


Introdução 

A inovação pode transformar a eficiência da gestão de remédios em hospitais. Essa 
afirmação é baseada em estudos e pesquisas reais que a confirmam. Essa não é 
apenas uma questão de otimizar o tempo de trabalho, mas de tratar melhor a vida dos 
pacientes. 
 Na cidade de Etterbruck, em Luxemburgo, o Centre Hospitalier du Nord é exemplo 
interessante para o tema. Ao implantar soluções tecnológicas para a gestão de 
remédios, novos resultados surpreenderam a equipe. Foi constatada uma redução de 
15% na aquisição de remédios, além de ter sido otimizado 60% dos recursos 
humanos. 

Como é possível perceber, uma solução inovadora e automatizada pode mudar a 
rotina de trabalho. Controlar o estoque já é possível mesmo sem grandes 
máquinas. Atualmente, há softwares disponíveis para celulares e tablets, que 
deixam a tecnologia literalmente a um toque de distância. 

Essa mobilidade apresentada é a nova realidade entre todo o tipo de empresa, até 
mesmo um hospital. Com ela, a apresentação dos dados está cada vez mais 
facilitada e as equipes trabalham com menos chance de erro. 

A chamada "Cadeia Logística de Medicamentos" engloba todo o processo desde à 
prescrição até à administração de medicamentos. Mesmo sendo realizada por uma 
Farmácia Hospitalar na maioria dos casos, as etapas que o envolvem podem ser 
trabalhosas quando feitas manualmente. O risco se torna ainda maior para o 
paciente caso algum erro seja cometido no meio do processo. Gasta-se, assim, 
tempo, esforço humano e até mesmo dinheiro. 

Os benefícios de uma gestão de remédios em hospitais com o uso da tecnologia 
não se destacam por acaso. Agora, é muito mais simples o rastreamento, 
cruzamento de dados, assistência ao paciente e a segurança do processo. 

Nas próximas páginas, você descobrirá um pouco mais sobre a gestão de remédios 
em hospitais e os motivos para automatizá-la. 



Por que há falta de remédios nos 
hospitais brasileiros 

Entre tantos problemas da saúde nacional, a falta de remédios nos hospitais é um 
deles. Esse fato não acontece por um motivo isolado, mas as consequências podem ser 
mortais. A má gestão hospitalar, em geral, está associada a inúmeros motivos. Nesse 
contexto, a má gestão de remédios em hospitais destaca-se entre um dos principais 
erros  erros. 

A falta de controle no estoque da farmácia do hospital pode causar prejuízos. A 
perda de medicamentos é um desses exemplos. O que muitas vezes é tido como a falta 
de um medicamento específico, pode não significar apenas isso. O 
medicamento, de fato, pode estar no hospital, mas não ser encontrado. Assim, 
passa-se o tempo até que o seu prazo de validade expira. 

Em hospitais públicos, principalmente, é preciso observar que a compra de 
remédios pode ser um processo longo. Ela exige licitação e burocracias que devem ser 
pensadas com antecedência. Se um hospital não possui os dados dos seus 
medicamentos, como saberá quando os solicitar? 

É da forma citada acima que muitos hospitais acabam ficando sem remédios. 
Desconhecer precisamente o que há ou não no seu estoque hospitalar causa 
atrasos, prejuízos e danos à saúde do paciente. 

Depender somente do trabalho manual também é o que causa muitos dos 
problemas relacionados à falta de remédios no país. A falha humana, como se sabe, é 
muito mais recorrente do que a falha de um sistema automatizado. Portanto, 
hospitais que apostam em gestões com métodos ultrapassados e manuais podem sofrer 
com a falta dos medicamentos. 

Tudo isso também tem relação com a falta de profissionais nos hospitais 
brasileiros. Se não há profissionais o bastante para cuidar da gestão de remédios em 
hospitais, como proceder? É por isso que a tecnologia é a alternativa que pode 
solucionar isso. 
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Principais passos para gestão de remédios eficiente 

Praticar uma gestão de remédios em hospitais de forma eficiente é um 
processo que deve ocorrer naturalmente. A substituição de tarefas manuais 
ultrapassadas deve ser prioridade entre a equipe para otimizar o trabalho e diminuir 
erros. Alguns passos devem ser observados para que essa gestão seja 
potencializada, tanto para o hospital quanto para o paciente. 

