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Resumo
Neste trabalho apresentamos um panorama do armazenamento de reativos para diagnóstico
in vitro distribuídos pelo Ministério da Saúde aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública –
LACEN, e da Central Nacional de Distribuição de Insumos Estratégicos – CENADI. Foi
realizada avaliação normativa considerando-se os componentes de estrutura e processo,
destacando-se a importância da adoção das Boas Práticas de Armazenamento - BPA, no
aprimoramento dos processos de trabalho. Foram avaliados quinze LACEN nas cinco
regiões brasileiras. Foram verificados itens de BPA adotados em cada unidade avaliada. Foi
evidenciado que os setores de armazenamento das unidades laboratoriais e do nível central
carecem de maiores investimentos em capacitação e, em alguns casos, em estrutura física.
O planejamento das aquisições também foi abordado e mostrou-se insatisfatório, conforme
evidenciado pelo indicador de desabastecimento. Acreditamos que os desafios e pontos
positivos destacados neste estudo possam contribuir para a melhoria dos processos de
planejamento, aquisição e armazenamento de reativos para diagnóstico in vitro no âmbito
do MS.
Palavras chave: Avaliação; Laboratórios Centrais de Saúde Pública; LACEN;
Armazenamento; Acesso; Reativos para diagnóstico in vitro.

Abstract
This paper presents an overview of storage for in vitro diagnostic reagents distributed by
the Ministry of Health to the Central Laboratories of Public Health - LACEN, and the
National Distribution Center Strategic Inputs - CENADI. Normative evaluation was
performed considering the components of structure and process, highlighting the
importance of the adoption of Good Storage Practices – BPA and the improvement of
working processes. We evaluated fifteen LACEN in the five Brazilian regions. The BPA
adopted in each LACEN were checked out. It was shown that the storage facilities of the
central and decentralized laboratories require further investment in training and in some
cases, physical structure. Procurement forecasting was also approached showing to be
unsatisfactory, which was evidenced by the indicator of stock out duration. We believe that
the challenges and strengths highlighted in this study may contribute to the improvement of
planning, acquisition and storage of reagents for in vitro diagnostics under MS.
Key words: Evaluation, Central Laboratories of Public Health, LACEN, Storage, Access,
Reagents for in vitro diagnostics.
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1 Introdução
A Vigilância em Saúde articula-se num conjunto de ações que tem como objetivo a
análise permanente da situação de saúde da população. Essas ações destinam-se ao controle dos
determinantes, riscos e danos à saúde, abrangendo os territórios e garantindo a integralidade da
atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.
(Brasil, 2009a).
A Vigilância Epidemiológica é o componente da Vigilância em Saúde responsável pela
vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, proporcionando o
conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva com a finalidade de recomendar e adotar medidas
de prevenção e controle das doenças e agravos. (Brasil, 2009a)
A Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS do Ministério da Saúde é responsável pela
coordenação das respostas às emergências de saúde pública de importância nacional e
internacional, bem como cooperar com Estados, Distrito Federal e Municípios em emergências
de saúde pública de importância estadual. No Brasil a SVS é ponto focal da Organização
Mundial de Saúde – OMS, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional(OMS, 2009),
para coordenar as atividades de monitoramento e resposta oportuna às situações de risco de
disseminação de doenças e à ocorrência de outros eventos de saúde pública que impliquem
emergências de importância internacional.
A eficiência dessas atividades depende do desenvolvimento harmônico das funções
realizadas pelos níveis federal, estadual e municipal e da disponibilidade de dados que sirvam
para subsidiar o processo de planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das
atividades.
Dentro da cadeia de atividades que compõem a resposta às emergências de saúde pública,
o laboratório de saúde pública é indispensável para a confirmação de casos suspeitos, fonte de
conhecimento de casos que ainda não foram notificados e responsável pela disseminação de
resultados decorrentes de estudos epidemiológicos especiais. Para que as ações laboratoriais
sejam executadas é fundamental que os profissionais destas unidades estejam tecnicamente
capacitados, disponham de estrutura física e tecnológica adequada e suprimento de reagentes e
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insumos diagnósticos em tempo e quantidade suficientes para que não haja interrupção das
ações. (Brasil,Ministério da Saúde, 2005)
Uma Rede Laboratorial adequadamente estruturada faz-se necessária diante do desafio da
Vigilância em Saúde de detectar, monitorar, prevenir e controlar doenças infecciosas e
parasitárias emergentes, reemergentes e permanentes. A descentralização e expansão das ações
laboratoriais somam-se a esse desafio, uma vez que requer um sistema de distribuição de reativos
e insumos diagnósticos capaz de suprir as necessidades, de maneira constante e oportuna, de uma
Rede cada vez mais capilarizada.
A Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB, subordinada ao
Departamento de Vigilância Epidemiológica (DEVEP/SVS), é responsável por coordenar o
Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB), formado pelos Laboratórios
Centrais de Saúde Pública (LACEN) e pelos Laboratórios de Referência Nacionais e Regionais
(LRN e LRR), além de coordenar administrativamente as ações que envolvem seleção,
aquisição, armazenamento e distribuição de insumos estratégicos necessários ao funcionamento
de todo o sistema.
De acordo com a Portaria GM/MS Nº 3.252 de 22 de dezembro de 2009, no Art. 21,
incisos XXIV e XXV, respectivamente, é de competência da União a gestão dos estoques de
insumos estratégicos de interesse da Vigilância em Saúde, incluindo-se o armazenamento,
abastecimento e provimento de tais insumos aos Estados e ao Distrito Federal com a finalidade
de dar suporte às ações laboratoriais, cuja importância estratégica é garantir, em tempo hábil, a
investigação, bloqueio e controle de casos e surtos, além de padronizar os reagentes e insumos
diagnósticos utilizados pelo SISLAB. Nesse sentido, foi necessário implementar um sistema
logístico que inclui a seleção, programação, aquisição, armazenagem e distribuição de insumos
laboratoriais, além do monitoramento da utilização no Laboratório de Saúde Pública.
Em consonância com as competências da VS, este estudo pretende fornecer subsídios
para o fortalecimento, continuidade e, se necessário, a reorganização das ações laboratoriais
coordenadas pela CGLAB assim como contribuir para a institucionalização da prática avaliativa
no âmbito organizacional por meio da investigação da provisão de insumos diagnósticos.
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2

Aspectos teóricos e contextuais

2.1
Distribuição de reativos para diagnóstico in vitro para a Vigilância Epidemiológica
no Brasil.
Os reativos para diagnóstico in vitro são reagentes, padrões, controles, calibradores e
outros materiais que contribuem para a determinação quantitativa, semiquantitativa ou
qualitativa de uma amostra proveniente do corpo humano para a investigação laboratorial do
estado de doença ou de saúde dos pacientes, substâncias essas que não são administradas ao
indivíduo (ABNT, 2001).
Reativos para diagnóstico in vitro estão inseridos na categoria dos Insumos Estratégicos,
sendo assim definidos:
[...] todo aquele recurso que por suas características e destinação possam prevenir
e/ou combater as doenças de caráter endêmico e/ou ainda possa atuar no combate aos
vetores e reservatórios transmissores. (Brasil, Ministério da Saúde, 2002:5)
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, distribuição é o
sistema que permite que o reativo chegue desde o fornecedor até o usuário nas condições
apropriadas (ABNT, 2006). A distribuição visa assegurar a qualidade do produto e preservar os
valores sob sua responsabilidade, utilizando-se tanto de condições adequadas de armazenamento
quanto de um controle de estoque eficaz, assim como garantir a disponibilidade dos produtos no
local de utilização (LUIZA, 2006). Esse sistema inclui as atividades de:


Recepção: recebimento do produto do fornecedor pelo local responsável pelo
armazenamento, nessa etapa é realizada a conferência das condições físicas do
produto, lote, quantidade;



Armazenamento: deve ser realizado em condições específicas estabelecidas para o
produto, em temperatura controlada, separados por lote e tipo, organizados de
maneira a preservar a qualidade dos produtos, facilidade de manuseio, fácil
localização e inequívoca identificação;



Expedição: nessa etapa os produtos solicitados pelos laboratórios são preparados para
o transporte até o local de consumo, devendo ser observados os componentes e
condições da embalagem. A embalagem conservadora deve ter as características que
preservem a temperatura estabelecida para o reativo e garanta as condições de
conservação durante todo o período de transporte;
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Transporte: deve ser adequado para manter o intervalo de temperatura estabelecido
durante todo o traslado e garantir a chegada ao destino no tempo e condições
estabelecidas pelo remetente.

