
Este kit especializado de ferramentas de terceirização ajudará a terceirizar a distribuição 
de medicamentos para farmácias e outros pontos de colect

Neste kit de ferramentas, você vai aprender:
• Como este kit de ferramentas pode apoiar a saúde pública
• O papel de um modelo de distribuição de farmácias retalhistas
• Três exemplos de modelos de distribuição de farmácias retalhistas
• Passos do Processo de Terceirização para a distribuição por farmácias retalhistas
• Ferramentas Facilitadoras (“Enabler Tools”) para apoiar a terceirização para farmácias retalhistas

Para quem é este kit de ferramentas?

Este kit de ferramentas apoia o sector público que está a considerar as farmácias como um canal alternativo 
de distribuição. Este kit de ferramentas é um recurso para aqueles no sector público que estão a considerar 
terceirizar a distribuição de medicamentos (a incluir anti-retrovirais) através de farmácias retalhistas ou do 
sector privado e outros pontos alternativos de colecta. É um repositório de ferramentas, modelos, guias e 
práticas que podem informar a análise de um país, o desenho e avaliação de modelos de distribuição e a 
posterior implementação e gestão do modelo de farmácias retalhistas escolhido. O kit de ferramentas fornece 
exemplos de distribuição terceirizada através de farmácias em cinco países africanos.

O kit de ferramentas foi concebido para ser utilizado, por exemplo, por departamentos governamentais e 
parceiros: 

• Ministério da Saúde
• Chefes de programas de saúde do Ministério da Saúde
• Dirigentes Distritais/Regionais de Saúde
• Doadores e Parceiros de Implementação
• Armazéns Centrais de Medicamentos
• Organizações de Base Comunitária

Kit de ferramentas especializadas

O kit de ferramentas 
para uma 
terceirização eficaz 
para farmácias



Porquê desenvolver um kit de ferramentas para a distribuição por 
farmácias retalhistas? 

O kit de ferramentas é um guia específico e documento de referência para apoiar os utilizadores que procuram 
explorar a distribuição de medicamentos através de farmácias retalhistas ou do sector privado.  Ele fornece os 
passos, processos, práticas e ferramentas para apoiar o Ministério da Saúde e outras organizações como um 
conjunto de recursos fácil de usar e confiável. O kit de ferramentas identifica lições, abordagens e práticas dos 
países africanos que alavancam farmácias para reforçar a prestação de cuidados de saúde.

Este kit de ferramentas irá guiá-lo através de 

Distribuição através de estudos de caso em farmácias

Kit de ferramentas para uma terceirização eficaz para farmácias

Passos do Processo de Terceiriação para a distribuição por farmácias retalhistas

ferramentas 



Introdução 
ao modelo de 
funcionamento da 
farmácia retalhista

Nesta seção, você vai aprender:
• O papel das farmácias retalhistas 
• A estrutura funcional da cadeia de abastecimento para a prestação de cuidados de saúde
• Sobre três modelos de terceirização da distribuição para farmácias e pontos de colecta

Descrição do modelo de funcionamento da farmácia retalhista

Neste contexto, as farmácias são definidas como pontos de venda onde os medicamentos são preparados e 
dispensados aos pacientes. Estes pontos de venda são entidades públicas encontradas em hospitais ou são 
entidades privadas que oferecem os seus serviços por uma taxa e são referidas como farmácias retalhistas. 

As farmácias retalhistas são tipicamente encontradas em áreas urbanas na maioria dos países africanos. Elas 
fornecem acesso confiável e conveniente para pacientes que procuram aconselhamento médico, acesso a 
medicamentos, produtos farmacêuticos e medicamentos crónicos para tratar doenças e comorbidades. 

O modelo de distribuição de farmácias retalhistas utiliza farmácias como pontos de recolha de medicamentos 
que descongestionam as unidades sanitárias e melhoram a prestação de serviços. O modelo concentra-se 
principalmente em áreas urbanas onde as farmácias e as populações são mais densamente povoadas. A 
implementação deste modelo funciona bem para a distribuição de medicamentos crónicos aos pacientes. 

Fluxo genérico da cadeia de abastecimentos do modelo de operação da farmácia 
retalhista

Qual é o papel das farmácias retalhistas na saúde pública?

As farmácias retalhistas podem fornecer uma rede adicional de pontos de recolha para descongestionar as 
unidades sanitárias e melhorar a prestação de serviços. O canal da farmácia retalhista oferece uma rede de 
pontos de colecta que podem actuar como locais alternativos de distribuição de remédios para reabastecimento 
de medicamentos na última milha. O seu papel pode ser complementar ao das principais unidades sanitárias 
públicas no sistema da cadeia de abastecimento do país. Existem vários modelos de implementação para 
consideração dos ministérios da saúde no contexto africano, que serão discutidos neste kit de ferramentas.
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O impacto das farmácias retalhistas na cadeia de abastecimento da 
saúde pública

• Farmácias retalhistas podem melhorar a prestação de serviços de saúde, descongestionando as unidades 
sanitárias públicas.

• Proporcionam uma melhor acessibilidade aos medicamentos por parte dos pacientes, ao reduzir os tempos 
de espera e de viagem. Isto pode melhorar os níveis de aderência em apoio aos objectivos estratégicos 
nacionais de saúde.

Áreas de foco dentro da estrutura funcional da cadeia de abastecimentos

Esta análise de terceirização às farmácias retalhistas enfatiza mudanças no desenho da armazenagem, 
transporte e na estratégia da cadeia de abastecimentos, conforme descrito no quadro funcional abaixo.

O quadro funcional engloba os principais grupos de actividades ao longo da cadeia de abastecimento dos 
cuidados de saúde. Dentro desta estrutura, o modelo de farmácia retalhista terá um impacto significativo nas 
seguintes actividades:

• Armazenagem: Armazenagem de medicamentos atribuídos a este modelo de distribuição e  
              inventário físico nas farmácias retalhistas.
• Transporte: A distribuição física dos medicamentos entre armazéns, locais de armazenamento, 
              unidades de distribuição central, unidades sanitárias para farmácias retalhistas que depois 
              distribuem os medicamentos aos pacientes.
• Desenho da estratégia da cadeia de fornecimento: A implementação do modelo de farmácia 
              retalhista vai exigir mudanças no desenho da estratégia da cadeia de abastecimento. Também 
              exigirá novos processos e ferramentas para a gestão do desempenho, análise e relatórios, 
              sistemas tecnológicos da cadeia de abastecimento e recursos humanos da cadeia de 
              abastecimento (competências e capacidades).

O processo de terceirização deve estar alinhado com a Estratégia Nacional da Cadeia de Abastecimento de 
Saúde e com as metas de Cobertura Universal de Saúde. Se os produtos adquiridos com fundos públicos 
forem utilizados no canal da farmácia retalhista, será necessária uma forte integração com os processos de 
planeamento da demanda e do fornecimento e de aquisição. A integração de novos canais nos processos de 
planeamento da demanda e do fornecimento e aquisição dependerá das escolhas de desenho da estratégia 
da cadeia de abastecimentos.1 
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Modelos para terceirização da distribuição para farmácias 
e outros pontos de recolha2

Existem três modelos para terceirizar a distribuição para farmácias e outros pontos de recolha. 

1. O modelo de Unidade Central de Dispensa (UCD)

No modelo UCD, o medicamento é distribuído a todas as farmácias e pontos de recolha através de uma única 
unidade central de dispensa. A monitorização e gestão de todas as farmácias e outros pontos de colecta e 
gestão de pacientes é feita de forma centralizada. 

Há uma interacção limitada com o paciente. O paciente só recolhe os medicamentos. 

Neste modelo são utilizados vários pontos de colecta, para além das farmácias retalhistas, ou seja, gabinetes 
médicos e outros locais de prestação de serviços de saúde.

As farmácias e pontos de colecta são remunerados pela distribuição de encomendas aos pacientes. Os 
pacientes não pagam uma taxa por este serviço.

Estudos de caso onde o modelo UCD foi implementado
África do Sul, Zâmbia e Botswana

Adequação do modelo

O modelo UCD é mais adequado para países com grandes cadeias farmacêuticas com tomada de decisão e 
propriedade centralizada de farmácias retalhistas.

1Fonte: Lighthouse Strategic Leadership (LSL) Team Analysis 2020 drawn from Supply Chain Operations Reference 
(SCOR) Model

2Fonte: Projeto CCMDD Last Mile, Lighthouse, Antiretroviral therapy in community pharmacies - Implementation and 
outcomes of a differentiated drug delivery model in Nigeria https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1551741120300632 
Para leitura adicional, por favor veja os estudos de caso.



O modelo de clínica com acesso rápido e farmácia 
retalhista com pagamento de taxas
Neste modelo, os pacientes pagam uma taxa para receber a dispensa mais rápida de medicamentos anti-
retrovirais. Um estudo revelou uma elevada vontade de pagar por parte dos pacientes que vêem isto como um 
serviço “premium”.

A medicação é distribuída aos pacientes através de farmácias e áreas específicas dentro das unidades sanitárias 
públicas demarcadas para a prestação deste serviço.

A entrega do medicamento inclui consulta com o paciente.

Este modelo funciona através do método de distribuição do modelo de UCD ou do modelo de unidade sanitária.

Estudos de caso onde o modelo de clínica e farmácia retalhista com taxa paga foi 
implementado
Nigéria 

Adequação do modelo

O modelo de pagamento de taxas mostra uma vontade de pagar por parte dos pacientes para este serviço. O 
modelo também indica que o paciente pode remunerar as farmácias pelo serviço.

2. O modelo direccionado pela unidade sanitária
No modelo orientado pelas unidades sanitárias, o medicamento é distribuído às farmácias através das unidades 
sanitárias. As unidades sanitárias são responsáveis pela gestão das farmácias a ela ligadas e pela gestão dos 
pacientes e da distribuição de medicamentos às farmácias.

A entrega do medicamento em uma farmácia retalhista ao paciente inclui um rápido exame de saúde para 
garantir que o paciente não esteja a desenvolver sintomas. Como resultado, este modelo requer treinamento 
do pessoal da farmácia retalhista em relação à sua interacção com os pacientes.

As farmácias e pontos de colecta são remunerados pela distribuição das encomendas aos pacientes através 
da disponibilização de pessoal ou por meio de uma taxa. Os pacientes não pagam uma taxa por este serviço.

Estudos de caso em que o modelo de unidade sanitária foi implementado
Uganda 

Adequação do modelo

O modelo orientado pelas unidades sanitárias é mais adequado para países com uma rede amplamente 
independente de farmácias e onde a tomada de decisões e a propriedade das farmácias retalhistas é 
descentralizada.



Estudos de caso de distribuição 
através de farmácias 

Estudo de caso: 
South Africa

Contexto e antecedentes3

O programa Sul Africano CCMDD, um modelo de UCD, tem funcionado eficazmente há mais de quatro anos.

A sobrecarga das unidades sanitárias públicas na África do Sul resultou num tempo limitado de prestação 
de cuidados de saúde aos pacientes e num aumento da sobrecarga administrativa para o pessoal das 
mesmas (processamento de pacientes, dispensa, gestão de registos de pacientes, etc). Os pacientes têm uma 
má experiência em unidades sanitárias sobrecarregadas que muitas vezes têm longas filas de espera. Isto 
é exacerbado por custos elevados, longos tempos de viagem e distâncias, necessidade de tirar tempo do 
trabalho, etc.

A gestão sub-óptima de estoques é outro problema nas unidades sanitárias. O espaço limitado de 
armazenamento de medicamentos nas unidades sanitárias e depósitos resultou no bloqueio de capital. A 
prescrição irracional, os baixos níveis de adesão ao tratamento dos pacientes e pouca supervisão em relação 
à prescrição sem guião de tratamento padrão contribuíram para isso.

O modelo operacional
A partir de 2016, o modelo centralizado de distribuição e dispensa de medicamentos crónicos (CCMDD) orientou 
pacientes estáveis para recolher seus medicamentos em um ponto de recolha atribuído. Existem actualmente 
mais de 3000 farmácias de venda a retalho e pontos de recolha no programa CCMDD. Estes pontos de recolha 
são externos (por exemplo, prestadores de serviços do sector privado, tais como Clicks, Medirite, etc.), ou 
“internos”, tais como vias rápidas dentro das unidades sanitárias ou clubes de aderência. Os pacientes voltam 
a unidade sanitária duas vezes por ano para renovar as receitas e fazer “controlo”.

Pacientes estáveis com doenças crónicas podem optar por entrar no programa CCMDD. Uma vez inscritos, os 
pacientes recolhem os pacotes de medicamentos pré-dispensados nos pontos de recolha.

O modelo sul-africano de farmácia retalhista e ponto de recolha ilustra o sucesso do modelo UCD. O modelo 
CCMDD é mostrado abaixo.

3Fonte: CCMDD - Projeto Last Mile



Resultados 
• O caso de negócios do programa CCMDD encontrou uma economia de custos de até 43% para os pacientes 

por reduzir os tempos de viagem e de espera. A aderência dos pacientes foi melhorada em 22%. 
• Nas unidades sanitárias, a capacidade dos pacientes foi significativamente melhorada. A capacidade 

adicional de 2,5 - 3,3 milhões de pacientes foi gerada a partir do descongestionamento das unidades 
sanitárias através deste programa. 

• Além disso, este programa reduziu os custos para o Departamento Nacional de Saúde em 50%.
 

Lessons learnt
Lições aprendidas

• Dentificar as necessidades e os objectivos globais do modelo para resolver problemas no sistema de 
prestação de cuidados de saúde, tais como congestionamentos e longos tempos de espera.

• Envolver proactivamente as partes interessadas e alinhar-se às metas, orçamentos, financiamento e 
esforços de colaboração.

• Ter um plano de comunicação para compartilhar o impacto positivo (ou potencial impacto positivo) da 
implementação do modelo de farmácia retalhista.

• É crucial ter um plano de cinco anos para compreender os custos e benefícios a longo prazo e definir 
claramente o caminho a seguir e o futuro do programa. Isto é fundamental para continuar a construir a 
advocacia.
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Distribuição de anti-retrovirais através 
de uma UCD a pacientes que têm um 
seguro médico.

Estudo de caso: 
Botswana

Contexto e antecedentes4

Bomaid, um dos maiores provedores de seguro médico de Botswana, foi adjudicado por concurso para 
distribuir anti-retrovirais durante três anos. Esta distribuição terceirizada foi feita dentro dos termos da política 
de parceria público-privada (PPP) do Botswana. Este estudo de caso é um exemplo do modelo da unidade 
central de distribuição de anti-retrovirais através de farmácias.

O modelo operacional
Medswana e Bomaid actuaram como os parceiros de terceirização neste modelo. O modelo só atendia os 
pacientes inscritos no seguro médico da Bomaid. No total, havia entre 17.000 e 18.000 pacientes inscritos 
neste modelo. O Armazém Central de Medicamentos recebe o estoque dos doadores/fornecedores. O estoque 
é enviado do Armazém Central de Medicamentos para um armazém central de propriedade do Governo de 
Botswana. 

Medswana faz o armazenamento e a distribuição do medicamento para as clínicas e farmácias. Medswana 
elaborou projecções para três meses para garantir que houvesse estoque suficiente para distribuir para as 
farmácias. Medswana utilizou um Sistema de Informação de Armazenamento, internamente desenvolvido, 
para rastrear as encomendas e gerar informações sobre o programa PPP. Os pacientes recolhiam pacotes 
personalizados em farmácias e clínicas. 

Fluxo do processo do estudo de caso do Botswana

 4Fonte: Entrevista com Medswana (Novembro 2020)
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Resultados 
Após três anos, o governo do Botswana decidiu assumir a distribuição de medicamentos devido a preocupações 
com o anonimato dos pacientes. O anonimato dos pacientes tornou-se uma questão significativa, uma vez 
que a informação era visível ao longo de toda a cadeia de abastecimento. O Governo também decidiu que o 
concurso era demasiado caro e que a realização da distribuição interna seria mais rentável.

Lições aprendidas 
• O modelo de terceirização deve ter uma boa relação custo-benefício e impulsionar a eficiência operacional.
• Programas PPP precisam ser concebidos para serem o mais inclusivos possível e devem atender àqueles 

que têm menos condições de esperar longas horas para recolher medicamentos. 
• Certifique que o programa tem um amplo alcance e que é tão acessível quanto possível.
• O anonimato da informação do paciente é essencial - demasiada transparência reduz o anonimato e expõe 

os pacientes à estigmatização.
• O sistema tecnológico precisa de ser fiável e estável.

 



O modelo UCD está a ser pilotado em 
Ndola, Zâmbia, com base no modelo 
CCMDD sul-africano 

estudo de caso: 
Zâmbia

Contexto e antecedentes5

Os objectivos eram descongestionar locais de prestação de cuidados de saúde com alto volume e reduzir a 
carga de trabalho nas instalações de tratamento para facilitar o progresso em direcção a uma melhor retenção 
e supressão da carga viral. O desejo era melhorar o acesso aos medicamentos e a experiência do paciente. 

Este programa começou com um estudo de visibilidade com as partes interessadas, incluindo o Ministério da 
Saúde, Autoridade Farmacêutica, farmácias privadas, etc. O Ministério da Saúde aprovou uma nota conceptual. 
Este programa foi concebido para um ambiente urbano através de farmácias privadas. 

O modelo operacional
Right-to-Care, um parceiro de implementação do sector privado patrocinado pela USAID, foi encarregue de 
implementar o modelo da unidade central de dispensa (UCD) na Zâmbia após o sucesso do programa CCMDD 
na África do Sul. O modelo da UCD foi testado em Ndola.

Os medicamentos são recebidos da Medical Stores Limited e depois distribuídos aos pontos de recolha 
participantes. Actualmente, no programa, existem seis farmácias privadas e dezanove pontos de recolha no 
total. As encomendas são embaladas individualmente para cada paciente. As farmácias recebem 45 Kwacha 
(~$2) por pacote que é distribuído a um paciente. Os pacientes podem escolher a farmácia retalhista para 
a entrega dos seus medicamentos. A cada seis meses, os pacientes devem ser submetidos a uma avaliação 
clínica. 

Resultados 
A revisão do desempenho do modelo examinará os níveis de congestionamento, os tempos de espera dos 
pacientes, os níveis de satisfação dos pacientes e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. 

Lições aprendidas
• Sensibilização contínua dos pacientes - os agentes envolvidos no local falam continuamente sobre os 

benefícios do programa e se envolvem com os pacientes.
• O engajamento das partes interessadas é vital - não deve competir por números.
• Apoio do Ministério da Saúde - garantir que eles entendem os benefícios do programa. O Ministério da 

Saúde tem agora pressionado para a expansão do programa. O Right-to-Care começará a avaliar os pontos 
de recolha fora da Ndola para este programa. 

5Fonte: Entrevista RightToCare (Novembro de 2020)
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O modelo operacional
O Uganda utiliza unidades de prestação de cuidados de saúde para gerir a distribuição às farmácias e o controlo 
das mesmas. As farmácias participantes devem cumprir um rigoroso conjunto de normas. Várias farmácias 
podem estar ligadas a uma unidade sanitária num raio de um ou dois quilómetros. A farmácia retalhista recebe 
os medicamentos da unidade sanitária.  A unidade sanitária distribui então pacientes estáveis, que satisfazem 
os critérios de qualificação, para uma farmácia retalhista da sua escolha. 

O paciente receberá este serviço sem qualquer custo. É proposto que seja pago um montante à farmácia 
retalhista por cada pacote de anti-retrovirais recolhidos pelos pacientes. Este modelo pode potencialmente 
incluir outros medicamentos crónicos e serviços de diagnóstico.

Modelo da cadeia de abastecimento do modelo de distribuição de farmácias 

6Fonte: ARC; Entrevistas com Membros do Ministério da Saúde de Uganda (2020) 

No Uganda, um programa piloto de um 
modelo de farmácia retalhista ligado a 
uma unidade sanitária tem mostrado 
sucesso.

estudo de caso: 
Uganda

Contexto e antecedentes6

No Uganda, as unidades sanitárias enfrentam desafios em relação às altas taxas de congestionamento, e os 
pacientes têm longas horas de viagem e espera para recolher os seus anti-retrovirais. 

O modelo de Farmácias Retalhistas Comunitárias como Pontos de Distribuição (CRPDDP) foi pilotado em 
Kampala. O modelo CRPDDP utiliza unidades sanitárias para distribuir anti-retrovirais aos pacientes através 
de farmácias próximas para reduzir o congestionamento nas unidades sanitárias e reduzir significativamente 
os tempos de espera dos pacientes. No programa piloto actual, uma enfermeira ou profissional de saúde é 
recrutada e colocada na farmácia retalhista para dispensar o medicamento e administrar o programa.



Resultados 
O programa piloto, realizado em Kampala, revelou taxas de retenção superiores a 95% e manteve taxas de 
supressão da carga viral de 99%. Também mostrou que o modelo de farmácia retalhista tinha melhorado a 
aderência para 98% e continuou com taxas de supressão de 99%.

Os pacientes observaram tempos de espera significativamente reduzidos, de uma média de duas a três horas 
de espera para menos de 10 minutos. 

As unidades sanitárias também observaram benefícios de aumento de capacidade e descongestionamento 
dos pacientes dentro do estabelecimento. Os profissionais de saúde tinham mais tempo disponível para tratar 
de outras funções dentro das unidades. 

Lições aprendidas
As principais lições deste estudo de caso são:

• É crucial realizar um estudo de caso de investimento para determinar os potenciais benefícios e custos do 
modelo de farmácia retalhista.

• A redução do tempo de espera dos pacientes desempenha um papel fundamental na melhoria da 
acessibilidade aos anti-retrovirais.

• Melhorar a acessibilidade aos anti-retrovirais tem um impacto significativo nas taxas de retenção e 
supressão.

• É vital articular os benefícios para as unidades sanitárias.

 



Um modelo de pagamento de taxas 
encontrou sucesso ao oferecer aos 
clientes serviços “premium” de HIV.

estudo de caso: Nigéria

Contexto e antecedentes7

Foi implementado na Nigéria um modelo de reabastecimento de anti-retrovirais em farmácias retalhistas de 
base comunitária. Clientes estáveis foram transferidos para farmácias comunitárias para reabastecimento de 
rotina contra uma taxa de serviço destinada a promover a participação do sector privado e a sustentabilidade 
dos serviços de tratamento anti-retroviral. 

O modelo operacional
Os pacientes pagam uma taxa de N1000 (est. $3) por dispensa para receber pacotes individualizados de anti-
retrovirais nas farmácias ou através de canais rápidos dentro das unidades sanitárias. A cada seis meses, um 
acompanhamento médico é realizado.

Um total de 10.015 participantes, representando 14,4% dos clientes de tratamento anti-retroviral em 50 
hospitais optaram por este modelo e foram transferidos para 244 farmácias comunitárias. Vários estudos 
sobre a ‘vontade de pagar’ revelam uma elevada vontade de pagar um serviço “premium” em uma determinada 
categoria de pacientes. À medida que o status socioeconómico aumenta, a vontade de pagar também aumenta.

Resultados
Um estudo revelou a viabilidade, aceitabilidade e resultados deste modelo de distribuição na Nigéria. O estudo 
constatou que a taxa de reabastecimento da prescrição foi de 95%, a taxa de retenção foi de 98% e a supressão 
viral foi de 99,12%. 

Lições aprendidas 
As principais lições deste estudo de caso são:

• Existe um mercado para serviços abrangentes de HIV financiados pelo cliente.
• Certos tipos de clientes estão dispostos a pagar por serviços “premium”.
• É essencial assegurar a responsabilidade e a transparência dos fundos colectados.
• Existe um potencial para um excesso de subscrições se o custo de acesso aos serviços for demasiado baixo.
 

7Fonte: Terapia antirretroviral em farmácias comunitárias - Implementação e resultados de um modelo 
diferenciado de entrega de medicamentos na Nigéria https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1551741120300632 



O kit de ferramentas 
para uma terceirização 
eficaz para farmácias

Nesta secção, você vai aprender: 
• Como é a estrutura do kit de ferramentas de terceirização para farmácias retalhistas

O kit de ferramentas da farmácia retalhista está hospedado num sistema com as Etapas de Processo sequenciais 
e as Ferramentas de Capacitação. As etapas do processo descrevem o ‘o quê’ e o ‘como’ de uma iniciativa de 
terceirização. As Ferramentas de Capacitação são transversais e apoiam as Etapas do Processo.

8Fonte: Lighthouse Team Analysis 2020. 

A estrutura do kit de ferramentas de terceirização de 
farmácias a retalho8  

Estes são sequenciais ao longo da viagem do modelo de farmácia retalhista e são descritos como se segue: 

Passos do Processo 

Ferramentas de Capacitação
Estes suportam a entrega das Etapas do Processo, descritas como se segue: 

Passos 
do 
Processo  

Ferram-
entas de 
Capac-
itação

3. Contratar  

C. Pessoas 

2. Avaliar 4. Implementar:  

A. Política de Privacidade  

B. Advocacia e Governança  

D. Tecnologia  

Compreensão das políticas públicas relevantes, leis 
nacionais e regulamentos relativos à terceirização da 
distribuição para farmácias.

Implementação de práticas e ferramentas que 
melhorem a adesão dos gestores seniores à 
terceirização e a construção de um ambiente favorável.

Construção da capacidade e competências dos recursos humanos, 
desenvolvimento de uma estrutura organizacional para gerir com 
sucesso a relação de terceirização.

Identificação e utilização de sistemas e tecnologias para 
melhorar a dispensa, relatórios, visibilidade, tomada de 
decisões e gestão do desempenho.

1. Analisar 
Analisar o sentimento do 
governo e do ministério da 
saúde em relação à 
terceirização, o actual cenário 
da saúde e a oportunidade de 
terceirização para a utilização 
de farmácias.

Desenhar ou seleccionar um 
modelo de distribuição de 
medicamentos em farmácias 
a retalho e avaliar o caso de 
investimento para 
determinar as implicações 
qualitativas e financeiras.

Definir os parâmetros dos 
acordos de terceirização e 
criar acordos contratuais com 
farmácias e outros parceiros 
da terceirização.

Desenvolver e fazer a 
transição de capacidades, 
estabelecer procedimentos 
de gestão de desempenho e 
governança.



Etapa 1 do Processo: 

Analisar

Nesta secção, você vai aprender: 
• Se existe uma oportunidade para terceirizar a distribuição de medicamentos através de farmácias
• Como avaliar o sentimento e a política do Governo em relação à terceirização da distribuição de 

medicamentos para as farmácias. 
• Como rever e mapear o panorama actual das unidades sanitárias e a demografia das doenças crónicas
• Como avaliar a oportunidade de terceirizar a distribuição para as farmácias

O resultado e os benefícios de uma avaliação rigorosa são que o ministério da saúde será capaz de: 

1) Estabelecer a vontade e assegurar que as políticas e regulamentos são propícios.
2) Visualizar uma imagem completa do panorama da prestação de cuidados de saúde para tomar decisões 
              informadas. 
3) Identificar quaisquer lacunas funcionais (tais como unidades sanitárias congestionadas) que possam 
              ser resolvidas utilizando o canal de farmácia retalhista.

Sugere-se que esta secção seja lida em consulta com Política e Advocacia e Governança.



Três tarefas precisam ser realizadas para Analisar o ambiente e a oportunidade de 
terceirização para as farmácias:

Tarefa 1: Analisar o ambiente e a oportunidade de 
terceirização para as farmácias
O processo de avaliação começa com os níveis de apoio político e de advocacia para uma solução de 
terceirização. Esta tarefa tem dois objectivos: determinar o apoio do quadro regulatório do governo para a 
terceirização e o apoio interno da gestão e grau da adesão necessária. 

Objectivo 1. Compreender as orientações políticas

A política desempenha um papel crítico de apoio. É vital determinar se a política do governo favorece a 
terceirização para o sector privado. O primeiro passo é compreender as políticas das práticas farmacêutica 
existentes, os códigos de conduta e a supervisão regulamentar. 

As ferramentas políticas podem ajudar na análise das políticas governamentais, inclui a abordagem “Como 
Fazer” para compreender as ferramentas políticas existentes e o seu impacto na terceirização:

• Porque esta ferramenta política foi desenvolvida?
• Quais objectivos esta política articulou?
• Como os objectivos políticos identificados são executados na prática?
• Quem executa a política, e quem é afectado?
• Quando a política entra em vigor?

Objectivo 2: Determinar a advocacia necessária 

Uma vez esclarecidas as directrizes políticas, e havendo apoio definitivo à terceirização para as farmácias, é 
crucial determinar a visão do ministério da saúde para ganhar advocacia. É essencial determinar os níveis 
de apoio do ministério da saúde e da gestão interna ao potencial de terceirização para as farmácias para 
ganharem advocacia e adesão. Isto pode exigir o envolvimento do apoio do Organismo dos Profissionais de 
Farmácia para o estabelecimento de uma “carta de projecto” e na realização de entrevistas com as principais 
partes interessadas em postos de tomada de decisão. 

O processo de Advocacia e Governança aqui delineado apoia esta tarefa.

Tarefa 1: Avaliar o ambiente e a oportunidade de terceirização para as farmácias

Tarefa 2: Rever e mapear o panorama actual das unidades sanitárias

Tarefa 3: Analisar a oportunidade de terceirização para utilização de farmácias 



Tarefa 2: Rever e mapear o panorama actual das 
unidades sanitárias
A próxima tarefa é rever o desempenho actual dos cuidados de saúde e identificar as áreas geográficas de 
enfoque para as farmácias. A identificação da população alvo ajuda a quantificar o potencial impacto e o papel 
da terceirização para farmácias.

Objectivo 1: Compreender os actuais níveis e capacidades de desempenho 
dos cuidados de saúde

A conclusão desta avaliação ajudará a compreender os fluxos padrão dos medicamentos, sistemas e 
capacidades.

Principais tarefas 

• Identificar a distribuição das unidades sanitárias, análise de clientes das unidades sanitárias (ou seja, 
quantos se podem qualificar para o modelo, a vontade de pagar num modelo com pagamento de taxas)

• Opcionalmente, identificar os desafios e riscos no panorama dos cuidados de saúde, incluindo o progresso 
em direcção às metas nacionais de saúde e o fardo dos doentes nas unidades sanitárias. 

• Compreender os modelos de financiamento para a distribuição de medicamentos
• Examinar a distribuição no mercado das farmácias retalhistas
• Conduzir pesquisas de satisfação dos pacientes nas unidades sanitárias no quadro das directrizes do país. 
           •  Questões críticas para uma pesquisa de descongestionamento: 
                         •  Quais são os actuais níveis de congestionamento? 
            •  Quanto tempo leva para que os pacientes recebam a medicação? 
            •  Até onde eles têm que viajar para conseguir o remédio?

Objectivo 2: Mapear as actuais unidades de dispensa e pontos alternativos 
de recolha de medicamentos

A conclusão desta avaliação ajudará a compreender os fluxos padrão dos medicamentos, sistemas e 
capacidades.

Principais tarefas 

• Identificar a distribuição das unidades sanitárias, análise de clientes das unidades sanitárias (ou seja, 
quantos se podem qualificar para o modelo, a vontade de pagar num modelo com pagamento de taxas)

• Opcionalmente, identificar os desafios e riscos no panorama dos cuidados de saúde, incluindo o progresso 
em direcção às metas nacionais de saúde e o fardo dos doentes nas unidades sanitárias. 

• Compreender os modelos de financiamento para a distribuição de medicamentos
• Examinar a distribuição no mercado das farmácias retalhistas
• Conduzir pesquisas de satisfação dos pacientes nas unidades sanitárias no quadro das directrizes do país. 
                    •     Questões críticas para uma pesquisa de descongestionamento: 
                                    •   Quais são os actuais níveis de congestionamento? 
                                    •   Quanto tempo leva para que os pacientes recebam a medicação? 
                                    •    Até onde eles têm que viajar para conseguir o remédio?



Benefícios estratégicos do estudo SIG: 

• Identifica lacunas geográficas ou áreas no país
• Visualização factual de onde e como a participação das farmácias pode desempenhar um papel
• Fornece dados para o caso de investimento em saúde para farmácias como parte do Avaliar. 

Exemplo: Avaliação da população-alvo para o HIV no Uganda9  

Contexto

Ao identificar a população alvo, a administração tem uma linha de base para avaliar o impacto potencial do 
modelo de farmácia retalhista. Este exemplo de processo nacional retirado do Uganda mostra a desagregação 
e análise da população das pessoas a viver com HIV.

Relevância para o modelo de farmácia retalhista

Identificar a populção alvo de PVHIV

Esta ferramenta auxilia na identificação de pacientes que podem ser atendidos através do modelo da 
farmácia retalhista. A população alvo pode ser determinada através da aplicação de critérios estabelecidos 
(uma abordagem de funil) - por exemplo, estável e residente num distrito alvo (distrito com alta densidade 
populacional, unidades sanitárias sobrecarregadas com acesso a um número suficiente de farmácias 
qualificadas). Consultar os critérios de qualificação das farmácias de venda a retalho em Contratar.

9Fonte: Relatório Trimestral ACP: Uganda 2020
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Tarefa 3: Avaliar a oportunidade de terceirização para 
utilização de farmácias
A tarefa final é consolidar as informações para determinar a oportunidade de terceirização para farmácias. 
Avaliar a distribuição das unidades sanitárias e farmácias informa o desenho do modelo de farmácia retalhista.

Objectivo 1: Documentar os principais resultados da análise do Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) e das pesquisas de satisfação

Isto ajuda a determinar se existem lacunas funcionais e oportunidades de terceirização para farmácias.

Principais tarefas 

• Documentar os resultados da análise do actual sistema de prestação de cuidados de saúde e dos 
              inquéritos de satisfação.
• Completar os resultados e conclusões da análise - lacunas e oportunidades avaliadas. 
• Compartilhar os resultados e conclusões da análise - lacunas e oportunidades. 
• Indexar a análise geográfica e espacial à prevalência da população e da doença.
• Consultar o Órgão Profissional da Farmácia sobre a opinião quanto a terceirização.

Benefícios do mapeamento e análise de pesquisas
 
• Define os papéis existentes dos principais intervenientes na distribuição de medicamentos aos pacientes.
• Prioriza o papel potencial das farmácias dentro do sistema de prestação de cuidados de saúde existente.

Objectivo 2: Motivar a iniciativa de terceirização

Motivar uma iniciativa de terceirização para farmácias a retalho e antecipar as implicações das mudanças no 
sistema de saúde.

Principais tarefas 

• Desenvolver uma lógica motivadora para a terceirização e mudança da metodologia de distribuição. 
Os exemplos incluem descongestionamento das unidades sanitárias, melhoria da acessibilidade aos 
medicamentos, aumento da eficiência da prestação de cuidados de saúde, redução dos tempos de espera 
dos pacientes ou melhoria da aderência aos guiões.

• Determinar as mudanças esperadas de alto nível no sistema actual de entrega de medicamentos se a 
terceirização para farmácias fosse iniciada.

Implicações críticas para o modelo de farmácia retalhista

• Identifica os principais benefícios e áreas de foco para a potencial implementação do modelo de distribuição 
por farmácias de retalho e pontos de recolha.

• Define os resultados esperados; estes irão posteriormente informar o desenvolvimento de indicadores-
chave de desempenho.

• Informações complementares para o Desenho e a Avaliação



Exemplo: Análise de mapeamento geográfico no Uganda10

Contexto

Estes mapas mostram os resultados de um exercício de geo-mapeamento no Uganda que identificou distritos 
alvo e mapeou unidades sanitárias alvo e prioritárias com farmácias qualificadas nas proximidades.

Em Kampala, um pequeno número de unidades sanitárias serve uma alta percentagem de pacientes estáveis. 
Há muitas farmácias num raio de um quilómetro das unidades identificadas. Estas unidades podem ser 
priorizadas para desviar pacientes para o modelo de farmácia retalhista.

Relevância para o modelo de farmácia retalhista 

Um exercício de geo-mapeamento informará a priorização regional por identificar áreas com populações 
densas, unidades sanitárias sobrecarregadas e farmácias qualificadas suficientemente próximas.

Resumo da Avaliação
A primeira Etapa do Processo, Analisar, ajuda a entender o status da sua cadeia de abastecimentos e a 
analisar quais lacunas ou oportunidades existem para a terceirização. É importante primeiro rever e mapear o 
panorama das unidades sanitárias existentes. Uma vez que isto esteja concluído, pode Avaliar a oportunidade 
de terceirização para utilizar farmácias. Finalmente, em Analisar, você aprendeu sobre ferramentas para apoiar 
a avaliação da cadeia de suprimentos, incluindo mapeamento e geo-mapeamento da cadeia de suprimentos. 
Na segunda etapa do processo, Avaliar, você receberá as ferramentas para identificar modelos relevantes 
de distribuição de farmácias a retalho, projectar um modelo de distribuição de medicamentos de farmácia 
retalhista específico para o seu país e desenvolver um caso de investimento para examinar os custos e 
benefícios da implementação do modelo farmácia retalhista.

10Fonte: Geo-análise ARC



Etapa 2 do processo: 

Avaliar

Nesta secção, vai aprender: 
• Como identificar modelos relevantes de distribuição por farmácias a retalho
• Como desenhar um modelo de distribuição de medicamentos em farmácias a retalho específico para o 

seu país
• Como desenvolver um caso de investimento para examinar os custos e benefícios da implementação do 

modelo farmácia retalhista

Os resultados e benefícios desta etapa do processo incluem: 

1) Revisões de modelos operacionais de boas práticas relevantes e aplicáveis, dos quais se podem extrair 
              lições aprendidas.
2) Uma solução sob medida para a distribuição de medicamentos no país através de canais de farmácia 
              retalhista.
3) Definir os resultados esperados do modelo e uma análise dos potenciais benefícios e custos da 
              terceirização para farmácias.

Sugere-se que a Avaliação seja lida em consulta com Política, Advocacia e Governança e Tecnologia. 



Tarefa 1: Modelos referência de distribuição de 
medicamentos em farmácias
A análise de estudos de caso de outros países africanos proporcionará aprendizagens e percepções 
fundamentais.

Objectivos

1. Identificar os estudos de caso relevantes de implementação de modelos de farmácias a retalho noutros 
              países africanos
2. Tomar as principais aprendizagens e aplicá-las ao próprio projecto de modelo de farmácia retalhista e 
              plano de implementação. 

Há dois passos necessários para alcançar estes objectivos.

Passo 1. Revisão dos estudos de caso do modelo de farmácia retalhista

Principais tarefas 

•        Reveja os estudos de caso do Botswana, Nigéria, África do Sul, Uganda e Zâmbia. 
• Se possível:
                         •   Comunicar com os operadores de outros modelos de farmácias retalhistas e realizar visitas ao  
                              local.
                         •   Realizar entrevistas ou realizar visitas ao local para comparar modelos existentes.
                         •   Usando a análise do panorama dos cuidados de saúde em Analisar, determinar qual estudo  
                              de caso é mais relevante para o seu país, comparando factores situacionais como o peso da 
                              doença e o cenário das unidades sanitárias.
                         •   Identificar as principais aprendizagens a utilizar na concepção do modelo de terceirização 
                              para farmácias a retalho.

Principais aprendizagens    

• As principais aprendizagens podem incluir modelos de implementação, abordagens de monitorização e 
avaliação do desempenho, principais áreas de risco e estratégias para a mitigação de risco

• É vital aproveitar os modelos, pilotos e exemplos existentes para informar a concepção do seu modelo de 
farmácia retalhista

Clique aqui para rever os modelos de distribuição de farmácias a partir de estudos de caso

Tarefa 1: Modelos referência de distribuição de medicamentos em farmácias 

Tarefa 2: Conceber um modelo sob medida de distribuição de medicamentos usando farmácias

Tarefa 3: Examinar os custos e benefícios potenciais (caso de investimento) 
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O modelo UCD

For countries with large retail pharmacy 
chains with centralised decision making.

Government remunerates pharmacies for 
distributing medicine to patients. 

Patients receive this service free of charge.

Less complex with centralised decision 
making.

Case studies: Zambia, South Africa, 
Botswana

O modelo baseado nas unidades sani-
tárias

Para países sem grandes redes de farmá-
cias a retalho ou com farmácias de pro-
priedade predominantemente indepen-
dente.

As farmácias são pagas pela distribuição 
de medicamentos aos pacientes.

Os pacientes recebem este serviço gra-
tuitamente.

Mais complexo.

Estudos de caso: Uganda

O modelo de pagamento de taxas

Para países com grandes redes de farmá-
cias a retalho com tomada de decisão 
centralizada.
 
Pacientes pagam uma taxa de serviço para 
recolher o medicamento na farmácia a 
retalho

Estudo de caso: Nigéria

The fee-paying model

Para países com grandes redes de 
farmácias a retalho com tomada de 
decisão centralizada. 

Os pacientes pagam uma taxa de serviço 
para levantar medicamentos na farmácia 
a retalho.

Estudo de caso: Nigéria
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Passo 2: Tome as principais aprendizagens e aplique-as ao seu próprio 
projecto de modelo de farmácia retalhista e plano de implementação. 

A selecção de um modelo adequado de distribuição de farmácias a retalho começa 
com a comparação (“benchmarking”) com outros países. Dois factores principais 
influenciam as escolhas de desenho do modelo de farmácia retalhista:

• Estrutura patrimonial das farmácias
• Esquema de pagamento do paciente

Os factores de suporte para o projecto do modelo podem incluir:

• Níveis de rendimento do país
• A vontade do paciente de pagar
• Capacidade de pagamento do paciente
• Distribuição numérica e vontade de participação das farmácias a retalho
• Disponibilidade de financiamento dos doadores
• Tecnologia
• Habilidades dos profissionais de saúde e do pessoal de farmácia
• Preferências dos pacientes
• O custo total do modelo e a sustentabilidade financeira

Há quatro opções para orientar a tomada de decisão do país para desenvolver um modelo "mais bem-
adaptado" de farmácia retalhista. Esta ferramenta pode orientar as escolhas do Ministério da Saúde no que diz 
respeito à concepção de um modelo "mais bem-adaptado" de farmácia retalhista:



Tarefa 2: Conceber um modelo sob medida de 
distribuição de medicamentos por farmácias

Customizar o modelo operacional seleccionado em um projecto de plano de distribuição de farmácia retalhista 
do país ou região.

Objectivos: 

1. Desenhar sob medida um plano de distribuição por farmácias a retalho (rascunho). 
2. Desenvolver a quantificação e os dados suficientes para o caso de investimento de saúde.

Passo 1: Concepção e preparação

Escolher ou desenvolver um modelo de distribuição localmente relevante ou à medida para utilizar farmácias 
(ou outros pontos de recolha) para distribuir medicamentos aos pacientes.

Principais tarefas 

• Estabelecer uma equipa de trabalho interfuncional e nomear um líder de equipa
• Identificar o âmbito de trabalho (regiões, actividades funcionais, recursos) 
• Desenvolver a estrutura do modelo e identificar as principais partes interessadas 
• Determinar as características necessárias para as farmácias
• A lista de critérios de selecção inclui o método de serviço: 
         • balcão versus self-service
         • armazenagem adequada
         • capacidade de recolha 
         • sistemas de relatórios e administração
• Identifique o seguinte:
         • Processos e sistemas a serem utilizados
         • O mecanismo de financiamento do modelo 
         • Regime de remuneração para a farmácia de venda a retalho
         • A logística da distribuição de medicamentos
         • Registo e divulgação de informação - assegurar a confidencialidade do paciente
         • Critérios de participação da farmácia (tamanho, localização, local de armazenamento, etc.)
         • Método de serviço: balcão e “self-service”
         • Número de membros do pessoal
         • Administração electrónica
         • Critérios de qualificação e critérios de desqualificação dos pacientes

Questões estratégicas   
  
• Quem vai gerir o projecto? 
• Qual é o escopo do trabalho? 
• Como vai funcionar o modelo? 
• Quem são as principais partes interessadas? 
• Quais são os critérios de selecção das farmácias?

Passo 2: Construir o plano de trabalho 
 
Principais tarefas 

• Consolidar os dados da Análise para determinar as regiões, distritos, farmácias candidatas - priorizar 
regiões com alta carga de doenças e farmácias suficientes.

• Identificar as farmácias candidatas que satisfaçam os critérios de selecção.
• Determinar a estrutura de financiamento/pagamento a farmácia; desenvolver plano de distribuição de 

medicamentos; ferramentas de previsão; requisitos do sistema de relatórios.
• Um programa piloto em um distrito ou região é uma forma eficaz de testar o modelo de farmácia retalhista.



Questões estratégicas

• Por onde começar? 
• A quem se associar? 
• Quais são os custos? 
• Qual é o modelo eficaz de financiamento e distribuição para satisfazer os pacientes e o ministério da 

saúde? 

Tarefa 3: Examinar os custos e benefícios potenciais 
(caso de investimento)
Desenvolver um caso de investimento em saúde que examine o impacto potencial do modelo de farmácia 
retalhista para informar a tomada de decisões estratégicas e o planeamento de acções pelas partes interessadas 
envolvidas. 

Objectivos: 

1. Desenvolver o caso de benefícios quantificáveis para a terceirização para farmácias a retalho.
2. Rever os potenciais benefícios qualitativos, tais como a redução da carga sobre as unidades sanitárias 
              e um maior acesso aos medicamentos.
3. Compartilhar os resultados com as principais partes interessadas para que os gestores possam 
              escolher se desejam terceirizar. 

Esta tarefa requer:

• Determinação e medição de considerações-chave para o caso de investimento
• Identificar e definir os resultados esperados do modelo de farmácia retalhista
• Avaliar o modelo de farmácia retalhista em relação a referências internas e externas e compará-lo com 
              os modelos de distribuição existentes
• Consolidar os resultados das etapas anteriores e apresentar num relatório o impacto potencial do 
              modelo de farmácia retalhista (dimensionado para o tamanho da população alvo e projectado ao 
              longo de três a cinco anos).

Passo 1: Identificar factores-chave para o caso de investimento

Construir um caso de investimento em saúde para compreender os custos, benefícios e outras implicações da 
terceirização para farmácias. O objectivo do caso de investimento é informar a tomada de decisão estratégica 
e o planeamento de acções pelas partes interessadas envolvidas.

Principais tarefas 

• Identificar e medir factores chave a considerar, como por exemplo:
          • Custos para o paciente (tempos de espera, tempos e custos de viagem, perda de rendimentos 
              potenciais)
          • Carga das instalações - potenciais ganhos de capacidade e de eficiência
          • Custos actuais de distribuição de medicamentos
          • Desempenho em relação às metas nacionais de saúde para doenças crónicas (como a meta 90/90/90 
              do HIV)
          • Custos de arranque do modelo de farmácia retalhista
          • Requisitos de tecnologia e bens de capital e custos de depreciação
          • Mecanismos e estrutura de financiamento  
          • Potencial de economia para o sistema de saúde em geral



Passo 2: Avaliar o modelo de farmácia retalhista em relação aos padrões 
de referência 

Principais tarefas 

• Identificar e definir os resultados esperados (por exemplo, melhor acessibilidade aos medicamentos, 
unidades sanitárias descongestionadas)

• Comparar os benefícios e custos do modelo farmácia retalhista com os modelos de distribuição de 
medicamentos existentes e escalar para a população alvo

• Examinar tanto os custos operacionais como as despesas de capital.
• Realizar uma avaliação de custo-benefício lado a lado para três partes interessadas chave: 
        •  Pacientes
        •  Unidades sanitárias  
        •  Ministério da Saúde

Questões estratégicas

• A terceirização para farmácia retalhista melhora a experiência do paciente?
• Há benefícios substanciais na utilização do modelo farmácia retalhista para as três partes interessadas?

Etapa 3: Consolidar resultados e relatório

Principais tarefas

• Utilizando os resultados da análise de custos, desenvolver um relatório para mostrar o impacto potencial 
do modelo de farmácia retalhista - projecto ao longo de cinco anos 

• Criar uma análise 'de para' - comparando indicadores-chave de desempenho dos modelos de distribuição 
actuais e novos 

• Propor o modelo de financiamento no relatório

Questões estratégicas

• O caso de investimento em saúde indica claros benefícios para que os gestores seniores do Ministério da 
Saúde mandatem o envolvimento e contratação com as farmácias?



Melhoria da acessibilidade e conveniência de receber tratamento anti-retroviral

Redução de custos, distâncias de viagem e tempo necessário para receber o tratamento anti-retroviral

Diminuição da estigmatização associada ao recebimento de tratamento anti-retroviral

Melhoria da aderência e manutenção das taxas de supressão
 
Redução do tempo gasto nas unidades sanitárias (diminuição do risco de infecções de outros pacientes, 
especialmente durante a pandemia da COVID-19)

Redução dos custos operacionais (redução de 10 %)

Redução do congestionamento nas unidades sanitárias - mais capacidade para os casos COVID-19

Melhoria da eficiência e aumento da capacidade com investimento limitado em Capex

Linha de visão limitada

Medicamentos de propriedade do governo que passam por instituições privadas podem causar problemas com 
principais parceiros

Podem ser necessárias alterações políticas e regulamentares

Paciente

unidades 
sanitárias

Sistema 
de Saúde

Benefícios

Benefícios

Benefícios

Custos

Custos

Custos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gestão e distribuição de medicamentos às farmácias

Monitoramento e avaliação dos pacientes (aderência e supressão) 

•
•

Taxa de distribuição paga à farmácia para distribuição de anti-retrovirais aos pacientes•

Conseguir apoio do Ministério da Saúde para o modelo e assegurar o financiamento da taxa de 
distribuição para a farmácia de retalho 

•

Desviar mais de 75% dos pacientes estáveis das unidades sanitárias

Reduzir a carga de trabalho dos enfermeiros ou profissionais de saúde, reduzindo o tempo gasto na dispensa de 
medicamentos

•
•

•

Sem custos para o paciente 

Riscos

Riscos

Riscos

Número de pacientes que optam por receber anti-retrovirais nas farmácias

Exemplos

Uganda: um modelo de caso de investimento em saúde 
para examinar benefícios, custos e riscos para cada 
grupo
Este guia de processo ilustra a metodologia de análise dos benefícios, custos e riscos de cada grupo de partes 
interessadas, uma vez identificado um modelo operacional.

Exemplo: O modelo de farmácia retalhista orientada pelas unidades 
sanitárias no Uganda



África do Sul: O caso do investimento na saúde mediu os 
custos e benefícios para todas as partes interessadas
O caso do CCMDD Sul Africano mostrou potenciais benefícios líquidos de ZAR 2,5 bilhões (USD 164 milhões) 
através da terceirização para farmácias e pontos de recolha.

Principais Factores/Considerações para o Caso do Investimento em Saúde

• Benefícios para os pacientes: melhor experiência e economia de custos
• Tipo de custos dos pacientes a avaliar:
 •  Custos de transporte
 •  Perda de rendimento na recolha de medicamentos
• Departamento Nacional de Saúde:
 •  Aumento da capacidade das instalações (descongestionamento)
 •  Ganhos de eficiência das instalações
 •  Impacto nos custos da cadeia de abastecimento de medicamentos
 •  Aumento da aderência a prescrição do paciente
• Benefícios para a comunidade

Metodologia utilizada para examinar os benefícios ao paciente

• Avaliar e comparar os custos que os pacientes incorrem:
 •  Enquanto estiver no programa CCMDD
 •  Enquanto não estiver no programa CCMDD

Benefício líquido anual do CCMDD para pacientes e sector de saúde 
pública para 2017/18

0,9m-1,2m de 
pacientes 
adicionais 
tratados na 
infra-estrutur
a e pessoal 
das 
instalações 
actuais

0,3
1,3

1,1

0,0

2,5

-1,0

Economia 
dos 
pacientes

Ganhos de 
eficiência 
das 
USanitarias 
NDoH* 

Custos da 
cadeia de 
forneci-
mento de 
medica-
mentos 
NDoH*

Adesão 
(NDoH)** 

Socioeconó
mico

Benefícios 
líquidos

Resumo da Avaliação
A segunda etapa do processo, Avaliar, começa por compreender as políticas e orientações de terceirização 
para farmácias em seu país. Nesta Etapa do Processo, você aprendeu como identificar modelos relevantes de 
distribuição de farmácias a retalho. Uma vez que você tenha esta informação, você pode projectar um modelo 
de distribuição de medicamentos em farmácias a retalho específico para o seu país. Finalmente, você pode 
desenvolver um caso de investimento para examinar os custos e benefícios da implementação do modelo 
farmácia retalhista. Com um modelo seleccionado, a terceira etapa do processo, Contratar, focará na selecção 
e priorização de farmácias como parceiros alternativos terceirizados para a distribuição de medicamentos aos 
pacientes.



Etapa 3 do processo: 

Contratar

Nesta secção, você vai aprender: 
• Como seleccionar e priorizar as farmácias como parceiros alternativos terceirizados para a distribuição de 

medicamentos aos pacientes.

O resultado e os benefícios do Contracto incluem: 

1) O desenvolvimento de uma descrição concisa e rigorosa de um conjunto de critérios para a selecção 
              de farmácias a retalho
2) A emissão de um "pedido de participação" (RFP) às farmácias
3) Negociação do modelo de operação e termos e condições acordados
4) Adjudicação de contractos

Sugere-se que esta secção seja lida em consulta com a Política e Pessoas.



Um processo de contratação em quatro etapas foi adaptado com sucesso a partir das lições aprendidas do 
sector privado:

Tarefa 1: Com as partes interessadas, estabelecer critérios 
para a participação das farmácias
Objectivo: 

Alinhar as principais partes interessadas com o projecto de terceirização 

Esta tarefa requer: 

• A autorização foi recebida do Ministério da Saúde em consulta com organismos nacionais relevantes, por 
exemplo, a Sociedade Farmacêutica. 

• O âmbito do trabalho foi acordado com os organismos profissionais e o Ministério da Saúde.
• Desenvolvimento de critérios de participação para as farmácias, por exemplo:
 •  Registado, licenciado e certificado
 •  Ser de tamanho médio ou grande
 •  SInstalações de armazenamento e segurança suficientes

Tarefa 2: Elaborar um resumo e emitir um pedido de 
participação (RFP)
Objectivo: 

Desenvolver um resumo para descrever o escopo do trabalho, funções, indicadores-chave de desempenho e 
emissão de “RFP”.

Esta tarefa requer:   

• Definir o âmbito de trabalho, o papel e as responsabilidades das farmácias, dos pontos de recolha 
alternativos, dos parceiros de implementação e do Ministério da Saúde.

• Conceber a estrutura de remuneração para os serviços das farmácias
• Desenvolver os indicadores-chave de desempenho
• Construir os processos de relatórios, monitoria e gestão de desempenho  
• Um documento do “RFP” a ser comunicado às farmácias
• Esclarecer a jornada da experiência do paciente com base no design do modelo

Tarefa 1: Com as partes interessadas, estabelecer critérios para a participação das farmácias

Tarefa 2: Elaborar um resumo e emitir um pedido de participação

Tarefa 3: Envolvimento, revisão e negociação com as farmácias

Tarefa 4: Adjudicar contractos e assinar MOU/SLA com farmácias 



Tarefa 3: Envolvimento, revisão e negociação com as 
farmácias
Objectivo: 

engajar-se com as farmácias que tenham demonstrado interesse e negociar os termos e condições contractuais.

Esta tarefa requer:

• Ministério da Saúde a engajar-se e trazer para bordo as farmácias alvo
• Avaliar as farmácias participantes de acordo com os critérios estabelecidos
• Realizar as devidas diligências para garantir que as farmácias estejam licenciadas e registadas na Sociedade 

de Farmácia
• Definir e acordar os papéis e responsabilidades de todos os intervenientes
• Negociar com as partes e alinhar com os objectivos e indicadores-chave de desempenho do contracto
• Negociar e concluir a estrutura de remuneração dos serviços prestados
• Acordar os procedimentos de Monitoriza e Avaliação (M&E) e de Governação 

Tarefa 4: Adjudicar contractos e assinar MOU/SLA com 
farmácias

Objectivo: 

Adjudicar contractos a farmácias alvo que tenham qualificado e concordado com os termos e condições. 

Esta tarefa requer:

• Celebração de um acordo contratual entre as farmácias, parceiros implementadores, ministério da saúde, 
unidades sanitárias e qualquer outra parte interessada participante

• Desenvolvimento de um Memorando de Entendimento (MOU) e/ou um Acordo de Nível de Serviço (SLA) 
entre os principais participantes.

Resumo da etapa do processo: Contratar
Esta etapa do processo, Contratar, cobriu a selecção e priorização de farmácias como parceiros alternativos 
terceirizados para a distribuição de medicamentos aos pacientes. A seguinte Etapa do Processo, Implementar, 
está preocupada com o que é necessário para operacionalizar o modelo de terceirização.



Etapa 4 do processo: 

IMPLEMENTAÇÃO

Nesta secção, você vai aprender: 
• as orientações para a transição da distribuição de medicamentos para as farmácias
• como estabelecer procedimentos e ferramentas de monitoria e avaliação
• sobre os guias, ferramentas e procedimentos para gerir e operacionalizar o modelo

O resultado e os benefícios da utilização das ferramentas da Implementação permitirão uma implementação 
adequada através de orientações sólidas, ferramentas e procedimentos de monitorização e avaliação para 
gerir o desempenho, e a transferência de papéis e a integração dos pacientes no modelo da farmácia retalhista.

Sugere-se que esta secção seja lida em consulta com Política, Pessoas e Tecnologia.



A implementação do modelo de farmácia retalhista para a distribuição de medicamentos aos pacientes 
tem três tarefas:

Tarefa 1: Criar directrizes de implementação do canal de 
farmácia
Objectivo: 

Completar uma lista de guias e procedimentos de implementação para assegurar a operacionalização do 
modelo de farmácia retalhista.

Existem oito ferramentas e documentos prioritários para apoiar e gerir dois grupos de intervenientes principais: 
os pacientes e as farmácias retalhistas.

As ferramentas e documentos prioritários para os pacientes estão listados 
e descritos abaixo:

Critérios de qualificação dos pacientes

• Formulário de avaliação das instalações para os pacientes mudarem para o modelo de farmácia retalhista
• Modelo de farmácia retalhista ou formulário de inscrição no canal para os pacientes preencherem
• Acordar os critérios de qualificação do paciente com os interessados (cargas virais estáveis, sem 

comorbidades, etc.)

Critérios de desqualificação dos pacientes

• Formulários de retorno para os pacientes regressarem às unidades sanitárias a partir do modelo da 
farmácia retalhista

• Definir sintomas e comportamentos que ditam o regresso de um paciente a uma instituição para receber 
cuidados, ou seja, faltar a consultas, engravidar, ficar instável, apresentar sinais de aviso como tosse, febre 
alta, diarreia, vómitos.

Programa de visitas anuais dos pacientes

• Acordo do Ministério da Saúde com um esquema de visita anual à unidade sanitária para testes de carga 
viral e consulta clínica, normalmente uma ou duas vezes por ano.

As ferramentas e documentos prioritários para as farmácias retalhistas 
estão listados e descritos abaixo:

Critérios de qualificação da farmácia

• Formulários de auditoria e classificação da farmácia.
• Determinado pelo tamanho, número de funcionários, capacidade de armazenamento, capacidade de 

recolha, sistema electrónico disponível.

Tarefa 1: Criar directrizes de implementação do canal de farmácia

Tarefa 2: Estabelecer procedimentos e ferramentas de monitoria e avaliação

Tarefa 3: Transição, integração e gestão do desempenho



Inscrição e documentação da farmácia

• Isto será conforme o MOU padrão definido pelo Ministério da Saúde.

Currículo de formação em farmácia 

• A ser definido por cada país e depende do modelo a ser seguido.

