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Dois anos depois da primeira pesquisa o problema da falta de 
medicamentos agudizou-se e coloca vários pacientes em risco. 

Introdução

A falta de medicamentos nas Unidades Sanitárias moçambicanas continua a ser um 
problema com contornos alarmantes e longe de ficar ultrapassado. O Ministério da Saúde 
(MISAU) tem-se desdobrado em justificações de que há melhorias no fornecimento de 

medicamentos essenciais às diversas Unidades Sanitárias do País. Entretanto, durante o trabalho 
de monitoria ao sector da saúde desenvolvido pelo CIP verificou-se que um grande número de 
utentes do serviço público continua a não receber os medicamentos receitados na quantidade 
certa e na hora certa. Isto leva a concluir que o conjunto de reformas apresentado em 2015 pela 
responsável do pelouro, quando interpelada na Sessão Parlamentar de Perguntas ao Governo1, não 
está a surtir efeitos ambicionados. A Ministra da Saúde, Nazira Abdula, informou os deputados da 
Assembleia da República que as reformas por ela dirigidas deviam traduzir-se “na disponibilização 
de mais recursos, na capacitação em gestão de mais quadros, na reorganização estrutural de logística 
atendendo a nossa extensão geográfica e outras condicionantes”2. Em concreto, a ministra referia-
se a acções previstas na operacionalização do Plano Estratégico da Logística Farmacêutica (PELF) 
que é, até ao momento, o documento orientador do sector para o conjunto de reformas3 que devia 
resultar num melhor desempenho do sistema público de saúde em relação à logística farmacêutica e 
disponibilidade de medicamentos. 

Em 2015, durante a apresentação da Lista de Medicamentos Essenciais a Ministra da Saúde4 referiu 
que a selecção, aquisição, distribuição e administração de medicamentos na sua óptica de uso racional constitui 
um dos pilares da Saúde em Moçambique.

Dois anos passaram depois da publicação da primeira Nota5 do CIP que levantava os desafios 
no sector da farmácia hospitalar e da logística de medicamentos que concorriam para a não 
disponibilização de fármacos aos pacientes do Serviço Nacional de Saúde. No ano passado (2017) o 
CIP regressou aos depósitos visitados na pesquisa de 2015 e não encontrou melhorias substanciais em 
termos de eficiência do sector, principalmente nos níveis distritais e da farmácia hospitalar (Unidades 
Sanitárias). Através da pesquisa operacional o CIP pretendia observar quais foram as mudanças que 
ocorreram depois da última visita e saber se a situação de falta de medicamentos registara melhorias 
no que tange à redução do tempo de espera para a reposição do stock em falta e se as rupturas já 
eram menos frequentes. As perguntas de partida para esta pesquisa eram: (i) nos últimos três meses 
os depósitos distritais teriam passado por alguma situação de falta de medicamentos; (ii) quais eram 
os medicamentos em que os depósitos distritais experimentaram ruptura?; (iii) quanto tempo levou 
o sistema de logística farmacêutica a repor o medicamento em falta? 

1 Decorreu na AR no dia 22 de Julho de 2015.
2 Segundo o documento apresentado pela Ministra da Saúde, Dra. Nazira Abdula, na sessão de PERGUNTAS AO GOVERNO POR OCASIÃO 
DA IX SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Pág. 17
3 Em Dezembro de 2015 o MISAU, através do Despacho da Ministra de 29 de Dezembro de 2015, cria a Unidade de Reformas que também tem 
nas suas responsabilidades coordenar, orientar e monitorar a Elaboração de Política Farmacêutica, Lista de Medicamentos Essenciais e Sistema 
de Tecnologias para Saúde. 
4 http://portaldogoverno.gov.mz/index.php/por/Imprensa/Noticias/MISAU-apresenta-lista-de-medicamentos-essenciais
5 https://www.cipmoz.org/images/Documentos/Industria_Extrativa/412_CIP-spinformacao_2015_16_pt_vf.pdf
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O medicamento deve estar disponível ao utente na quantidade necessária, no momento certo, a 
custo baixo e com a qualidade desejada. O depósito distrital6 é o centro de abastecimento e de apoio 
para a logística de medicamentos mais próximo das Unidades Sanitárias periféricas (vide a tabela 1) 
e tem como responsabilidade assistir o sistema público de saúde com fármacos e material médico-
cirúrgico. A dispensa de medicamentos no sistema público de saúde em Moçambique é orientado 
por um Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) que institui a obrigatoriedade na prescrição 
de medicamentos pelos nomes genéricos. Em 2015, o MISAU aprovou a lista de Medicamentos 
Essenciais7 que é de cerca de 400 fórmulas farmacêuticas seleccionadas para o tratamento de 31 
grupos de doenças e inclui medicamentos para o tratamento de doenças não transmissíveis.

Metodologia
A pesquisa realizou-se de 20 de Setembro a 6 de Outubro de 2017, abrangendo três Províncias, 12 
Distritos e 12 Depósitos Distritais, nomeadamente em SOFALA (Dondo, Nhamatanda, Gorongosa 
e Caia), ZAMBÉZIA (Mopeia, Morrumbala, Mocuba e Alto Molócue) e NAMPULA (Nacala Porto, 
Monapo, Meconta e Murrupula). Foi aplicada a metodologia de estudo de caso com finalidade 
descritiva, tendo como objectivo o de mapear situações de ruptura de stock e estudar o sistema de 

armazenamento, dando ênfase à questão do acesso a medicamentos.

Tabela 1. Níveis da cadeia de distribuição de Medicamentos

Designação Tarefas
Nível Central Representado pelo CMAM onde fazem parte os Armazéns Centrais 

de Maputo, Beira e Nampula, responsáveis por abastecer os Hospitais 
Centrais, Hospitais Gerais e os Depósitos Provinciais. 

Nível Provincial Representado pelos Depósitos Provinciais que abastecem os Hospitais 
Provinciais, Hospitais Rurais e Centros de Saúde.

Nível Distrital Representado pelos Depósitos Distritais que abastecem os Hospitais 
Distritais, Rurais e Centros de Saúde. 

Nível Primário Representado pelos Centros de Saúde.
Nível Comunitário Representado pelos APES e ou grupos de adesão ao tratamento 

(depende de cada distrito) que são abastecidos pelos Depósitos 
Distritais, Hospitais Rurais e Centros de Saúde próximos. 

Resultados 
O relatório identifica os desafios do sector de saúde no nível da logística farmacêutica na óptica de 
vários actores entrevistados na pesquisa. Os mesmos variam de acordo com o tipo de informante. 
Os farmacêuticos sentem que existem graves problemas de disponibilidade de medicamentos que 
atinge os vários níveis da cadeia logística de medicamentos, os quais impedem que informação-
chave chegue de forma adequada aos beneficiários, o que cria graves problemas de interpretação e 

consequente desvalorização do seu trabalho.

6 Recebem medicamentos dos Depósitos Provinciais que estão administrativa e financeiramente subordinados às Direcções Provinciais de Saúde (DPS). O 
Depósito Distrital é uma unidade administrativa e financeira subordinada aos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDAMAS).
7 Medicamentos Essenciais são medicamentos que respondem às características epidemiológicas do país, principalmente das doenças mais comuns da maioria 
da população a um preço que a comunidade possa pagar. Os medicamentos que constam da lista de Medicamentos Essenciais deviam estar disponíveis em 
todos os momentos, em quantidades adequadas e em formas farmacêuticas apropriadas.
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Caixa 1. Os Depósitos Distritais de Medicamentos

O Depósito Distrital é uma das mais complexas unidades de armazenamento e distribuição 
de medicamentos a nível do Distrito. Constitui o centro de referência e de interacção de vários 
profissionais e interesses, pois tem a função de gerir uma das comodidades mais procuradas no sector da 
saúde, isto é, os medicamentos. Dependendo da organização do Distrito, isto é, da disponibilidade 
de infraestrutura e organização do Distrito, o Depósito Distrital pode funcionar no espaço do 
Depósito do Hospital Rural, Hospital Geral, no espaço do Depósito do Centro de Saúde e ou numa 
das instalações dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS). É competência 
do Depósito Distrital fazer o manuseamento, conservação e controlo do stock de medicamentos, 
garantindo que os procedimentos de gestão seguem as regras para (i) requisitar medicamentos ao 
Depósito Provincial, (ii) armazenar, gerir e controlar o stock de medicamentos no depósito e (iii) 
distribuir às Unidade Sanitárias.

Os distritos são abastecidos seguindo o método de abastecimento do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). O País tem três métodos de abastecimento de medicamentos para o sistema público de 
saúde, nomeadamente: (i) Via Clássica Normal, (ii) Via Clássica Especial ou Emergência e (iii) 
Via Kits. Mas as Unidades Sanitárias identificam um quarto método que faz abastecimentos via 
programas específicos como o caso de antirretrovirais e medicamentos para tratamento da Malária 

e Tuberculose.

Foi possível perceber durante as visitas e entrevistas com os vários intervenientes que a cadeia de 
logística de medicamentos não só precisa de eficiência na compra, mas também de melhorar a gestão 
do armazenamento e da distribuição. Nos 12 Distritos abrangidos pela pesquisa, 100% dos Depósitos8 
Distritais experimentaram ruptura de stock de medicamentos nos últimos três meses anteriores à 
pesquisa. Comparativamente a 2015, em termos de rupturas, a situação deteriorou-se, os depósitos 
experimentaram mais situações de rupturas de stock e receberam menos medicamentos do que 
esperavam receber. O tempo de reposição também passou a ser longo (mais de 3 meses e em alguns 
casos superior a 9 meses), o que em última análise teve efeito cascata, pois a Unidades Sanitárias 
permaneceram mais tempo sem o medicamento na farmácia hospitalar e, consequentemente, o 
paciente não viu satisfeita a sua demanda por fármacos. Segundo o relatório ACA9, que auditou 4 
províncias em 2015, os depósitos provinciais cumprem em 72% os procedimentos de gestão, controlo 
e dispensa de medicamentos na cadeia de distribuição.

Recursos Humanos 
Como verificado em 2015, nos níveis inferiores da cadeia logística, como os Depósitos Distritais, 
a gestão dos medicamentos continua a ser realizada por pessoal farmacêutico, com diferenciados 
níveis de formação, apoiados por pessoal serventuário e alguns administrativos. Verificamos um 
aumento significativo de recursos humanos da área da farmácia (vide tabela 3) em alguns Distritos, 
descurando a necessidade de profissionais de logística, mas o défice de recursos humanos para 
farmácia e logística farmacêutica é também agravado pela iniquidade na sua distribuição pelo país.

8 O Depósito Distrital é uma das mais complexas unidades de armazenamento e distribuição de medicamentos a nível do Distrito. Constitui o centro de 
referência e de interacção de vários profissionais e interesses, pois tem a função de gerir uma das comodidades mais procuradas no sector da saúde, isto é, os 
medicamentos.
9  Relatório Final ACA XV: 06 de Maio de 2016
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 As Províncias de Zambézia e Nampula, em 2017 apresentavam os piores rácios de profissionais de 
Farmácia por 100.000 habitantes à excepção de Maputo e Inhambane que apresentam rácios acima da 
média nacional (tabela 3). As três Províncias abrangidas pela pesquisa correspondem a 39% do total 
das unidades sanitárias existentes no país e mais de 46% da população total de Moçambique (tabela 
4). Verifica-se ainda uma disparidade considerável em relação ao equilíbrio de género percebe-se 
uma disparidade considerável nos técnicos de saúde de nível médio com relacionamento próximo 
ou quase próximo com o utente; quer dizer, em princípio deveria haver um melhor equilíbrio de 
género pois 70,29% das ocupações profissionais são homens e só 29,71 % são de mulheres10.