Para o manejo físico e administrativo dos reativos e insumos faz-se necessário um
conjunto de equipamentos que possibilitem o controle e conservação durante todo o processo,
câmaras de temperatura controlada de tamanho e características compatíveis com o produto a ser
armazenado, com registradores de temperatura para monitoramento contínuo e mecanismos que
garantam seu funcionamento mesmo em casos de baixa ou corte de energia.
O local do armazenamento deve dispor de termômetros, caixas conservadoras, gelo
reciclável e gelo seco em quantidade suficiente para o transporte refrigerado.
O transporte deve ser realizado por empresa especializada que assegure a integridade do
reativo até a entrega no destino final, tenha meios de prevenir a contaminação do meio ambiente
em caso de acidentes e, caso o transporte seja compartilhado, que os produtos não sejam
contaminados ou contaminem outros materiais. Para grandes distâncias é eleito o transporte
aéreo.
Para que todo esse processo seja coerente e eficaz é necessário que sejam
disponibilizados mecanismos apropriados para sua gestão. Infraestrutura, recursos humanos e
orçamentários adequados, além de um sistema de informações confiável, são condições
indispensáveis para o bom funcionamento de toda a cadeia de distribuição.
Podemos adaptar o conceito de uso racional de medicamentos (MSH, 1997) à utilização
racional dos reativos para diagnóstico in vitro, onde o fornecimento do reativo adequado ao
diagnóstico, na quantidade certa, no momento oportuno, ao menor custo e nas condições
apropriadas são fatores que determinam a efetividade da ação laboratorial. O funcionamento
correto de cada etapa do processo de distribuição, devido à sua interdependência, é a garantia de
que o produto solicitado chegará ao seu destino nas condições ideais para a utilização no
diagnóstico dos agravos.
Os Laboratórios Centrais (LACEN) são as unidades responsáveis pela coordenação das
ações laboratoriais em cada unidade federada. Os LRN e LRR são responsáveis pelo
desenvolvimento de projetos e pesquisas de interesse nacional em vigilância, aprimoramento do
diagnóstico, capacitação de recursos humanos da rede pública e confirmação de diagnóstico em
casos específicos.
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A relação das doenças e agravos de notificação compulsória é estabelecida pelo
Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país sendo
definida pela Portaria Ministerial nº 2472 de 31 de agosto de 2010 (Quadro 1). A definição de
tais agravos leva em conta seu potencial de disseminação, vulnerabilidade às tecnologias de
prevenção e controle, magnitude e transcendência. Alguns desses agravos (como: Antraz,
Botulismo Coqueluche, Difteria, Doença Meningocócica, Poliomielite, Paralisia Flácida Aguda,
Peste, Doença de Creutzfeldt-Jacob, Febre do Nilo Ocidental, Febre Maculosa, Febre Tifóide e
Tularemia) não têm estabelecida uma rede de diagnóstico dentro do SISLAB, sendo seu
diagnóstico realizado apenas por LRN. Nesses casos, a aquisição de insumos e reativos
diagnósticos é realizada apenas para o laboratório em questão.
Em outros casos, como acidentes por animais peçonhentos, atendimento antirrábico,
intoxicações exógenas não há necessidade de diagnóstico laboratorial.
Nos casos de HIV/AIDS e hepatites virais a gestão dos insumos diagnósticos é de
responsabilidade do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
Quadro 1 Agravos de notificação compulsória, Brasil, 2010
1. Acidentes por animais peçonhentos;
2. Atendimento anti-rábico;
3. Botulismo;
4. Carbúnculo ou Antraz;
5. Cólera;
6. Coqueluche;
7. Dengue;
8. Difteria;
9. Doença de Creutzfeldt - Jacob;
10. Doença Meningocócica e outras Meningites;
11. Doenças de Chagas Aguda;
12. Esquistossomose;
13. Eventos Adversos Pós-Vacinação;
14. Febre Amarela;
15. Febre do Nilo Ocidental;
16. Febre Maculosa;
17. Febre Tifóide;
18. Hanseníase;
19. Hantavirose;
20. Hepatites Virais;
21. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana
– HIV em gestantes e crianças expostas ao risco de
transmissão vertical;
22. Influenza humana por novo subtipo;

Fonte: Portaria MS nº 2472/2010

23. Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo
agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados);
24. Leishmaniose Tegumentar Americana;
25. Leishmaniose Visceral;
26. Leptospirose;
27. Malária;
28. Paralisia Flácida Aguda;
29. Peste;
30. Poliomielite;
31. Raiva Humana;
32. Rubéola;
33. Sarampo;
34. Sífilis Adquirida;
35. Sífilis Congênita;
36. Sífilis em Gestante;
37. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS;
38. Síndrome da Rubéola Congênita;
39. Síndrome do Corrimento Uretral Masculino;
40. Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus
(SARS-CoV);
41. Tétano;
42. Tuberculose;
43. Tularemia; e

44. Varíola.
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A CGLAB tem em sua estrutura a gerência administrativa, na qual o autor deste estudo é
integrante do Núcleo de Insumos Estratégicos (NIES-CGLAB). O NIES-CGLAB exerce papel
de intermediador e supervisor nas ações de aquisição, armazenagem, distribuição e consumo
atuando de forma articulada entre os atores responsáveis por cada ação dentro do processo.
Como representado na Figura 1, no processo de gestão de insumos, cada atividade é dependente
de sua precedente, conduzindo à próxima atividade.

Figura 1 Gestão dos Insumos Estratégicos
DLOG/DAGVS
Aquisição Nacional/
Internacional

CGLAB
NIES
Gestão de Insumos
Estratégicos

CENADI
Armazenagem/
Distribuição

LACEN
Consumo

Fonte: CGLAB/SVS/MS

Na gestão deste sistema estão ações de suporte administrativo que darão subsídio à
execução das atividades laboratoriais. Sua total integração é fundamental para a geração de
dados confiáveis, necessários à sua retroalimentação. O sistema por inteiro se apóia em uma
estrutura legal e política que mantém o compromisso público de fornecimento de reagentes e
insumos diagnósticos para as ações de vigilância e controle de agravos.
Para o controle das informações relativas aos insumos laboratoriais é utilizado o Sistema
de Informação de Insumos Estratégicos (SIES). O SIES auxilia no controle de estoque central,
solicitação de insumos pelos laboratórios, histórico de movimentação de materiais, consultas e
relatórios.
Os recursos financeiros destinados à aquisição dos reagentes e insumos diagnósticos
representam 65% do orçamento da CGLAB. Em 2009, aproximadamente 35 milhões de reais
foram destinados a este fim. O mesmo valor foi programado no orçamento de 2010.
O atendimento mensal aos 27 LACEN e aos 03 LRN exige que as ações logísticas sejam
executadas de maneira padronizada e com rapidez. São disponibilizados reativos e insumos

7

diagnósticos para 13 agravos de notificação compulsória (Quadro 2) num total de 49 itens que
requerem diferentes métodos e condições de armazenamento. Estes exigem, em geral, estrutura
física adequada, dotada de espaço suficiente, câmaras com controle de temperatura (-20ºC e 2º a
8ºC), pallets e prateleiras, técnicos capacitados para o serviço além de equipamentos para
movimentação interna de material e transporte por empresa especializada.
Toda informação gerada por esse processo deve ser confiável e transparente para que as
medidas corretivas e de planejamento sejam tomadas sempre que necessário evitando atrasos nas
entregas, perda de produtos devido a problemas de acondicionamento ou por outros fatores e
possíveis desabastecimentos.
Quadro 2 Reativo para diagnóstico in vitro e metodologias distribuídas segundo os agravos. Brasil,
2010.
1

