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Reforço das Cadeias 
de Abastecimento de 
Saúde Pública:  
Um quadro de integração 

1     IQVIA (2019) The Global Use of Medicine in 2019 and Outlook to 2023 [online] Disponível em https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/
pdfs/institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316

2     A resiliência é a capacidade de regressar a uma posição de equilíbrio depois de experimentar um evento que faz com que os resultados 
operacionais se desviem das expectativas (fonte: Association for Supply Chain Management)

Alcançar a Cobertura Universal da Saúde em países de baixo e médio rendimento (PRMI) até 2030 requer 

um reforço de todos os aspectos do sistema de saúde - incluindo as cadeias de abastecimento, que são 

intrinsecamente complexas de gerir devido ao volume crescente de produtos de saúde1 e ao desafio de 
prever as necessidades dinâmicas da cadeia de abastecimento nacional.

A VillageReach concentra-se em levar produtos de saúde às pessoas, particularmente às populações 

mais sub-alcançadas. Há mais de 20 anos que a VillageReach trabalha com os ministérios da saúde 

africanos para reforçar as cadeias de abastecimento de saúde pública. A nossa experiência e especialização 

em gestão de cadeias de abastecimento permitiu-nos identificar estratégias específicas para cada país que 
asseguram que os produtos de saúde que salvam vidas humanas atinjam a última milha. 

Reconhecemos quatro atributos principais em cadeias de abastecimento de saúde 

pública de alto desempenho:  

Resiliente2

aos choques para 
manter um fornecimento 
ininterrupto de produtos 
de saúde para todos

Sustentável
financiamento adequado 
mesmo na ausência de 
doadores externos

Centrado nas 
pessoas
responsivo às necessidades 
emergentes e evolutivas da 
comunidade 

Equitativo
garante o acesso aos 
produtos essenciais 
de saúde para os mais 
desfavorecidos.

O nosso Quadro de Integração da Cadeia de Abastecimento oferece um caminho para a construção 
de uma cadeia de abastecimento com estes quatro atributos, descrevendo os pilares centrais que 
devem ser integrados na cadeia de abastecimento. Identificamos também as áreas transversais 
necessárias ao sucesso. 

1 2 3 4

https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/pdfs/institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316
https://www.iqvia.com/-/media/ iqvia/pdfs/institute-reports/the-global use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023.pdf?_=1583767847316
https://www.villagereach.org/what-we-do/products-to-people/
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3 Integração de Cadeias de Abastecimento de Vacinas com Outras Cadeias de Abastecimento de Commodities para a Saúde: Um quadro para a 
tomada de decisões (azureedge.net)

Integração: Uma visão mais ampla
As cadeias de abastecimento nos PRMI sofrem frequentemente de duplicação de esforços e atribuição 
ineficiente de recursos limitados devido à gestão dividida entre departamentos, programas (tais como 
HIV ou malária) ou níveis (central ou regional). A nossa visão mais ampla honra as complexas nuances 
envolvidas, reduzindo simultaneamente as ineficiências para desenvolver cadeias de abastecimento que 
sejam resilientes, sustentáveis, centradas nas pessoas e equitativas.  

Uma cadeia de abastecimento integrada de saúde pública é uma rede coordenada de organizações e 
partes interessadas com o objectivo de levar os produtos de saúde até ao ponto de prestação de cuidados.  
Os três pilares do Quadro de Integração da Cadeia de Abastecimento (Figura 1) são: fluxo consolidado 
de produtos, abastecimento para além das instalações de saúde, e capacidade do sector privado. Embora 
a integração do armazenamento e transporte de produtos em LMIC tenha levado a poupanças de custos,3 
a integração da cadeia de abastecimento também precisa de incluir serviços de saúde a nível comunitário 
(por exemplo, por trabalhadores de saúde comunitários (CHWs) ou a prestação de serviços através de 
farmácias comunitárias fora de uma instalação de saúde tradicional) e a capacidade do sector privado. A 
integração bem sucedida destes pilares requer três facilitadores transversais: estratégia e gestão, mão-de-
obra no sector da saúde, e dados.