Nos depósitos onde se verificou o aumento do pessoal farmacêutico, segundo a nossa observação, 
esse aumento não se traduziu no aumento de forma substancial na eficiência logística dos armazéns 
distritais. Segundo os responsáveis dos depósitos entrevistados, o aumento de recursos humanos 
não é proporcional ao volume de trabalho que se deve fazer, pois nos últimos anos, com a expansão 
de vários programas de tratamento (por exemplo, HIV-Sida, Tuberculose), também aumentou o 
volume dos produtos manuseados nos Depósitos Distritais e dispensados nas Unidades Sanitárias, 

10  MISAU | Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde 2016-2025 | final
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que só por si justificaria um aumento rápido de pessoal adicional. Alguns Distritos têm quadros 
com formação superior e nível médio do curso de Farmácia, mas com fraco domínio de gestão da 
logística farmacêutica, concretamente para farmacêutico gestor de armazém, o que pressupõe que 
ainda não se priorizaram formações complementares orientadas para a capacitação dos técnicos em 
competências de gestão e liderança por forma a melhorar a fraca capacidade de gestão identificada 
no sector. 

Ano
Cabo 
Delgado Niassa Nampula Zambézia Tete Manica Sofala Inhambane Gaza

Maputo 
provincia

Maputo 
Cidade

Media 
Nacional

2007 2,9 7,1 3,4 2,2 5,4 5,7 6,7 4,9 3,6 4,6 12,5 5,4
2011 5 6,4 4,9 4,1 7 5,4 6,1 6,6 5,9 11,7 11,5 6,8
2014 5,8 9 5,1 4,4 6 6,8 9 7,9 5 5,2 15,8 7,3
2015 7 7,4 5,4 5 6,1 6,6 9,6 8,3 6,2 5,7 16,1 7,6
2016 7,5 7,8 5,7 5,7 6,5 7,6 10,3 9,6 8,1 7,2 16,9 8,4
2017 8,4 7,8 6,3 6,6 7,3 9,8 11,1 13,6 9,6 7,6 17,6 9,6

Total 36,6 45,5 30,8 28 38 41,9 52,8 50,9 38,4 42 90,4 45,1
Fonte: sistematizado a partir dos dados estatísticos emitidos pela DRH do MISAU 

Tabela 3. Evolução dos Rácios de profissionais  de Farmácia (Rácios por 100.000 habitantes)

Apesar de o sector ter experimentado uma evolução de recursos humanos ligados à farmácia de 114% 
de 2006 (817) a 2015 (1751), o próprio PELF e vários outros relatórios (Skill gap analises - CMAM. 
2010; DRH MISAU-2016) identificam que muitas das tarefas realizadas na cadeia de abastecimento 
são de logística. Sendo o farmacêutico um recurso escasso, parece um desperdício usá-lo para fazer 
logística, quando deveria ocupar-se de tarefas para as quais está formado, entre outras, a farmácia 
hospitalar, a inspecção farmacêutica e o uso racional do medicamento, farmacovigilância e segurança 
de qualidade. 

Entretanto, para os entrevistados, profissionais colocados nos depósitos distritais, qualquer 
que seja a reforma que abrange a logística de medicamentos deve garantir maior liberdade para 
que os Depósitos Provinciais e Distritais possam gerir os recursos a si destinados e outros que 
resultam da cobrança de receitas médicas. Por outro lado, os técnicos entrevistados assumem que a 
descentralização per si, olhando para a experiência municipal, não vai melhorar a eficiência técnica 
dos serviços ligados à logística de medicamentos e da farmácia, pois resolver as limitantes impostas 
hoje implica um envolvimento decisivo dos níveis centrais como, por exemplo, a questão de recursos 
humanos no que tange à formação e competências técnicas necessárias. Alguma literatura mundial 
defende que a descentralização também funciona como incentivo para que governos locais façam 
melhor alocação de recursos (Hutchinson and LaFond 2004). 

Quantidades físicas diferentes das quantidades 
registadas no Sistema de Gestão de Stock
Em todos os depósitos visitados verificou-se que a maior parte das fichas de inventariação não estava 
disponível em quantidades suficientes e muitas encontram-se desactualizadas. Alguns armazéns 
usam alternativas como folhas e sebentas ou folhas de A4 para fazer o registo. Nalguns itens 
existentes no armazém não era possível identificar a ficha de registo de entrada, também porque os 
armazéns têm um sistema de arquivo bastante precário e desorganizado. 

Algumas vezes pode-se ter a ficha de registo de entrada, mas não ser possível fazer a localização física 
do medicamento. Estas divergências podiam encontrar-se também no sistema informático, isto é, o 
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registo manual não corresponde ao registo informático e ou o registo informático não corresponde 
ao registo físico, incluindo a localização. 

Constatou-se que os investimentos na massificação do suporte tecnológico e instrumentos de 
trabalho não foram substanciais ao ponto de melhorar a gestão do stock de medicamentos e a própria 
arrumação. Na maioria dos armazéns visitados continua o problema de colocar em funcionamento 
os instrumentos informáticos e o suporte tecnológico de gestão de medicamentos, como o SIMAM11 
(Sistema de Gestão de Depósitos Provinciais e Distritais) e SIGLUS12 (Sistema de Gestão dos 
Depósitos a Nível das Unidades Sanitárias). Esta situação é provocada pelo fraco domínio do sistema 
computadorizado por parte da equipe local e também uma forte carência de condições importantes 
como disponibilidade de equipamento informático funcional (antivírus expirados, falhas no sistema 
operativo), falta de rede de internet e oscilação da corrente eléctrica. Os instrumentos de gestão 
manual (Fichas de Stock, Requisições e Guias de Remessas) continuam a ser os mais fiáveis, pois são 
de maior domínio por parte dos técnicos.

Como verificado na pesquisa de 2015, a gestão do inventário continua a ser uma tarefa complexa 
a nível dos Depósitos Distritais. Para os responsáveis distritais, e devido a roubo generalizado de 
medicamentos e proliferação de medicamentos do sistema nos mercados informais, as Unidades 
Sanitárias que não reúnem condições  de segurança não devem requisitar grandes quantidades de 
medicamentos. Assim, são aconselhadas a manter um stock de segurança mínimo, o que muitas 
vezes provoca, quando há muito consumo, situações de falta de medicamentos, pois o Distrito não 
tem meios para, de forma rápida, colocar o medicamento na Unidade Sanitária em caso de ruptura 
do stock mínimo existente.

Tabela 2. Métodos de Abastecimento de Medicamentos no SNS

Designação Descrição
Abastecimento Via Clássica 
Normal

É a forma de abastecimento dos Depósitos Provinciais, Distritais e 
dos Hospitais, também utilizada para reforço às Unidades Sanitárias 
abastecidas por Kits. É feito com base numa requisição que resulta da 
quantificação de medicamentos necessários com base no consumo médio e 
o stock de segurança existente. 

Abastecimento Via Clássica 
Especial/Reforço/Emergência

É a forma de abastecimento utilizada quando um medicamento está em 
eminência de Ruptura de Stock. O stock existente está abaixo do stock de 
segurança e em situação de consumo extraordinário por algum evento (ex. 
desastres naturais, surto). É feito com base numa requisição de acordo com 
as necessidades, solicitando o reforço adicional de medicamentos. 

Abastecimento Via Kits (Kit US 
e Kit APE)

Existem dois tipos de Kits, sendo o Kit US para as Unidades Sanitárias e Kit 
APE para os Agentes Polivalentes Elementares e socorristas. É a forma de 
abastecimento realizada pelos Depósitos Provinciais e Distritais sem que 
seja necessário elaborar uma requisição, mas deve-se preencher um mapa 
apropriado que deve ser enviado aos níveis superiores. Funciona como 
mecanismo de garantia regular de medicamentos essenciais nas Unidades 
Sanitárias. A quantidade de Kits será determinada pelo número médio 
mensal de consultas realizadas. 

11  Foi desenvolvido para funcionar como sistema de gestão de armazém e como sistema de informação para a logística, pois permite que os 
Depósitos Distritais verifiquem o nível de stock e registem as entradas e saídas de medicamentos. 
12 Permite fazer a gestão de todos os produtos médicos que são distribuídos nas Unidades Sanitárias. Este sistema devia permitir uma visual-
ização por parte do CMAM dos relatórios sobre entrada e saída de medicamentos. 
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O pessoal do sector identificou que os problemas de gestão de stock continuam relacionados de 
forma intrínseca com quatro desafios principais: (i) fraca qualidade de dados na base; (ii) pouca 
retro-informação mensal entre os intervenientes principais (Unidade Sanitária-Depósito Distrital-
Depósito Provincial e vice-versa); (iii) lenta reposição de fármacos e outros consumíveis numa 
situação eminente de ruptura de stock de segurança e (iv) qualidade dos fármacos.

Precariedade dos Depósitos Distritais
Como verificado em 2015, apesar de algumas iniciativas de pequenas reabilitações relacionadas com 
a logística, armazenamento e conservação, os Depósitos Distritais continuam a operar em condições 
precárias. Alguns Depósitos Distritais funcionam dentro do recinto do hospital rural ou do centro 
de saúde (Ex. Alto Molocué) que não são edifícios adequados para servir de unidade de gestão de 
medicamentos a nível distrital e de armazém. Os depósitos continuam com uma forte dependência 
do trabalho braçal para descarregamento, transporte e arrumação de medicamentos, incluindo 
pouco investimento na redução dos riscos de inutilização e roubo de medicamentos, identificada 
já na pesquisa de 2015. Os problemas dos depósitos resultam da infiltração de águas pluviais, falta 
de gradeamento, iluminação inapropriada, sistema de ar condicionado e refrigeração não funcional, 
não instalação de sistema de segurança, precariedade e falta de espaço apropriado e uso de veículos 
não adequados para transporte de fármacos dos Depósitos Provinciais para Distritais e de lá para as 
Unidades Sanitárias. 

Mesmo em situação de falta gravosa de medicamentos a nível do Distrito, a maioria dos Depósitos 
Distritais está superlotada, porque são espaços pequenos ou com espaço físico não adequado, o 
que leva muitas vezes a encontrar produtos farmacêuticos arrumados nos corredores, no chão e 
em frente a prateleiras também superlotadas de medicamentos. Este tipo de (des) organização não 
permite fácil mobilidade do pessoal nem rápida identificação do fármaco. 

Também foi possível identificar um número não especificado de fármacos expirados ou prestes a 
expirar. Segundo os técnicos, a nível do Depósito Distrital esta situação é provocada pela Província 
que envia grandes quantidades de fármacos com prazo de validade quase a expirar. O Depósito 
Distrital tem carência de transporte para poder colocar os fármacos nas Unidades Sanitárias de 
forma urgente, o que permitiria, assim, o uso do medicamento com o prazo de validade curto, 
por exemplo, o caso de Nacala Porto. Porque os medicamentos estão expirados, o Distrito não tem 
espaço apropriado para guardá-los e assim são colocados onde seja possível colocar como, por 
exemplo: na varanda do hospital rural ou do depósito, fora do contentor ou nas prateleiras junto dos 
medicamentos não expirados. Como os depósitos funcionam dentro do recinto do hospital rural, que 
não é uma área restrita per si, o risco de roubo dos medicamentos expirados é muito grande, pois, 
para além de estarem fora, estão em grandes quantidades. A pesquisa encontrou produtos expirados 
com mais de 1 ano colocados na varanda. 

Tabela 3. Rácio população/US nas províncias abrangidas pela pesquisa 
Província População #de US no final de 2015 Racio População/US
Sofala 2.048.676 152 13.478
Zambézia 4.802.365 238 20.178

Nampula 5.008.793 215 23.297

Fonte: MISAU | Plano Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a Saúde 2016-2025 | final
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Distribuição
O Depósito Distrital tem a tarefa de gestão do stock existente, de fazer as requisições para a 
Província assim como apoiar a rede distrital de Unidades Sanitárias com requisições, gestão de 
stock e disponibilidade de medicamentos. Os planos são preparados tendo em conta o consumo e as 
requisições das Unidades Sanitárias. 

Mensalmente os técnicos destas Unidades Sanitárias deslocam-se ao Distrito para deixar as fichas 
de stock e levantar medicamentos mediante requisição. Mas verificam-se divergências entre as 
quantidades realmente requisitadas pelos Depósitos Distritais e as que recebem do Depósito 
Provincial, o mesmo acontecendo entre os Depósitos Distritais e as Unidades Sanitárias. 