Chagas Enzimaimunoensaio

26

Hepatite C Enzimaimunoensaio anti HCV automação

2

Chagas Imunofluorescência 600 reações

27

Hepatite C Enzimaimunoensaio anti HCV semi-automação

3

Chlamidya tracomatis fluorescência direta 50 reações

28

Hepatite D Enzimaimunoensaio anti HDV automação

4

Colinesterase FS

29

Hepatite D Enzimaimunoensaio anti HDV semi-automação

5

Dengue Enzimaimunoensaio IgM 96 reações

30

Herpes humana Enzimaimunoensaio IgG 96 reações

6

Dengue Enzimaimunoensaio ns1 96 reações

31

Herpes humana Enzimaimunoensaio IgM 96 reações

7

Esquistossomose Kato Katz 100 reações

32

Indicador biológico para esterilização a vapor - Esteriteste unidade

8

Hanseníase antígeno de mitsudina 10 reações

33

Influenza Imunofluorescência 100 reações

9

Hanseníase fosfato de histamina

34

Leishmaniose tegumentar antígeno de Montenegro 10 reações

10

Hepatite A Enzimaimunoensaio anti-hav IgM automação

35

Leishmaniose visceral canina Enzimaimunoensaio 384 reações

11

Hepatite A Enzimaimunoensaio anti-hav IgM semi-automação

36

Leishmaniose visceral canina Imunofluorescência 2000 reações

12

Hepatite A Enzimaimunoensaio anti-hav total automação

37

Leishmaniose visceral humana Imunofluorescência 600 reações

13

Hepatite A Enzimaimunoensaio anti-hav total semi-automação

38

Leishmaniose visceral humana teste rápido

14

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBC total automação

39

Leptospirose Enzimaimunoensaio IgM 96 reações

15

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBC IgM automação

40

Malária teste rápido

16

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBC IgM semi-automação

41

Paracoccidioides brasiliensis antígeno 1,0 ml

17

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBC total semi-automação

42

Parvovirus Enzimaimunoensaio IgG 96 reações

18

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBE automação

43

Parvovírus Enzimaimunoensaio IgM 96 reações

19

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBE semi – automação

44

Rotavirus Enzimaimunoensaio 96 reações

20

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBS automação

45

Rubéola Enzimaimunoensaio IgG

21

Hepatite B Enzimaimunoensaio ANTI-HBS semi-automação

46

Rubéola Enzimaimunoensaio IgM

22

Hepatite B Enzimaimunoensaio HBE-AG automação

47

Rubéola/sarampo reagente suplementar 480 reações

23

Hepatite B Enzimaimunoensaio HBE-AG semi-automação

48

Sarampo Enzimaimunoensaio IgG

24

Hepatite B Enzimaimunoensaio HBS-AG automação

49

Sarampo Enzimaimunoensaio IgM

25

Hepatite B Enzimaimunoensaio HBS-AG semi-automação

Fonte: CGLAB/SVS/MS
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2.2 Avaliação em saúde
Dentre a diversidade terminológica das definições de avaliação, este estudo optou pela
proposta por Contandriopoulos e colaboradores (1997), que a define como: “um julgamento de
valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo
de ajudar na tomada de decisões”. A avaliação deve fornecer informações úteis, capazes de
proporcionar aos envolvidos na intervenção meios de subsidiar o processo de formulação ou
reorientação de políticas de saúde pública, assim como auxiliar no enfrentamento de problemas,
também deve ser utilizada como ferramenta com o intuito de melhorar a qualidade e desempenho
de intervenções (COSENDEY, 2000).
Intervenção, no processo avaliativo, é entendida como “um conjunto de meios (físicos,
humanos, financeiros, simbólicos) organizados em um contexto específico, em um dado
momento, para produzir bens ou serviços com o objetivo de modificar uma situação
problemática” (Contandriopoulos et al.,1997), deste modo, podemos exemplificá-la como uma
determinada técnica, prática, organização, programa ou política. Uma vez compreendido o que é
uma intervenção, devemos levar em conta os diferentes atores que ela envolve. Eles são
responsáveis pela forma e objetivos da intervenção em um dado momento e contexto.
A institucionalização da avaliação contribui para a construção de processos estruturados,
sistematizados, coerentes e abrangentes em suas dimensões de gestão e impacto epidemiológico
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
A prática avaliativa deve levar em consideração os aspectos teóricos, assim como o
contexto político e organizacional. Segundo Chen, a teoria do programa ou intervenção deve
especificar os pressupostos, princípios ou proposições necessários para se alcançar os objetivos
desejados, quais impactos podem ser antecipados e como isso se produz. (Chen, 1990)
A credibilidade de uma avaliação está diretamente relacionada com a qualidade dos
procedimentos investigativos, do processo de execução e por fim, da informação produzida.
Dentro desta ótica, a credibilidade é proporcional à capacidade de produção de informações
coerentes e sua utilização por todos os envolvidos na intervenção. (Contandriopoulos et al. 1997)
A avaliação normativa apóia na relação entre o respeito aos critérios e normas escolhidas
e os efeitos reais da intervenção. Consiste, então, no julgamento sobre esta intervenção para
saber em que medida os recursos são empregados de modo adequado para alcançar os resultados
esperados, comparando-se os recursos empregados, sua estrutura, processo e resultados obtidos
com os critérios e normas predeterminadas. Compõe a avaliação normativa a apreciação da

9

estrutura, apreciação do processo e apreciação dos resultados. É normalmente confiada a pessoas
responsáveis pelo funcionamento e gestão da intervenção.
A pesquisa avaliativa, por outro lado, tem caráter investigativo que examina as relações
existentes entre os diferentes componentes de uma intervenção através de procedimentos
científicos (Contandriopoulos et al.1997). A pesquisa avaliativa pode abordar a pertinência,
fundamentos teóricos, produtividade, efeitos e rendimento da intervenção. Realizá-la, consiste
em fazer uma ou várias destas análises. Geralmente, a pesquisa avaliativa é confiada a
pesquisadores que são externos à intervenção.
Para o Banco Mundial, o papel da Avaliação é proporcionar aos atores envolvidos meios
aperfeiçoados de aprender à custa de experiências passadas, a melhorar a prestação de serviços,
alocar recursos, planejar e demonstrar resultados às partes interessadas, como parte da
responsabilização (Banco Mundial, 2004). É, portanto, um dispositivo de produção de
informação e ferramenta para o estabelecimento de políticas, mas não suficiente para estabelecer
políticas por si só.

2.3 Acesso em saúde
O termo acesso recebe diferentes interpretações por diferentes autores, sendo
frequentemente empregado para caracterizar fatores que influenciam o ingresso ou utilização de
serviços sua disponibilidade e oferta. O termo acesso também é empregado como sinônimo para
acessibilidade geográfica e capacidade aquisitiva.
Aday & Andersen (1974) defendem que acesso consiste na utilização de um serviço e não
somente na sua existência, devendo, deste modo, estar disponível no momento e lugar que o
paciente necessitar.
Para que o acesso seja equitativo é necessário que o aumento da disponibilidade seja
seguido de melhor organização dos serviços e recursos existentes.
Penchansky & Thomas (1981) definem acesso como um conceito que representa o grau
de “ajuste” entre os clientes e o sistema, abrangendo um conjunto de áreas mais específicas para
determinação do ajuste, também denominadas de dimensões de acesso.
Esse conjunto de dimensões abrange (Luiza, 2003):


Disponibilidade física – Relacionada ao tipo e quantidade de produtos
disponibilizados e tipo e quantidade de produtos necessários;
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Adequação– Relacionada às características dos produtos e serviços e sua adequação
às normas técnicas e legais e ao cumprimento dos protocolos estabelecidos e gestão e
organização dos serviços destinados a atender à demanda do usuário.



