares por 

categoria de material: 
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Tabela 4: Quantidade total de materiais médico-hospitalares saneada no complexo HCFMRP-

USP/FAEPA, posição em 2021 

GRUPOS 
Total 

Saneado 

AGULHA - SERINGA 228 

ATADURA - MALHA - COMPRESSA 72 

SONDA - CATETER 533 
MATERIAL CIRURGICO-FIOS CIRUR-AGULHAS SUTURA E LAMINAS 
BISTURI 272 

MATERIAIS ACESSORIOS -DIVERSOS 2103 

ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS 1004 

TOTAL 4212 
Fonte: arquivo HCFMRP-USP, 2021 

 

Para os 4.212 itens saneados, foram criados 561 PDMs de materiais médico-

hospitalares, até dezembro de 2021. 

 

7.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

   

Devido ao problema da falta de padronização dos descritivos cadastrados no 

banco de dados do Complexo HCFMRP-USP/FAEPA (expostos na Introdução, seção 

1.2.1) e da proporção que estes problemas tomaram no banco de dados de materiais, 

entendeu-se que o primeiro passo seria a definição de Recursos Humanos para 

condução dos trabalhos. Foram organizados 2 grupos de trabalhos conforme abaixo: 

 Equipe de Gerenciamento do Cadastro de Materiais: Foi criada no 

Departamento Apoio Administrativo do HCFMRP USP, uma equipe 

dedicada exclusivamente às atividades que envolvem o cadastro dos 

materiais e o gerenciamento do catálogo do cadastro de todo o 

complexo, composta por dois oficiais administrativos e um analista 

administrativo, alocada junto à Equipe Técnica de Padronização de 

Materiais do Departamento de Apoio Administrativo do HCFMRP USP. 

Esta Equipe tem por atribuições definir os critérios e a organização e 

gerenciamento do trabalho de saneamento do cadastro. 

 Comissão de Saneamento e Padronização do Cadastro de 

Materiais: Sob a coordenação da Equipe Técnica de Padronização de 

Materiais foi constituída uma Comissão para efetuar o saneamento e 

padronização do cadastro de materiais do complexo HCFMRP-

USP/FAEPA, tendo por atribuição identificar todos os materiais do banco 
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de dados antigo, um a um, e analisar o que poderia ser melhorado, de 

acordo as regras e processos estabelecidos. Essa comissão foi 

constituída por um grupo multiprofissional atuantes nas diversas 

unidades do Hospital, composta por um médico, enfermeiras de várias 

especialidades, farmacêuticas fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais.  

 

Na Figura 4, encontra-se o Organograma Funcional do Departamento de Apoio 

Administrativo do HCFMRP-USP e onde estão vinculadas a Equipe de 

Gerenciamento do Cadastro de Materiais e a Comissão de Saneamento e 

Padronização do Cadastro de Materiais:  
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Figura 4: Organograma Funcional do Departamento de Apoio Administrativo HCFMRP-USP 

Fonte: HCFMRP-USP 

Equipe de Gerenciamento do 

Cadastro de Materiais  

DEPARTAMENTO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO 

Comissão de saneamento e 

padronização do cadastro de 

materiais  
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De acordo com Gasnier (2019), como boa prática, é usual criar uma central de 

catalogação única na empresa, como forma de assegurar o cumprimento das 

definições de padronização.  

Para Gonzalo Vecina Neto e Wilson Reinhardt Filho (1998) é fundamental a 

participação de todos os setores que tomam parte no processo produtivo na definição 

do catálogo de materiais, que não deve ser feita apenas pela administração de 

materiais – é uma obrigação de todos. 

A seguir, estão descritas as etapas do processo de saneamento e padronização 

dos descritivos, realizadas sob a condução da Equipe Técnica de Padronização de 

Materiais:  

 Realização de curso sobre Gestão de Cadastro pela equipe de gerenciamento 

do cadastro de materiais e Equipe Técnica de Padronização de Materiais da 

Gerência de Suprimentos do HCFMRP-USP para orientar a comissão 

multiprofissional de saneamento e padronização do cadastro de materiais do 

complexo HCFMRP-USP/FAEPA e aperfeiçoar o trabalho;  

 Seleção, no Sistema Gestão de Materiais do HCFMRP-USP, dos dados dos 

materiais a serem trabalhados, quais sejam:  materiais com programação e/ou 

consumo no exercício 2018 na instituição (HC e/ou hospitais FAEPA), com 

estoque neste período e/ou compra nos últimos dois anos anteriores a 2018;  

 Definição do modelo de planilha para saneamento; 

 Estruturação dos dados dos materiais que atendiam aos critérios definidos em: 

código, alínea, grupo, subgrupo, nome curto, nome longo, programação; 