Figura 1: Quadro de Integração da Cadeia de Abastecimento

Estratégia e gestão da cadeia de abastecimento

Segmentar e 
consolidar o fluxo 

do produto

Dados sobre a cadeia de abastecimento

Mão-de-obra da cadeia de abastecimento

Fornecimento 
opara além das 

instalações 
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Alavancar a 
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sector privado

Áreas bem conhecidas de 
integração da cadeia de 
abastecimento de saúde hoje:

Uma estratégia holística da cadeia 

de abastecimento abrange os cinco 

componentes, que são possibilitados 

por uma gestão robusta

Áreas de oportunidade para
uma integração holística da
cadeia de abastecimento:

https://media.path.org/documents/TS_opt_integration_rpt.pdf
https://media.path.org/documents/TS_opt_integration_rpt.pdf
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Pilares de integração

Segmentar e consolidar o fluxo de 
produtos

A integração de produtos (tais como vacinas, produtos farmacêuticos 
ou consumíveis médicos) pode criar uma cadeia de abastecimento mais 
eficiente para substituir a organização vertical que frequentemente 
vê as instalações de saúde receberem múltiplos carregamentos de 
produtos de saúde em alturas diferentes. Quando informada por uma 
análise de segmentação sólida, a integração de produtos de saúde pode 
reduzir os processos logísticos paralelos e o trabalho redundante.  

A eliminação de ineficiências através da integração tem um enorme 
potencial de poupança de custos para os governos, e torna as cadeias 

de abastecimento mais sustentáveis.

Fornecimento para além das instalações 
de saúde

Uma cadeia de abastecimento integrada significa que os produtos  
de saúde estão disponíveis a todos os níveis do sistema de saúde, 
incluindo a nível comunitário. 

Uma combinação de barreiras económicas, sociais e geográficas impede 
as pessoas de aceder às instalações tradicionais de cuidados de saúde4. 
Em África, mais de 400 milhões de pessoas5 recebem a maioria dos seus 
serviços de saúde a nível comunitário, atribuindo uma importância primordial à utilização de meios 
inovadores de obtenção de fornecimentos para além das instalações de saúde. Isto inclui serviços móveis, 
cacifos de recolha de medicamentos, bem como serviços de entrega ao domicílio por profissionais de 
saúde comunitários.

As CHW fornecem serviços tanto preventivos como curativos em casas e numa localização central dentro 
de uma comunidade. São frequentemente o único ponto de contacto que muitos residentes rurais têm 
com o sistema de saúde pública, tornando as entregas a nível comunitário um serviço crítico no sistema 
nacional de saúde. 

Contudo, as CHWs não podem fazer o seu trabalho eficazmente sem acesso a produtos de saúde. Em 
muitos LMIC, o planeamento da cadeia de abastecimento pára ao nível das instalações de saúde, tornando 
os medicamentos e vacinas que as CHW precisam de fornecer inacessíveis.  

A prestação de serviços de saúde comunitários faz com que as cadeias 

de abastecimento de saúde pública se tornem centradas nas pessoas 

e equitativas. 

4    Acompanhamento da cobertura universal da saúde: relatório de monitorização global de 2017. Organização Mundial de Saúde e Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento / Banco Mundial; 2017. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1

5 Protecção dos Trabalhadores Comunitários de Saúde Necessidades e Recomendações para Acção Política, Centro para o Desenvolvimento Global

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259817/9789241513555-eng.pdf?sequence=1
https://www.cgdev.org/sites/default/files/protecting-community-health-workers-ppe-needs-and-recommendations-policy-action.pdf
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Integrar os serviços de saúde da comunidade nas cadeias de abastecimento de saúde 

pública significa:

VillageReach’s a solução Supply Chain for Community Health Workers (SC4CHWs) liga as CHWs à cadeia 
de abastecimento da saúde pública de um país. Temos vindo a implementar esta solução com o Ministério 
da Saúde da Libéria desde 2019. A Community Health Impact Coalition, que existe para tornar uma força 
de trabalho de saúde comunitária profissionalizada uma norma mundial, também desenvolveu vários 
recursos que podem ajudar a integrar a prestação de serviços de saúde comunitária nos sistemas de saúde 
pública (ou seja, orientação para a contagem de CHWs, uma ferramenta para optimizar os programas 
de saúde comunitária). 