Acessibilidade – Relação entre a localização dos serviços e a localização dos clientes,
considerando-se os recursos necessários;



Qualidade técnico-científica – Referindo-se à adequação das ações ao conhecimento
técnico-científico vigente.

A adequação de procedimentos pode ser assumida como a conformidade com as normas
propostas pela literatura, incluindo documentos técnicos e normativos, quanto à melhor maneira
de desempenhar uma determinada atividade.
Neste estudo abordaremos a dimensão de conformidade mensurando a adesão às normas
e atividade estabelecidas nos protocolos e fluxogramas de BPA que constituirão as bases para a
realização do julgamento.
Será avaliado o componente distribuição, abrangendo os processos que ele engloba para a
promoção do acesso destes insumos nas unidades usuárias.

3

Justificativa do estudo
A busca realizada contemplando o período de 2005 a 2009, não revelou estudos de

avaliação da logística de armazenamento e distribuição no contexto das ações desenvolvidas
pelos serviços de vigilância em saúde. Considerando sua importância estratégica, dimensão e
complexidade, assume-se como fundamental avaliar o processo de armazenamento e distribuição
de reagentes e insumos diagnósticos sob gestão da CGLAB. A importância dos kits de
diagnóstico e o percentual de recursos disponibilizados para estes insumos justificam a adoção
de medidas que possibilitem seu uso racional, assegurando aos usuários os produtos solicitados
nas quantidades e especificações necessárias de forma segura e no prazo estabelecido. Fatores
como os recursos financeiros disponibilizados, extensão territorial atendida, número de agravos e
insumos diagnósticos disponibilizados, condições especiais de armazenamento e transporte, além
da necessidade de abastecimento contínuo e ininterrupto influenciam toda a dinâmica da cadeia
logística.
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A incorporação de novas metodologias, avanço tecnológico, busca constante de padrões
de qualidade e a ampliação da atuação dos programas de vigilância em saúde requer a
implantação de técnicas de monitoramento e avaliação deste processo. Dessa maneira, devem-se
construir instrumentos que auxiliem a melhoria e controle dessas etapas do processo logístico e
informações relativas.

4

Pergunta avaliativa
O sistema de distribuição de reagentes e insumos diagnósticos sob gestão da CGLAB é

realizado de forma a atender oportunamente às ações de vigilância em saúde?

5

Objetivos

Objetivo geral
Avaliar a adequação da logística de armazenamento e distribuição de reagentes e insumos
diagnósticos sob gestão da CGLAB/SVS/MS, focalizando os aspectos relativos ao processo.

Objetivos específicos


Descrever os componentes do processo de distribuição e armazenagem dos reagentes e
insumos diagnósticos;



Definir a qualidade técnica do processo de distribuição e armazenagem com base nas normas
e legislações vigentes;



Identificar os principais problemas e dificuldades encontrados na operacionalização da
armazenagem e distribuição da CGLAB.



Verificar se o processo de distribuição e armazenagem se dá em tempo oportuno;
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6

Modelo lógico do programa
O Modelo Lógico (ML) descreve a sequência de eventos, utilizando uma matriz visual

contendo os principais componentes do programa, com o intuito de mostrar como o programa
teoricamente funciona (CDC 1999). Tem a vantagem de sintetizar o mecanismo de
funcionamento do programa ligando o processo aos resultados através de uma sequência de
passos.
Os elementos que geralmente compõem um modelo lógico incluem os insumos, as
atividades, os produtos, resultados e impactos que são os componentes do ML. A criação do ML
torna claro para os atores envolvidos as estratégias adotadas pelo programa, sendo também
utilizado como instrumento de envolvimento destes. O modelo lógico revela os princípios que
dizem respeito às condições para a efetividade do programa e fornecem uma estrutura de
referência para avaliações.
É necessário que o ML seja elaborado em conjunto com os atores que possuem
governabilidade sobre ele como uma forma de negociar os entendimentos sobre o desenho da
avaliação.
O processo de aquisição de reagentes e insumos diagnósticos é realizado pela
Coordenação Geral de Insumos Estratégicos para Saúde (CGIES) do Departamento de Logística
(DLOG) quando este se dá no mercado nacional e pelo Núcleo de Insumos Estratégicos do
Departamento de Apoio à Gestão em Vigilância em Saúde (DAGVS) quando no mercado
internacional, por meio de Termos de Cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS), de acordo com a predição de consumo e orçamento disponível enviados pela CGLAB.
Depois de adquiridos, os insumos estratégicos são armazenados no Centro Nacional de
Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos (CENADI), operador logístico do MS,
localizado no município do Rio de Janeiro. O CENADI é dotado de estrutura física e de recursos
humanos necessários para atender à demanda do SISLAB e de outros programas de saúde que
fazem uso de suas instalações.
Para o controle administrativo de todo o processo de distribuição é utilizado o Sistema de
Informação de Insumos Estratégicos (SIES) um sistema informatizado de controle de estoque
com registro de entrada e saída de materiais e importante fonte de dados para este estudo. O
SIES atua como elo entre o LACEN, CGLAB e CENADI integrando as ações de distribuição
(solicitação, autorização e distribuição). O referido sistema gera diversos relatórios como:
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estoque, saída por tipo de material, saída por instituição solicitante (hospitais, laboratórios,
dentre outros).
O processo de distribuição dos insumos estratégicos (Figura 2) tem início na solicitação
pelos LACEN do quantitativo necessário para atender à demanda mensal ou casos de surtos ao
NIES-CGLAB, que consolida todas as solicitações por agravo e encaminha à área técnica. Cada
planilha contém estoque atual, lote, data de validade dos insumos que serão enviados e
quantitativos solicitados pelos LACEN para cada agravo, informações necessárias para a análise
do técnico responsável pela autorização do pedido.
O processamento dos pedidos inicia no dia 25 de cada mês com o envio das solicitações
pelos LACEN por meio eletrônico. O NIES tem até o último dia útil do mês corrente para envio
das solicitações à CENADI que, por sua vez tem o compromisso de envio ao LACEN até o dia
10 do mês subsequente.
Figura 2 - Ciclo de atividades da distribuição de insumos estratégicos
LACEN envia
solicitação
mensal de
kits

NIES consolida as
solicitações por
agravo

Cada área técnica aprova,
rejeita ou redimensiona a
solicitação, retornando a
informação para o NIES

NIES insere as
solicitações no SIES

CENADI processa as
solicitações por estado,
separa e embala
adequadamente

Empresa terceirizada
realiza a entrega ao
LACEN
Fonte: CGLAB/SVS/MS
LACEN/NIES/SIES

O técnico responsável pelo agravo recebe a planilha e, de acordo com a produção mensal
de exames enviada pelos laboratórios, estoque atual no CENADI e indicadores epidemiológicos,
que sinalizam as situações de surto, autoriza, rejeita ou redimensiona os envios de reagentes aos
laboratórios.
A planilha é enviada novamente ao NIES que insere as solicitações no SIES. O CENADI
retira as solicitações estaduais do SIES, separa e embala observando as condições de envio
especificadas por cada fabricante.
A empresa contratada para o transporte realiza a coleta no CENADI e entrega aos
LACEN. O envio é feito via aérea em voos comerciais. O transporte terrestre é realizado
somente no município do Rio de Janeiro.
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O armazenamento nesse sistema é centralizado. Não havendo almoxarifados regionais
sob gestão da União para este fim, somente são armazenados produtos acabados e distribuídos
sob demanda da rede. É definido como integrado por ser concebido para atender vários
programas e coordenações, como o Programa Nacional de Imunizações (PNI), CGLAB,
Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais e Programa Nacional de Controle de Malária
(PNCM). As etapas de armazenamento e distribuição devem assegurar a qualidade e integridade
dos insumos sob guarda em condições adequadas, controle de estoque eficaz e garantir a
disponibilidade desses produtos nos locais de consumo.
O funcionamento harmônico de todo o processo deve ser suportado por mecanismos
apropriados de gerenciamento que garantam o planejamento, recursos e infraestrutura
necessários, baseado em um sistema de informações adequado e confiável.
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Figura 3 - Modelo Lógico do armazenamento e distribuição de reagentes e insumos diagnósticos