Não encontrámos motivos que justifiquem as discrepâncias que não sejam a não aplicação da 
fórmula correcta que relaciona o consumo médio mensal e os níveis de stock existente. Encontrámos 
algumas cópias de notas do Distrito enviadas à Província notificando que não recebeu as quantidades 
requisitadas. Quando questionada, a equipe distrital foi unânime em afirmar que, geralmente, 
não recebe o feedback por escrito. Aliás, os depósitos deixaram de ter confiança nos instrumentos 
de quantificação (uso da fórmula) e requisitam quantidades superiores ou inferiores das que 
necessitam, demonstrando falta de informação sobre o que realmente existe e o que vão receber, o 
que provavelmente contribui para as constantes rupturas. 

O depósito não tem plano de distribuição, depende da requisição que vem da Unidade Sanitária 
periférica. As Unidades Sanitárias dependem da visita das equipes de supervisão, do parceiro ou 
da ambulância para aproveitar o transporte e poder trazer os medicamentos. Uma vez por mês a 
enfermeira transporta os medicamentos no “chapa-cem”, aproveitando-se da sua estadia no Distrito 
para a reunião de estatística ou formação. As guias de saída de medicamentos são assinadas algumas 
vezes pelos motoristas das viaturas dos parceiros, da ambulância e do “chapa”. Isto significa que há 
pessoal externo ao sistema de saúde a participar da cadeia de logística dos medicamentos. 

Os valores que resultam da Cobrança e Recuperação 
de Custo nos Depósitos Distritais financiam incentivos 
salariais para funcionários seniores no nível central, 
enquanto os Depósitos Distritais vivem na penúria
Os Depósitos Distritais reclamam que parte dos problemas é derivada da falta de recursos para os 
apetrechar com equipamentos e materiais de trabalho. A crise que abala o País veio exacerbar esta 
falta tremenda de recursos de funcionamento e investimento. Dentro do exercício de planificação 
o Depósito Distrital não tem as necessidades de recursos inscritas e muitos depósitos, porque 
funcionam dentro do recinto hospitalar, dependem do recurso disponibilizado ao Hospital Rural. 

Os Centros de Saúde arrecadam 5 Mt por cada receita médica na farmácia como parte da recuperação 
de custos, ao abrigo do Decreto 4/87 e do Despacho 42/2007 do Ministro de Saúde, datado de 2 de 
Maio, que estabeleceu a taxa única de cobrança de medicamentos para diferentes níveis, e o valor 
arrecadado é transferido em 100% para as contas da CMAM. São contas bancárias indicadas pela 
CMAM como gestor exclusivo das receitas da venda de medicamentos e destinadas unicamente 
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a receber os valores desta receita e depois são agregadas numa conta central gerida directamente 
pela CMAM central. Existem algumas excepções, como os hospitais centrais que podem usar 40% e 
depositam o remanescente (60%) nas contas da CMAM. Esta receita da CMAM não vai ao tesouro, 
isto é, neste momento é gerida fora dos procedimentos do E-SISTAFE e a CMAM justifica que esta 
receita é para complementar o Orçamento do Estado. 

Os Depósitos Provinciais e Distritais olham este procedimento da CMAM com muita desconfiança e 
o consideram sem transparência. A CMAM alega que esta receita serve para complementar aquelas 
áreas em que existe insuficiência financeira (transporte, gestão de armazéns, alfândegas), urgências 
de compra ou despesas que não se podem realizar com o Orçamento de Estado. Mas os Depósitos 
Distritais não sabem explicar por que esta receita não consegue financiar algumas realizações de 
grande impacto como o transporte de medicamentos da Província para o Distrito e do Distrito para 
as Unidades Sanitárias, a manutenção do equipamento informático e resolução dos problemas de 
infiltração das águas pluviais. 

 A exigência dos Distritos por uma maior transparência parece fazer sentido, porque afinal um 
terço da receita (os 5Mt por cada receita médica), segundo as auditorias ao sector, é utilizado como 
incentivo salarial para o pessoal da CMAM central e dos armazéns na Beira e Nampula. Os Depósitos 
Provinciais e Distritais não conseguem tirar proveito deste recurso, quando são eles os responsáveis 
por garantir que os hospitais façam a cobrança e depositem o valor nas contas da CMAM. 

Os recursos disponíveis para medicamentos continuam 
concentrados no nível central
Há para a componente de Medicamentos vários projectos levados a cabo por vários doadores e 
parceiros, mas que não transitam pela CUT e os seus recursos não são captados junto a Contabilidade 
do Sector, o que de certa forma torna impossível relatar os recursos disponibilizados nos diversos 
fundos e projectos para a logística de medicamentos de âmbitos central, provincial e distrital. Aliás 
uma situação recorrente, segundo os relatórios financeiros do MISAU . 

No ano de 2017 os donativos externos (4.434,7 milhões de Meticais) para medicamentos representaram 
42% do total dos Recursos Externos. Quanto a Aplicação de Recursos, os Donativos Externos para 
medicamentos representaram uma realização do orçamento de 2017, o correspondente a 18% da 
Despesa Total (3.990,9 milhões de Meticais). Para 2017 os Recursos do Sector  (Dotação Actualizada) 
atingiram o montante de 29.390,7 milhões de Meticais, cerca de 484,2 milhões de USD, sendo que 
destes, 64% correspondem a recursos internos e os externos correspondem a 36% da dotação. 

Os Recursos do Tesouro representam 94% do total dos Recursos Internos (17.526,8 milhões de 
Meticais) e as Receitas Consignadas e Próprias perfazem 6% do total (1.1188,2 milhões de Meticais). 
Em 2016 a Realização Orçamental (Global) do sector foi de 86% e em 2017 foi 74%, uma realização 
inferior em 8%. Esta situação verificou-se também a nível de execução, sendo que em 2016 foi de 93% 
e em 2017 de 77%, o que pode estar aliado às restrições orçamentais impostas pelo Ministério das 
Finanças junto ao Orçamento do Estado. 
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Em 2017 estiveram sob gestão directa do MISAU 28.276,1 milhões de Meticais (465,8 milhões de 
USD) e toda a componente de medicamentos está concentrada no nível central. A nível de execução a 
componente de Medicamentos (OE, PROSAUDE e Donativos em Espécie Valorizados) representou 
só 69% de Realização Orçamental.

O Gráfico 4 oferece uma visão comparativa da Realização Orçamental da Componente de 
Medicamentos nos últimos 5 exercícios económicos (em MZN e USD), permitindo verificar que em 
2014 o MISAU teve a melhor realização. Em 2015 teve a pior realização em comparação com os anos 
subsequentes, nomeadamente 2016 e 2017. Em 2017 a CMAM teve uma realização de 65%, a pior 
realização do âmbito central em relação às despesas de Funcionamento do OE. 
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O Financiamento e a Realização Orçamental do sector continuam dominados pelo âmbito 
central com um peso de 58,6%, sendo os âmbitos provincial e distrital com os pesos de 25.0% e 
16.3% respectivamente. É importante observar de forma comparativa que o financiamento para a 
Componente de Medicamentos foi sofrendo corrosão nos últimos anos, acompanhando o decréscimo 
do compromisso e desembolsos dos parceiros. Os compromissos em 2017 para o PROSAUDE foram 
os menores da série histórica dos últimos 5 anos: só na PROSAUDE o MISAU perdeu mais de 70 
milhões de Dólares em comparação com os  compromissos mais elevados, verificados em 2014 (98 
milhões de USD) e o compromisso foi de  2017 (27,9 milhões de USD).

Em 2016 a Componente de Medicamentos teve uma realização média de 98%, correspondente a 7.944,9 
milhões de Meticais. Em 2017, apesar de uma Dotação proporcionalmente maior (10.258,6 milhões 
de Meticais), houve decréscimo de 29 pontos percentuais na realização média comparativamente 
ao ano anterior: a realização de 2017 foi de 7.123,8 milhões de Meticais, o que corresponde a uma 
realização média de 69%. A Tabela 6 demonstra que foram executados fundos, para 2017, no montante 
aproximado de 117,4 milhões de USD e os donativos em espécie a serem valorizados correspondem 
a 60 milhões de USD. 

Segundo os relatórios de execução do sector, não é possível verificar se há transferências de recursos 
de nível central do MISAU e do CMAM para os depósitos provinciais e distritais. O mesmo se pode 
observar na dotação para o CMAM, é nosso entender que a despesa para o sector da logística de 
medicamentos devia permitir uma leitura mais específica sobre a característica de despesas que 
entram para a logística farmacêutica. Uma maior descentralização da execução orçamental no nível 
provincial para os depósitos provinciais e distritais poderia facilitar a visualização da priorização na 
despesa do sector em relação à logística farmacêutica. Com a não visualização das receitas próprias e 
consignadas, referentes ao sector da farmácia, não é possível verificar se há crescimento das mesmas 
e se essas mesmas fontes de receitas visam reforçar o financiamento ao Sector da Saúde, em específico 
a disponibilidade de medicamentos na Unidade Sanitária. O CMAM continua a ser um centro de 
custos que apresenta dificuldades técnicas na execução do seu orçamento de forma eficiente e na 
priorização da despesa. E o facto de não ser possível visualizar a despesa do CMAM com os armazéns 
centrais, provinciais e distritais, incluindo o apoio em assistência técnica e outros dos projectos para 
a melhoria da eficiência na componente de medicamentos e logística farmacêutica, cria distorções 
da realidade sobre o recurso investido na implementação do PELF e nos desafios de execução a cada 
nível dos vários intervenientes da cadeia logística no país. 
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Constatações do mapeamento 
realizado nos depósitos distritais
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Província de Sofala 

Distrito de Nhamatanda

   
Fig. 1 e 2. Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Nhamatanda

O Distrito de Nhamatanda é considerado corredor e dista a 100 km da cidade da Beira, capital 
provincial de Sofala, na Estrada Nacional Número 6. O Distrito tem um Hospital Rural que serve a 
população local e de referência para os utentes que vêm transferidos dos hospitais de Gorongosa, 
Maríngue e Chibabava. A sua infra-estrutura comporta serviços, tais como Enfermaria (internamento), 
Consultas Médicas, Bloco Operatório, Maternidade, Serviços de Urgências e tem o recinto hospitalar 

vedado por muro. 

Medicamentos
O Depósito Distrital de Medicamentos recebe com regularidade mensal os medicamentos. 
Actualmente funciona com um técnico de nível superior que é o responsável pelo Depósito Distrital. 
Em 2015, como responsável do depósito havia uma Técnica de Farmácia. 

O responsável pelo Depósito Distrital, para além de desempenhar outras tarefas, faz a gestão do 
depósito, supervisiona as requisições de medicamentos enviadas à Província e é também responsável 
por verificar, conferir e dirigir o armazenamento dos medicamentos que constam da Guia de 
Remessa. Os medicamentos são recebidos com base na requisição que o Distrito efectua à Província. 
Sempre que chegam, os medicamentos são conferidos, comparando o físico com a Guia de Remessa. 
Depois de passar por esse processo, os medicamentos são armazenados e faz-se o seu registo na ficha 
de stock.
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Fig. 3. Ficha de stock

  
Fig. 4  Hospital Rural de Nhamatanda

Tabela 5: Fármacos em falta no dia da visita 

(Depósito Distrital de Nhamatanda)
Nome Farmacêutico Composição 

(em miligramas)

Forma 
Farmacêutica

Duração

da ruptura
Diclofenac 50 mg Comprimidos + 2 Anos
Eritromicina 500 mg Comprimidos 3 Meses
Furosemida 40 mg Comprimidos 6 Meses
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos 7 Meses
Metoclopramina 10 mg Comprimidos 8 Meses
Kanamicina 1g/3 mL Injectável + 2 Anos
Prednisolona 20 mg Comprimidos 1 Ano
Azitromicina 500 mg Comprimidos 1 Ano
Salbutamol 2 mg Comprimidos + 9 Meses
Fluconazol 200 mg Comprimidos + 8 Meses
Expironolactona 25 mg Comprimidos 5 Meses
Furosemida 40 mg Comprimidos 3 Meses
Quinina 300 mg Comprimidos 1 Ano
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Multivitamina 400 U.I Vit D/5mL Xarope + 2 Anos
Complexo B 0.2% Xarope + 2 Anos 
Complexo B 0.2% Comprimidos + 2 Anos
Metformina 500 mg Comprimidos 3 Meses
Loperamida 2 mg Comprimidos + 1 Ano
Gentamicina 20 mg/10 mL Injectável + 9 Meses

Nifedipina 30 mg Comprimidos + 7 Meses
Lidocaína 10% Spray + 4 Meses
Ácido ascórbico

 (Buquivitamina)

5% Injectável + 1 Ano

Ketoconazol 200 mg Comprimidos + 1 Ano
 

Comparando com a pesquisa anterior, de 2015, nos últimos dois anos o Depósito Distrital registou 
com mais frequência rupturas de stock de medicamentos. Na data desta pesquisa o depósito ressen-
tia-se da falta de vários fármacos (ver tabela 5).

