
O Caso da Província da Zambézia 

Situação actual 
O surgimento da pandemia do COVID-19 no mundo tem estado a testar a capacidade dos 
diferentes serviços de saúde dos países mais afectados. Desde a descoberta dos primeiros casos 
de transmissão do corona vírus, foram infectadas no mundo cerca de 4 425 485  pessoas, sendo 
que os países que registam o maior número de infectados  localizam-se nos continente Americano 
e Europeu  com 1 909 483  e 1 848 445  1 de infectados, respectivamente. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS)2 o continente africano conta actualmente 
com 75 498    casos positivos de COVID-19 e 2 561  mortes por esta doença. A Àfrica do Sul lidera a 
lista do número de infectados no continente, com um total de 13 524 casos, seguida do Egipto com 
11 228, no entanto, o Egipto regista maior número de mortes (592) comparativamente à África do 
Sul, que conta com 247  mortos. 

Em Moçambique, o primeiro caso registou-se no dia 22 de Março e até ao dia 16  de Maio, o país 
registava um cumulativo de 129  casos confirmados, dos quais  43  recuperados num universo 
de 5 735  testados. Conforme indica o site do Ministério da Saúde3, os casos revelados positivos 
encontram-se distribuídos entre as províncias de Cabo Delgado, Maputo, Maputo cidade, Inhambane, 
Sofala e Gaza. 

1  Dados da OMS  dos dias 13 e 14 de Maio de 2020.
2 Ver dados da OMS através do link https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200502-covid-19-
sitrep-103.pdf?sfvrsn=d95e76d8_4

3  http://www.misau.gov.mz/index.php/informacao-sobre-coronavirus-covid-19
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Importa salientar que os casos de infecção registados na província de Cabo Delgado são 
provenientes, na sua maioria, do distrito de Palma, em Afungi, onde se situa um dos acampamentos 
da multinacional petrolífera Total, que alberga aproximadamente 700 trabalhadores envolvidos no 
projecto que visa a exploração de gás naquela região. Os dados apresentados pelo Instituto Nacional 
de Saúde indicam que os casos têm vindo a aumentar nos últimos dias, contando actualmente 
com mais de 80 casos, felizmente, sem nenhum óbito. Para o combate à pandemia, o Estado 
moçambicano adoptou uma série de medidas que visam minimizar o impacto da COVID-19 no 
Sistema Nacional de Saúde. 

Importa destacar que uma das medidas adoptadas pelas autoridades foi a definição do Programa 
de Manejo de Pacientes com COVID-19, aprovado pelo governo a 13 de Abril de 2020. De 
acordo com o referido programa, aos pacientes com COVID-19 e com sintomas relacionados a 
complicações respiratórias é receitado um conjunto de medicamentos que constam da Lista 
Essencial de Medicamentos em uso no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente: paracetamol 
500mg, antitússicos3, ceftriaxona, amoxicilina 500mg, azitromicina 500mg, hidroxicloroquina, 
enoxaparina 40mg e corticóides. Acontece que alguns medicamentos alistados no programa 
de Manejo indicados pelo MISAU para atenuar a situação de pacientes testados positivos não se 
encontram disponíveis nas unidades sanitárias do país, conforme indicam os dados obtidos no 
programa Utente Repórter liderado pelo CIP. 

De acordo com dados do programa Utente Repórter, algumas unidades sanitárias das províncias 
de Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Manica e Cabo Delgado, têm estado a registar falta de 
azitromicina, paracetamol e amoxicilina4, conforme indicam as receitas em anexo. 

Casos há em que os técnicos do sector de saúde aconselham e indicam aos utentes a comprarem 
medicamentos nas farmácias privadas. No entanto, a equipa de pesquisa do CIP constatou que o 
preço dos referidos medicamentos nas farmácias privadas é insustentável para a grande maioria da 
população moçambicana.

A tabela abaixo ilustra o nível de preços de alguns medicamentos indicados para o tratamento da 
COVID 19 e, tal como se pode ver, mesmo os provenientes da Índia, os genéricos, continuam caros 
para a maioria dos moçambicanos. 

Custo nas farmácias privadas em função da origem do medicamento
Nome do medicamento India Brasil Portugal
Azitromicina 95,00 -100mt 195,00 -220,00mt 296,00mt
Amox. Acido Clavulanico 460,00mt 660,00mt 1.222,00mt
Amoxicilina Caps. 500mg 45,00 – 50,00mt 374,00mt 350,00 – 500,00mt
Paracetamol 500mg 30,00mt 115,00-220,00mt 80,00 - 274,00mt

Fonte: Farmácias Privadas e Estatais, 08 de Maio de 2020.