 Estabelecimento das regras para realização do processo de saneamento e 

padronização do cadastro de materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA, 

conforme abaixo:   

a) Descrições sempre em letras MAIÚSCULAS (CAIXA ALTA); 

b) Não utilizar ABREVIAÇÕES na descrição longa. Único lugar aceito é no NOME 

CURTO; 

c) O NOME CURTO deve ter no máximo 40 caracteres; 

d) Utilizar as unidades internacionais em sua forma padrão. Exemplo: centímetro (CM), 

metros (M), milímetros (MM), grama (G), quilogramas (KG), polegada (POL), gauge 

(G), french (FR), etc.; 
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e) Jamais deixar qualquer atributo em branco. Quando não souber um ou mais atributos 

(dados técnicos), indicar, no respectivo atributo, a abreviação N/A; 

f) Não utilizar espaço entre o valor e a unidade de medida. Exemplo: 50CM, 40MM, 

1/2POL, LAMPADA PLUS 400WX220V (sem espaço entre as medidas). Forma 

incorreta: 50 CM, 40 MM, LAMPADA PLUS 400 W X 220 V; 

g) Não utilizar caracteres especiais: 

- Nas descrições, não devem ser utilizados os seguintes caracteres: exclamação (!), 

aspas (‘), aspas duplas (“), ponto e vírgula (;), underline (_), e todos os caracteres de 

acentuação; 

- Retirar acentos (retirar TODOS: ˜, `, ‘ e ˆ); 

- Substituir Ç por C; 

h) Retirar preposições das descrições (únicas aceitas são: COM e SEM); 

i) Números “quebrados” devem ser escritos com vírgula 20,3 (não utilizar ponto, 

exemplo: 20.3); 

j) Padronização de termos. Por exemplo: AÇO INOX = ACO INOXIDAVEL; 

k) Materiais com observações (exemplo: sem compra nos últimos 240 meses / material 

duplicado / etc.) deverão ser excluídos da planilha original e inseridos com observação 

na planilha ITENS DUPLICADOS/EXCLUIR, localizada na pasta compartilhada do 

Google Drive; 

l) A descrição não deve conter marca/referência, a não ser que seja um material 

específico (marca e referência não é dado mestre no descritivo); 

m) Retirar atributos sem importância e exagerados, como por exemplo agulha reta e oca. 

n) Definição dos Termos Proibidos, que  não podem ser usados para descrever ou 

nomear itens. Exemplo: 2”; correto: 2POL (2 polegadas). 

o) Definição das diretrizes para uso de abreviações: 

o.1) Utilizar abreviações apenas no NOME DO MATERIAL (descrição longa 

resumida); 

o.2) Palavras abreviadas devem terminar com consoante. Exemplos: COMPL 

(completa); VEIC (veículo); POL (polegada) 

o.3) Palavras abreviadas só podem terminar em vogal quando: 

- Seu uso já estiver regulamentado. Exemplo: PE (padre), DEPTO 

(departamento); 

- Quando houver necessidade de diferenciação por sexo. Exemplo: DRA 

(doutora), STA (santa); 
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o.4) Usar abreviaturas no singular; 

o.5) Se houver necessidade de abreviatura, nunca abreviar o primeiro nome; 

o.6) Não utilizar ponto final nas abreviações; 

o.7) Elaborar um glossário das abreviações, siglas e termos padronizados para ser 

consultada por todos. 

 

De acordo com o Instituto IMAM (200-?), é preciso normalizar o conteúdo da 

descrição, estabelecendo regras de redação, abreviações, separadores, caracteres 

vetados e um processo de validação.  

Posteriormente à definição das regras, as seguintes atividades foram 

executadas: 

 Separação dos materiais na planilha eletrônica estruturada por categorias: 

agulha, cateter, seringa, curativo, entre outros; 

 Treinamento da Comissão multiprofissional de saneamento e padronização 

quanto à estruturação da planilha, seu preenchimento e a forma de busca de 

informações dos materiais no sistema Gestão de Materiais. 

Com as diretrizes bem definidas e o treinamento realizado, coube à Comissão 

de saneamento e padronização do cadastro de materiais a realização do Saneamento 

dos descritivos: 

 Cada profissional da Comissão multiprofissional de saneamento e 

padronização do cadastro de materiais do complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

ficou responsável por sanear as categorias de materiais com que tinha mais 

familiaridade no dia-a-dia em sua área de atuação. Exemplo: a farmacêutica 

ficou responsável pelo saneamento de medicamentos, as enfermeiras, pelo 

saneamento de agulhas, curativos, cateteres. O saneamento/padronização 

dos itens cadastrados foi realizado tomando como base o descritivo existente 

no sistema Gestão de Materiais, pesquisas nos catálogos dos materiais, 

consulta à Equipe Técnica de Padronização de Materiais da Gerência de 

Suprimentos do HCFMRP-USP sobre eventuais dúvidas e sugestões, além de 

eventuais ajudas de usuários dos materiais; 

 Criação dos PDMs 
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7.2.1 Descrição do Processo de definição do Padrão Descritivo de Material 

 

Concomitantemente ao processo de saneamento/padronização dos itens 

cadastrados, foi realizado o processo de PDM (na mesma planilha). Ou seja, à medida 

que os descritivos foram sendo revisados, os PDMs foram sendo criados seguindo a 

ideia de similaridade entre os itens constituintes de um mesmo PDM.  