Até à data da realização da pesquisa, 22 de Setembro, o Distrito não tinha previsão de quando poderia 
fazer a reposição dos mesmos. Segundo o responsável, o último recebimento de medicamentos foi 
no dia 03 de Setembro de 2017, a última requisição foi enviada à Província no dia 03 de Agosto de 
2017. 

Segundo as autoridades clínicas do Distrito, existem medicamentos que têm maior prescrição médica 
(tabela 6) e são bastante procurados pelos utentes dos serviços sanitários, mas constam da lista de 
alguns fármacos em ruptura nos últimos três meses. 

Tabela 6: Medicamento de maior procura no Distrito de Nhamatanda
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

(em miligramas) 

Forma 
Farmacêutica 

Paracetamol 500 mg Comprimidos
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Ibuprofeno 200 mg Comprimidos
Eritromicina 500 mg Comprimidos
Furosemida 40 mg Comprimidos
Cotrimoxazol 

(Sulfametoxazol + Trimetoprim)

480 mg Comprimidos

Coaterm (Arteméter+Lumefantrina) 120 mg+20mg Comprimidos
Amoxicilina 500 mg Cápsulas
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Penicilina benzatínica 2 400 000 UI Injectável
Complexo B 0.2% Comprimidos
Complexo B 0.2% Xarope
Salbutamol 2 mg Comprimidos

No Hospital Rural de Nhamatanda, porque também serve de referência para outros Distritos, a 
demanda por fármacos é muito grande. Nos últimos três (3) meses, segundo as autoridades clínicas 
de Nhamatanda, o Distrito experimentou falta grave de medicamentos de uso básico (tabela 7) e uma 
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quantidade de fármacos não recebe há mais de 2 anos. No dia da nossa visita (20 de Setembro) não 
havia previsão de reposição.

Tabela 7. Medicamentos de que o Depósito Distrital teve ruptura nos últimos 
três meses (Distrito de Nhamatanda)
Nome 
Farmacêutico

Composição 

em miligramas

Forma 
Farmacêutica

Duração 

da ruptura
Diclofenac 50 mg Comprimidos + 2 Anos
Eritromicina 500 mg Comprimidos 3 Meses
Furosemida 40 mg Comprimidos 6 Meses
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos 7 Meses
Metoclopramina 10 mg Comprimidos 8 Meses
Kanamicina 1g/3mL Injectável + 2 Anos
Prednisolona 20 mg Comprimidos 1 Ano
Azitromicina 500 mg Comprimidos 1 Ano
Salbutamol 2 mg Comprimidos + 9 Meses
Fluconazol 200 mg Comprimidos + 8 Meses
Expironolactona 25 mg Comprimidos 5 Meses
Quinina 300 mg Comprimidos 1 Ano
Multivitaminas 0.2% Xarope + 2 Anos
Complexo B 0.2% Xarope + 2 Anos
Complexo B 0,2% Comprimidos + 2 Anos

Metformina 500 mg Comprimidos 3 Meses

Loperamida 2 mg Comprimidos + 1 Ano
Gentamicina 20 mg/10 mL Injectável 9 Meses
Nifedipina 30 mg Comprimidos + 7 Meses
Lidocaína 10% Spray +4 Meses
Ácido ascórbico (Bu-
quivitamina)

5% Injectável +1 Ano

ketoconazol 200 mg Comprimidos + 1 Ano

Condições de Armazenamento no Depósito Distrital
O Depósito Distrital localiza-se dentro do hospital, logo à entrada do portão principal, no lado 
direito. Na nossa pesquisa de 2015 o mesmo encontrava-se em reabilitação, estando actualmente 
já em funcionamento, apetrechado e com as devidas condições físicas de armazenamento. Isto é, 
foi instalado um aparelho de ar condicionado, a porta gradeada e sem problemas de infiltração de 
água nos períodos chuvosos. As figuras abaixo mostram o momento em que o depósito estava em 
reabilitação e depois da reabilitação.
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Depósito Distrital de Nhamatanda

   
Fig. 5 e 6  Despósito Distrital de Nhamatanda

Distrito do Dondo

Fig. 7  Serviço Distrital de Saúde , Mulher e Acção Social de Dondo

O Distrito do Dondo localiza-se a 20 km da cidade da Beira. Tem um hospital distrital sem condições 
para assumir a categoria de Hospital Distrital. Funciona dentro de um recinto vedado com uma 
rede tubarão. A sua infra-estrutura é composta por blocos de Enfermarias (internamento), Consultas 
Médicas e uma Maternidade com a designação de Centro de Saúde. Segundo a nossa observação 
no local, também funcionam no recinto hospitalar os Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção 

Social.

Fig. 8 Centro de Saúde de Dondo 
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Quanto aos Medicamentos 
Tem como responsável pela gestão do depósito uma Técnica de Farmácia. Segundo a responsável, 
o Distrito do Dondo tem recebido os medicamentos mensalmente, mediante Guia de Remessa. A 
última requisição foi enviada à Província no dia 01 de Agosto de 2017 e até à data em que efectuámos 
a pesquisa, 20 de Setembro, não tinham recebido mais medicamentos. Assim, nos últimos 3 meses o 

Depósito Distrital experimentou ruptura de stock de medicamentos de uso básico.

Tabela 8. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses ou mais (Distrito de Dondo)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Mebendazol 500 mg Comprimidos
Coartem (Arteméter+Lumefantrina)  120 mg + 20 mg Comprimidos
Cloranfenicol 0,5% Gotas oftálmicas
Ranitidina 150 mg Comprimidos
Amlodipina 10 mg Comprimidos
Aciclovir 400 mg Comprimidos
Cloreto de sódio 0,9% (Fr.1000 mL) Injectável
Complexo B 0,2% Comprimidos
Clotrimazol 500 mg Comprimidos vaginais
Quinina 300 mg Comprimidos
Amilorido 5 mg Comprimidos
Kanamicina 1g/3mL Injectável
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos

Um dado importante: durante a nossa pesquisa, a equipe do depósito mencionou que havia casos 
em que os medicamentos eram recebidos com data prestes a expirar, o que era difícil de gerir.

O Depósito Distrital do Dondo viu o seu último recebimento no dia 01 de Agosto de 2017 e não 
recebeu a totalidade de medicamentos que requisitou à Província. Do que recebeu faltavam muitos 
fármacos de maior procura no distrito (veja tabela 9) e o depósito não tinha previsão de quando iria 

recebê-los. 

Tabela 9. Lista de fármacos que o depósito requisitou e não recebeu 

na última remessa da Província (Depósito Distrital de Dondo)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Complexo B 0,2% Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
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Clorfeniramina 2 mg/5mL Suspensão
Ibuprofeno 100 mg/5mL Suspensão
Metildopa 250 mg Comprimidos
Azitromicina 500 mg Comprimidos
Aciclovir 3% Pomada oftálmica
Piridoxina (vit B6) 50 mg Comprimidos
Tetraciclinas 500 mg Cápsulas
Amoxicilina 500 mg Comprimidos
Clotrimazol 1%-30 g Creme
Aminofilina 240 mg/10mL Injectável
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Prednisolona 50 mg/10 mL Injectável
Atenolol 50 mg Comprimidos
Omeprazol 20 mg Cápsulas
Hidroclorotiazida + Amilorido 50 mg + 5 mg Comprimidos
Ranitidina 150 mg Comprimidos
Bisacodil 5 mg Comprimidos

Condições de armazenamento dos medicamentos
Na pesquisa anterior identificavam-se problemas graves relacionados com o mau armazenamento 
dos medicamentos e falta de condições logísticas do Depósito Distrital (como, por exemplo, o 
aparelho de ar condicionado que não funcionava devidamente e má qualidade da iluminação e, 
por vezes, iluminação inexistente). As autoridades locais levaram a sério as nossas constatações e 
nesta pesquisa encontramos um depósito com melhorias significativas: maior destaque vai para a 
montagem de um aparelho de ar condicionado funcional, uma iluminação adequada e o problema 
de infiltração de água resolvido.

No entanto, o depósito do hospital apresenta uma situação de mau condicionamento dos 
medicamentos, além de uma organização deficiente; o Ar Condicionado não funciona há 
sensivelmente 2 meses, segundo o responsável pelo depósito da farmácia do hospital. A equipe da 
farmácia hospitalar informou que o problema era do conhecimento da Direcção do Hospital e que, 

entretanto, tinha prometido solucioná-lo dentro em breve. 

  
Fig. 9 e 10 Situação Depósito Distrital do Dondo 
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Distrito de Gorongosa

Fig 11 Centro de Saúde de Gorongosa

O Distrito de Gorongosa localiza-se aproximadamente a 200 km da cidade capital, Beira. Possui um 
centro de saúde na vila-sede que serve de referência para o Distrito e oferece serviços de Maternidade, 

Internamento, Consultas e Pediatria. A pesquisa foi efectuada no dia 26 de Setembro de 2017.

Quanto aos Medicamentos
Actualmente o Depósito Distrital funciona com 2 técnicos farmacêuticos de nível médio, todos com 
domínio do uso do sistema informático, segundo nos garantiu o responsável. 

O responsável pelo depósito deu a conhecer o funcionamento do depósito, referindo-se que recebe 
os medicamentos mensalmente na base das guias enviadas à Província, mas lamentou a falta de 
muitos medicamentos.

Durante a nossa pesquisa ao Depósito Distrital, foi notória a presença de kits de medicamentos no 
chão e falta de paletas para proteger as caixas de medicamentos. Segundo o responsável do depósito, 

esta situação de falta de condições é do conhecimento da Direcção e estão a trabalhar para melhorá-la. 

 
Fig. 12 e 13 Depósito Distrital de Gorongosa

Segundo o pessoal afecto ao Depósito Distrital de Gorongosa, além de experimentar casos de ruptura 
de stock nos últimos 3 meses (ver Tabela 10), também recebe aviamentos de medicamentos com 
prazos curtos de validade, quase a expirar, o que de certa forma tem dificultado a sua gestão correcta. 
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Por exemplo, o Depósito Distrital teve ruptura de Parazequantil por um período de 6 meses; passado 
esse tempo, no dia 07 de Agosto (2017), o depósito recebeu Parazequantil com prazo que expirava 
a 30 de Outubro de 2017. Segundo o pessoal do depósito, a quantidade recebida não era possível 
ser consumida em menos de 2 meses, de modo que grandes quantidades do medicamento foram 

inutilizadas. 

Tabela 10. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura de stock nos 
últimos três meses ou mais (Distrito de Gorongosa)
Nome 

Farmacêutico 

Composição em 
miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Metronidazol 250 mg Comprimidos

Tetraciclina 500 mg Cápsulas
Aminofilina 240 mg/2 mL Injectável
Fansidar (Sulfadoxina + Piri-
metamina)

25 mg + 500 mg Comprimido

Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Metildopa 250 mg Comprimidos
Complexo B 0,2% Comprimidos
Nistatina 100.000 U.I Comprimidos vaginais
Prednisolona 50 mg/10 mL Injectável

Segundo o Técnico responsável pelo Depósito Distrital, a última requisição foi enviada à Província no 
dia 01 de Agosto de 2017 e tiveram o último recebimento em 01 de Setembro de 2017. Da requisição 

enviada à Província também não receberam todos os medicamentos requisitados (ver tabela 11).

