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A utilização da Informática 

“Quanto mais eletrônico melhor” 
 

• Automação e Integração dos processos e áreas; 

• Rastreabilidade das ações; 

• Indução ao acerto; 

• Agilidade da Informação; 

• Proporciona a tomada de decisão “inteligente”. 

 



Minimização de Erros 

A incidência de erros no sistema  digitado é 
significativa quando comparada ao sistema 
por código de barras, visto que as informações 
de quantidade, código de produto, lote e 
validade são processadas manualmente pelo 
funcionário. 



Administração de estoques 

• Controle efetivo da movimentação do estoque; 

• Controle de validade dos produtos; 

• Controle de consumo de medicamentos por 
classe terapêutica, quantidade por item, por 
centro de custo, especialidade médica e 
paciente; 

 



Administração de estoques 

• Processamento dos medicamentos com 
exigência de controle especial (Portaria 
344/98), gerando relatório à vigilância 
sanitária local; 

• Registro de compras e cálculo de preço 
médio; 

• Busca de produtos pelo nome comercial ou 
princípio ativo; 

 



Administração de estoques 

• Integração com demais setores do hospital: 
enfermarias, faturamento, ambulatório, 
recepção, compras e almoxarifado; 

• Ressuprimento de estoque, sinaliza o ponto de 
reposição para evitar a ruptura do tratamento 
terapêutico e garantir nível de estoque 
proporcional à necessidade; 

 



Administração de estoques 

• Curva ABC: ordena os itens de acordo com a sua 
importância na produtividade X custos, reconhecida 
como ferramenta essencial; 

• Inventário: apura os itens que compõem estoque físico e 
contábil, incorporando-os ao patrimônio da instituição e 
dando o suporte à produção e ao planejamento; 

• Emissão rápida de relatórios operacionais, 
administrativos, contábeis e gerenciais por período 
(diário, mensais, anuais). 

 



Utilização de informações 

• Utilizar um Sistema (ERP) mais adequado para 
a instituição; 

• Todo sistema tem um cadastro de informações 
e este cadastro tem que ser o mais completo 
possível e correto; 

• Cadastro restrito!! 





Exemplos de informações cadastradas 



Exemplos de informações cadastradas 



Exemplos de informações cadastradas 



Código de barras 



Informações que o código de barras pode 
oferecer: 

Identificação de prontuários médicos: 

• Identificação do paciente; 

• Identificação do médico por especialidade; 

• Número de leito e setor de internação; 

• Rastreabilidade do prontuário dentro da 
instituição; 

• Número de volume de prontuário por 
paciente. 

 



Inventário 



Indicador - Acuracidade de estoque 





Rastreabilidade 