Modelo Lógico
Insumos

Atividades

Produtos

Selecionar e planejar

Relação e programação
anual

Recursos
Financeiros

Resultados

Impactos

Adequação aos
critérios
epidemiológicos

Redução do risco de
expansão de doenças

Redução do custo total
Adquirir reativos

de aquisição

Aumento da

Reativos para

Acompanhar o

diagnóstico in

cronograma de entregas

Regularidade de entrega

Disponibilidade no

capacidade de

centro consumidor

resposta das ações

vitro

laboratoriais
Distribuição

Distribuir segundo

Adoção de Boas
Controle de estoque

programação

Práticas de
Armazenamento

Recursos
Humanos

Assegurar condições
ideais de armazenamento

Adaptado: Bermudez, J.A.Z. (2002)

Redução no tempo de
processamento das
solicitações

Redução de perdas por
vencimento ou danos

16

7

Interessados na Avaliação (Stakeholders).
O envolvimento e posicionamento dos principais interessados na avaliação do

processo de armazenamento dos reagentes e insumos diagnósticos são necessários para
garantir a divulgação e utilização dos resultados (CDC 1999). Assim, foram considerados seus
diferentes níveis de envolvimento e posicionamento ainda no processo de planejamento e
assim como na execução deste estudo.
A inclusão de atores com níveis diferenciados de governabilidade contribui para que as
informações geradas pela avaliação alcancem um maior número de usuários e promova
melhorias no processo, além de enriquecer o processo de construção da avaliação, Figura 4.
Os mecanismos de envolvimento utilizados foram reuniões para apresentação,
discussão e pactuação do estudo com a coordenação e representantes da área técnica da
CGLAB, explicitando as etapas e metas, apresentação do estudo na reunião anual de diretores
dos LACEN em Brasília realizada no segundo semestre de 2009, discussão dos dados parciais
em reuniões com a equipe do NIES/CGLAB durante a execução do estudo e oficina final para
difusão dos resultados encontrados. Foi desenvolvido um instrumento formalizando o
envolvimento dos interessados na avaliação e descrevendo cada etapa a ser desenvolvida pelo
estudo.

Todos

os

participantes

foram

informados,

verbalmente,

dos

objetivos,

responsabilidades e benefícios da realização deste estudo.
A formulação dos indicadores e os critérios para avaliação utilizados foi discutida
ativamente com os técnicos do NIES/CGLAB.
Os recursos e condições para a realização do estudo foram disponibilizados pelo
orçamento da CGLAB/SVS.
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Figura 4 - Interessados na avaliação (Stakeholders)

Interessados na Avaliação
ATORES

INTERESSE NA AVALIAÇÃO

RESPONSABILIDADE NA
AVALIAÇÃO

PAPEL NA UTILIZAÇÃO

Coordenação da CGLAB

Redução dos conflitos entre a
Vigilância Epidemiológica e
Área Laboratorial

Garantir que a Avaliação
aconteça

Viabilizar a implementação
dos achados

Vigilância Epidemiológica

Respostas mais rápidas em
casos de Surtos

Fornecimento de dados
epidemiológicos

Integração das ações

Área Técnica

Desenvolver melhor as
atividades

Viabilizar a Avaliação

Viabilizar a implementação
dos achados

CENADI

Desenvolver melhor as
atividades

Fornecimento de dados

Viabilizar a implementação
dos achados
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8

Materiais e métodos
8.1. Estudo de caso
Segundo Yin (1994), estudo de caso é a estratégia de pesquisa eleita quando as

questões colocadas são como e por quê, quando o investigador tem pouco controle
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos
inseridos em um contexto da vida real. É definido como a investigação empírica de um
fenômeno que dificilmente pode ser isolado ou dissociado de seu contexto, baseando-se
na interação de evidências quantitativas e qualitativas. O caso pode ser um evento,
programa ou processo de implantação de alguma coisa em alguma empresa ou entidade.
O estudo de caso pode ser único ou múltiplo e podem ter um único nível ou
vários níveis de análise imbricados. Neste estudo de caso múltiplo, consideramos caso a
distribuição de reativos para diagnóstico in vitro para 15 LACEN contemplando as
cinco regiões brasileiras e a atuação da CENADI como central de distribuição. O
critério para escolha dessas unidades laboratoriais é descrito na seção 8.3.
Ainda segundo esse autor, os estudos de caso permitem uma investigação para se
preservar as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real
como, ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, entre
outros (ibid.).
Este estudo se propõe a realizar uma avaliação de orientação formativa (Worthen
2004) das ações de distribuição de reagentes e insumos diagnósticos descrevendo se os
serviços são adequados para atingir os resultados esperados e gerando informações úteis
para auxiliar nas correções necessárias, enfatizando a melhoria do processo de
distribuição e identificando os pontos fortes e fracos.
A avaliação terá caráter normativo, propondo um julgamento a partir da
aplicação de critérios e normas, relacionando cada componente ao preconizado nos
protocolos existentes, sendo implementada por estudo de caso único com níveis de
análise imbricados.

19

8.2. Indicadores
Os indicadores expressam os atributos relativos ao foco da avaliação e lista os
critérios que serão utilizados para julgar o programa, ou seja, reflete os aspectos que são
significativos para a avaliação.
Como traduzem os conceitos gerais a respeito do programa em medidas
específicas que podem ser interpretadas, proporcionam uma base válida e confiável para
os usos da avaliação. Diferentes indicadores podem estar conectados entre si para
atingir os objetivos do programa.
Os indicadores foram selecionados (Quadro 3) buscando contemplar os cinco
atributos fundamentais: clareza (ser facilmente entendido e calculado), utilidade (reflete
uma importante dimensão de desempenho), mensurabilidade (pode ser definido em
termos quantitativos ou qualitativos), confiabilidade (permitir avaliação consistente
através do tempo e entre diferentes observadores) e validade (medir realmente o que se
propõe). Os indicadores utilizados no estudo para monitorar e avaliar o sistema de
logística de insumos estratégicos pretendem mensurar principalmente a disponibilidade
dos materiais e o desempenho do sistema logístico, que é a capacidade de atingir as
metas e requisitos previamente definidos.
Neste estudo adaptaremos indicadores de processo, já testados e validados por
Cosendey et al. (2003) para verificar em que medida as atividades são adequadas para
atingir os resultados esperados. A matriz de indicadores foi previamente discutida e
pactuada com os interessados.
Quadro 3. Matriz de indicadores
Subdimensão

Adequação

Denominação
Adequação das
práticas de
armazenamento de
reagentes no centro
distribuidor.
% de itens inutilizados
por validade expirada.

Definição
% de critérios de BPA
observados

% de itens vencidos do
total de itens inutilizados
no período de referência ()
Adequação no
Transporte adequado
transporte dos reativos evitando danos
e insumos
% de itens inutilizados % de itens danificados do
Qualidade
por danos.
total de itens inutilizados
técnica
no ano de 2009.
Tempo médio
Tempo médio em dias entre
decorrente entre a
solicitação e entrega
solicitação dos
reagentes e a entrega
% de tempo de
Num. de dias que o reativo
desabastecimento para diagnóstico esteve fora de
Disponibilidade
os reagentes
estoque a contar do último
item distribuído

Método de cálculo
ΣBPA observados
x100
ΣBPA observados

Σ Itens Venc
x100
Σ Itens inutilizados
Dispensa cálculos
ΣItens danificados
x100
ΣItens inutilizados

Fontes
CENADI
LACEN
Observação direta

CENADI
Análise documental
e observação direta
CGLAB/LACEN
Análise documental
CENADI
Análise documental
e observação direta
CGLAB/LACEN
Análise documental

Soma do número de dias
decorrentes entre a
solicitação e entrega dividida
pelo num. de solicitações
CGLAB
Solicitações atendidas/
Solicitações apresentadas x Análise documental
100

Padrão
100%

0%

Adequado

0%

Máx.2 dias

0%
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Subdimensão

Denominação
Definição
Método de cálculo
Fontes
% de laboratórios que % de solicitações de reativo Solicitações atendidas/
SIES/CGLAB
recebem a quantidade diagnóstico atendidas
Solicitações apresentadas x Análise documental
Oportunidade
de produtos
integralmente
100
solicitados.

Padrão
100%

Assim, foram verificados 14 itens relacionados com a estrutura e processo de
armazenamento de cada unidade, sendo que destes, dois eram somente informativos,
relativos a estoque de reativos e número de exames realizados em cada laboratório e não
foram pontuados. A cada item verificado foi atribuído valor de 1 a 3, sendo que 3
correspondeu aos itens que atendem totalmente às normas, 2 atendeu com restrição e 1
não atendeu. Para obter um valor único para cada como resposta para cada LACEN foi
realizado o somatório de todos os valores obtidos relativos às respostas, atingindo um
valor máximo de 36 e mínimo de zero.
A Central Nacional de Abastecimento e Distribuição de Insumos Estratégicos –
CENADI, também foi objeto da avaliação pela equipe técnica do NIES/CGLAB,
ocorrida no início de 2009, aproveitando-se a ocasião de uma reunião técnica no Rio de
Janeiro. Nesse momento não foi aplicado o questionário utilizado nas unidades
laboratoriais, apenas a observação direta dos ambientes e abordagem aos técnicos que
participam da distribuição de reativos e insumos diagnósticos
Na abordagem relativa à estrutura e processos internos do laboratório foram
observados os seguintes aspectos:


Ambiência – limpeza e condições higiênico-sanitárias, conservação, ventilação,
temperatura, umidade, presença de prateleiras ou pallets;



Regulatório – presença de responsabilidade técnica pelo laboratório, plano de
gerenciamento de resíduos de saúde, Boas Práticas de Armazenamento e
Distribuição;



Processo de trabalho – Fluxo documental interno para solicitação de reativos,
sistema de informação.
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8.3. Local do estudo
O universo do estudo foi constituído pelas unidades laboratoriais que foram
visitadas para levantamento das condições de armazenamento e distribuição de reativos
diagnósticos. Esta avaliação nasceu da necessidade do NIES-CGLAB de obter um
panorama geral da qualidade do processo de armazenamento e distribuição dos
reagentes e insumos para saúde, observando-se a diversidade entre as regiões do país.
Não tem caráter punitivo ou restritivo, mas orienta em relação à legislação e propõe
mudanças no fluxo interno de trabalho. Teve início no final de 2008 e durou todo o ano
de 2009 com término no segundo semestre de 2010.
Foram visitados 15 LACEN, 03 da região sudeste, 04 da região norte, 02 da
região sul, 05 da região nordeste e 01 da região centro-oeste, onde foram observados
aspectos relativos às Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de reativos
diagnósticos. Essa amostragem representa 55% dos Laboratórios Centrais, desse modo
conseguiu-se um panorama parcial do armazenamento e distribuição interna dos
reativos e insumos diagnósticos.
Os itens analisados abrangem responsabilidade técnica do laboratório por
profissional habilitado, profissional específico para o setor de armazenamento, local
apropriado e estruturado para o armazenamento, sistema de informação, documentação
de processos, protocolos para remanejamento de reativos a vencer, plano de
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, estrutura para envio dos reativos para a
Rede de abrangência do LACEN.
A visita foi dividida em três etapas, sendo a primeira para apresentação dos
responsáveis pela coleta dos dados, objetivos e do fluxo do trabalho para a diretoria do
laboratório e equipe técnica envolvida. A segunda etapa consistiu na visita ao
almoxarifado para observação direta e análise documental dos fluxos e resposta do
questionário (Anexo II, p. 42), pelo responsável. A terceira etapa consistiu na reunião de
finalização e apresentação dos resultados e orientação quando necessário. Cada
supervisão durou em média dois dias, o questionário foi dirigido ao profissional
responsável técnico pelo armazenamento do laboratório e, na ausência deste, os
questionamentos eram dirigidos ao encarregado pelo setor.
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8.4. Coleta e análise de dados
Todas as visitas foram previamente agendadas e a coleta dos dados foi realizada
pelo próprio pesquisador e por outro membro do NIES CGLAB utilizando-se de
abordagem padronizada. Não foi delimitado o tempo de duração da visita que durou em
média um dia em cada laboratório para a aplicação do questionário e acompanhamento
da rotina de trabalho. As respostas foram preenchidas diretamente no questionário e não
foi utilizado nenhum equipamento para gravação de áudio ou vídeo durante a visita.
Para obtenção dos dados primários foi utilizado questionário combinando
perguntas fechadas e abertas (possibilitando-se discorrer sobre o tema) com os
envolvidos diretos na avaliação.
O questionário foi aplicado a 15 profissionais do nível estadual diretamente
envolvidos na gestão e utilização de reativos e insumos diagnósticos – levando-se em
consideração sua relevância para os componentes do processo de gestão e utilização dos
insumos e conjuntos diagnósticos. Também foram utilizados dados obtidos por meio de
listas de verificação para observação in loco das condições de armazenagem,
distribuição e inventário de estoque na CENADI, como apresentado no Quadro 4.
Quadro 4. Formulários e atividades de pesquisa, segundo unidades de observação.
Formulário para coleta de dados
Roteiro de entrevistas aos envolvidos e

Fonte de dados

Local de coleta dos dados
CGLAB

CENADI

LACEN

Área técnica (profissionais de saúde)

X

X

X

Almoxarifado, área reservada para a

--

X

--

usuários do programa
Observação direta

separação e distribuição
Adaptado: Luiza, V.L., (2006)

Para a obtenção de dados secundários foram utilizados a análise documental e
dados do SIES (relatórios de controle de estoque e logística de distribuição). Para esta
etapa foram selecionadas somente as informações imprescindíveis à investigação como
dados oficiais, registros de processos e relatórios de etapas e desenvolvimento do
trabalho.
Para orientar as avaliações quanto ao estoque, armazenagem e distribuição, utilizamos todos os
reativos e insumos diagnósticos adquiridos no ano de 2009 (Quadro 2). As análises e cálculos
de indicadores foram realizados em planilha Excel, a partir dos dados da movimentação desses
itens.
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8.5. Limitações do estudo
Durante a execução do estudo a obtenção e análise dos dados secundários
oriundos do SIES a existência de dados discordantes (nas diversas planilhas que o
sistema emite) para o mesmo período de tempo foi fonte de preocupação e necessitaram
de mais tempo do que o previsto inicialmente para sua análise.
A falta de padronização das estruturas e processos de trabalho para este setor
entre as instituições supervisionadas foi dificuldade encontrada, lembrando que cada
unidade laboratorial tem estrutura física e organizacional distinta, o que por vezes
dificultou a aplicação do questionário, porém, não inviabilizou o estudo.
Os achados deste estudo não puderam ser comparados a momentos anteriores
por não ter sido encontrados nas bases de dados bibliográficas pesquisadas estudos que
abordam o mesmo objeto de pesquisa.
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9

Resultados
A descrição prévia dos componentes do processo de distribuição e armazenagem

dos reagentes e insumos diagnósticos foi etapa necessária para definir os indicadores e
permitir a abordagem e foi apresentada na seção 0.
Igualmente, a definição da qualidade técnica e normativa do processo de
distribuição e armazenagem segundo a legislação vigente, apresentada na seção 0,
permitiu estabelecer os critérios de julgamento.
Os dados levantados pelas visitas deram origem ao Escore mostrado no (Anexo
III, p. 46) onde a pontuação mínima foi zero e a máxima de 36. Das 15 unidades
laboratoriais, apenas uma obteve pontuação abaixo dos 20 pontos, 10 unidades
obtiveram pontuação entre 21 e 29 pontos e quatro unidades pontuaram acima dos 30
pontos conforme Gráfico 1.
Gráfico 1 Escore segundo LACEN (pontuação máxima = 36) - Questionário de avaliação
de estrutura e processo distribuição.
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Apesar de obrigatório para o funcionamento de estabelecimentos de saúde, de
qualquer natureza, a inscrição em Conselho de Classe não foi encontrada em 7
laboratórios supervisionados (Gráfico 2). Doze laboratórios contam com profissional de
nível superior responsável por supervisionar o setor de armazenamento e distribuição do
laboratório. Em Minas Gerais e Santa Catarina, os LACEN não contam com a presença
do profissional responsável pelo setor, devido à descentralização do armazenamento,
cada setor armazena seus reativos de consumo. No LACEN Tocantins esse profissional
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não é encontrado, sendo responsável pelo armazenamento um profissional de nível
médio (Gráfico 3).
Gráfico 2 Presença de Responsável técnico.

7
8

Presença de RT
Ausência de RT

Gráfico 3 Presença de responsável pelo setor.

1
2
Responsável NU
Outra situação
Responsável NM
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Em 11 laboratórios há local específico para o armazenamento centralizado, os LACEN
MG e LACEN SC, como já descrito, não possuem esse setor em sua estrutura física, em dois
LACEN, DF e SE, o setor de armazenamento não é exclusivo de reativos para diagnóstico, no
mesmo espaço também são armazenados materiais de escritório, além de itens alimentares (

Gráfico 4).

Em 10 laboratórios a estrutura de armazenamento não é adequada, tanto em
relação ao espaço físico, evidenciando problemas de luminosidade, ventilação, umidade
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e circulação, quanto ao número insuficiente de prateleiras, e às vezes inexistente, de
pallets e instrumentos para controle e registro periódico de temperatura (Gráfico 5).

Gráfico 4 Local específico para armazenamento

Possui local
específico

2
2

Não possui
11
Outra situação

Gráfico 5 Laboratórios segundo a adequação da estrutura

5
10

Estrutura adequada
Estrutura
inadequada

Em 10 laboratórios o controle e registro de temperatura das geladeiras ou
câmaras frias (quando disponíveis) são realizados sistematicamente, e em quatro
laboratórios esse controle não é realizado, estando os reativos sujeitos a variações de
temperatura

que

podem

afetar

as

características

originais

do

produto

e

consequentemente seu desempenho diagnóstico. Uma unidade laboratorial conta com os
instrumentos necessários para controle de temperatura, mas o registro não é realizado
(Gráfico 6).
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Gráfico 6 Presença de instrumentos e registro de temperatura

Possui instrumentos
e registro
1

4

Não possui
instrumentos

10

Possui instrumentos
mas não faz registro

Cinco laboratórios contam com sistema informatizado para a gestão interna dos
reativos para diagnóstico recebidos do MS com a emissão de relatórios gerenciais
periódicos. Em seis laboratórios o sistema de informação somente registra a entrada dos
reativos, não há emissão de relatórios gerenciais para controle da movimentação interna
ou vigilância quanto o prazo de vencimento dos produtos. Nesses locais é utilizado o
sistema da Secretaria de Fazenda para título de prestação de contas ao Estado. Quatro
laboratórios não utilizam sistema informatizado para gestão interna dos reativos, não
havendo controle de estoque ou de movimentação. O registro de entrada dos reativos é
feito manualmente em planilhas (Gráfico 7).
Gráfico 7 Presença de Sistema de Informação

4

SI com emissão de
relatórios

5

SI sem emissão de
relatórios
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Não há SI

Em seis unidades laboratoriais a solicitação de reativos diagnósticos obedece a
fluxos

documentados,

cinco

destas

unidades

apresentaram

também

fluxos

documentados para a recepção e conservação dos reativos recebidos. Em cinco unidades
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os fluxos para solicitação de insumos estavam estabelecidos e incorporados à rotina,
mas a documentação não estava disponível ou em fase de elaboração. Em quatro
unidades os fluxos de solicitação, recebimento e armazenamento de reativos não
estavam documentados, tampouco em fase de elaboração (Gráfico 8).
Gráfico 8 Presença de POP para recepção e conservação de reativos
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Em nove unidades laboratoriais o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde estava elaborado. Destas, em somente cinco o PGRSS estava
aprovado e protocolado na respectiva Secretaria Estadual de Saúde. Seis unidades
estavam em fase de elaboração do plano (Gráfico 9).
Gráfico 9 Presença de PGRSS
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A programação para educação continuada dos técnicos da área de
armazenamento estava documentada em apenas quatro unidades, assim como
instrumentos para identificar sua necessidade, em cinco unidades o plano anual de
treinamento obedece a uma programação rígida que não contempla a identificação de
treinamento dentro de uma necessidade em particular. Em seis unidades não há
programação de educação continuada ou instrumentos que identifiquem sua necessidade
(Gráfico 10).
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Gráfico 10 Presença de plano de educação continuada
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Onze laboratórios não possuem procedimentos documentados para a
descentralização dos reativos para sua Rede Estadual, porém o transporte é realizado
seguindo os critérios da ABNT NBR 309, dois laboratórios não obedecem aos critérios
desta Norma. (ABNT, 2006). Os LACEN SE e DF não possuem rede descentralizada e,
portanto, não receberam pontuação. (Gráfico 11)
Gráfico 11 Presença de POP para descentralização de reativo.
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30

9.1. Organização
O Sistema de Informação de Insumos Estratégicos – SIES foi desenvolvido para
controle administrativo dos insumos distribuídos pela SVS. Através desse sistema é
possível o gerenciamento logístico dos processos de distribuição e controle de estoque
dos reativos para diagnóstico, além disso, pode ser utilizado para obtenção de
informações imprescindíveis ao planejamento anual das aquisições. O SIES é
construído na plataforma WEB, o que permite que seja acessado através da internet,
facilitando a troca de informação entre os envolvidos nas operações de distribuição. A
CENADI utiliza juntamente ao SIES o Sistema de Estoque e Distribuição de
Imunobiológicos – EDI, desenvolvido em linguagem DOS, ao contrário do SIES, este
sistema não pode ser acessado via internet e a atualização de seu banco de dados para
usuários de outra unidade não é automática sendo necessário o envio periódico da base
de dados. Essas dificuldades operacionais levaram o abandono do EDI pelo
NIES/CGLAB ainda em 2007. Essa duplicidade de sistemas gera, em alguns momentos,
conflitos de informação, principalmente na consistência do estoque já que o EDI, em
detrimento do SIES, é o principal sistema de informação da CENADI.
Durante a rotina de trabalho do NIES/CGLAB foram

identificadas

irregularidades na entrada de dados no sistema. Dados relativos ao estoque de reativos
não foram atualizados no SIES permanecendo um quantitativo incorreto. Também
houve manipulação de saídas de materiais para correção de uma entrada duplicada de
um determinado reativo.
A exemplo do que foi identificado nas visitas aos LACEN, a CENADI também
não mantém em seu quadro de profissionais o farmacêutico responsável técnico e
registro no Conselho correspondente. Alguns pontos observados durante a supervisão
realizada nessa Central podem ser relacionados diretamente à falta desse profissional.
O fluxo interno de atividades da Central não é documentado em protocolos ou
procedimentos operacionais, assim como não identificamos atividades referentes à
educação permanente dos profissionais ou procedimentos que auxiliem na correção das
não conformidades.
O Anexo IV , p. 47, mostra o volume de reativos diagnósticos distribuídos e
armazenados pela CENADI em 2009, o Anexo V 50, mostra as perdas de materiais e os
motivos neste mesmo período. Foram inutilizadas 177 unidades de reativos para
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diagnóstico, destas, 97% foram devido ao vencimento, representando R$142. 941,57, e
3% referentes a danos na embalagem, representando um total de R$6.688,17. O valor
total para os itens inutilizados foi de R$ 149. 629,57. Quebras, falhas na conservação ou
durante o transporte não foram identificadas ou informadas nesse período.
O volume, valor e motivo de inutilização de reativos no período voltam nossa
atenção para o planejamento das aquisições. Reativos inutilizados por vencimento em
estoque mostram que deve haver maior ajuste entre a aquisição e o consumo laboratorial
ou a programação das entregas deve ser orientada em parcelas de modo a garantir
maiores prazos de validades dentro do período programado. Do mesmo modo, o
intervalo médio de desabastecimento, indica a necessidade de ajuste nas aquisições
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Nesse caso, a morosidade dos processos de aquisição, levando em média seis
meses