Tabela 11. Lista de fármacos que o depósito requisitou e não recebeu 

na última remessa da Província (Depósito Distrital de Gorongosa)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 
Farmacêutica 

Metronidazol 250 mg Comprimidos
Quinina 300 mg Comprimidos
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Artesunato + Amodiaquina 100 mg + 270 mg Comprimidos
Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) 100 mg Comprimidos
Ceftriaxona 1g/4 mL Injectável
Multivitamina 400 U.I Vit D/5 mL Xarope

Cloranfenicol 0,5%-10 mL Gotas oftálmicas 

Aminofilina 240 mg/10 mL Injectável
Omeprazol 20 mg Cápsulas
Petidina 100 mg/2 mL Injectável
Tramadol 100 mg/2 mL Injectável
Diclofenac 50 mg Comprimidos
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Amoxicilina 500 mg Cápsulas
Eritromicina 500 mg Comprimidos
Tetraciclina, hidrocloreto 500 mg Cápsula 
Metoclopramina 10 mg Comprimidos
Coartem (Artemeter + Lumefantrina)  120 mg + 20 mg Comprimidos
Complexo B 0,2% Comprimidos 
Cloranfenicol 250 mg Cápsula 

Distrital de Caia

Fig. 14 Hospital Distrital de Caia

No dia 26 de Setembro de 2017 a equipe de pesquisa escalou o Distrito de Caia, tendo efectuado 
visita ao Hospital Distrital de Caia que se localiza na Província de Sofala. Distando mais de 300 
km da cidade da Beira, é uma Unidade Sanitária que oferece serviços de Maternidade, Cirurgia, 
Laboratório, Consultas Internas e Externas e uma Farmácia Hospitalar. O hospital possui muro de 
vedação e tem infraestruturas em bom estado de conservação. O hospital conta com um Técnico 
Superior de Farmácia que desempenha também as funções de responsável do Depósito Distrital. 

Segundo a informação obtida pela nossa equipe de pesquisa, nos últimos meses a logística de 
medicamentos registou melhorias, pois recebe com regularidade os kits de medicamentos, ao passo 
que no passado o Distrito poderia ficar mais de 45 dias sem receber nenhum Kit da Província. 

Mas esta melhoria não estancou a ruptura de stock de medicamentos nos últimos dois anos. 
Nos últimos três meses anteriores à nossa visita o Distrito experimentou rupturas de stock de 

medicamentos essenciais, como ilustra a tabela 12. 

Tabela 12. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura de stock 

nos últimos três meses ou mais (Depósito Distrital de Caia)
Nome 
Farmacêutico 

Composição 

em miligrama

Forma 

Farmacêutica 

Duração 

da ruptura
Complexo B 0,2% Comprimidos + 6 Meses
Metronidazol 250 mg Comprimidos 3 Meses
Kanamicina 1 g/3 ml Injectável 5 Meses
Nistatina 100.000 U.I Comprimidos vaginais 2 Semanas
Amoxicilina 500 mg Cápsulas 2 Meses
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Cloranfenicol 250 mg Cápsulas + 9 Meses
Digoxina 0,25 mg Comprimidos 3 Meses
Metronidazol 200 mg/5 ml Suspensão 2 Meses
Amoxicilina 500 mg Cápsulas 3 Meses
Mebendazol 100 mg Comprimidos 4 Meses
Furosemida 40 mg Comprimidos 2 Meses
Cloreto de sódio 500 ml (0,9%) Injectável 2 Semanas
Tetraciclina 1% - 4 g Pomada oftálmica 1 Semana
Cloranfenicol 0,5% - 10 mL Gotas oftálmicas + 3 Meses

Aciclovir 3% - 4,5 g Pomada 4 Meses

A última requisição de medicamentos foi enviada à Província no dia 05 de Agosto de 2017 e o 
Depósito Distrital recebeu a última remessa de medicamentos no dia 04 de Setembro de 2017. Do 
que requisitou à Província na remessa de 04 de Setembro de 2017 o Distrito não chegou a receber 

vários fármacos, conforme ilustra a tabela 13.

Tabela 13. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo a 
última requisição enviada e que não chegou a receber até à data da nossa visita 
(Depósito Distrital de Caia)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Nistatina 100.000 U.I Comprimidos vaginais
Metronidazol 500 mg/100 mL Injectável
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Paracetamol 500 mg Comprimidos 
Paracetamol 120 mg/5 mL Suspensão
Coartem (Artemeter + Lumefantrina)  120 mg + 20 mg bl 4x6 Comprimidos
Cloranfenicol 250 mg Cápsula
Digoxicina 0,25 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Amoxicilina 500 mg Cápsulas
Mebendazol 100 mg Comprimidos
Furosimida 40 mg Comprimidos
Cloreto de sódio (0,9%) 500 mL Injectável

Amoxicilina 500 mg Cápsulas
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Condições de armazenamento dos medicamentos

Fig. 15 e 16 Condições de armazenamento dos medicamentos no Depósito Distrital

Contrariamente a outros depósitos visitados na Província de Sofala, o Depósito Distrital de 
Medicamentos de Caia continua a ostentar, como há dois anos, as melhores condições de 
armazenamento de medicamentos. Tem o maior edifício e encontra-se em melhores condições (sem 
rachas nas paredes). Possui aparelho de ar condicionado funcional e porta gradeada. 
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Província da Zambézia

Fig. 17  Hospital de distrital de Mopeia

Distrito de Mopeia
O Distrito de Mopeia localiza-se a sudoeste da Província da Zambézia, aproximadamente a 100 
km da capital provincial, a cidade de Quelimane. A ligação é feita por uma estrada asfaltada, 
possibilitando, assim, uma melhor ligação na transferência de e para o Hospital Provincial. O 
Hospital Distrital de Mopeia serve como hospital de referência no Distrito e oferece vários serviços, 
tais como: Maternidade, Consultas Externas e Internas e Internamento.

O Hospital Distrital de Mopeia, como referenciado há dois anos, carece de melhores condições 
em termos de infra-estrutura de modo a fazer valer a designação de hospital de referência a nível 
do Distrito. As condições do laboratório continuam muito más. Como referenciado há dois anos, 
encontramos o laboratório sem stock de sangue, sem ar condicionado, geleira sem condições para 

uso apropriado e o espaço de funcionamento do laboratório apresenta condições desastrosas.

Quanto ao Depósito Distrital
O Depósito Distrital funciona com um Técnico de Farmácia e, segundo a equipe local, o depósito 
recebe medicamentos da Província de forma trimestral e não mensal como tem acontecido noutros 
distritos, apesar do envio da requisição à Província acontecer de forma mensal. Procurámos saber 
da razão do abastecimento trimestral, mas a equipe local não conseguia justificar e remetia-nos 
para a Província. Esta mesma situação foi questionada em 2015 e também a equipe do depósito não 
conseguiu dar uma resposta satisfatória. 

Nos últimos 3 meses o depósito teve ruptura de alguns medicamentos de uso básico, como ilustra 

a tabela 14, aliás uma ruptura que prevalecia até ao dia da nossa pesquisa, 27 de Setembro de 2017.
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Tabela 14. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses (Distrito de Mopeia)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 
Farmacêutica 

Duração da 
ruptura

Complexo B 0,2% Comprimido + 9 Meses
Hidroxicobalamina Acetato 

(Vit B12)

1 mg/mL Injectável + 9 Meses

Eritromicina 500 mg Comprimidos 2 Meses
Metildopa 250 mg Comprimidos 3 Meses
Preservativo feminino NA Preservativo + 9 Meses
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável + 9 Meses
Metronidazol 250 mg Comprimidos 3 Meses
Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável 2 Meses

Ácido Fólico 5 mg Comprimidos 3 Meses
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos 3 Semanas
Aminofilina 100 mg Comprimidos 4 Semanas
Ciprofloxacina 500 mg Comprimidos 2 Semanas
Fansidar (Sulfadoxina + Pirimetami-
na)

500 mg+25 mg Comprimidos 2 Meses

Gentamicina 20 mg/2 mL Injectável 3 Meses
Azitromicina 500 mg Comprimidos 1 Mês
Mebendazol 500 mg Comprimidos 3 Meses
Praziquantel 600 mg Comprimidos 2 Meses
Amilorido 5 mg Comprimidos 1 Mês
Aciclovir 400 mg Comprimidos 9 Meses

A última requisição foi enviada à Província no dia 04 de Agosto de 2017 e o Distrito teve o último 
recebimento no dia 04 de Agosto de 2017. Desse recebimento uma grande parte de fármacos de 
uso básico não foi enviada ao Distrito e as Unidades Sanitárias locais experimentam ruptura, como 

ilustra a tabela 15. 

Tabela 15. Fármacos e outros insumos que o Depósito Distrital esperava receber, 
segundo a última requisição enviada e que não chegou a receber 

até à data da nossa visita (Distrito de Mopeia)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 
Farmacêutica 

Paracetamol 500 mg Comprimidos
Coartem (Artemeter + Lumefantrina)  120 mg + 20 mg Comprimidos
Cotrimoxazol (Sulfametazol + Trime-
toprim)

480 mg Injectável

Cotrimoxazol (Sulfametazol + Trime-
toprim)

240 mg/5 mL Suspensão 

Kanamicina 1g/3mL Injectável
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Metformina 500 mg Comprimidos 
Glibenclamida 5 mg Comprimidos
Betametasona dipropionato 0,1% - 30g Pomada
Betametasona dipropionato 0,1% - 30g Creme
Nistatina 100.000 U.I Comprimidos vagi-

nais

Duovir (Lamivudine, Zidovudine e Nevira-
pine)

150 mg/300mg/200 mg Comprimidos

Cloranfenicol 250 mg/5 mL Suspensão 
Butilescopolamina 10 mg Comprimidos
Carbamazepina 200 mg Comprimidos
Loperamida 2 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Testes UNI-GOLD NA NA
Testes rápidos de sífilis NA NA

O Depósito Distrital está localizado no recinto do hospital rural e conta com um Técnico Médio de 
Farmácia que é também responsável pelo depósito e pela farmácia do hospital. Enquanto o Depósito 
Distrital tem ar condicionado, porta gradeada e uma geleira funcionando em pleno, o mesmo não se 
pode dizer da farmácia hospitalar. Devido a problemas de segurança na farmácia do hospital e com 
vista a evitar roubos, o hospital adoptou um sistema de controlo dos medicamentos mais procurados 

(ver tabela 16) e garantir que não ficam expostos na farmácia.

Tabela 16. Medicamentos mais procurados e de maior controle
Nome 
Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Diazepam 10 mg/2 mL Injectável
Fenobarbital 15 mg Comprimidos
Fenitoina 250 mg/5 mL Injectável
Fenobarbital 100 mg Comprimido

Distrito de Morrumbala

Fig. 18 Hospital Rural de Morrumbala
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O Distrito de Morrumbala localiza-se a sudoeste da Província da Zambézia, há mais de 100 km da 
cidade capital (Quelimane). A ligação rodoviária entre o Distrito e a capital provincial é feita por 
uma estrada não asfaltada, vulgo terra batida, dificultando, assim, a transferência de pacientes para 
o Hospital Provincial da Zambézia e de Mopeia para Morrumbala. O Hospital Rural de Morrumbala 
oferece os seguintes serviços: Maternidade, Bloco Operatório, Depósito do Hospital de Medicamento, 
Consultas Externas e Internas. Tem servido como referência aos pacientes que vêm transferidos do 
Hospital Distrital de Mopeia.  

Depósito Distrital de Medicamentos 
O Depósito Distrital está localizado no recinto do hospital rural e contrariamente à pesquisa 
conduzida em 2015, quando o depósito contava com um técnico médio, em 2017 já contava com um 
Técnico Superior de Farmácia que é também responsável pelo depósito no distrito. Segundo a nossa 
constatação no local, no dia 28 de Setembro de 2017, o Depósito recebe medicamentos com uma 
periodicidade mensal. O responsável do depósito garante o envio da requisição à Província e faz a 
verificação dos medicamentos através da Guia de Remessa e da Ficha de Stock. 

Nos últimos três meses o Depósito Distrital experimentou situações de ruptura de stock de 

medicamentos de uso básico, conforme ilustra a tabela 17.

