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Gestao farmaceutica 



Politica, legislacao e regulacao 

• Politica nacional de medicamentos Essenciaus 

- Guias de doacao de medicamentos, guias de 
regulaçao  de precos etc, foram elaborados . 

• Registo de medicamentos  está em processo 

- produtos  cosmeticos  decisao  n 7 

- - Suplementos alimentares  decisao  n 8 da 
UEMOA 

- Inspecçao Farmaceutica (BPF e  BPD) 

 

 



Politica, legislacao e regulacao 

• Implementacao e reforco e politicas estao sujeitos a certos 
constrangimentos tais como :  
– Falta de implenentacao do orcamento 
– Alguns guias ainda estao por legalizar 

• requisitos apropriados ao registo de medicamentos: 
– Instalaçao  para a autoridade reguladora e registo de medicamentos  
– Equipamentos e materiais para o escritorio 
– Recursos humanos qualificados 
– Sistema  electronico  (site web, software para   registo  controlo pos 

mercado ,  
– - Pricipio director sobre o  controle de qualidade  
– e Farmacovigilancia) 
– Informaçao e Publicidade sobre medicamentos 



Seguranca de qualidade 

• O plano de garantia de qualidade foi 
desenvolvido 

• Recolha de amostras para o controlo de 
qualidade  esta a ser conduzida 

• O controlo de qualidade sera feito por um 
laboratorio preqaulificado pela OMS  no 
exterior 



Controlo de qualidade 

• Falta de laboratorios de controlo de qualidade 
em Bissau 

– Materiais de referencia- reagentes, amostras e 
livros 

– Falta do pessoal qualificado em numero suficiente 

– Necessidades por satisfazer 

– Limites por causa de funcionamento apenas em 
minilab. 

 



SELECCAO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS 

• Exintencia de lista nacional de medicamentos essenciais 
• Exitencia de guia terapeutica standard para os medicos 
• Existencia de formulario nacional de medicamentos 
• Existencia de guias de tratamento especifico de programas 
• Existencia de manual para enfermeiros 
• Todas essas guias ajudam a orientar os tecnicos no tratamento de 

diferentes patologias e melhoria de administracao dos 
medicamentos 
– Todavia: 

• Necessidade de consolidar medicamentos numa unica guia 
• Alguns documentos devem ser actualizados porque a maior parte esta 

desactualizada   
• Devem ser disseminados 
• Devem ser usados para garantir a prescricao racional e melhorar a saude  
• O impacto do seu uso deve ser avaliado 



Aprovisionamento  

• Aquisicao de medicamentos essenciais e outros 
produtos de saude e feita por CECOME Bissau 

• CECOME Regional adquirem os seus 
medicamentos a partir de CECOME Central 

• Hospitais e estruturas sanitarias compram os 
medicamentos no CECOME regional/ou CECOME 
central 

• Base de dados para a quantificacao de 
medicamentos a adquirir deve basear-se  no 
consumo niveis mais baixos 



Aprovisionamento  

• A aquisicao eficiente deve basear-se num 
concurso internacional 

• A aquisicao eficiente deve basear-se no 
pagamento atempado das facturas  

 



Desafios do aprovisionamento 

• Capacidade inadequada de aquisicao- aquisicao atempada, 
aquisicao internacional competitiva, pessoal suficiente para 
conduzir as funcoes do processo de aprovisionamento 

•  recursos financeiros inadequados para aprovisionamento 
• Base de dados nao fiaveis das regioes e areas sanitarias para 

conducao das necessidades de aprovisionamento 
• Falta de um modelo de negocios, processos e seguranca para 

orientar o aprovisionamento  
• O aprovisionamento paralelo pelos programas tais como HIV, 

Malaria, TB, faz-se atraves dos principais  beneficiarios existentes 
do Fundo Global  

• O aprovisionamento paralelo nao autorizado pelas areas 
sanitarias 

• Atraso dos fornecedores  resulta  em  ruptura  de  stock 
 

 
 



Stockagem 

• Medicamentos e produtos de saude sao 
stockados a nivel de CECOME central e regional 

• Contrato de servico de stockagem e distribuicao 
assinado entre CECOME, SNLS e PNUD 

• CECOME esta a melhorar a stockagem com o 
apoio do PNUD e SNLS 

• A capacidade actual de stockagem a nivel de 
CECOME Central e de 6870cm3 (cerca de 26 
contentores) 