Automação 

A automação do trabalho é essencial como primeiro passo nessa mudança.! 
nvestir em softwares de gestão que realizam o armazenamento e controle de dados 
é o início de uma nova fase. Com ele será possível registrar todos os dados, movimen-
tações e informações relevantes a respeito dos medicamentos. 

O programa permitirá ainda a integração de todas as etapas. Se o médico prescrev-
er um medicamento, por exemplo, a farmácia do hospital logo saberá. Assim, caso seja 
necessário solicitar mais estoque, o setor de compras poderá ser acionado. Ou seja, a 
integração dos dados otimiza as principais tarefas. 

Transporte 

O transporte dos medicamentos também deve ser observado. O seu rastreio, 
facil-itado com a automação do processo, deve ser realizado desde o início. Além de 
evitar perdas, diminui o tempo de procura pelo medicamento. Esse fator atenta 
também para a importância do estoque e armazenagem. 
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Estoque 

O estoque, além de necessitar do rastreio citado, é uma das partes mais 
importantes para a gestão de remédios eficiente. A armazenagem dos 
medicamentos entra nesse contexto também, já que exige cuidados específicos. É 
importante registrar detalhadamente todo o estoque e organizar a 
armazenagem de forma otimizada. É possível separá-los, por exemplo, pelo prazo de 
validade. 

Esse controle do estoque oferece inúmeros benefícios: 

• Identificar remédios que estejam fora do prazo de validade;

• Solicitar novos remédios que sejam prescritos pelos médicos;

• Determinar a quantidade exata de medicamento a ser solicitada para compras.

Com todos esses passos, da automatização à armazenagem, o cruzamento de 
informações se torna muito mais fácil. É possível ter acesso imediato tanto ao horário 
de administração do remédio quanto à condição do remédio no estoque. Além disso, a 
localização dele também se torna muito mais rápida e simples com o controle de estoque.

É dessa forma que se consegue prestar uma assistência ainda melhor ao paciente. 
É válido observar que dosagens erradas em horários indevidos podem prejudicar 
completamente o tratamento. 
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Como automatizar a gestão de 
estoque de remédios 

Transformar um processo manual em automatizado pode não ser tão difícil quanto 
parece, mesmo na gestão de remédios em hospitais. Hoje em dia, graças à Internet das 
Coisas, há diversos tipos de softwares disponíveis para realizar essa 
automação. 

No mercado é possível encontrar inúmeros exemplos, como o kCOLLECTOR, 
que transforma o smartphone ou tablet em um coletor de dados. O software funciona 
a partir da leitura de código de barras e se tornou popular a partir dos anos 2.000. 
Investir em programas como esse é uma das formas mais simples e eficientes de 
transformar a gestão de remédios em hospitais. Além dos equipamentos 
(dispositivos com Android 4.2 ou acima) é necessário o treinamento dos 
funcionários. Com essas duas etapas cumpridas, basta colocar a automatização em 
prática! 

De imediato é preciso registrar todos os medicamentos para que o controle 
do estoque possa ser automatizado. Assim, o sistema poderá cruzar as informações e 
fornecer tudo automaticamente. Em seguida, com a equipe médica iniciando a 
utilização, acompanha-se o fluxo e registro dos remédios da maneira mais 
adequada. 

Para que se possa entender melhor, os coletores de dados funcionam para 
ajudar no aceleramento de processos internos. Eles elevam a sua empresa (nesse caso 
o hospital) a um novo patamar diferenciado e competitivo. Eles podem ser utilizados
facilmente através dos celulares equipamentos para realizar a leitura de códigos de
barras. Isso é possível através das câmeras dos aparelhos.

O kCOLLECTOR, por exemplo, possui conectividade por WiFi e Bluetooth.
Assim, além de todos os benefícios, ele oferece ainda versatilidade. Em um hospital,
sendo um ambiente cheio de imprevistos, essa versatilidade pode fazer a diferença.
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Benefícios clínicos, operacionais e financeiros 

Automatizar a gestão de remédios em hospitais apresenta benefícios que 
vão desde os clínicos aos financeiros. Além de facilitar o trabalho da equipe, é 
impor-tante para evitar a perda ou falta dos medicamentos. 

Confira a seguir os principais benefícios que podem ser obtidos com uma 
gestão inteligente dos remédios: 
Controle do estoque 
Contando com um sistema automatizado é possível ter total controle das infor-
mações. Registra-se, por exemplo, como é a manipulação do remédio, quantas uni-
dades há em estoque e o prazo de validade. Quando houver a necessidade de repor o 
estoque será muito mais fácil identificá-la pelo sistema.

