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1. OBJETIVO:
1.1. Estabelecer procedimentos para fins de realização de inventário físico como instrumento de controle para

verificação dos saldos de estoques nas farmácias das UTI’s, dos materiais e medicamentos em uso na unidade.
Como objetivos específicos procura-se permitir o ajuste dos dados de saldos e movimentações dos estoques
com o saldo físico real vs sistema, nos locais de armazenagem.
2. MATERIAL NECESSÁRIO:

2.1. Sistema Operacional Padrão da empresa – Tasy, marca texto, papel A4, computador, calculadora, régua,

ribon, etiquetas, impressora e leitor de código de barras.
3. APLICAÇÃO:

3.1. Cabe ao Gerente de suprimentos, Coordenador de Suprimentos e o analista de estoque: Acompanhar e

realizar o cronograma de inventário, a imputação das contagens através do sistema Tasy, atualização e ajustes
do saldo no sistema, orientação e divulgação dos procedimentos de contagem e no planejamento e montagem
de comissão do inventario.
- Funcionários da farmácia da uti, profissionais de Saúde (Enfermeiro, Tec. Enfermagem e médicos), gerente
e farmacêuticos: Organização do ambiente, contagem, e providencias referentes a estrutura necessárias para
a execução do período do inventário.
4. RESPONSABILIDADES

4.1. Cabe ao Gerente de suprimentos, Coordenador de Suprimentos e o analista de estoque: Acompanhar e

realizar o cronograma de inventário, a imputação das contagens através do sistema Tasy, atualização e ajustes
do saldo no sistema, orientação e divulgação dos procedimentos de contagem e no planejamento e montagem
da equipe do inventario.
4.2. Funcionários da farmácia da UTI, profissionais de Saúde (Enfermeiro, Tec. Enfermagem e médicos),
gerente e farmacêuticos: Organização do ambiente, contagem, e providencias referentes a estrutura
necessárias para a execução do período do inventário.
5. INFORMAÇÕES GERAIS

5.1. Como atividade imprescindível para uma eficiente gestão do patrimônio, o inventário é um instrumento

de controle que tem por finalidade confirmar a existência física, a localização e a valorização dos materiais
no estoque. Desta feita, os procedimentos para fins de realização de inventário ficam padronizados, neste
documento, para todas as farmácias de UTI, de acordo as diretrizes legais.
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- De acordo com o objetivo pretendido, o inventário poderá ocorrer nas seguintes modalidades:
• Inventário geral: realizado no final do exercício financeiro, abrangendo todos os itens de estoque de
uma só vez;
• Inventário rotativo: realizado ao longo do ano e apenas alguns grupos de itens de estoque são
contados.
OBSERVAÇÃO:
•

Os inventários rotativos, só poderão ser liberados após a validação do Coordenador e ou/Gerente da
unidade.

6. PROCEDIMENTOS
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ANTES DE COMEÇAR O INVENTÁRIO, É NECESSÁRIO EXECUTAR O CHECK LIST- PRÉ INVENTARIO,
CONFORME ANEXO I.
6.1 ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS ANTES DO INVENTÁRIO:
6.1.1

Comunicar aos colaboradores sobre o período e prazo do inventário;

6.1.2

Antecipar os atendimentos em até 24 horas para não movimentar itens durante o inventario, somente
em situações excepcionais;

6.1.3

Verificar as ordens de compras no sistema para identificar se existem pendências de Mat/Med a serem
entregues;

6.1.4

Verificar se existem empréstimos em aberto e finalizar todos (Entrada / Saída);

6.1.5

Verificar se existem devoluções a serem feitas e efetiva-las no dia anterior do inventario;

6.1.6

Verificar se existem notas que não foram calculadas, e resolver pendências;

6.1.7

Garantir nenhuma pendência de Nota Fiscal, caso tenha, separar os itens com a Nota Fiscal anexada;

6.1.8

Organizar todos os Mat/Med em um único local para facilitar contagem;

6.1.9

Separar itens por lotes e validades;

6.1.10 Identificar itens vencidos ou com validades curtas e separá-los;
6.1.11 Verificar se todos os medicamentos estão etiquetados com lote/validade;
6.1.12 Organizar os itens por tipo / lote / caixas fechadas / fracionados;
6.1.13 Verificar e disponibilizar etiquetas e ribon para o dia da contagem.

ORGANIZAÇÃO:
•

Verificação da organização do item a ser contado, com segregação e classificação de eventuais itens não
pertencentes à espécie objeto de inventário.