• A capacidade de stockagem a nivel regional e de 
cerca de 1245cm3 



Distribuicao 

• A Distribuicao dependente das areas 
sanitarias ou programas 

• CECOME Bissau distribui para CECOME 
regional e de CECOME regional para as areas 
sanitarias 

• A Distribuicao deve respeitar o calendario 
estabelecido a nivel do pais 



Desafios de stockagem e distribuicao 

• Alguns parceiros nao pagam as custas de armazenamento 
• Alguns parceiros nao conservam os seus produtos no 

CECOME  
• Falta de alguns equipamentos tanto a nivel central como 

regional: 
– Insuficiencia de carrinhos 
– Escadas rolante 
– Paletes e prateleiras 
– Sistema de paletizacao 

• Alguns armazens nao dispoem de electricidade 
• Armazens regionais nao dispoem de ar condicionado para 

controlo de temperatura 
 



Desafios de stockagem e distribuicao 

• Distribuicao insuficiente de viaturas de centro 
para regioes causa atrasos na entrega 

• Viaturas inapropriadas para distribuicao de 
medicamentos  

• Falta de viaturas de distribuicao nos armazens 
regionais 



GESTAO DE INVENTARIO 

• Sistema de gestao de inventario continua manual 

• Materiais insuficientes de gestao de inventario 

• Novos materiais concebidos e validados para a gestao 
de inventario devem utilizados 

• Fracas praticas de gestao de inventario a todos os 
niveis: 
– Registos de Stock nao sistematicamente preenchidos 

– Registos de stock nao devidamente preenchidos 

– Inexistencia de sistema de alerta para medicamentos em 
vias de expiracao 

– Falta de forma sistematica de organizacao de armazem 



Sistema de gestao de informacao 
logistica 

• Mapa de gestao logistica foi elaborado 

• DIFARLM, INASA, EMI, UNDP, SNLS e CECOME 
trabalham para criar um sistema de recolha 
electronica e transmissao do consumo de 
dados para analises 
– Dispositivos de recolha electronica de dados 

devem ser arranjados 

– A conexao Internet deve estar disponivel 

– O reforco e capacidades deve ser implementado 



Uso racional e farmacovigilancia 

• Disponibilidade de guias standard de tratamento 

• Estudos para avaliar praticas de prescricao estao 
a ser levados a cabo 

• Sistemas de farmacovigilancia foram 
desenvolvidos 

• Seguimento de formacao sobre a recolha de 
dados para TB/ HIV e Malaria  

• Renovacao da subscricao de OSLO para a base de 
dados 



COORDENACAO 

• Comite de Gestao, Aquisicao e Stock (GAS) aconselha o 
desenvolvimento e implementacao de actividades de 
cadeia de aprovisionamento 

• Membros incluem EMI, SNLS, UNDP, PNLS, PNLP, PNLT 
etc 

• Instrumentos do comite foram desenvolvidos 
– Instrumentos de LMIS  
– SOPs para LMIS e cadeia de aprovisionamento 
– Plano de seguranca de qualidade 

• Instrumento que  estao a ser desenvolvidos incluem 
– Suporte de supervisao  
– Plano de reforco de capacidade 
 



Desafios da coordenacao 

• Falta de orcamento de funcionamento para as 
actividades do comite GAS (PSM) e CECOME  

• Falta de recursos humanos qualificados  
• Os tecnicos diplomados de farmacia ainda estao 

por colocar a fim de preencher as lacunas no 
sector farmaceutico 

• Ausencia de plano operacional para o 
aperfeicoamento do pessoal farmaceutico 

• Apoio insuficiente do governo para encorajar 
estudos na area da farmacia 



Recomendacao 

• O governo deve honrar os seus compromissos para 
garantir o acesso dos medicamentos eficazes, seguros e 
de qualidade  

• Implementar e promover o registo de todos os 
medicamentos no pais  

• Dispobinibilizar orcamento para aprovisionamento de 
medicamentos e outros produtos de saude a nivel de 
CECOME 

• Desenvolver um plano de reforco de capacidades para 
o pessoal farmaceutico 

• Recrutar os diplomados farmaceuticos no intuito de 
preencher as vagas nos hospitais e centros de saude 
 



• Criar instalacoes para o melhor 
funcionamento da Direccao da Farmácia 