Alavancar a capacidade do sector privado

A integração do sector privado através de contratos comerciais utiliza 
os recursos disponíveis do sector privado para acrescentar capacidade 
à cadeia de abastecimento da saúde pública. As formas de integrar a 
capacidade do sector privado incluem a distribuição de produtos de 
saúde, fornecendo actividades discretas (armazenagem, transporte ou 
manutenção da cadeia de frio) e integrando tecnologia (sistemas de 
gestão de armazéns, sistemas de monitorização de veículos, sistemas de 
monitorização de temperatura, análise de redes e análise de dados da 
cadeia de abastecimento) para citar apenas algumas.

A utilização dos recursos existentes do sector privado ajuda as cadeias 

de abastecimento da saúde pública a tornarem-se mais resistentes, 

aumentando a disponibilidade de recursos, e acessíveis, uma vez que os 

seus custos fixos estão repartidos por múltiplos sectores e clientes.  

As necessidades de abastecimento 
ao nível comunitário são 
sistematicamente quantificadas 
e incorporadas nos planos 
nacionais de procura e oferta

Visibilidade de ponta a 
ponta estende-se a nível 
comunitário

Os canais de entrega e 
as rotas de transporte 
são optimizados

https://www.villagereach.org/project/supply-chain-for-community-health-workers/
https://chwimpact.org/chw-aim
https://mailchi.mp/chwimpact/chwml
https://chwimpact.org/chw-aim
https://chwimpact.org/chw-aim
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Os recursos do sector privado podem também fornecer conhecimentos 

especializados que são muitas vezes difíceis de desenvolver e manter no sector 

público. Por exemplo:

 

A integração de recursos do sector privado na cadeia de abastecimento da saúde pública tem a ver com 
a avaliação das necessidades do país e de todos os recursos do sector privado no país para encontrar o 
ajuste certo. Felizmente, há um número crescente de ferramentas disponíveis, incluindo o Outsourcing 
Toolkit gerido pelo Centro de Recursos de África.

Elementos transversais
Para conseguir a integração dos pilares centrais, 
são necessários três elementos transversais para 
conduzir e permitir a integração da cadeia de 
abastecimento. Estes incluem:

Estratégia e gestão nacional para 
impulsionar a integração da cadeia de 
abastecimento da saúde pública

Dados atempados e de rotina que 
permitem uma visibilidade de ponta a 
ponta da rede integrada da cadeia de 
abastecimento

Mão-de-obra no sector da saúde para 
permitir a integração dos componentes 
essenciais 

Em 2021, VillageReach, em parceria com o 
governo da República Democrática do Congo 
(RDC) e a empresa privada Swoop Aero, lançou 
operações de entrega de drones servindo 38 
instalações sanitárias de difícil acesso numa 
província, com enfoque no transporte de vacinas, 
amostras de laboratório e resultados de testes.

Em 2021, o Ministério da Saúde de Moçambique 
escalou com sucesso os transportes 
externalizados para nove das 11 províncias do 
país. Isto baseou-se no trabalho de 2015, em que 
o VillageReach e o governo provincial de Tete 
externalizaram o transporte das instalações de 
armazenamento provincial para instalações de 
saúde em toda a província.

https://www.ostkonline.com/ostkv1-0/
https://www.ostkonline.com/ostkv1-0/
https://swoop.aero/
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2021/01/VR_IntegrationSummary_2020_English.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2021/02/VR_IntegrationSummary_2020_Portuguese.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2021/02/VR_IntegrationSummary_2020_Portuguese.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2017/01/TSS_Outsourcing_CaseStudy_Portugues_Final.pdf
https://www.villagereach.org/wp-content/uploads/2017/01/TSS_Outsourcing_CaseStudy_Portugues_Final.pdf
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Estratégia e gestão da cadeia de 
abastecimento

A integração que se processa a nível comunitário deve ser orientada 
por estratégias nacionais e subnacionais da cadeia de abastecimento 
claramente definidas e orçamentadas que são executadas através de 
uma coordenação eficaz entre ministérios governamentais, ministérios 
dos departamentos de saúde, sociedade civil, financiadores e o sector 
privado. Isto significa que o governo deve decidir quais os recursos a 
utilizar e formalizar, quando e como serão utilizados, e como coordenar 
a nível subnacional.  

Como exemplo, em 2020, a VillageReach implementou a Coordenação 
de Investimento na Cadeia de Abastecimento e Advocacia 
(SCICA) com o governo da RDC para programas nacionais de saúde e 
províncias. SCICA é uma abordagem de gestão que assegura que os 
governos podem estabelecer prioridades na cadeia de abastecimento 
com base no desempenho real e podem também gerir e coordenar 
parceiros técnicos.