Redução de custos 
Ao se ter um controle maior do estoque, consequentemente 

diminuem-se os pre-juízos. Isso acontece porque diminui a perda de 
medicamentos ou gastos desnecessários por falta de dados. Ao se 
identificar também a data de validade dos medicamentos, evita-se que não 
sejam administrados a tempo. 

Integração da cadeia 
Toda a cadeia relativa à logística dos remédios é otimizada com a 

automatização do processo. Isso acontece porque os dados são obtidos 
em tempo real pela equipe, que pode agir com mais rapidez e eficiência. 

Além disso, esses mesmos dados podem ser repassados ao setor de 
compras do hospital, por exemplo. Já no contato direto com o paciente 
fica muito mais fácil saber quais medicamentos são prescritos a ele. 

Assistência ao paciente 
Com a gestão de remédios em hospitais automatizada o atendimento ao 

paciente torna-se muito mais qualificado. É possível obter todos os dados 
relativos aos remédios que ele necessita, incluindo a hora exata. Além de evitar erros 
à saúde do paciente, isso otimiza o trabalho da equipe médica. 
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Redução dos erros 

Ao transferir a tarefa humana para a tecnologia, evita-se novos erros na 
logística dos medicamentos em um hospital. Isso diz respeito tanto com relação às 
dos-agens para os pacientes quanto na compras dos remédios. Assim, a chance 
de qualquer falha é minimizada. 

Conclusão 

Automatizar a gestão de remédios em hospitais não é apenas uma 
questão tecnológica. Em um país com tanta falta de remédios e o caos 
generalizado na saúde, é importante buscar alternativas. 

Pesquisar novas formas de ter total controle da farmácia hospitalar é 
fundamental para o bom andamento do local. Assim como qualquer empresa, uma 
gestão que investe em inovação e alternativas é sempre bem-vinda. Mesmo em um 
hospital, seja ele público ou não, é preciso ter atenção a esse fato. 

Coletores de dados como os da kCOLLECTOR podem mudar toda a 
gestão hospitalar. É impossível ignorar que os remédios formam uma parte 
fundamental da área médica. É por isso, então, que devem ser tratados como 
prioridade administrativa. 

pg.07



 Um sistema como esse alivia a pressão na equipe médica,já que o trabalho 
manual torna o erro muito mais propício. Ao se lidar com vidas, contudo, esse erro 
não é admissível. 
 Em uma retomada histórica é possível lembrar desde o início do século XIX 
os médicos já receitavam remédios à população. Assim, aos poucos surgiram as 
farmácias tradicionais. A criação das farmácias hospitalares foi também um passo 
inovador à época para a gestão hospitalar em geral. 
 Hoje, na época em que se vive, o próximo passo é investir em tecnologia.    
Assim como antigamente mudou-se a maneira lidar com os medicamentos, a 
tendência atual é mudar novamente. 
 Tornar a gestão de remédios em hospitais a um clique de distância é o novo 
passo atual. A inovação tomou conta de vez da gestão das empresas e instituições, 
não permitindo que área alguma fique de fora. 
 De acordo com estudos da área da saúde, o estoque de 
medicamentos corresponde a até 20% do orçamento de hospitais. Esse dado 
reforça o quão importante essa gestão eficiente se torna, especialmente em tempos 
de corte de gastos. Automatizar a gestão de remédios significa menos prejuízos. 
 Já outra pesquisa, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 
em 2016, revela outro dado importante. Segundo ela, os erros na administração de 
remédios nos hospitais pelo país chegam a 30%. O maior deles refere-se a enganos no 
horário do remédio, registrando 77,3% dos casos. Problemas como esse são 
facilmente resolvidos a partir dos recursos de um software de coletores de dados. É 
importante pesquisar as melhores soluções em automatização de gestão de 
remédios em hospitais. Na hora da escolha deve-se procurar um software 
completo, com fácil conectividade e de interface intuitiva. Além disso, é 
fundamental conhecer bem as necessidades do hospital em questão para ter 
certeza de que o software as atende. 
 Pensar na saúde, não se trata apenas de pensar em médicos e enfermeiros. 
É preciso pensar em cada detalhe, inclusive nos remédios e na otimização do 
trabalho. Aliar essa preocupação à tecnologia é a fórmula correta para se pensar em 
uma gestão competente e pronta para salvar vida. 
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