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Aspectos Legais 

 LEI Nº 11.903, DE 14 DE JANEIRO DE 2009. 

“ Dispõe sobre o rastreamento da produção e do consumo de medicamentos 
por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica 
de dados” 

 

• Art. 2o  Todo e qualquer medicamento produzido, dispensado ou vendido 
no território nacional será controlado por meio do Sistema Nacional de 
Controle de Medicamentos.  

 

– Parágrafo único.  O controle aplica-se igualmente às prescrições 
médicas, odontológicas e veterinárias.  

 

 

 

 

 

 



Aspectos Legais 

• § 1o  Os produtos e seus distribuidores receberão identificação específica 
baseada em sistema de captura de dados por via eletrônica, para os seguintes 
componentes do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos:  

• I – fabricante (autorização de funcionamento, licença estadual e alvará sanitário 
municipal dos estabelecimentos fabricantes);  

• II – fornecedor (atacadistas, varejistas, exportadores e importadores de 
medicamentos);  

• III – comprador (inclusive estabelecimentos requisitantes de produtos não 
aviados em receitas com múltiplos produtos);  

• IV – produto (produto aviado ou dispensado e sua quantidade);  

• V – unidades de transporte/logísticas;  

• VI – consumidor/paciente;  

• VII – prescrição (inclusive produtos não aviados numa receita com múltiplos 
produtos);  

• VIII – médico, odontólogo e veterinário (inscrição no conselho de classe dos 
profissionais prescritores) 

 

 

 

 

 

 



Aspectos Legais 

• Art. 5o  O órgão de vigilância sanitária federal competente implantará o 
sistema no prazo gradual de 3 (três) anos, sendo a inclusão dos 
componentes referentes ao art. 3o desta Lei feita da seguinte forma:  

 

• I – no primeiro ano, os referentes aos incisos I e II do § 1o;   

      >> 14/01/2010 

 

• II – no segundo ano, os referentes aos incisos III, IV e V do §1o;   

      >> 14/01/2011 

 

• III – no terceiro ano, os referentes aos incisos VI, VII e VIII do §1º 

       >> 14/01/2012 
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Cadeia Logística  

O que temos disponível  
 

 Fornecedores e Distribuidores 

 Leis e Normativas 

 Softwares especializados 

 Tecnologia acessível 
 Infraestrutura  

 Hardware e Rede de Comunicação  

 Transporte especializado 

 Serviços especializados 
 BPO - Business Process Outsourcing  
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Cadeia Logística 

Questão 
 
  

Se dispomos de ferramentas, tecnologia e 
infraestrutura “acessíveis aos bolsos”, por que 

sua implantação na distribuição de 
medicamentos e insumos  NÃO EMPLACA ? 
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Nossa Realidade 
A GESTÃO 

 
 Rede Pública 

 Recursos disponíveis para investimentos  “porém mal geridos” 

 Politica de estado x Projeto Políticos  

 Gestão não tem foco em resultados 

 Interesse em controlar? Burocracia, Desperdício... 

 Rede Privada 

 Baixo percentual de investimento  em informatização , porém 
de forma geral bem gerido 

 Gestão com foco em resultados 

 Maior Utilização de ferramentas de controle e de automação 
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Nossa Realidade 
A OPERAÇÃO  

 Rede Pública 

 Faltam:  hospitais, leitos, médicos, profissionais de saúde e  
insumos básicos 

 Equipes desmotivadas em sua maioria 

 Caos Gerencial, Ineficiência.....controle de lote e validade? 

 

 Rede Privada 

Operação buscando produtividade  

Equipes engajadas 

Forte influência das operadoras 

Gestão sem comunicação entre hospitais e redes – falta 
padronização 
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Nossa Realidade 
INFRAESTRUTURA e ESTRUTURA 

 
 Rede Pública 

 Estrutura Física e Infraestrutura, na maioria, sucateada 

 Estrutura  de Informática em situação precária 

 

 Rede Privada 

 Estrutura Física e Infraestrutura mais avançada e com 
investimentos garantidos 

 Equipamentos de Informática  mais modernos devido ao maior 
grau de informatização 
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INFRAESTRUTURA e ESTRUTURA 
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Para garantir que possamos rastrear todo caminho do medicamento temos 
que pensar em ações e ofertas que incluam: 

 
 Reorganização da utilização das áreas na Rede de Saúde para a realização 

da operação logística,  
 Gestão  dos  CDs-CAFs e Farmácias - infraestrutura, equipamentos de 

movimentação e acondicionamento 
 Distribuição  e Transporte – Frota de veículos levando em consideração 

quantidade, peso e volume a ser entregue e capacidade do veículo. Os 
veículos devem, incondicionalmente, ter situação, equipamento e assessórios 
que atendam as normas de trânsito e transporte 

 
 Informatização e automação dos processos que compreendem os fluxos 

da assistência farmacêutica. 
 Aplicativos especializados 
 Disponibilizar dispositivos móveis e infraestrutura de comunicação para 

operar e manter a operação 
 

 

Soluções  propostas  



Soluções  propostas 

 Infraestrutura 
 Hardware -Servidores, Computadores, Impressoras, leitoras 
 Equipamentos de Movimentos; Coletores 

 
 Equipe Operacional 

 Capacitar as equipes diretamente envolvidas no processo da cadeia logística 
 Disponibilizar equipe operacional qualificada e em quantidade suficiente para 

suportar as atividades operacionais 
 

 Modelos de Terceirização 
 Organizações Sociais 
 PPPs 
 BPOs 

 

 Atuação junto ao Governo e Órgãos Reguladores 
 Discussão das alternativas 
 Apresentar propostas  de soluções 
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