PREPARAÇÃO DOS RECURSOS:
•

Os recursos necessários para o bom desempenho dos trabalhos deverão estar previstos, no planejamento,
pela Comissão de Inventário, a fim de facilitar e agilizar os procedimentos do inventário.
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•

Preparação dos locais – deverão estar previstas mudanças de layout, realocação de lotes, dentre outras
medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento do procedimento de inventário.

CONTAGEM DOS MATERIAIS:
•

A Contagem será realizada com a utilização do recurso de inventário do Tasy com a função de inventario
por bloqueio, aonde se gera a lista de todos os itens do estoque e esta lista através dessa função fica
bloqueada para movimentações, sendo desbloqueada somente após contagens, aprovação e atualização
do inventario;

•

Obrigatoriamente, será realizada uma única contagem, para confirmação do levantamento realizado será
confrontado as contagens no sistema com o saldo atual (físico). Caso haja diferença de quantitativo muito
discrepante ou ausência de contagem entre o levantamento e o estoque, uma segunda contagem será
realizada, por comissão composta por membros diversos da anterior, instituída em caráter excepcional.

6.1.14 Itens com controle por lote deverão obrigatoriamente ter justificativa das contagens de acordo com
configuração do sistema;
•

Para um melhor desempenho dos trabalhos, a comissão de inventário deverá antecipar a organização dos
estoques de modo que facilite o levantamento e a contagem física do material.

6.2 Deve ser determinado que, durante a contagem de um item de estoque, nenhuma movimentação deve ser
realizada, até que se conclua a contagem.
•

Por se tratar de uma UTI, caso haja a necessidade de se requisitar um item emergencial será realizado uma
requisição manual para que seja contabilizado no inventário e movimentado posteriormente.

6.3 Comparação entre os dados coletados e a base, de modo a apontar as sobras, faltas e divergências;
6.4 Conciliação física – contábil através do sistema Tasy, atualização e aprovação das contagens;
6.5 Geração Arquivo eletrônico contendo os dados sobre os materiais inventariados.
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7.0 – EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO NO SISTEMA TASY
a) Acessar o sistema Tasy utilizando login e senha;

b)

No perfil analista de estoque, clicar em “administração de estoque”
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c) Clicar em “Inventário”

d) Clicar em “Novo”. Ira abrir nova tela com o número do inventário data e horário em que foi criado.

e) Escolher o local de estoque dentro da unidade que será inventariada, a quantidade de
contagens será executada e no campo observações descrever qual o motivo desse
inventário.
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Selecionar
local a ser
Definir a
quantidade

Descrever o
motivo do
inventário
Deixar flegado para adicionar itens
que não estão na lista de
contagem e for bipado no

f)

No caso de uma lista de contagem de itens específicos: Clicar no campo materiais e selecionar novo.

Clicar no campo materiais

Selecionar
novo
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Observação:
•

Digitar item a ser inventariado e clicar em salvar. Caso tenha mais de um item, clicar em novo
posteriormente. Quando terminar de inserir itens no inventario clicar em Grid.

Digitar item a ser
inventariado
Grid

Para adicionar mais
itens clicar em novo

g) Com o grid será exposto a lista de itens do inventário

Lista de itens
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h) Caso o inventário seja geral: Clicar com o botão direito do mouse e selecionar “definir itens a
inventariar”

Clicar em definir
itens a inventariar

i)

Na janela que abrir para inventariar todos itens com saldo deixar flegado somente “itens com saldo”,
clicar em “OK. Abrirá uma janela de advertência que não foi informado nenhum filtro e clicar em “SIM”.

Marcar
somente itens
com saldo

Clicar em
OK
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Clicar em
sim
j)

Ira abrir todos os itens com saldo para ser inventariados.

Lista de
inventário

k) Clicar com o botão direito do mouse e clicar em bloquear itens a Inventariar

Bloquear
itens a
inventariar

10

l)

Para inventariar com cód. de barras, clicar com o botão direito do mouse e selecionar “inventariar por
código de barras”

Inventariar por código
de barras

Clicar em
sim

11

j) Abrirá a janela de contagem por cód. de barras, e é necessário bipar com o leitor de código de barras as etiquetas
de cada material. Ou, inserir manual o código do material.

Observação:
•

Após bipar todos os itens, e apertar em “Gerar”. Comunicar o Analista de Suprimentos responsável, para
autorizar o inventario executado.
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ANEXO I

13

Elaborador:
Alyson Bruno Sousa Viana Queiroz

Aprovador: Marcos Moura e Marcia Sousa

Data: 09/02/2021

Data: 17/02/2021

14