Foi definido que o nome do PDM seria a categoria de cada material ao qual ele 

pertencia, por exemplo, agulha, cateter, curativo, etc. Para cada PDM pode-se criar 

novos itens, de acordo com a especificação necessária. Como por exemplo, vinculado 

ao PDM agulha temos: agulha tamanho 12, 13, entre outras. 

Cada PDM foi composto por um nome válido e dividido em características 

necessárias com seus valores, conforme abaixo: 

Nome válido: é o nome do PDM e também o nome que inicia a descrição longa. 

Exemplo: agulha hipodérmica. 

Característica: define os atributos que foram utilizados para descrever itens.  

Valores de característica: contemplam as opções possíveis dentro de cada 

característica. Neste sentido, a característica “material” pode conter os valores aço 

inoxidável, madeira, vidro, plástico, etc. Assim, uma característica pode ter diversos 

valores diferentes, de forma que a combinação deles gera itens diferenciados. 

 

Tabela 5: Exemplo - PDM COLAR CERVICAL 

 

Fonte: Arquivo HCFMRP-USP 

 

CARACTERÍSTICA VALOR DE CARACTERÍSTICA

NOME VÁLIDO     COLAR CERVICAL

HC     N/A

NOME CURTO     COLAR CERVICAL GRANDE

REPROCESSAMENTO     REPROCESSAVEL

ESTERILIZACAO     NAO ESTERIL

FINALIDADE     IMOBILIZAR CERVICAL

MATERIAL     POLIPROPILENO/EVA SOFT/VELCRO

MODELO     FILADELPHIA

TAMANHO     GRANDE

CIRCUNFERENCIA     N/A

ALTURA     N/A

ESPECIFICACOES TECNICAS ADICIONAIS    
COM SUPORTE MANDIBULA MAIS 

OCCIPITAL/VENTILAÇÃO ATRAVES FURO

EMBALAGEM     PROMOVENDO PROTECAO PRODUTO
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Cada item gera um descritivo de acordo com suas características. O descritivo 

é composto pelo nome do material e demais componentes que formam a sua 

descrição.  

Cada artigo médico-hospitalar oferece uma descrição sucinta de sua 

composição e características, geralmente ilustrada com especificações dos tamanhos 

e calibre mais frequentemente utilizados e suas aplicações mais usuais. Abaixo, 

descrição do material “colar cervical”: 

 

Descrição: COLAR CERVICAL; REPROCESSAMENTO: REPROCESSAVEL; 

ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL; FINALIDADE: IMOBILIZAR CERVICAL; 

MATERIAL: POLIPROPILENO/EVA SOFT/VELCRO; MODELO: FILADELPHIA; 

TAMANHO: GRANDE; ESPECIFICACOES TECNICAS ADICIONAIS: COM 

SUPORTE MANDIBULA MAIS OCCIPITAL/VENTILACAO ATRAVES FURO; 

EMBALAGEM: PROMOVENDO PROTECAO MATERIAL 

 

Na página seguinte (tabela 6), estão dois exemplos de como foi realizado o 

saneamento e padronização do material “Agulha para Punção”. 
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Tabela 6: Exemplo saneamento e padronização do material “Agulha para Punção” 

 

Fonte: Sistema HCRP Gestão de Materiais  

 

 

  

 

CODIGO MATERIAL DESCRICAO UNIDADE NOME VALIDO REPROCESSAMENTO ESTERILIZACAO UTILIZACAO MATERIAL CALIBRE COMPRIMENTO
ESPECIFICACAO 

TECNICA ADICIONAL
EMBALAGEM

03046916

AGULHA PARA 

PUNCAO 

LIQUORICA 

DESCARTAVEL 

25GX2"

AGULHA PARA 

PUNCAO LIQUORICA 

DESCARTÁVEL 

MEDINDO 25 G X 2 

POLEGADAS AÇO 

INOX

UNIDADE
AGULHA 

PUNCAO
DESCARTAVEL ESTERIL

PUNCAO 

LIQUORICA

ACO 

INOXIDAVEL
25G 2POL

COM DADOS 

IDENTIFICACAO, LOTE, 

VALIDADE E 

FABRICACAO, 

OBEDECENDO A 

LEGISLACAO ATUAL 

VIGENTE

INDIVIDUAL 

PROMOVENDO 

BARREIRA 

MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA

03046898

AGULHA 

DESCARTAVEL 

PARA PUNCAO 

LIQUORICA 

20GX3 1/2(90X9)

AGULHA 

DESCARTÁVEL PARA 

PUNÇÃO LIQUORICA 

MEDINDO 20G X 3 

1/2, (90 X 9), EM 

EMBALAGEM ESTERIL 

E INDIVIDUAL.