3 Xaropes disponíveis nas unidades sanitárias do país. 
4  Ver evidências no anexo.
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É importante que o MISAU, através da Central de Medicamentos e depósitos regionais, provinciais e 
distritais, faça chegar os medicamentos essenciais às unidades sanitárias, garantindo a existência, 
nas farmácias dessas unidades sanitárias, de fármacos previstos no Programa de Manejo de 
Pacientes com COVID-19.

Razões que condicionam a disponibilidade de medicamentos nas unidades 
sanitárias 

Estudos apresentados pelo CIP  apontam que a falta de medicamentos nas unidades sanitárias 
pode ser explicada por diversas razões, dentre as quais a quantificação irrealista das necessidades 
de fármacos, vias de acesso que dificultam o aviamento dos medicamentos, falta de transporte, 
falta de cabimento orçamental5acrescido ao desvio e contrabando de medicamentos por parte dos 
profissionais do sector.

O desvio de medicamentos envolve, na maioria dos casos, profissionais de saúde afectos às 
unidades sanitárias e aos depósitos de medicamentos ao longo do país. A província da Zambézia, 
em particular, tem sido apontada como um dos locais onde esta prática ocorre de forma recorrente, 
o que coloca desafios na necessidade de alocar nas unidades sanitárias os medicamentos 
necessários para satisfazer as necessidades dos utentes, principalmente em períodos de pandemia, 
como acontece actualmente, em que a procura por fármacos constantes do programa de manejo de 
pacientes com COVID-19 é maior. 

Parte do medicamento desviado do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é vendida nas farmácias 
privadas e mercados informais, havendo casos em que fármacos com a inscrição “uso exclusivo 
do MISAU”, são contrabandeados para os países vizinhos, dentre os quais a Tanzânia e o Malawi.

Normalmente, os fármacos são transportados em camiões, numa rede de contrabando que passa 
pelos distritos fronteiriços6 de Morrumbala, Milange e Molumbo. Estes distritos têm sido apontados 
como corredores de passagem de medicamentos desviados do SNS para o Malawi. 

As autoridades do sector de saúde, das alfândegas e dos Serviços de Investigação Criminal da 
Zambézia têm conhecimento da existência de uma rede de roubo e contrabando de medicamentos 
do sistema para posterior venda nos mercados informais da província e no Malawi. Já em 2007, o 
ministro de tutela do sector de saúde denunciava “a existência de quadrilhas que usam automóveis 
para o transporte de fármacos que abastecem o mercado paralelo na região centro de Moçambique 
e em alguns países vizinhos, nomeadamente no Malawi”7. 

O referido titular foi mais longe ao apontar a província da Zambézia como aquela que apresenta 
maior índice de roubo e contrabando de medicamentos a nível nacional, ao exemplificar que “na 
província da Zambézia, registou-se, naquela altura, um roubo de medicamentos em quantidades 
avultadas. No dia seguinte foi descoberto e interceptado o camião que os transportava, no distrito 

5 Agravada pela retirada de apoio directo ao orçamento do Estado e, consequentemente, o Estado tem vindo a acumular dívidas no pagamento das 
facturas aos fornecedores de medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde.
6  https://www.zambezia.gov.mz/por/Informacao/Noticias-da-Provincia/Zambezia-Sernic-defende-nova-estrategia-no-combate-ao-roubo-de-medica-
mentos
7 https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ministro-mocambicano-reconhece-roubo-acentuado-de-medicamentos_n139661
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fronteiriço de Milange, presumindo-se que o produto ia ser introduzido ilegalmente no Malawí”8.

Há evidências de que o desvio e contrabando de fármacos conta com a conivência dos funcionários9 
afectos aos depósitos de medicamentos, responsáveis pelas unidades sanitárias e do pessoal 
farmacêutico afecto às diferentes unidades sanitárias.

A título exemplificativo, no passado mês de Abril, a Direção Provincial do Serviço Nacional de 
Investigação Criminal da Zambézia apresentou aos órgãos de comunicação social três funcionários 
do sector da Saúde, um motorista e dois técnicos afectos ao Depósito Provincial de Medicamentos, 
indiciados de desvio de mais de meia tonelada de medicamentos que serviriam para abastecer 
aquela província por um período de três meses. 