Tabela 17. Lista de Fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura nos últimos 
três meses (Distrito de Morrumbala)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Penicilina procaína 3 000 000 U.I Injectável
Penicilina benzatínica 2 400 000 U.I Injectável
Paracetamol 500 mg Comprimidos 
Paracetamol 120 mg/5 mL Suspensão
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Indometacina 25 mg Comprimidos
Furosemida 40 mg Comprimidos
Aciclovir 400 mg Comprimidos
Fluconazol 200 mg Cápsula
Nifedipina 30 mg Comprimidos

O depósito enviou a última requisição à Província no dia 3 de Agosto de 2017 e a última remessa de 
medicamentos da Província aconteceu no dia 5 de Setembro de 2017. O Depósito Distrital também 
não viu as suas necessidades satisfeitas no que concerne à última requisição enviada à Província, 
como ilustra a tabela 18.
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Tabela 18. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo a 
última requisição enviada e que não chegou a receber até à data da nossa visita 
(Distrito de Morrumbala)
Nome Farmacêutico Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Nitroglicerina 0.5 mg Comprimidos
Paracetamol 500 mg Comprimidos 
Enalapril 5 mg Comprimidos
Furosemida 40 mg Comprimidos
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Aciclovir 400 mg Comprimidos
Fluconazol 200 mg Cápsula  
Nifedipina 30 mg Comprimidos
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Penicilina Procaína 3 000 000 U.I Injectável
Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável

Condições de armazenamento de medicamentos

 
Fig. 19 e 20 Condições de armazenamento de medicamentos no Depósito Distrital

Segundo o técnico responsável, o depósito enfrenta problemas de armazenamento visto que uma das 
portas não oferece boas condições, facilitando, assim, a penetração da água das chuvas, criando 
humidade aos medicamentos aí presentes. Esta situação é a mesma encontrada em 2015, não se 

registaram mudanças em termos de reabilitação e criação de condições de armazenamento. 
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Distrito de Mocuba

 
Fig. 21  Hospital Rural de Mocumba

Mocuba dista aproximadamente a 100 km da cidade de Quelimane. O Hospital Rural de Mocuba 
oferece serviços como Consultas Externas e Internas, Internamento, Maternidade, Bloco Operatório 
e Farmácia Hospitalar. O Hospital Rural também serve de referência para os Distritos circunvizinhos 
de Mocuba.

Depósito Distrital de Medicamentos
O Depósito Distrital de Medicamento de Mocuba recebe, segundo o farmacêutico, medicamentos 
com uma regularidade mensal, referindo-se que o Distrito usa uma base de dados electrónica para a 
gestão de stock, mas a distribuição para as Unidades Sanitárias é realizada via Fichas de Requisição e 
Guias de Remessa de modo a controlar as saídas e entradas dos medicamentos. Esta mesma situação 
foi reportada em 2015. Como nos referimos na pesquisa anterior, desde 2013 o Depósito Distrital 
passou a usar o controlo de stock via electrónica. Nos últimos três meses anteriores à nossa visita 
efectuada no dia 29 de Setembro de 2017, o Distrito experimentou situações de ruptura de stock de 
medicamentos (tabela 19) e até à data da nossa visita o Depósito ainda experimentava ruptura de 

stock dos mesmos fármacos.

Tabela 19. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses (Distrito de Mocuba)
Nome 

Farmacêutico 

C o m p o s i ç ã o 
em miligramas

Forma 
Farmacêutica 

Tempo 

de ruptura
Ciprofloxacina 500 mg Comprimidos 2 Semanas
Ácido Nalidíxico 500 mg Comprimidos 2 Meses
Complexo B 0,2% Comprimidos + 9 Meses
Ibuprofeno 100 mg/5 mL Suspensão 3 Meses
Prednisolona 20 mg Comprimidos 2 Meses
Clotrimazol 100 mg Ovo vaginal + 4 Meses
Aciclovir 250 mg Injectável 3 Meses
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Gentamicina 3% Gota oftálmica + 6 Meses
Clorfeniramina 2 mg/5 mL Xarope 6 Meses
Metronidazol 200 mg/5 mL Suspensão 2 Meses
Quinina 300 mg Comprimidos 4 Meses
Piridoxina (vitB6) 50 mg Comprimidos 6 Meses
Fansidar (Sulfodoxina + Piri-
metamida)

500 mg + 25 mg Comprimido + 4 Meses

Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável 3 Meses
Glibenclamida 5 mg Comprimidos + 2 Semanas

O Depósito Distrital enviou a última requisição à Província no dia 01 de Setembro de 2017 e viu o seu 
último recebimento acontecer no dia 01 de Agosto de 2017. Neste recebimento alguns medicamentos 

que constavam da requisição não constavam da Guia de Remessa que chegou ao Distrito (tabela 20).

Tabela 20. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo a 
última requisição enviada e que não chegou a receber até à data da nossa visita 
(Distrito de Mocuba)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Misoprostol (Citotex misoprostol) 200 ug Comprimidos
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Glibenclamida 5 mg Comprimidos
Ibuprofeno 200 mg Comprimidos
Aspirina 500 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável
Cotrimoxazol (Sulfametazol + Trime-
toprim)

480 mg Comprimidos

Furosemida 40 mg Comprimidos
Leite terapêutico 400 g Pó
Ferro de dextrano 100 mg/2 mL Injectável
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos
Ácido Nalidíxico 500 mg Comprimidos 
Prednisolona fosfato de sódico 20 mg/100 mL Injectável
Glicose 30% Injectável
Tetraciclina, Hidrocloreto 500 mg Cápsula 
Aciclovir 400 mg Comprimidos

Condições de armazenamento
Em 2015 o Depósito Distrital apresentava problemas de infiltração de água provocado pelo mau 
funcionamento do aparelho de ar condicionado que deixava escapar água para o interior do depósito. 
Também o edifício tinha rachas que provocavam infiltrações de águas pluviais e deixava o chão 
inundado. Nesta última visita a situação tinha melhorado substancialmente, o que deixava o pessoal 
do depósito com melhores condições para armazenar os medicamentos.  
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Fig. 22  Condições de armazenamento Depósito do Distrito de Mocumba

Distrito do Alto Molócue

Fig. 23 Hospital Rural de Alto Molócue

O Distrito de Alto Molocué localiza-se a 336 km a norte da cidade capital, Quelimane. A sua 
proximidade com Nampula, cerca de 200 km, faz com que o Hospital Rural de Alto Molócue transfira 
os seus doentes para o Hospital Central de Nampula por se encontrar mais próximo. O hospital 
rural oferece serviços de Maternidade, Bloco Operatório, Consultas Externas e Internas e Casa Mãe 
Espera. Não possui muro de vedação. O Depósito Distrital funciona com 2 Técnicos de Farmácia de 

nível médio, sendo um deles o responsável pelo depósito.
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Fig 24. Condições de armazenamento Depósito do Distrito de Alto Molócue

Medicamentos
O Depósito Distrital de Medicamentos localiza-se dentro do recinto hospitalar, mas num edifício 
independente. Segundo apurámos na nossa visita, efectuada no dia 29 de Setembro de 2017, as 
requisições de medicamentos são enviadas mensalmente à Província e esta faz a remessa mensal. 
Nos últimos 3 meses o depósito experimentou situações de ruptura do stock de medicamentos 
(tabela 21) e a mesma prevalecia até à data da realização da nossa pesquisa no Distrito.

Tabela 21. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses (Distrito do Alto Molocué)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Testes de Sífilis NA NA
Eritromicina 500 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Fansidar (Sulfodoxina + Piri-
metamida)

500 mg+25 mg Comprimidos

Sal Ferroso com Ácido fólico 
(Sulfato Ferroso+ ácido fóli-
co)

90+1 mg Comprimidos

Lidocaína 10% Spray
Prednisolona 20 mg Comprimidos
Lactato de Ringer Fr. 1000 mL Injectável
Aciclovir 400 mg Comprimidos
Ketoconazol 2%-30g Creme
Ketoconazol 200 mg Comprimidos
Quinina 300 mg Comprimidos
Multivitamina Xarope 40 U.I.Vit D/5Ml-Fr Xarope
Piridoxina 50 mg Comprimidos
Aminofilina 250 mg/mL Injectável
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A última requisição foi mandada à Província no dia 28 de Maio de 2017 e viram o seu último recebimento 
no dia 13 de Setembro de 2017. Porém, o Distrito não chegou a receber todos os medicamentos 

solicitados na última requisição, conforme ilustra a tabela 22.

Tabela 22. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo a 
última requisição enviada e que não chegou a receber até à data da nossa visita (Dis-
trito do Alto Molocué)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Eritromicina 500 mg Comprimidos
Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável
Cloranfenicol 250 mg Cápsula 
Ácido Naldíxico 500 mg Comprimidos 
Ketoconazol, 200 mg Xarope
Betametazona 0,1%-30 g Pomada
Mentol-salicilato de metilo 20 g Pomada
Clotrimazol 1%-30 g Creme 
Clorfeniramina 2 mg/5 ml-Fr. 125 mL Xarope
Gentamicina, sulfato 80 mg/2 mL Injectável
Tiopenteno 1 g/20 ml Injectável
Multivitamina, 0,2% Suspensão
Paracetamol 500 mg Comprimidos
Ibuprofeno 100 mg/5 ml Suspensão
Amoxicilina +ácido clavulânico 500 mg + 125 mg Comprimidos 
Paracetamol 120 mg/5 mL Suspensão

Condições de armazenamento
O Depósito Distrital de Medicamento do Alto Molócue enfrenta certos problemas de infiltração de 
águas pluviais, criando, assim, grande constrangimento na gestão dos medicamentos, segundo o 
responsável pelo depósito daquela Unidade Sanitária. A farmácia do hospital e o depósito partilham 
o mesmo espaço, criando transtornos na gestão dos medicamentos. A falta de espaço suficiente 
para o armazenamento dos medicamentos faz com que esta maior unidade sanitária funcione sem 
depósito, contrariando, assim, a sua elevação a hospital rural.
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Província de Nampula

Distrito de Monapo

Fig. 26 Centro de Saúde de Monapo

O Distrito de Monapo localiza-se a mais de 100 km do Hospital Central de Nampula. Possui um 
hospital rural sem muro de vedação, uma pintura que não o identifica como um hospital, tem 
características de centro de saúde. Oferece serviços de Maternidade, Bloco Operatório, Consultas 
Externas e Internas, Internamento e um Depósito de Medicamentos

Depósito Distrital de Medicamentos
O Depósito Distrital de Medicamentos de Monapo funciona com dois técnicos médios de 
Farmácia. Dista a 2 km do Hospital Rural devido à exiguidade de espaço de armazenamento 
no recinto onde funciona o Hospital Rural.

 Quanto aos medicamentos
As requisições são enviadas à Província com periodicidade mensal e as Guias de Remessa 
também chegam com periodicidade mensal. Nos últimos 3 meses o depósito experimentou 
ruptura de stock de medicamentos (tabela 23) que prevalecia até à data em que foi efectuada 
a pesquisa, dia 02 de Outubro de 2017. 
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Tabela 23. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses (Distrito de Monapo)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Metildopa 250 mg Comprimidos
Latato de Ringer 1000 mL Injectável
Gentamecina 0.3% - Fr. 10 mL Gotas oftálmicas
Cloranfenicol 250 mg/5 ml Suspensão
4 FDC (Rifampicina etambuto) 150 mg + 75 mg +400 mg + 275 

mg 
Comprimidos

Hidróxido de Magnésio 425 mg/5mL Suspensão 
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Artesunato 100 mg Comprimido
Amoxicilina + ácido clavulânico 500 mg+125 mg Comprimido
Kanamicina 1 g/3 ml Injectável
Furosemida 40 mg Comprimidos
Multivitamina 400 U.I Vit D/5 mL Xarope
Amoxicilina 250 mg/5 mL - Fr. 100 mL Suspensão 

O Depósito Distrital enviou a última requisição de medicamentos à Província no dia 13 de Agosto 
de 2017 e o último recebimento aconteceu no 15 de Setembro de 2017. Nesta última recepção alguns 
medicamentos que constavam da requisição enviada à Província não constavam da última Guia de 
Remessa que chegou ao Distrito (tabela 24).