É necessária uma nova abordagem de liderança no seio dos governos nacionais e subnacionais para 
estabelecer e impulsionar esta agenda de integração. Estes “integradores” precisam de ser capazes de 
definir e obter consenso sobre uma estratégia clara; mobilizar e coordenar investimentos nacionais e de 
doadores para essa agenda definida; e, assegurar uma execução eficaz através de múltiplos intervenientes.  

Dados sobre a cadeia de abastecimento

Uma integração eficaz requer um fluxo de dados precisos através da 
cadeia de fornecimento, contabilizando os produtos de saúde desde 
a aquisição até ao ponto de entrega do serviço. Isto significa que os 
líderes da cadeia de abastecimento precisam de dados em tempo real 
e fiáveis de todos os pontos de distribuição, e em troca, as instalações 
de saúde precisam de informações de planeamento/distribuição de 
abastecimento a nível nacional para garantir a existência de recursos 
para armazenar e distribuir os produtos recebidos.

Para além da partilha de dados dentro da cadeia de abastecimento da 
saúde pública, a partilha de dados deve incluir parceiros do sector privado.  

A visibilidade dos dados ao longo da cadeia de abastecimento da saúde 

pública cria resiliência e agilidade6. 

6     A agilidade é a capacidade de rapidamente planear, originar, fazer e entregar para se adaptar e responder às mudanças no ambiente (ASCM)

https://www.villagereach.org/project/supply-chain-investments-drc/
https://www.villagereach.org/project/supply-chain-investments-drc/
https://www.villagereach.org/project/supply-chain-investments-drc/
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Mão de obra especializada em saúde na 
cadeia de abastecimento

Uma cadeia de abastecimento de saúde pública que integra múltiplos 
produtos a todos os níveis e todos os sectores necessita de uma força de 
trabalho devidamente qualificada na cadeia de abastecimento de saúde 
para gerir a coordenação, a procura e o planeamento e distribuição da 
oferta, entre outros. A padronização e institucionalização dos papéis, 
competências e requisitos de formação e certificação da cadeia de 
abastecimento nacional melhoram as cadeias de abastecimento.  

As pessoas que entregam (People that Deliver) desenvolveram um 
quadro de profissionalização da gestão da cadeia de abastecimento 
para fornecer um conjunto de normas globais que alinham o percurso 
profissional, a educação e o crescimento profissional na gestão da 
cadeia de abastecimento da saúde. Isto fornece orientação para criar 
uma mão-de-obra qualificada tanto no sector privado como no público 
para gerir uma cadeia de abastecimento integrada.

Atingir a integração
Este Quadro de Integração da Cadeia de Abastecimento oferece uma visão para ajudar os PRMI a 
conceberem uma cadeia de abastecimento forte e de alto desempenho em termos de saúde pública. A 
integração bem sucedida deste quadro exige a adesão de governos e financiadores-investidores cujas 
acções são fundamentais para o sucesso. 

Governos
Para liderar o processo de integração, os governos nacionais devem:  

1.  Desenvolver estratégias da cadeia de abastecimento do país para orientar 
a integração de uma forma que satisfaça as necessidades do país 

2.  Estabelecer mecanismos de gestão para coordenar todos os 
investimentos na cadeia de abastecimento para a implementação de 
estratégias nacionais

Fundadores
Os financiadores devem:

1.  Incentivar os parceiros a utilizar recursos do sector privado

2.  Investir em canais da cadeia de abastecimento para além das instalações 

de saúde. Isto inclui o financiamento não só da prestação directa de 
serviços como as CHW, mas também programas que irão fomentar a 
integração de cadeias de abastecimento de saúde comunitárias, tais 
como a visibilidade de ponta a ponta da cadeia de abastecimento.

https://www.peoplethatdeliver.org/supply-chain-management-professionalisation-framework
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Saiba mais sobre como o VillageReach utiliza este 

Quadro de Integração, e como podemos ajudar nos 

esforços de integração da cadeia de abastecimento 

no seu país.    

Tiwonge Mkandawire 
Director, Supply Chain

tiwonge.mkandawire@villagereach.org

mailto:tiwonge.mkandawire%40villagereach.org?subject=