Segundo o depoimento dos funcionários indiciados, os referidos medicamentos eram levados para 
Mocuba, Molumbo e Milange, alegadamente num processo normal de aviamento de fármacos do 
depósito provincial para os depósitos distritais. Ainda assim, o facto do transporte dos referidos 
fármacos ter ocorrido no Sábado, aliado à existência de indícios de viciação das guias onde são 
registadas as quantidades e o tipo de medicamentos a aviar, chamou a atenção das autoridades 
para a possibilidade de se estar perante uma situação de desvio ou contrabando de medicamentos. 

Uma semana depois, e ainda nos armazéns do depósito de medicamentos onde foi reportado 
o desvio acima descrito, foram encontradas grandes quantidades de fármacos com a inscrição 
USAID, sem registo da sua existência nos sistemas de controlo e gestão de fármacos em uso 
naquele depósito, tendo sido referido pelas autoridades que aqueles medicamentos poderiam fazer 
parte do lote de fármacos que seria posteriormente contrabandeado no quadro de uma prática 
reiterada ao nível daquele depósito.

Algumas razões que podem explicar o desvio de medicamentos 

Uma das razões que podem explicar o recorrente desvio e contrabando de medicamentos é a 
ausência de um vínculo hierárquico10 entre a CMAM, a Direcção Provincial da Saúde e, por 
conseguinte, com os depósitos provinciais e distritais de medicamentos. 

Ainda que se reconheça a ausência do vínculo hierárquico ao nível do Plano Estratégico da 
Logística Farmacêutica 2024-2014 (PELF), esta fragilidade é minimizada quando se refere que, ao 
nível provincial e distrital, a CMAM replica-se na forma de depósitos provinciais de medicamentos.

Na prática, a existência de vários intervenientes na cadeia logística de fármacos é uma oportunidade 
para o desvio de fármacos, ainda que a gestão de medicamentos seja uma das atribuições do 
Ministério da Saúde como um todo, cabendo à Direcção Nacional de Farmácia propor a definição 
da política farmacêutica11, seja através de intenções ou acções concretas, como as constantes no 
PELF. 

8 https://www.rtp.pt/noticias/mundo/ministro-mocambicano-reconhece-roubo-acentuado-de-medicamentos_n139661
9  http://opais.sapo.mz/funcionarios-da-saude-incorrem-a-processo-criminal-por-desvio-de-medicamentos-na-zambezia
10 Ver o Plano Estratégico da Logística Farmacêutica 
11 Ver a resolução n.° 4/2017, de 27 de Maio, que aprova o estatuto orgânico do Ministério da Saúde.
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Aprovado em 2014, o PELF tem como objectivo “assegurar que medicamentos e produtos de saúde, 
vitais e essenciais, com qualidade aprovada, seguros e eficazes, estejam disponíveis no momento 
e nas quantidades em que sejam necessários para prevenir, diagnosticar ou tratar os problemas 
de saúde prioritários da população ao menor custo possível para o paciente e a sua comunidade.” 

Este documento estratégico de governação do sector farmacêutico é o desdobramento da política 
farmacêutica enquanto acção governamental para ultrapassar os principais desafios inerentes à 
estrutura organizativa, financiamento, operações e recursos humanos, pois, impactam na forma 
como é feita a selecção, procura, gestão de inventário, distribuição e transporte de medicamentos. 

Ainda que a aprovação do PELF tenha tido em conta a necessidade de superar os desafios já 
mencionados, acrescida à pretensão de assegurar que os medicamentos estejam sempre disponíveis 
nas unidades sanitárias, em quantidade e qualidade suficientes para responder às necessidades 
dos pacientes no geral, e em particular dos afectados pela COVID-19, a limitada capacidade de 
gestão da cadeia logística de fármacos da CMAM, desde o nível central até ao nível local, tem 
colocado em causa a prossecução dos objectivos nele preconizados. 

Por outro lado, uma melhor resposta aos condicionalismos impostos pela COVID-19, principalmente 
no que concerne à disponibilidade dos fármacos para os afectados por esta pandemia, seria possível 
com a implementação do previsto no PELF.

O papel da Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) na gestão da 
cadeia logística de medicamentos

A Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM) é a entidade responsável pela implementação 
do PELF, na componente dos produtos farmacêuticos, tendo como visão o abastecimento regular de 
medicamentos e produtos de saúde vitais e essenciais para os utilizadores das unidades sanitárias 
do SNS. As suas atribuições incluem a selecção, procura, gestão de inventário, distribuição e 
transporte de medicamentos. Segundo dados de 2017, a CMAM era responsável pela gestão de 
cinco armazéns12 de medicamentos, dois em Maputo (Zimpeto e Adil), dois na cidade da Beira 
(MEDIMOC e Beira Wing Koon) e um em Nampula (Nampula Wing Koon).