Tabela 24.  Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo 
a última requisição enviada e que não tinha chegado até à data da nossa visita 

(Distrito de Monapo)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
4DFC (Rifampicina etambulo) -150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 

mg
Comprimidos

 Salbutamol 2mL Comprimidos
Metronidazol 200 mg/5 mL Suspensão
Loperamida 2 mg Comprimidos
Aciclovir 50 mg Creme
Aciclovir 400 mg Comprimidos
Hidróxido do Alumínio 500 mg Comprimidos
Digoxina 0,25 mg Comprimidos
Ciprofloxacina 500 mg Comprimidos
Bisacodil 5 mg Comprimidos
Ranitidina 150 mg Comprimidos
Fenoximetilpenicilina 500 mg Comprimidos
Bisacodil 5 mg Comprimidos
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Existem alguns medicamentos de maior controlo de modo a evitar roubo como:

Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Diazepam 10 mg/2 mL Injectável
Morfina sultato 10 mg/mL Injectável
Fenobarbital 200 mg/2 mL Injectável
Petidina 100 mg/2 mL Injectável
Fenitoína 250 mg/5 mL Injectável

Condições de armazenamento
Na pesquisa que realizámos em 2015 o depósito não tinha condições de organização dos medicamentos, 
pois encontrámos várias pilhas de medicamentos espalhados no chão e sem nenhuma organização 
lógica e segura. Nesta presente pesquisa não vimos melhorias substanciais, quando comparado com 
o relatado na pesquisa de 2015, pois as condições de armazenamento continuam precárias e edifício 
com problemas de infiltração das águas pluviais, agravando-se a situação de 2015. Segundo os 
responsáveis do depósito, o assunto é do conhecimento da direção de serviços no distrito e aguardam 
por recursos para reabilitar e providenciar material para a melhor organização dos fármacos. 

 

Fig. 26 e  27 Condições de armazenamento Depósito do Distrito de Monapo

Distrito de Murrupula

Fig. 28 Centro de Saúde de Murrupula
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Dista a 80 km do Hospital Central de Nampula e da cidade capital. O Centro de Saúde de Murrupu-
la funciona como a unidade sanitária de maior referência no Distrito. A unidade sanitária não tem 

muro de vedação. Oferece serviços de Maternidade e Enfermaria para Internamento e Farmácia.

Quanto ao Depósito Distrital
O Depósito Distrital funciona dentro do edifício do Centro de Saúde de Murrupula e conta com um 
Agente de Farmácia que também assume as funções de Responsável do Depósito. O Distrito faz 
requisições mensais à Província e também recebe as remessas da Província com uma periodicidade 
mensal. O depósito conta com um sistema informático de gestão de stock. Nos últimos 3 meses o 

depósito teve ruptura de stock de medicamentos de uso básico, conforme ilustra a tabela 25.

Tabela 25. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura 

nos últimos três meses (Distrito de Murrupula)
Nome

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma 

Farmacêutica 
Quinina 600 mg/2 mL Injectável
Eritromicina 500 mg Comprimidos
Aminofilina 100 mg Comprimidos
Piridoxina 50 mg Comprimidos
Ketoconazol 200mg Comprimidos
Multivitamina 400 U.I Vit D/5mL Xarope 
Tetraciclina, hidrocloreto 500 mg Cápsula 
Furosemida 40 mg Comprimidos
Prednisolona 20 mg Comprimidos 
Artesunato 100 mg Comprimidos
Cloranfenicol 250 mg Cápsula 
Paracetamol 500 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos

O Distrito enviou a última requisição à Província no dia 3 de Agosto de 2017 e teve o seu último 
recebimento no dia 2 Setembro de 2017. Até à data da nossa pesquisa, efectuada no dia 03 de Outubro 

de 2017, o Distrito ressentia-se da falta de alguns medicamentos de uso básico (tabela 26). 

Tabela 26. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo a 
última requisição enviada e que não tinha recebido até à data da nossa visita (Distrito 
de Murrupula)
Nome Farmacêutico Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Digoxina 0,25 mg Comprimidos
Enalapril 5 mg Comprimidos
Bustilescopolamina 10 mg Comprimidos 
Butilescopolamina 20 mg/ml Injectável
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Difenoxilato e Atropina 2,5 mg + 0,025 mg Comprimido 
Eritromicina 500 mg Comprimidos

Aminofilina 240 mg/10 mL Injectável
Piridoxina 50 mg Comprimidos
Ketoconazol 200 mg Comprimidos
Multivitamina 400 U.I Vit D/5mL Xarope 

Condições de armazenamento
Contrariamente aos achados da pesquisa anterior (em 2015), quando o Distrito apresentava 
condições impróprias para armazenamento, tais como falta de espaço suficiente de armazenamento 
e aparelho de ar condicionado avariado, nesta pesquisa encontramos um depósito com melhorias 
no armazenamento através do uso de depósitos apropriados para armazenar os medicamentos e o 

aparelho de ar condicionado funcionando. 

  Fig. 
29 e 30 Condições de armazenamento Depósito do Distrito de Murrupula

Distrito de Meconta

Fig. 31 Governo do Distrito Meconta Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social

O Distrito de Meconta dista a 85 km da cidade de Nampula. O Centro de Saúde de Meconta, que é 
a unidade hospitalar de referência no Distrito, fornece serviços tais como Pediatria, Maternidade, 
Internamento, Farmácia Hospitalar, Laboratório, TARV, Consultas Internas e Externas. A pesquisa 
foi efectuada no dia 03 de Outubro de 2017.
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Medicamentos
O Depósito Distrital de Medicamentos localiza-se dentro do recinto do Centro de Saúde de Meconta 
e funciona com 4 Técnicos Médios de Farmácia, sendo que um assume as funções de Responsável 
pelo Depósito. Em 2015 o Distrito funcionava com 1 só técnico médio de farmácia. O Distrito tem 
enviado as requisições com regularidade mensal, assim como as remessas da Província são mensais. 
Nos últimos três meses o Distrito experimentou ruptura do stock de medicamentos, conforme ilustra 
a tabela 27.

Tabela 27. Lista de fármacos de que o Depósito Distrital teve ruptura nos últimos três 
meses (Distrito de Meconta)
Nome 

Farmacêutico 

Composição 

em miligramas

Forma Farmacêutica 

Tetraciclina 500 mg Cápsula 
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Penicilina G 10.000.000 UI Injectável
 Quinina  300 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Diclofinac 50 mg Comprimidos
Metocoplamida 10 mg/2 mL Injectável
Prometazina 10 mg Comprimidos
Prometazina 50 mg/2 mL Injectável
Butilescopolamina 10 mg Comprimidos
Cloranfenicol 250 mg Cápsula 
Prednisolona 5 mg e 20 mg Comprimidos 
Prednisolona 50 mg/10 mL Injectável

Durante a nossa pesquisa, efectuada no dia 03 de Outubro de 2017, o Distrito informou que a última 
requisição enviada à Província fora a 01 de Agosto de 2017 e que o seu último recebimento tinha 
ocorrido no dia 04 de Setembro de 2017. 

Na requisição que foi enviada em Agosto de 2015 o Depósito Distrital não chegou a receber todos os 
medicamentos, conforme aliás atesta a Guia de Remessa. Assim, o Distrito ressentiu-se da falta de 

alguns medicamentos de uso básico, conforme ilustrado na tabela 28.

Tabela 28. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo 
a última requisição enviada e que não tinha recebido até à data da nossa visita 

(Distrito de Meconta)
Nome Farmacêutico Composição em 

miligramas
Forma Farmacêutica 

Coartem (Artemeter + Lumefantrina)  120 mg+20 mg Comprimidos
Complexo B 0,2% Comprimidos 
Multivitaminas 400 U.I Vit D/5mL Xarope
Metocopramida 10 mg/2 mL Injectável
Prednisolona 50 mg/10 mL Injectável
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Aspirina 500 mg Comprimidos 
Glibenclamida 5 mg Comprimidos
Ibuprofeno 200 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Ceftriaxona 1 g/4 mL Injectável
Cotrimoxazol (sulfametazol+trimetoprim) 480 mg Comprimidos

Condições de armazenamento
Contrariamente à nossa pesquisa anterior, foi notória uma grande melhoria no armazenamento dos 
medicamentos. Em 2015 as condições de armazenamento e gestão de medicamentos não eram das 
melhores nem recomendáveis: por exemplo, o depósito tinha os três aparelhos de ar condicionado 
avariados e os medicamentos recomendados para serem conservados na geleira encontravam-se 
fora. Nesta pesquisa todos estes problemas tinham sido corrigidos, incluindo a colocação de uma 
porta gradeada. Porém, persiste ainda a ruptura de stock de alguns medicamentos, problema aliás 
geral, pois afecta toda a Província, segundo a equipe distrital. Devido ao problema de ruptura o 

Distrito tem apostado em formas de racionalizar melhor o uso de medicamentos e evitar roubos. 

 
Fig. 32 e 33 Condições de armazenamento do Distrito Meconta

Tabela 29. Medicamentos de maior procura e o depósito tem um sistema de 
gestão para evitar roubos (Distrito de Meconta)
Nome Farmacêutico Composição em miligramas Forma Farmacêutica 
Diazepam 10 mg/2 mL Injectável
Biperideno lactato 5 mg/mL Injectável
Haloperidol 5 mg/1 mL Injectável
Misoprostol 200 mg Comprimidos
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Distrito de Nacala Porto

 
Fig. 34 e 35 Hospital Distrital de Nacala

O Distrito de Nacala Porto situa-se no Este da Província de Nampula. É considerado como um dos 
maiores Distritos daquela Província em termos de desenvolvimento. Dista a 200 km da cidade capital 
de Nampula, com uma estrada asfaltada, permitindo a circulação de ambulância na transferência dos 
pacientes ao hospital central. O Hospital Distrital de Nacala Porto fornece serviços de Maternidade, 
Cirurgia, Consultas Internas e Externas, Oftalmologia, Maternidade, Pediatria e Internamentos. 

O depósito funciona com uma Técnica Superior de Farmácia e faz a gestão de medicamentos na base 
das Guias de Remessa e das fichas de stock. O depósito também conta com o sistema informático 
de gestão de medicamentos funcional, o que tem ajudado muito na gestão do stock, segundo os 
responsáveis pelo depósito. Durante a nossa pesquisa, efectuada no dia 05 de Outubro de 2017, o 
Distrito informou que a última requisição enviada à Província fora no dia 4 de Setembro de 2017 
e que o seu último recebimento tinha sido no dia 03 de Outubro de 2017. Nos últimos três meses 

anteriores à nossa visita o Distrito experimentou ruptura de vários fármacos, conforme a tabela 30.

Tabela 30. Medicamentos que o Depósito Distrital esperava receber, segundo 
a última requisição enviada e que não tinha recebido até à data da nossa visita 
(Distrito de Nacala Porto)
Nome Farmacêutico Composição em miligramas Forma Farmacêutica 
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Kanamicina 1 g/3 mL Injectável
Complexo B 0,2% Comprimidos 
Diclofenac 50 mg Comprimidos
Hidróxido de Magnésio 665 mg + 1200 mg/5 mL Gel
Omeprazol 20 mg Cápsula
Ranitidina 150 mg Comprimidos
Butilescopolamina 20 mg/mL Injectável
Butilescopolamina 10 mg Comprimidos
Anti-hemorroidário 30 g Creme
Bisacodil 5 mg Comprimidos
Clotrimazol 100 mg Óvulo vaginal
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Nistantina 30 g (100.000U.I/4mg) Creme vaginal
Neomicina, Sulfato 500 mg Comprimidos
Tetraciclina, hidrocloreto 500 mg Cápsula 
Vitamina K1 (Fitomenadiona) 10 mg/ml Injectável

Aciclovir 400 mg Comprimidos

 O Depósito Distrital de Nacala Porto, segundo registos por nós verificados, sofreu ao longo dos 
últimos dois anos várias rupturas de stock de medicamentos. Durante a nossa visita o Distrito 
continuava com problemas de falta de alguns fármacos para satisfazer a procura (ver tabela 31). 

Condições de armazenamento
No Depósito Distrital foi notório o bom armazenamento do medicamento, com aparelho de ar 
condicionado em funcionamento e portas gradeadas. O responsável lamenta a falta de medicamentos 
de uso básico, salientando que a Província tem enviado medicamentos com os prazos prestes a expirar. 
Lembrar que situações similares encontramos em quase todos os depósitos por nós pesquisados: os 

medicamentos são enviados aos depósitos distritais com um prazo preste a expirar.