UNIDADE
AGULHA 

PUNCAO
DESCARTAVEL ESTERIL

PUNCAO 

LIQUORICA

ACO 

INOXIDAVEL
20G 3.1/2POL

COM DADOS 

IDENTIFICACAO, LOTE, 

VALIDADE E 

FABRICACAO, 

OBEDECENDO A 

LEGISLACAO ATUAL 

VIGENTE

INDIVIDUAL 

PROMOVENDO 

BARREIRA 

MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA
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Os dados das três primeiras colunas estão o descritivo original do material 

constituintes do legado. Coluna CÓDIGO é o código utilizado para identificar o 

material no sistema, MATERIAL é a descrição resumida e DESCRIÇÃO é a descrição 

completa cadastrada. 

  A partir da coluna NOME VÁLIDO consta o PDM do material.  

Observa-se, na tabela 6, que os novos descritivos já estão padronizados 

conforme as regras estabelecidas (sem preposição, acentos, caracteres especiais, 

entre outros). Exemplo de como foi feito o processo de saneamento, em etapas, do 

material AGULHA PARA PUNÇÃO LIQUORICA DESCARTÁVEL MEDINDO 25 G X 

2 POLEGADAS AÇO INOX: 

I. Definição do Nome válido (PDM): AGULHA PUNCAO;  

II. Retirada preposição PARA;  

III. Retirado sinal gráfico til (~) e cedilha (ç) da palavra PUNÇÃO: PUNCAO; 

IV. Retirado acento agudo (´) da palavra DESCARTÁVEL: DESCARTAVEL; 

V. Retirado espaço entre o número e a unidade do calibre: 25 G = 25G; 

VI. Comprimento 2 POLEGADAS = 2POL (sem espaço; unidade polegada 

padronizada em POL); 

VII. Retirado cedilha (ç) da palavra AÇO e padronizado a palavra INOX sem 

abreviação: INOXIDAVEL. 

 

Descrição saneada final: 

AGULHA PUNCAO; DESCARTAVEL; ESTERIL; UTILIZACAO: PUNCAO 

LIQUORICA; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; CALIBRE: 25G; TAMANHO: 

2POL;  

ESPECIFICACAO TECNICA ADICIONAL: COM DADOS IDENTIFICACAO, 

LOTE, VALIDADE E FABRICACAO, OBEDECENDO A LEGISLACAO ATUAL 

VIGENTE; EMBALAGEM: INDIVIDUAL PROMOVENDO BARREIRA 

MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA 

 

Houve também a padronização das unidades de medida de acordo com as 

recomendações existentes nas normas da ABNT (metro, milímetro, centímetro, etc.) 

definindo a priori que a unidade seria a menor medida para cada item (por exemplo, o 

comprimento de um material teve como unidade padrão definida o milímetro).  
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Importante explicar também que itens identificados com descrições repetidas 

foram juntados em um só descritivo e que mudança na unidade de medida acarretou 

na criação de novo código e desativação do código antigo. 

Ao final do processo de saneamento, foi feita revisão dos descritivos saneados 

(que durante o processo de saneamento foram inseridos em uma pasta compartilhada 

na nuvem) para sanar qualquer erro ou omissão na padronização dos materiais e 

posteriormente, os itens saneados foram enviados para a Equipe de Gerenciamento 

do Cadastro de Materiais, responsável pela aprovação do PDM. Os PDMs aprovados 

são armazenados em ferramenta específica de gerenciamento do cadastro de 

materiais contratada pelo HCRP.   

O principal objetivo da contratação de uma ferramenta informatizada 

especializada em gestão de cadastro de materiais é criar banco de dados específico, 

garantindo a padronização realizada, com funcionalidades de buscas para identificar 

itens duplicados através do descritivo e no processo de cadastro de novo material.  

Abaixo, exemplo de um material cadastrado na ferramenta: 

 

Figura 5: Exemplo de cadastro na ferramenta de gestão de cadastro 

 

Fonte: Sistema de gerenciamento de cadastro utilizado pelo complexo HCFMRP-USP/FAEPA 

 

Esta ferramenta dispõe de campos de preenchimento obrigatórios e campos de 

preenchimento facultativo. Para garantir a padronização foram configurados campos 

estruturados, cujo preenchimento é a partir das alternativas disponíveis.  

Quando há solicitação de cadastro de um item com as mesmas informações de 

um item já cadastrado, o sistema faz uma varredura de forma automática e informa 



62 
 

que já existe um material com a mesma descrição, impossibilitando a criação do item, 

pois as descrições estão padronizadas.  

A Figura 6 mostra o mapeamento do processo de Saneamento e Padronização 

do Cadastro de Materiais do HCFMRP-USP. 

 

Figura 6: Mapeamento do processo de Saneamento e Padronização do Cadastro de Materiais do 

HCFMRP-USP 

  

Fonte: própria autora 

 

Adiante, mais exemplos de PDMs de materiais médico-hospitalares criados 

pelo Complexo HCFMRP-USP com as respectivas descrições: 

 

Padrão descritivo: Seringa 

Item: Seringa descartável manual 20ml sem agulha bico luer lock 
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Tabela 7: Padrão descritivo: Seringa 

 

Fonte: própria autora 

 

Descrição resumida gerada (nome curto): SERINGA DESC MANUAL 20ML 

S/AGULHA LUER LOCK 

Descrição completa gerada: SERINGA DESCARTAVEL; USO MANUAL; 

CAPACIDADE: 20ML; ESTERIL; GRADUACAO: MILIMETRADA 1,0ML/1,0ML; 

MATERIAL: POLIPROPILENO, ATOXICO, APIROGENICO, INTEGRO, 

SILICONIZADA; COR: TRANSPARENTE; BICO: LUER LOCK; EMBOLO: PONTA 

BORRACHA ATOXICA, APRESENTANDO RIGIDEZ RESISTENCIA MECANICA; 

SEM AGULHA; SEM DISPOSITIVO SEGURANCA; DEVERA OBEDECER RDC 

N°03, 04 FEVEREIRO 2011 E NBR ISO 7886-1; EMBALAGEM INDIVIDUAL 

PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA 

 

Item: Seringa descartável para bomba injetora 150ml bico luer lock 

 

Descrição resumida gerada (nome curto): SERINGA DESC BI CONTR 

P/ANGIOGR 150ML 

Descrição completa gerada: SERINGA DESCARTAVEL; BOMBA INJETORA 

CONTRASTE; CAPACIDADE: 150ML; ESTERIL; MATERIAL: PVC; COR: 

TRANSPARENTE; BICO: LUER LOCK; SEM AGULHA; SEM DISPOSITIVO 

CARACTERÍSTICA VALOR DE CARACTERÍSTICA

NOME VALIDO     SERINGA DESCARTAVEL

NOME CURTO    
SERINGA DESC MANUAL 20ML S/AGULHA LUER 

LOCK

USO USO MANUAL

CAPACIDADE     20ML

REPROCESSAMENTO     DESCARTAVEL

ESTERILIZACAO     ESTERIL

GRADUACAO     MILIMETRADA 1,0ML/1,0ML

MATERIAL    
POLIPROPILENO, ATOXICO, APIROGENICO, 

INTEGRO, SILICONIZADO

COR     TRANSPARENTE

BICO     LUER LOCK

EMBOLO    
PONTA BORRACHA ATOXICA, APRESENTANDO 

RIGIDEZ RESISTENCIA MECANICA

AGULHA     SEM AGULHA

PREENCHIMENTO N/A

DISPOSITIVO DE SEGURANCA    SEM DISPOSITIVO SEGURANCA

INFORMACOES ADICIONAIS    N/A

NORMA    
DEVERA OBEDECER RDC N°03, 04 FEVEREIRO 

2011 E NBR ISO 7886-1

EMBALAGEM    
EMBALAGEM INDIVIDUAL PROMOVENDO BARREIRA 

MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA
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SEGURANCA; USO ANGIOGRAFIA, MODELO ANGIOMAT 6000; EMBALAGEM 

INDIVIDUAL PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA 

 

Portanto, uso, capacidade, reprocessamento, esterilização, graduação, 

material, cor, bico, embolo, agulha, preenchimento, dispositivo de segurança, 

informações adicionais, norma, embalagem são informações que definem uma 

seringa.  

 

Tabela 8: Padrão descritivo: Agulha de Biopsia 

 

 
Fonte: própria autora 

 

Descrição: AGULHA BIOPSIA; REPROCESSAMENTO: DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: 

ESTERIL; FINALIDADE: BIOPSIA TECIDOS MOLES; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; 

CALIBRE: 12G; COMPRIMENTO: 10CM; COMPONENTES: CONDUTOR GRADUADO 

AGULHA EXTERNA E FIXADOR PLASTICO, AGULHA INTERNA COM GAVETA RETIRADA 

DE MATERIAL.; EMBALAGEM: PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA 

ASSEPTICA 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA VALOR DE CARACTERÍSTICA

NOME VÁLIDO     AGULHA BIOPSIA

HC     N/A

NOME CURTO     AGULHA BIOPSIA TECIDOS MOLES 12GX10CM

REPROCESSAMENTO     DESCARTAVEL

ESTERILIZACAO     ESTERIL

FINALIDADE     BIOPSIA TECIDOS MOLES

TIPO     N/A

MATERIAL     ACO INOXIDAVEL

MATERIAL CANHAO     N/A

CALIBRE     12G

COMPRIMENTO     10CM

COMPONENTES    

CONDUTOR GRADUADO AGULHA EXTERNA E 

FIXADOR PLASTICO, AGULHA INTERNA COM 

GAVETA RETIRADA DE MATERIAL.

CONECTOR     N/A

CANHAO     N/A

DISPOSITIVO SEGURANCA     N/A

BISEL     N/A

TUBO     N/A

ESPECIFICACAO TECNICA ADICIONAL    N/A

EMBALAGEM    
PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA

CARACTERÍSTICA VALOR DE CARACTERÍSTICA

NOME VÁLIDO     AGULHA BIOPSIA

HC     N/A

NOME CURTO     AGULHA BIOPSIA TECIDOS MOLES 12GX10CM

REPROCESSAMENTO     DESCARTAVEL

ESTERILIZACAO     ESTERIL

FINALIDADE     BIOPSIA TECIDOS MOLES

TIPO     N/A

MATERIAL     ACO INOXIDAVEL

MATERIAL CANHAO     N/A

CALIBRE     12G

COMPRIMENTO     10CM

COMPONENTES    

CONDUTOR GRADUADO AGULHA EXTERNA E 

FIXADOR PLASTICO, AGULHA INTERNA COM 

GAVETA RETIRADA DE MATERIAL.

CONECTOR     N/A

CANHAO     N/A

DISPOSITIVO SEGURANCA     N/A

BISEL     N/A

TUBO     N/A

ESPECIFICACAO TECNICA ADICIONAL    N/A

EMBALAGEM    
PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA
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Tabela 9: Padrão descritivo: Acomodador Cirúrgico 

 

Fonte: própria autora 

 

Descrição: ACOMODADOR CIRURGICO; REPROCESSAMENTO: 

REPROCESSAVEL; ESTERILIZACAO: NAO ESTERIL; MATERIAL: POLIMERO 

VEGETAL; MODELO: CILINDRICO COM BASE PLANA; LARGURA: 10CM; 

COMPRIMENTO: 40,6CM; EMBALAGEM: GARANTINDO INTEGRIDADE 

PRODUTO 

 

Tabela 10: Padrão descritivo: Adesivo Fixação Curativos 

 

Fonte: própria autora 

 

Descrição: ADESIVO FIXACAO CURATIVOS; REPROCESSAMENTO: 

DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERIL; MATERIAL: POLIESTER ELASTICO 

POROSO E NAO TECIDO; UTILIDADE: FIXACAO CATETERES, DRENOS, 

CURATIVOS E SONDAS; TAMANHO: 15CMX10M; ESPECIFICACAO TECNICA 

ADCIONAL: HIPOALERGENICO; EMBALAGEM: PROMOVENDO BARREIRA 

MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA 

 

 

NOME VÁLIDO     ACOMODADOR CIRURGICO

NOME CURTO     ACOMODADOR CIRURGICO FORMA CILINDRICA

REPROCESSAMENTO     REPROCESSAVEL

ESTERILIZACAO     NAO ESTERIL

MATERIAL     POLIMERO VEGETAL

FINALIDADE     POSICIONAMENTO CIRURGICO

MODELO     CILINDRICO COM BASE PLANA

LARGURA     10CM

COMPRIMENTO     40,6CM

EMBALAGEM     GARANTINDO INTEGRIDADE PRODUTO

NOME VÁLIDO     ADESIVO FIXACAO CURATIVOS

NOME CURTO     ADESIVO FIXACAO CURATIVOS

REPROCESSAMENTO     DESCARTAVEL

ESTERILIZACAO     ESTERIL

MATERIAL     POLIESTER ELASTICO POROSO E NAO TECIDO

UTILIDADE    
FIXACAO CATETERES, DRENOS, CURATIVOS E 

SONDAS

TAMANHO     15CMX10M

ESPECIFICACAO TECNICA ADCIONAL    HIPOALERGENICO

EMBALAGEM    
PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA
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Tabela 11: Padrão descritivo: Prótese Valvular Cardíaca 

 
Fonte: própria autora 
 
Descrição: PROTESE VALVULAR CARDIACA; REPROCESSAMENTO: 

DESCARTAVEL; ESTERILIZACAO: ESTERIL; TIPO: MECANICA MITRAL; 

MATERIAL: CONFECCIONADA COM DUPLO FOLHETO CARVAO PIROLITICO, 

COM BAIXO PERFIL E SUPORTE FIXACAO ROTAVEL, CONTENDO 

MARCADORES SUTURA; TAMANHO: 27MM; INFORMACOES ADICIONAIS: 

PRODUTO RADIOPACO; EMBALAGEM: PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA 

E ABERTURA ASSEPTICA 

 
7.4 DISCUSSÃO 

 

Durante a revisão dos descritivos, pôde-se constatar que, estabelecendo regras 

à semelhança do que se tem na indústria, os itens médico hospitalares têm muitas 

peculiaridades, sobretudo porque são muito detalhados, sua pormenorização é 

grande. São itens difíceis de um leigo sanear. Há de se fazer especificações 

detalhadas, pois imprecisão na elaboração do descritivo pode resultar em compras 

incorretas e prejuízo ao erário. 

