
 

 

 

Diretoria de Educação Aberta e a Distância – DEAAD  

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

 

 

CURSO: ESPECIALIZAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE  

DISCIPLINA: GESTÃO LOGÍSTICA EM SAÚDE  

CÓDIGO: 000000     CARGA HORARIA: 30H     Nº DE CRÉDITO: 02 

CURRÍCULO: 2012 
 

 
 

Objetivo  
Dotar os alunos de conhecimentos necessários para a adoção de estratégias e instrumentos para o 

abastecimento de estabelecimentos de saúde do Sistema Público. Objetivamente, apresenta a 

racionalização na utilização de materiais/insumos médicos e medicamentos, através da construção do 

planejamento para o abastecimento; a gestão e acompanhamento/controle das informações para a 

tomada de decisão rápida, precisa e eficaz; a logística dos materiais/insumos médicos e medicamentos 

existentes na relação das empresas fornecedoras com os estabelecimentos de saúde e destes com o 

cliente/usuário (sistema produtivo) dos materiais/insumos médicos e medicamentos; e a discussão do 

uso racional destes produtos com relação à segurança dos usuários. Proporcionar saberes e informações 

sobre as técnicas do gerenciamento e da manutenção de prédios, instalações e equipamentos dos 

estabelecimentos de saúde do Sistema Público. Sob este aspecto as práticas de Gestão de Ambientes de 

Saúde têm sido deficitárias, entre outras razões, por nem sempre estarem articuladas ao planejamento, 

projeto e execução desses estabelecimentos. A preocupação maior é concentrada na execução de obras 

e na aquisição de equipamentos, sendo que a 54 manutenção, até por uma questão cultural, é 

negligenciada, ocorrendo uma descontinuidade no atendimento e uma baixa qualidade na prestação de 

serviços. Em função da desarticulação mencionada entre a especificação, o projeto, a aquisição 

(construção), a implementação, o uso, propriamente dito, e a manutenção de prédios, instalações e 

equipamentos médico-hospitalares, propomos o desenvolvimento de uma abordagem educacional que 

privilegie a transmissão de informação capaz de agregar esses conhecimentos para tomada de decisões. 

Além disso, a partir da construção do modelo de intervenção para gestão de seu ambiente, cada 

estabelecimento de saúde específico terá a capacidade de reproduzir e adaptar o referido modelo às 

outras unidades de saúde do Sistema Público, que terão a coerência de sua categorização e sua 

realidade local. 

 

Ementa 
 

Cadeia de Suprimentos. Conceito. Aspectos Operacionais da Cadeia de Suprimentos. Seleção de 

materiais/insumos. Aquisição. Sistemática de compra e seleção de fornecedores em estabelecimentos de 

saúde do Sistema Público. Armazenagem: localização. Manuseio e Acondicionamento de produtos. 

Distribuição: tipos de redes de suprimentos (responsabilização e envolvimento do cliente/usuário). Uso 

Racional dos produtos. Gestão da Cadeia de Suprimentos. Níveis de Serviço. Definição de “O Ambiente 

Hospitalar”. Sistemas Funcionais Prediais Presentes. Definição dos Parques de Equipamentos. 

Categorização das Unidades de Saúde. Ações de Gerenciamento. 
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