No entanto, o reduzido papel da CMAM na gestão da cadeia logística de medicamentos constitui 
uma das razões para o contínuo desvio e contrabando de medicamentos, principalmente ao nível 
provincial e distrital, pois as suas atribuições circunscrevem-se apenas à gestão da cadeia logística 
no nível central, isto é, dos armazéns centrais e intermediários. 

Ademais, nas diferentes pesquisas que tem vindo a realizar no sector da saúde para avaliar a 
cadeia de distribuição de medicamentos, o CIP tem identificado que uma das grandes fragilidades 
da cadeia logística de fármacos está relacionada com a fragmentação do poder dos seus principais 
intervenientes, com reflexo no processo decisório sobre o transporte, distribuição e aviamento de 
medicamentos dos depósitos provinciais para os depósitos distritais e destes para as unidades 
sanitárias.
12 Ver relatório resumo da CMAM sobre actividades implementadas em decorrência do PELF https://mz.usembassy.gov/wp-content/
uploads/sites/182/2017/06/Direccao-Estrategica-do-MISAU_CMAM.pdf
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A referida divisão do poder caracteriza-se pelo fraco controlo da cadeia logística de medicamentos 
por parte da Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), mesmo sendo o principal órgão 
de gestão da mesma, e pela insubordinação dos gestores dos depósitos em relação às direções 
provinciais de saúde, órgãos locais que, em coordenação com a CMAM, participam, também, na 
gestão da cadeia logística de medicamentos. 

Ainda que parte das atribuições da CMAM inclua, não só a planificação, aquisição, importação, 
armazenamento e distribuição dos medicamentos, mas também a definição de prioridades tendo em 
conta as necessidades e padrões de consumo de fármacos no SNS, este órgão central de gestão 
de fármacos, não tem conseguido robustecer os mecanismos de controlo, de modo a estancar ou 
minimizar situações de desvio e contrabando de medicamentos.

Normalmente, a função da CMAM termina após a distribuição dos medicamentos pelos principais 
depósitos regionais e provinciais, passando a responsabilidade pelo armazenamento, transporte 
e aviamento dos mesmos para os depósitos distritais, para as direcções provinciais de saúde e 
respectivos depósitos provinciais de medicamentos. 

Porém, tal como tem sido reportado, é ao nível do depósito provincial que se faz a requisição 
trimestral, especial ou de reforço quando se verifiquem situações de ruptura iminente de stock, 
gestão de armazenagem, que inclui a recepção dos medicamentos, conferência, contagem e 
armazenamento de stock e distribuição para as unidades sanitárias. O mesmo processo  repete-se 
ao nível do depósito distrital.

No entanto, o processo de aviamento de medicamentos para os depósitos distritais deveria passar 
pelo crivo da CMAM e da Direcção Provincial da Saúde, o que nem sempre se verifica, pois a 
prática mostra que o chefe do depósito de medicamentos tem o poder discricionário de decidir 
sobre a saída de fármacos, mesmo em circunstâncias em que não estão reunidas as condições que 
determinam o seu aviamento para as unidades dependentes, tal como se viu na tentativa de desvio 
de medicamentos abortada pelas autoridades na Zambézia.

Não havendo evidências de desvio de medicamentos a nível central de gestão da cadeia logística sob 
responsabilidade da CMAM, poder-se-ia mudar gradualmente a estrutura logística de distribuição 
de fármacos montada a nível local sob responsabilidade dos depósitos provinciais e distritais por se 
mostrar inquinada.

A transposição das barreiras regionais na estrutura logística de fármacos permitiria a instituição 
de um comando único de gestão de medicamentos, encabeçado pela CMAM, com representação 
ao nível local, sendo que tal estrutura funcionaria em estreita colaboração e articulação com as 
direcções provinciais e distritais de saúde.

Acrescida à instituição do comando único de gestão da cadeia logística farmacêutica centrada na 
CMAM, a institucionalização da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos (ANARME), 
prevista na Lei 12/2017, de 8 de Setembro, Lei de Medicamentos, com poderes de regulação 
e supervisão do sector farmacêutico, contribuiria para a redução do desvio e contrabando de 
fármacos para posterior comercialização fora do circuito do sistema nacional de saúde, o que 
seria uma oportunidade para fazer face aos desafios impostos pela COVID-19, no que concerne à 
disponibilidade de fármacos para o efeito.
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