Levando em conta a diversidade e a complexidade dos itens do hospital, a 

elaboração de uma boa especificação necessita de amplo conhecimento técnico e 

experiência. É necessário ter alguém com conhecimento na área da saúde para fazê-

las, tais como docentes, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. O que 

NOME VÁLIDO     PROTESE VALVULAR CARDIACA

NOME CURTO     PROTESE VALVULAR MECANICA MITRAL 27MM

REPROCESSAMENTO     DESCARTAVEL

ESTERILIZACAO     ESTERIL

TIPO     MECANICA MITRAL

MATERIAL    

CONFECCIONADA COM DUPLO FOLHETO 

CARVAO PIROLITICO, COM BAIXO PERFIL E 

SUPORTE FIXACAO ROTAVEL, CONTENDO 

MARCADORES SUTURA

TAMANHO     27MM

INFORMACOES ADICIONAIS    PRODUTO RADIOPACO

EMBALAGEM    
PROMOVENDO BARREIRA MICROBIANA E 

ABERTURA ASSEPTICA
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levou à criação de uma comissão específica de profissionais de diversas áreas para 

o saneamento de materiais do complexo HCFRMP-USP/FAEPA. 

Conforme pôde-se observar durante o estudo, é necessário que cada tipo de 

material com suas medidas e características tenha um descritivo e código. No entanto, 

as dificuldades aumentam quando se está no sistema público.  Exemplo é o descritivo 

de um bolsa de soro.  Há fornecedores que vendem a mesma bolsa na apresentação 

de 1 litro ou 500ml. O correto seria a Instituição ter dois códigos diferentes (um para 

apresentação 1L e outro para apresentação 500ml). No entanto, se a apresentação 

de compra do material não interferir no procedimento médico a ser realizado, é feito 

apenas um código contemplando as apresentações 1L e 500ml por conta da lei de 

licitações, para não privilegiar apenas um fornecedor e ter uma gama maior de 

fornecedores no momento da compra. Deve-se descrever para que se tenha o máximo 

de fornecedores possíveis.  

Além disso, durante o processo de saneamento e padronização, foi necessário 

colocar informações que não são características intrínsecas do material, mas 

entendeu-se importante constar no descritivo, para garantir a compra de acordo com 

as exigências legais e regulatórias.  

Exemplo dessas informações são instruções de compra, normas e registro na 

Anvisa, ABNT, informações de armazenamento, exigências de transporte e entrega, 

entre outras. E além de todas essas exigências ainda existe o Siafísico, as próprias 

regras do hospital, entre outros.  Houve a necessidade de deixar essas normatizações 

no descritivo mesmo não sendo atributo do material, para que os fornecedores não 

alegassem desconhecimento, por não constar do edital de divulgação da compra. 

A princípio, conforme as regras definidas, não foi colocada marca e referência 

no descritivo, no entanto alguns itens precisavam ter marca e referência porque são 

materiais e acessórios dedicados a equipamentos específicos, então não se pode 

comprar qualquer marca, pois há apenas uma é compatível com o equipamento.  

No processo de revisão, conforme mencionado, foram identificados, de 

imediato, alguns itens duplicados. Da forma como apresentado os descritivos 

inicialmente, era praticamente impossível localizar todos os itens 

duplicados/multiplicados. Por isso a importância de uma ferramenta informatizada que 

verifique essas duplicidades no processo do cadastro do material. 

Conforme explicado no desenvolvimento do trabalho, houve também a 

padronização das unidades de medida sendo definido a menor medida para cada 
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item. Essa definição encontrou dificuldades frente as medidas estabelecidas pelo 

Siafísico que considera as medidas de acordo com embalagens existentes no 

mercado.  

Por exemplo, a unidade do material “luva de procedimento” deveria ser unidade 

(uma luva). Porém, no mercado são vendidas em caixas com 100 unidades. Outro 

exemplo são os papéis sanitários, cuja unidade de medida deveria ser metro, mas 

geralmente são vendidos em rolos, o que fez com que em alguns casos tivéssemos 

que adaptar nosso descritivo para atender as determinações do Siafísico, no caso rolo 

de 330 metros. 