Tabela 31. Lista de fármacos em que o Depósito Distrital experimentou situação 

de ruptura nos últimos três meses (Distrito de Nacala Porto)
Nome Farmacêutico Composição em 

miligramas
Forma 
Farmacêutica

Ibuprofeno 200 mg Comprimidos
Aspirina 500 mg Comprimidos
Metronidazol 250 mg Comprimidos
Ceftriaxona 1 g/ 4ml Injectável
Cotrimoxazol (Sulfametazol + Trime-
toprim)

480 mg Comprimidos

Furosemida 40 mg Comprimidos
Leite terapêutico 100 g/100 ml Pó
Ferro de dextrano 100 mg/2ml Injectável
Clorfeniramina 4 mg Comprimidos
Ácido Nalidíxico 500 mg Comprimidos 
Prednisolona fosfato de sódio 50 mg/10ml Injectável
Glicose 30% Injectável
Complexo B 0,2% Comprimido
Hidróxido de magnésio 425 mg/5 mL Suspensão
Omeprazol 20 mg Cápsula
Ranitidina 150 mg Comprimidos
Butilescopolamina 20 mg Injectável
Butilescopolamina 10 mg Comprimidos
Anti-hemorroidário 30 g Creme
Bisacodil 5 mg Comprimidos
Clotrimazol 100 mg Óvulo vaginal
Nistantina 30 g (100.000U.I/4 mg) Creme vaginal
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Neomecina, Sulfato 500 mg Comprimidos
Tioridazina 10 mg Comprimidos
Quinina 300 mg Comprimidos
Metoclopramida 10 mg Comprimido
Tetraciclina, Hidrocloreto 500 mg Cápsula 
Aciclovir 400 mg Comprimidos

  

Fig. 37, 38 e 40 Condições de armazenamento do hospital distrital de Nacala Porto
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Conclusão
Os ganhos reclamados pelo sector continuam longe de ser visíveis em termos de eficiência nos 
vários níveis que intervêm na logística farmacêutica. Embora tenhamos verificado um aumento 
substancial em recursos humanos da área da farmácia, os problemas relacionados com a falta de 
responsabilização, má gestão e deficiente comunicação entre os três cruciais pontos de gestão e 
paragem de medicamentos (Depósito Distrital, Depósito Provincial e Armazéns Centrais) continuam 
como barreiras estruturais do sector na demanda dos medicamentos essenciais em hospitais 
públicos. É necessário que a CMAM invista em mecanismos que resultem numa maior clareza dos papéis 
e responsabilidade das equipes envolvidas na logística e dispensa farmacêutica. As deficiências 
na cadeia de logística de medicamentos, coordenada e executada pela Central de Medicamentos 
e Artigos Médicos (CMAM) manifestam-se de forma diferente a vários níveis, influenciadas pela 
economia política do sector à volta da descentralização de responsabilidades que não é acompanhada 
pela descentralização de recursos, isto é, colocar mais recursos humanos e materiais onde realmente 
são necessários. 

Os processos de reforma implementada pelo PELF não estão a ser visíveis ou possíveis de captar nos 
níveis mais baixos (Província e Distrito), o que poderia traduzir-se em processos simplificados de 
gestão de stock nos depósitos e uma maior visibilidade da informação sobre a oferta e procura em 
toda a cadeia logística. 

Assim como foi identificado na pesquisa realizada em 2015 e publicado pelo CIP, o registo deficitário 
de dados em relação ao consumo de medicamentos e stock existente não permite um sistema de 
quantificação central realista. Com a falta de um Sistema de Gestão de Stock funcional e integrado 
a nível distrital e com suporte tecnológico previsível os problemas relacionados com a distribuição 
de quantidades certas, no lugar certo e no tempo certo parecem estar longe de serem resolvidos. 
As reformas até agora iniciadas no sector da logística farmacêutica mostram que são produto da 
pressão da sociedade pela falta generalizada de fármacos. Mas tais reformas não conseguiram 
gerar abordagens mais sustentáveis, porque encontram um campo de gestão logística minado pelos 
“interesses em jogo” que produzem ineficiência a vários níveis e não permitem uma colocação eficiente 
dos medicamentos na quantidade certa e no tempo certo.

O sector de saúde caracteriza-se basicamente pela prestação de serviços, é responsável também pela 
provisão de produtos farmacêuticos, no caso os medicamentos. Os fenómenos de fraco acesso a 
serviços de saúde e falta de medicamentos não são independentes uns dos outros. O funcionamento 
do Sistema Nacional de Saúde deve ser entendido como determinante social intermediário da saúde, 
isto é, um dos factores importantes para a melhoria do acesso aos cuidados de saúde da população. Se 
há uma deficiência generalizada na aplicação de fórmulas de quantificação, gestão de necessidades, 
previsibilidade da disponibilidade de medicamentos a nível distrital, então o papel desempenhado 
pela CMAM é demasiado limitado ou ineficiente, pois apresenta lacunas graves na sua gestão. 

A CMAM é um órgão do Estado, subordinado ao MISAU, que tem a responsabilidade de coordenar 
e executar a logística de medicamentos e material médico, controlando os processos de planificação, 
procura, aquisição, importação, armazenamento e distribuição em toda a cadeia do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). Para os gestores da CMAM, os problemas levantados não são novos, pois as várias 
avaliações já mostraram que sem uma reforma profunda não é possível ter soluções sustentáveis a 
longo prazo e isso passa por devolver o “poder real” à CMAM, desafiando o arranjo institucional em 
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vigor, pois, apesar de a CMAM estar dotada de autonomia administrativa e financeira13, em termos 
reais ela não passa de um braço prolongado dos interesses instalados (administrativos e financeiros) 
no MISAU. Os recursos humanos, os concursos e os pagamentos continuam a ser decididos nos 
gabinetes do MISAU, isto é, em última análise a CMAM não goza de autonomia, conforme a lei, pois 
quem aprova os processos de recursos humanos da área farmacêutica e logística, de procurement e 
de pagamentos a fornecedores é o MISAU. Todos os processos administrativos, de gestão e políticos 
precisam do BY IN da cúpula central do MISAU, o que torna os processos demorados e as reformas 
difíceis de implementar com a rapidez desejada. 

Assim como sugerimos em 2015 para a falta de medicamentos essenciais nas Unidades Sanitárias, 
concorrem vários factores subjacentes que explicam por que as recentes reformas não foram longe o 
suficiente. Sem uma melhor compreensão da natureza do problema, as soluções encontradas parece 
não serem sustentáveis, pois ignoram a necessidade de priorizar os cidadãos e sua interacção com 
os provedores de serviços e formuladores de políticas. É preciso destacar que sem soluções que 
concorram para uma maior transparência na gestão de recursos colocados à disposição da CMAM, 
principalmente na melhoria da cadeia de armazenamento e distribuição, não é possível reclamar 
ganhos a curto prazo. E sem uma verificação independente de dados a nível dos Depósitos Distritais 
e Unidades Sanitárias não é possível ter informação fiável para tomar decisões sustentáveis ao longo 
do tempo em relação ao consumo e ruptura de stock de medicamentos. 

São conclusões e recomendações principais:

·	 A falta de medicamentos continua a caracterizar a oferta de serviços do Sistema 
Público de Saúde;

·	 Maior transparência e maior disponibilidade de dados sobre falta de medicamentos 
podem ajudar a criar uma melhor conscientização sobre o problema, mas por si só 
isso não levará a soluções sustentáveis, a menos que seja abordada a questão de 
quem pode efetivamente usar esses dados para reduzir os problemas de rupturas 
de stock. O MISAU investe   mais em mecanismos que visam esconder o problema e 
essa práctica tem efeito perverso porque quebra a confiança entre o SNS e o Cidadão. 

·	 Apesar de algumas  melhorias nas condições fisicas, de conservação e arrumação de 
fármacos nos Depósitos Distritais a ruptura de stock de medicamentos continua de 
forma generalizada em todos os distritos. 

·	 É importante  realizar pesquisas nacionais anuais ou mais frequentes de stock-
outs  de vários medicamentos essenciais. Mas é também nosso entendimento de 
que em vez de só realizar auditorias e mapeamentos complicados das aquisições 
e distribuição complexas de medicamentos, a atenção deve estar voltada para os 
principais resultados desse processo: a disponibilidade real de medicamentos 
essenciais nas unidades sanitárias.

·	 Sem uma estratégia de recursos humanos virada para a logística e dispensa 
farmacêutica que privilegia o enfoque (i) na formação em todas as valências e 
perfis profissionais importantes para uma logística profissional da cadeia de 
medicamentos, (ii) na atracção e retenção de pessoal e (iii) uma gestão de RH que 
reforce a consolidação e integração dos sistemas de gestão de logística farmacêutica 
não é possivel reclamar ganhos a curto e medio prazo no sector.

13 Decreto Nr.13/75, de 6 de Setembro.
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·	 A mudança do perfil epidemiológico e as reformas que concorrem para melhor 
e maior oferta de serviços de saúde colocam grandes desafios ligados à logística 
farmacêutica, a falta generalizada de medicamentos nos hospitais públicos é a 
maior barreira depois dos recursos humanos para ter serviço público de saúde que 
responde as necessidades do cidadão;

·	 A falta de investimento em infraestruturas do sector não só afecta a actual oferta e 
possível expansão de novos serviços sanitários; a precariedade das infraestruturas 
sanitárias contribui para uma gestão deficiente de serviços sanitários, produtos 
farmacêuticos assim como insumos hospitalares, pois não há condições de trabalho,  
conservação e segurança. Os armazéns intermediários a serem construídos vão 
funcionar num contexto onde o próprio sistema faz uma manutenção deficiente das 
suas infraestruturas, equipamentos e sistemas tecnológicos existentes; 

·	 A disponibilidade e qualidade dos produtos farmacêuticos no sector público é 
um grande motivo de preocupação; é preciso acelerar os mecanismos de registo de 
medicamentos que circulam no país para permitir a introdução  do código de barra 
para auxiliar os farmacêuticos e o paciente em relação ao prazo de validade dos 
medicamentos; 

·	 A inspecção da CMAM e do departamento farmacêutico do MISAU é inoperante, pois 
não permite evitar que grandes quantidades de medicamentos circulem no sistema 
público e privado sem registo adequado, sem passar pelo laboratório para teste de 
qualidade e que permita um alerta às autoridades sobre medicamentos que entram 
no sistema público e privado e com prazos muito curtos; 

·	 Não é possível identificar se as províncias e distritos estão na discussão de possível 
Road Map claro de reformas que contemple as implicações a curto prazo da 
aprovação e implementação do novo estatuto para a CMAM e o papel dos armazéns 
intermediários versus os armazéns existentes (nível provincial e distrital) 

·	 Os vários sistemas de gestão de stock existentes demonstraram claramente como o 
MISAU e seus parceiros continuam a apostar em soluções caras mas que não estão 
centradas na maior eficiência da gestão local dos Depósitos Distritais, e sem ser 
unificados por forma a permitir intercomunicabilidade dos sistemas de informação 
e maior visibilidade de consumos nas unidades sanitárias mostra que a logística 
farmacêutica sofre também da fragmentação e verticalização que caracteriza o 
Sistema Nacional de Saúde.

·	 Aumentar a capacidade de armazenagem através dos armazéns intermediários, 
conforme a prioridade do sector, deve ser acompanhada de recursos que permitam 
que os Depósitos Distritais tenham capacidade de armazenagem adequada e segura, 
incluindo um factor importantíssimo que é o transporte regular, seguro e previsível 
de produtos farmacêuticos;

·	  Criar capacidades de armazenamento e conservação que reforcem a capacidade 
dos Depósitos Distritais para uma arrumação adequada de produtos e gestão de 
produtos farmacêuticos, principalmente a gestão de entregas, registos e prazos de 
validade de medicamentos.
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·	 O transporte de produtos farmacêuticos está terceirizado e conta com envolvimento 
dos parceiros locais, mas para além de limitações orçamentais para pagamento dos 
contratos há o problema de os terceiros não cumprirem com os prazos e condições 
de transporte específicas para produtos farmacêuticos. Não há penalizações 
exemplares para os que violam o contrato.

·	 A CMAM deve incluir maior rigor na fiscalização do transporte de medicamentos 
e garantir que a terceirização responda também a padrões internacionais de 
conservação e transporte de produtos farmacêuticos. A legislação vigente no 
País equipara os medicamentos aos demais bens de consumo, complicando 
desnecessariamente o ciclo de compras, armazenamento, transporte e distribuição e 
usando regras que não estão ajustadas às suas especificidades.





Parceiros:


