
ESTUDO DE CASO DO PAÍS DE 

UGANDA

RESUMO EXECUTIVO

O sistema ugandês da cadeia de abastecimento de cuidados de saúde é um sistema de saúde maduro 
com políticas nacionais em vigor para apoiar a contratação externa apropriada para o sector privado. Este 
documento fornece uma perspectiva dos principais intervenientes na cadeia de abastecimento de cuidados de 
saúde e depois descreve exemplos e estudos de caso sobre a contratação externa da cadeia de abastecimento 
pelo sector público para o sector privado. 

Funções Obtidas Através de Serviços Próprios: 
• Aquisições
• Armazenagem
• Distribuição

Funções Externalizadas: 
• A logística de entrada e o desalfandegamento são parcialmente externalizados
•	 A	distribuição	é	parcialmente	subcontratada	-	especificamente	a	entrega	da	última	milha

O primeiro exemplo descreve como o Africa Resource Centre (ARC – Centro de Recursos para África) estabeleceu 
uma	parceria	com	o	Ministério	da	Saúde	de	Uganda	(MoH)	para	recolher	dados	de	geo-mapeamento	para	a	
análise	de	modelos	diferenciados	de	prestação	de	serviços	e	para	ajudar	o	Ministério	da	Saúde	a	verificar	e	
actualizar	o	 seu	Master	Healthcare	Facility	Registry	 (Registo	Mestre	das	Facilidades	de	Cuidados	de	Saúde)	
para todas as instalações de cuidados de saúde. Os benefícios do exercício incluíram um número crescente 
de instalações e farmácias de cuidados de saúde geo-localizadas (mais de 7.200 instalações de saúde e 1.100 
farmácias)	e	actualizações	verificadas	da	lista	de	instalações	do	MoH.	

Um segundo exemplo da contratação externa para o sector privado descreve a coordenação das entregas de 
última	milha	de	vacinas.	O	United	Parcel	Service	(UPS),	em	parceria	com	a	Freight	in	Time	(FiT),	implementou	
um projecto-piloto de 18 meses para revisar as ligações entre as National Medical Stores (NMS) e os centros 
de	 saúde,	 centrado	 na	 movimentação	 eficiente	 e	 rentável	 de	 vacinas	 utilizando	 métodos	 de	 transporte	
apropriados	com	equipamento	de	cadeia	de	 frio	fiável.	O	projecto-piloto	mostrou	uma	melhor	entrega	de	
vacinas	até	à	última	milha,	uma	maior	disponibilidade	de	vacinas	a	nível	das	instalações	de	saúde,	uma	melhor	
gestão	do	equipamento	da	cadeia	de	frio	e	de	monitorização	da	temperatura,	e	a	identificação	de	lacunas	de	
recursos	humanos	a	nível	distrital	dos	armazéns	de	vacinas	e	das	instalações	de	saúde.	

Uganda	 também	 fornece	 exemplos	 da	 subcontratação	 de	 entregas	 de	 última	 milha	 a	 empresas	 3PL.	 Os	
fornecedores	de	3PL	fornecem	medicamentos	a	3.133	estabelecimentos	de	saúde.	

Estes exemplos demonstram práticas e abordagens à contratação externa de elementos da cadeia de 
abastecimento	de	cuidados	de	saúde	pelo	sector	público	para	o	sector	privado	e	a	identificação	de	ferramentas	
que	podem	ajudar	os	órgãos	de	governação	a	orientar	melhores	resultados	no	sector	da	saúde.	
 



1. POLÍTICA DO SECTOR DA SAÚDE 

A	Política	Nacional	de	Medicina	2015	e	o	Plano	Estratégico	Nacional	do	Sector	Farmacêutico	2015-2020	(NPSSP	
III)	centraram-se	em	questões-chave	em	relação	à	saúde,	incluindo	a	regulamentação	e	a	legislação,	a	cadeia	
de	abastecimento,	 a	utilização	de	medicamentos,	bem	como	financiamento	e	preços,	 em	consideração	da	
agenda	global	de	desenvolvimento	nacional.	De	acordo	com	o	NPSSP	 III,	o	sector	 farmacêutico	 inclui	sítios	
privados	sem	fins	lucrativos	(PNFP)	e	privados	com	fins	lucrativos	(PFP).	

O	objectivo	do	Plano	de	Desenvolvimento	do	Sector	da	Saúde	(HSDP)	2015/16	-	2019/20	é	acelerar	o	movimento	
em direcção à Cobertura Universal dos Cuidados de Saúde (UHC). A prioridade da governação e parcerias na 
saúde do plano centra-se no reforço das parcerias público-privadas e na coordenação. O Governo de Uganda 
e o Ministério da Saúde estão abertos à contratação externa e colaboração com o sector privado para alcançar 
os seus objectivos de fornecer cuidados de saúde de qualidade a todos os ugandeses.

2. CADEIA DE ABASTECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE 

A	 Figura	 1	 refere-se	 ao	 seguinte:	 A	 cadeia	 de	 abastecimento	 de	 cuidados	 de	 saúde	 de	Uganda	 incluí	 oito	
intervenientes-chave.	As	principais	organizações	da	cadeia	de	abastecimento	incluem	o	Governo	de	Uganda,	
a	National	Drug	Authority,	e	as	organizações	USAID,	TGF,	CDC,	UNICEF/GAVI,	DFID,	UNFPA.	A	etapa	seguinte	e	
o	conjunto	de	intervenientes	na	cadeia	incluem	as	National	Medical	Stores	(NMS),	Joint	Medical	Stores	(JMS)	e	
Medical	Access	Uganda	Limited	(MAUL).	

O	sector	privado	participa	(i)	na	logística	e	no	desalfandegamento,	(ii)	na	distribuição	de	armazéns	nacionais	
para instalações distritais e (iii) na distribuição de instalações distritais para centros de saúde. O sector privado 
também	desempenha	um	papel	importante	no	planeamento	da	procura	e	da	oferta,	aquisições,	armazenagem,	
transporte e elaboração da estratégia da cadeia de abastecimento como participantes e contribuintes para os 
Grupos	de	Trabalho	Técnicos	e	como	parte	do	comité	consultivo.
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Figura 1. A Cadeia de Abastecimento de Cuidados de Saúde de Uganda 



3. CONTRATAÇÃO EXTERNA AO SECTOR PRIVADO - EXEMPLOS

Esta	secção	partilha	exemplos	tirados	de	uma	combinação	de	pesquisas	de	mesa	e	entrevistas	com	empreiteiros	
externos de parceiros do sector privado. 

i. Geo-Mapeamento para actualizar o Master Healthcare Facility Registry: ARC

Contexto 
O	 Africa	 Resource	 Centre	 (ARC),	 um	 consultor	 estratégico	 independente,	 estabeleceu	 uma	 parceria	 com	
o	 Ministério	 da	 Saúde	 de	 Uganda	 para	 recolher	 dados	 de	 geo-mapeamento	 para	 a	 análise	 de	 modelos	
diferenciados	da	prestação	de	serviços	e	ajudar	o	Ministério	da	Saúde	a	verificar	e	actualizar	o	seu	Master	
Healthcare	Facility	Registry	para	todas	as	instalações	de	cuidados	de	saúde.	

Os	objectivos	do	ARC,	em	apoio	ao	Ministério	da	Saúde,	foram	a	realização	de	um	levantamento	nacional	de	
geo-mapeamento	de	todas	as	instalações	de	cuidados	de	saúde	em	Uganda,	o	desenvolvimento	de	um	Master	
Healthcare	Facility	Registry,	o	desenvolvimento	de	directrizes	e	abordagens	padrão	para	o	geo-mapeamento	
de	dados	no	sector	da	saúde	e	a	identificação	de	lacunas	que	existem	no	geo-mapeamento	das	instalações	de	
cuidados de saúde.

Resultados e Benefícios 
O	levantamento	de	Geo-mapeamento	permite	que	o	MoH	faça	o	seguinte:
•	 	Conclui	um	Master	Healthcare	Facility	Registry	para	registar	facilidades	de	cuidados	de	saúde	e		 	
 farmácias
•	 	Finaliza	orientações	de	inquéritos	e	abordagens	padrão	de	dados	de	geo-mapeamento	com	base	em		
	 aprendizagens	e	conhecimentos	
•	 	Assume	o	controlo	total	do	processo	de	recolha	do	Open	Data	Kit	(ODK)	para	futuras	actualizações,			
 como resultado do programa de formação do formador para transferir competências e assegurar a   
 propriedade do MoH
•	 	Fazer	uso	das	ferramentas	de	mapeamento	SpatialXL	e	dos	dados	SIG	para:
 o Revisar e analisar os modelos DSD
	 o	 Identificar	lacunas	na	prestação	de	serviços
 o Informar o planeamento do sector da saúde e orientar a tomada de decisões a nível    
  nacionale subnacional

ii. Coordenação e Avaliação do Projecto de Entregas da Última Milha: Projecto 
Piloto de Entrega da Última Milha (LMD) de Vacinas
 
Contexto 
O	Programa	Nacional	Alargado	de	Vacinação	do	Uganda	(UNEPI),	em	colaboração	com	as	Centrais	Médicas	
Nacionais	(NMS)	e	com	o	financiamento	da	GAVI,	encomendou	um	estudo-piloto	de	18	meses	em	três	distritos	
para	a	distribuição	de	vacinas	até	à	última	milha	através	de	um	prestador	de	serviços	logísticos	subcontratado	
(LSP).

A	UPS,	em	parceria	com	a	Freight	 in	Time	(FiT),	 implementou	um	projecto-piloto	que	começou	em	maio	de	
2018,	nos	distritos	de	Nakaseke,	Nakasongola	e	Wakiso.	A	GAVI	solicitou	à	FiT,	em	parceria	com	o	MoH-Uganda,	
o	escritório	nacional	da	GAVI,	UPS	e	NMS,	a	revisão	das	ligações	entre	as	centrais	(NMS)	e	os	centros	de	saúde,	
em	relação	ao	movimento	eficiente	e	rentável	de	vacinas	utilizando	os	métodos	de	transporte	apropriados	
com	equipamento	da	cadeia	de	frio	fiável	(CCE).	



A	Clinton	Health	Access	Initiative	(CHAI),	juntamente	com	o	MoH,	desenvolveu	as	ferramentas	de	recolha	de	
dados.

Resultados e Benefícios

O	projecto-piloto	demonstrou	melhorias	significativas	na	distribuição	de	vacinas.	

As	principais	conclusões	incluem:	
-  Melhoria na Entrega de Vacinas até à Última Milha: A entrega distrital de vacinas às instalações sanitárias 
aumentou	de	3%	na	linha	de	base	para	96%	na	linha	média.	A	disponibilidade	de	uma	encomenda	distrital,	e	
o	calendário	de	entrega	melhorou	de	36%	na	linha	de	base	para	89%	na	linha	média,	resultando	numa	melhor	
programação das entregas.

-  Aumento da Disponibilidade de Vacinas a Nível das Instalações de Saúde: Em	todas	as	vacinas,	o	HPV	e	o	
ROTA	mostraram	as	melhorias	mais	salientes	na	disponibilidade	de	stocks	entre	a	linha	de	base	e	a	linha	média;	
de	59%	para	92%	e	de	65%	para	92%	respectivamente.	A	proporção	de	instalações	com	todos	os	antigénios	em	
stock	no	momento	da	avaliação	aumentou	de	76%	para	92%	e	a	média	de	dias	de	rupturas	de	stock	diminuiu	
de	18	dias	na	linha	de	base	para	12	dias	na	linha	média.
- Melhorias A	funcionalidade	da	cadeia	de	frio	foi	mantida	acima	dos	90
%	na	linha	média	e	a	disponibilidade	de	etiquetas	de	frigorífico	dentro	de	frigoríficos	funcionais	aumentou	de	
68%	para	95%.

iii. Contratação Externa da Entrega da Última Milha: 3PLs 

Contexto 
Um	exemplo	do	papel	 desempenhado	pelo	 sector	privado	é	 a	 contratação	externa	pelas	NMS	da	entrega	
da	última	milha	para	os	Centros	de	Saúde	Governamentais	 II,	 III	 e	 IV	a	prestadores	de	3PL,	que	 recolhem	
e	entregam	medicamentos	pré-embalados.	As	NMS	dividiram	Uganda	em	5	zonas	para	a	programação	de	
entregas	 e	 entregas	 a	 estações	de	despacho	 rápido	 (para	 além	das	 entregas	directas	 a	 hospitais)	 em	136	
distritos	onde	os	3PL	recolhem	os	medicamentos	e	os	entregam	em	instalações	de	saúde	seleccionadas.

Os	 fornecedores	de	3PL	 fornecem	medicamentos	a	3.133	 instalações	de	saúde,	divididos	entre	a	empresa	
Beyond	Logistics	que	 faz	a	entrega	a	1.255	 instalações	e	a	empresa	Threeways	Distribution	LTD,	que	 faz	a	
entrega	a	1.973	instalações.	Estas	duas	empresas	engajam	com	outros	fornecedores	de	serviços	logísticos	e	a	
nível	regional	ou	distrital	para	realizar	a	distribuição	da	última	milha.

Resultados e Benefícios 
A subcontratação a parceiros do sector privado tem proporcionado múltiplos benefícios à cadeia de 
abastecimento	dos	cuidados	de	saúde	de	Uganda.	Estes	benefícios	melhoram	a	gestão	e	a	entrega	de	produtos	
médicos ao povo de Uganda. 

• Monitorização em Tempo Real: 3PLs	melhoraram	a	monitorização	em	tempo	real	e	a	visibilidade	das	
vacinas	e	medicamentos,	desde	a	recolha	até	ao	ponto	de	entrega	final.

• Entrega rápida e exacta: Um	planeamento	eficaz	do	ciclo	de	chamadas	é	utilizado	pelos	3PLs	para	
uma entrega mais rápida e exacta.

• Optimização da Frota: Utilizando	diferentes	tamanhos	e	tipos	de	veículos,	os	fornecedores	de	logística	
de terceiros podem assegurar que a forma de transporte mais optimizada é utilizada em função das condições 
experimentadas nas zonas rurais e de difícil acesso.

• Melhoria da Visibilidade dos Dados:	 Relatórios	 eficientes	 entregues	 às	NMS,	 utilizando	o	APP	de	
Distribuição	da	Última	Milha,	assegurando	a	informação	em	tempo	real	para	que	as	NMS	e	os	3PLs	planeiem	
e	entreguem	os	melhores	cuidados	ao	doente.

• Esforço Colaborativo: A	orientação	das	NMS	para	os	3PLs	tem	sido	bem-sucedida	e,	em	última	análise,	
resultou	na	melhoria	da	distribuição	e	dos	cuidados	ao	doente.

Em	Uganda,	 os	 parceiros	de	 3PL	melhoram	 significativamente	 e	 reforçam	a	 entrega	de	produtos	médicos	
através	 dos	 métodos	 acima	 mencionados	 para	 reforçar	 a	 cadeia	 de	 abastecimento	 e	 o	 desempenho	 da	
distribuição na cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde.



4. CONCLUSÃO 

Existe um elevado nível de colaboração entre o MoH, NMS JMS, MAUL e outros intervenientes-chave. O 
MoH gere e apoia JMS e MAUL ao usar o memorando que está em vigor. O MoH apoia e impulsiona a 
mudança com a National Drug Authority e com as National Medical Stores, desempenhando papéis-chave 
na identificação de políticas e regulamentos para alcançar o objectivo da Cobertura Universal dos Cuidados 
de Saúde. 

As National Medical Stores têm um triplo mandato: adquirir, armazenar e distribuir medicamentos 
essenciais e material médico, particularmente às instalações de saúde do Governo. A distribuição e a 
limpeza são realizadas por empresas de serviços logísticos como a Bollore, DHL e UPS com contratos entre 
os doadores e fornecedores do sector privado. Os prestadores de serviços 3PL do sector privado distribuem 
medicamentos das National Medical Stores para 3.133 instalações de saúde. 

Este documento identifica vários papéis desempenhados pelo sector privado, os benefícios alcançados, 
e as diferentes abordagens utilizadas. Foram identificados exemplos da contratação externa do sector 
privado e documentadas descrições de alto nível. Estes exemplos demonstram boas práticas na abordagem 
à contratação externa para parceiros do sector privado e podem ajudar os órgãos de governação a 
impulsionar melhores resultados para as suas cadeias de abastecimento de cuidados de saúde e identificar 
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