Encomenda e entrega de estoque

• Formulários para gestão de estoques: formulários de supervisão de suporte; formulários de pedido e 
entrega; formulários de manutenção de estoque.

• Preferencialmente integrado ao sistema de recolha electrónica de dados para gerar os níveis definidos de 
estoque de segurança.

Papel do farmacêutico

• O modelo do país determinará o nível de interacção e treinamento decidido.

Tarefa 2: Estabelecer procedimentos e ferramentas de 
monitoria e avaliação

Objectivo: 

Estabelecer sistemas para rastrear o desempenho do modelo de operação da farmácia retalhista e assegurar 
que os indicadores-chave de desempenho estão sendo cumpridos. 

Esta tarefa requer:

• Estabelecer indicadores claros de desempenho e métodos de medição.
• Construir ferramentas electrónicas normalizadas de recolha de dados integradas com o Ministério da 

Saúde.
• Monitorar o desempenho.

Isto inclui:

• Elementos de monitoramento como auditorias de estoque, verificação de recebimento de pacientes, 
entrevistas à saída de pacientes, percentagem de atendimentos e referência de pacientes de volta para as 
unidades sanitárias.

• Visitas de supervisão do Ministério da Saúde apoiadas por uma empresa de auditoria.
• Os sistemas integram-se com os Registos Electrónicos de Saúde no país e capturam todos os elementos 

em relação aos principais indicadores de desempenho e em tempo real.
• Um sistema baseado na web que tem capacidade “offline” para operar sem internet.

Ferramentas de monitoria e avaliação
Ferramentas do Sistema de Informação de Gestão da Saúde (HMIS)

• Registo de farmácias no modelo de farmácia retalhista
• Registo do atendimento e marcações no modelo farmácia retalhista
• Formulário de avaliação de elegibilidade para RCP (CPR!)
• Formulário de referência de paciente (Triplicado)
• Cartão de paciente
• Requisição e emissão de voucher
• Diário de dispensa de medicamentos
• Fichas de estoques e livro diário de armazém



Procedimentos de Monitoria e Avaliação (M&E)

• Preencher o formulário de avaliação de elegibilidade das instalações
• Realizar pesquisas de satisfação dos pacientes dos serviços de distribuição das farmácias retalhistas
• Registar pacientes elegíveis no registo das farmácias do modelo de farmácia retalhista
• Preencher o registo de consultas para todos os pacientes que frequentam uma instituição
• O mesmo fluxo de dados que no centro de saúde
• Supervisão a ser feita pelo pessoal regional/distrital do Ministério da Saúde
• Pode exigir um âmbito de trabalho adicional para o pessoal da região/distrito
• Os Parceiros implementadores também podem apoiar este esforço a partir de uma perspectiva de 

programação

Benefícios da captura de dados e relatórios

• Proporciona maior visibilidade nas instalações da farmácia retalhista
• Constrói uma plataforma para migrar e ser integrado ao HMIS do Ministério da Saúde para relatórios em 

tempo real 
• Apoia a implementação de um sistema electrónico de recolha e transmissão de dados - desde a farmácia 

retalhista até um sistema central integrado

Tarefa 3: Transição, integração e gestão do desempenho
A tarefa final é entregar e operacionalizar o modelo de farmácia retalhista com as principais partes interessadas.

Objectivo: 

Entregar e operacionalizar eficazmente o modelo de farmácia retalhista. 

Esta tarefa requer:

1) Papéis de transição definidos para as unidades sanitárias, farmácia, gabinete distrital de saúde/ 
              ministério da saúde e parceiros de implementação
2) Integrar e formar pessoal nas farmácias e unidades sanitárias
3) Integrar e inscrever pacientes no modelo de farmácia retalhista - comunicar efectivamente a nova 
              disponibilidade do serviço de dispensa (dependente do modelo). Os pacientes têm de aderir a este 
              serviço
4) Procedimentos de governança (comités directores, reuniões semanais, agendas) e gestão do 
              desempenho (acompanhamento dos indicadores-chave de desempenho) são iniciados.
5) Melhorias contínuas são feitas

Recomenda-se que o modelo de farmácia retalhista seja implementado em uma abordagem estruturada 
e faseada. Recomenda-se também que um programa piloto inicial teste o modelo proposto e identifique e 
aborde questões no modelo antes do início da implantação nacional.

Resumo da etapa do processo: Implementar
Neste Passo do Processo, Implementar, você aprendeu as directrizes para a transição da distribuição de 
medicamentos para farmácias, a estabelecer procedimentos e ferramentas de monitoramento e avaliação, e 
os guias, ferramentas e procedimentos para gerenciar e operacionalizar o modelo.

O foco do Conjunto de Ferramentas de Terceirização para Farmácias mudará agora para as Ferramentas de 
Viabilização Transversal, que suportam as Etapas do Processo. 



Ferramentas 
facilitadoras para uma 
eficaz terceirização 
para farmácias

As ferramentas facilitadoras suportam as etapas do processo para permitir uma transição mais suave e 
rápida para uma terceirização bem-sucedida. Você pode saber mais sobre cada uma dessas Ferramentas de 
Capacitação aqui. 

     Política
O objectivo da Política é oferecer directrizes e abordagens para políticas que criem um ambiente propício para 
a terceirização. É crucial assegurar que a Política Governamental favoreça a terceirização e o estabelecimento 
de parcerias público-privadas significativas. 

Política referencia e avalia a política nacional, a legislação e os quadros regulatórios que se relacionam com 
aquisições públicas e as parcerias público-privadas na área da saúde. Centra-se na compreensão do ambiente 
político e regulamentar local, das directrizes, normas e regulamentos para os actores do sector privado 
(não governamental), e como estes funcionam na prática, tais como influenciar (positiva ou negativamente) 
a terceirização ao longo da cadeia de abastecimento. Isto auxilia o usuário a tomar decisões efectivas de 
terceirização.

A identificação e engajamento das partes interessadas é outro componente crucial da Política. Com esta 
ferramenta, o usuário pode alinhar os parceiros aos documentos de política do país, normas, directrizes e 
regulamentos. As práticas das políticas nacionais que podem ser referenciadas como boas práticas de apoio à 
terceirização são também identificadas. Esta ferramenta abrange ainda o envolvimento do sector privado na 
comunicação de documentos de políticas para parcerias público-privadas optimizadas.

     Advocacia e Governança
O processo de advocacia é o início da jornada de terceirização, juntamente com a análise da política.

A advocacia e a governança visam promover a adesão e apoio ao processo de terceirização por parte de uma 
série de parceiros-chave. 

Isto pode ser feito através do desenvolvimento de um Processo de Advocacia que inclua: 
• O estabelecimento do compromisso das partes interessadas no início do processo de terceirização. 
• A criação de estruturas de gestão e organização de projectos, tais como comités directivos e grupos de 

trabalho técnicos. 
• Métodos de engajamento, plataformas de comunicação e ferramentas de relatório e avaliação ao longo do 

processo de terceirização.

A advocacia e a governança requerem o desenvolvimento de uma compreensão profunda das funções 
desempenhadas e dos benefícios trazidos por cada parte interessada ao projecto. 
• Isto pode ser conseguido através da elaboração e análise de uma lista de parceiros relevantes dos sectores 

público e privado e da identificação dos parceiros a envolver com base nos benefícios e papéis conhecidos. 



     Pessoas
O objectivo de Pessoas é compreender as competências essenciais exigidas ao pessoal dos diferentes parceiros 
e se experiência externa à organização deve ser aproveitada para prestar serviços de capacitação. 

Pessoas auxiliam ainda na gestão da mudança organizacional, uma vez tomada a decisão de terceirização. 

Pessoas requerem uma visão do que é considerado actividades essenciais ou não essenciais e do papel 
parceiros participantes. 

Ao definir os âmbitos de trabalho para as diferentes parceiros, Pessoas identificará as habilidades, competências 
e capacidades necessárias.

     Tecnologia
• O objectivo da Tecnologia é determinar e projectar os sistemas e tecnologias necessários que podem ser 

usados para recolher, processar e reportar informações sobre o processo terceirizado.
• A tecnologia requer uma boa compreensão dos processos actuais de relatórios, fluxos de dados e nível 

de desempenho dos sistemas de informação de gestão para apoiar a distribuição terceirizada através das 
farmácias. 

• Os sistemas e a tecnologia para gerir a distribuição terceirizada às farmácias devem incluir o seguinte:
 •  Sistemas de rastreamento e monitoramento de pacientes 
 •  Gestão de dados, relatórios e divulgação 
 •  Sistema de informação geográfica para localizar e registar as farmácias retalhistas participantes  
 •  Painéis de controle para monitorar o progresso
 •  Capacidade “off-line” para garantir a captura de dados quando a conexão com a Internet não está 
                 disponível