Outra situação evidenciada foi a de um cadastro de uma seringa de insulina. 

Essa seringa podia ser comprada separadamente ou já acoplada com a agulha; neste 

caso tinha-se duas opções: comprar a seringa com a agulha ou comprar a seringa e 

a agulha separadamente. Durante um período em que houve crise de abastecimento, 

não era encontrada a seringa sem agulha acoplada. Então, teve-se como decisão 

mudar o descritivo da seringa de insulina para seringa com agulha, contrariando, 

entretanto, a regra geral estabelecida de que nessas situações se deveria comprar a 

seringa separadamente da agulha.  

Um outro exemplo é o medicamento Propofol que tinha em seu descritivo a 

apresentação já com a seringa. Comprava-se o Propofol na apresentação que o 

laboratório de referência fazia, que já vinha pronto na seringa. Só que, neste caso, 

observou-se que o mililitro era caro, cerca de 10x mais caro do que comprar o Propofol 

na ampola e diluir na seringa separadamente. Ou seja, se a necessidade era a compra 

do analgésico, não havia necessidade da compra conjunta com seringa. Assim, foi 

decidido que o descritivo deveria ser desmembrado. Para a elaboração do descritivo 

deve-se considerar o custo, motivo pelo qual a equipe responsável deve ter 

conhecimento, além das características do material, do mercado que supre esta 

demanda.  

Percebe-se, assim, o quanto é importante a precisão da descrição do material, 

sobretudo de itens que serão utilizados na assistência à saúde e que devem garantir 

a segurança do procedimento, sem qualquer risco de evento adverso. Além disso, 

deve-se considerar a vantagem financeira para a instituição. Os materiais médico 

hospitalares representam parcela significativa nos custos hospitalares e o seu 

gerenciamento, a partir das compras com os descritivos precisos, é importante para a 
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otimização dos exíguos recursos e um importante fator para o tão almejado equilíbrio 

financeiro e o aumento da qualidade da atenção prestada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de saneamento e padronização do cadastro de materiais médico-

hospitalares é um pilar fundamental da administração de materiais. 

O trabalho desenvolvido refletiu a complexidade de um hospital de grande porte 

e de alta densidade tecnológica, que congrega as várias especialidades médicas e, 

portanto, um centro de interação de várias disciplinas e profissões. São 51.251 itens 

de materiais de consumo cadastrados dos quais 4.460 materiais médico hospitalares 

com enorme grau de diversidade.  

A especificação de um material mal formulada leva à prestação da assistência 

à saúde de má qualidade, com riscos à segurança do paciente, insatisfação da equipe 

assistencial e aumento dos custos hospitalares.    

No HCFMRP-USP, os gastos com materiais de consumo representaram 

aproximadamente 22,2% do orçamento global nos anos de 2015 a 2019, e somaram 

cerca de R$145 milhões em 2019, o que demonstra a importância desta alínea na 

gestão hospitalar.  

O presente estudo, ao lado do papel de reforçar a importância da padronização 

de materiais e as vantagens estratégicas na adoção deste processo para 

consolidação de uma gestão eficiente, permitiu transformar o complexo HCFMRP-

USP/FAEPA em um caso prático positivo que servirá de norte para o processo em 

outras instituições, na mesma proporção que amplia a qualidade do serviço prestado 

pelo próprio Hospital estudado.  

Processo que não só resulta em vantagem econômica decorrente da redução 

de falhas de compras, de duplicidade de trabalho, ou de aquisições mais onerosas, 

mas também contribui para um serviço mais célere e adequado às demandas 

institucionais, cada dia mais complexas e fundamentais. 

Foi constatado na prática que realmente é um trabalho complexo, minucioso, e 

que tem que ser feito de forma gradativa e continuada.  

Nesse sentido, pode-se dizer que a padronização constitui veículo fundamental 

para o desenvolvimento do trabalho eficiente nas instituições de saúde, especialmente 

quando de direito público.  
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Como se pôde observar ao longo do trabalho, o processo de saneamento e 

padronização do cadastro do complexo HCFMRP-USP/FAEPA certa e continuamente 

permitirá a evolução significativa do processo de gestão em geral da Instituição que, 

até a presente, já soma o total de 17.228 itens saneados.  

O que, embora positivo, não pode servir de motor para interrupção ou mesmo 

retardamento do trabalho que, principalmente pela complexidade e dinâmica dos 

procedimentos de saúde, demanda dedicação contínua e regras de procedimento 

claras, sob pena de regressão gradual e novo aumento dos quantitativos de itens com 

cadastrados duplicados ou incorretos.  

Zelar pelo cadastro é muito importante e dá trabalho. Não basta sanear uma 

vez, tem que dar continuidade. É um trabalho que não terá fim. Dada a dimensão do 

hospital é um trabalho que não terá fim. 
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