para

serem

concluídos,

influencia

diretamente

os

indicadores

de

desabastecimento. Dois fatores responsáveis pelo atraso foram a falta de padronização
da documentação necessária na instrução do processo e a demora pela área técnica
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solicitante em responder aos questionamentos ou ajustes solicitados pelas outras
coordenações responsáveis pela aquisição propriamente dita.
No momento da verificação in loco foram adotadas técnicas de observação
orientadas por lista de verificação, sempre focalizando o objeto de estudo e anotadas no
diário de campo. Tais observações são necessárias para o registro de como os processos
investigados se organizam na prática e quais as incoerências entre o que é dito nas
entrevistas e o que é feito na realidade.

10 Discussão
A estratégia metodológica adotada por este estudo permitiu avaliar os
componentes de estrutura e processo pertinentes às ações de distribuição dos reativos
para diagnóstico in vitro distribuídos pelo MS tanto no nível central quanto no nível
estadual. A revisão bibliográfica realizada não encontrou nas bases de dados estudos
que abordavam o armazenamento no ambiente laboratorial, portanto, utilizamos estudos
que avaliam esse objeto no âmbito da assistência farmacêutica. O foco da avaliação foi
delimitado no componente de distribuição, abrangendo os componentes de
armazenamento e conservação, a despeito da utilização do reativo para diagnóstico in
vitro compreender vários aspectos do diagnóstico em vigilância em saúde. Apenas
foram verificados critérios básicos que tivessem relação direta com a qualidade do
reativo armazenado.
Chama atenção o fato de o armazenamento ocupar posição de pouco destaque
dentro da estrutura laboratorial, sendo utilizado como depósito geral com itens
alimentícios e de escritório em algumas unidades.
A Portaria n0 2.606/2005 estabelece o Fator de Incentivo para os Laboratórios
Centrais de Saúde Pública – FINLACEN. Trata-se de apoio financeiro transferido
diretamente ao Fundo Estadual de Saúde destinado ao atendimento das ações de
vigilância epidemiológica e ambiental. A Portaria classifica em Portes (I a V), a partir
da análise dos dados relativos à população e extensão territorial de cada Estado e do
Distrito Federal. Cada Porte abrange 5 (cinco) níveis de enquadramento (A a E em
ordem crescente). O LACEN classificado como Nível A atende às exigências referentes
ao grau mínimo de desempenho esperado para laboratórios de seu porte e
consequentemente o valor repassado corresponde ao mínimo. A classificação de cada
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LACEN em relação ao nível é resultado de uma supervisão periódica, realizada por
membros da CGLAB, dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade descritos no
Anexo VIII da Portaria.
Entre os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade definidos pela Portaria,
estão:


Possuir uma relação de especificações de insumos críticos para os ensaios,
aprovada por profissional autorizado;



Possuir procedimento documentado e aprovado para solicitação de aquisição
de insumos críticos para os ensaios;



Possuir procedimento documentado e aprovado de inspeção de insumos
críticos para os ensaios, aplicado a etapa de recebimento, com critérios para
garantir o cumprimento das especificações, mantendo os registros
correspondentes;

Dos laboratórios visitados, 9 (nove) estão atualmente classificados no Nível A, 1
(um) no nível D e 5 (cinco) no nível E. Esta classificação guarda estreita referencia com
o encontrado neste estudo em relação ao atendimento das Boas Práticas de
Armazenamento, porém 3 (três) LACEN classificados no Nível E ainda apresentam
deficiências nos fluxos e procedimentos no setor de armazenamento.
A despeito de todos os laboratórios terem implantado o Sistema de Gestão da
Qualidade, por força da Portaria n0 2.606/2005, nenhum Laboratório Central apresentou
todos os itens de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição que constavam na
lista de verificação.
A RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, legislação que orienta a respeito do
planejamento, programação, elaboração e avaliação dos projetos físicos para os
estabelecimentos assistenciais em saúde não é clara em relação aos padrões mínimos do
setor de armazenamento destinado a atender a área laboratorial. Do mesmo modo, a
RDC 302, de 13 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para
funcionamento de laboratórios clínicos, cita somente que os reativos para diagnóstico in
vitro devem ser armazenados de acordo com as especificações do fabricante, porém é
clara em relação à obrigatoriedade de alvará sanitário e presença de responsável técnico
habilitado. Também está explicito na RDC 302 a responsabilidade da direção do
laboratório e do seu responsável técnico pelo planejamento, implementação e garantia
da qualidade dos processos internos, incluindo-se a sua rastreabilidade.
A NIT DICLA-083, com os Critérios Gerais para Competência de Laboratórios
Clínicos, para execução dos ensaios de patologia clínica nos laboratórios de referência é
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a norma recomendada pela SVS para a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
nos LACEN. Nos requisitos gerenciais da DICLA 083 explicita a exigência de um
sistema de controle de estoque e registros apropriados para os suprimentos utilizados
pelo laboratório. (INMETRO, 2001)
O Manual de Rede de Frio e o Manual de Manutenção de Equipamentos da Rede
de Frio, elaborados pelo Programa Nacional de Imunização – PNI podem servir como
norteadores na construção, pela CGLAB, de um instrumento orientador das atividades
de armazenamento destinado ao SISLAB, contemplando suas particularidades e
contribuindo para a confiabilidade e qualidade dos reativos para diagnóstico in vitro,
desde o nível central até os laboratórios descentralizados da Rede Estadual. Este
instrumento deve conter orientações a respeito dos fluxos, protocolos internos,
equipamentos, instrumentos e cuidados básicos indispensáveis ao funcionamento do
setor.
Embora não seja foco deste estudo, os dados levantados, principalmente a
porcentagem de itens inutilizados por validade expirada e o indicador de
desabastecimento mostram a necessidade de realizar futuramente uma avaliação
econômica das ações de armazenamento.
O indicador de desabastecimento demonstra que o processo de aquisição não
contempla um estoque regulador mínimo. O desabastecimento observado variou de 30 a
274 dias (75%) do exercício, levando a interrupção do diagnóstico de vários agravos
nesse período do ano. O impacto desse desabastecimento não foi abordado por esse
estudo.
Considerando-se que os itens verificados constituem critérios básicos para o
funcionamento, preocupa-nos o fato de que algumas unidades laboratoriais
supervisionadas e o almoxarifado central do MS não contarem com registro no
Conselho de Classe equivalente para este tipo de prestação de serviço. A presença do
profissional farmacêutico respondendo técnica e administrativamente pelo serviço de
armazenamento foi constatada na maioria dos laboratórios, porém, em uma unidade
supervisionada essa atividade ainda é delegada a funcionários de nível médio, a despeito
do grau de complexidade e suas implicações técnicas. Lembrando que a contratação
desse profissional é condição sine qua non para o funcionamento de estabelecimentos
dessa natureza. Essa característica também foi encontrada por Luiza em seu estudo
“Avaliação Nacional da dispensação de medicamentos para as PVHA”. (LUIZA, 2006)
Com base nos dados levantados por este estudo, pode-se afirmar que, a despeito
da avaliação não ter sido realizada nos 27 LACEN, a amostragem disponível revela que
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os laboratórios supervisionados apresentam características em comum, como possuir
local específico para o armazenamento, mas com necessidade de adequação desta
estrutura física semelhante ao relatado por Luiza (LUIZA, 2006) e Cosendey
(COSENDEY, 2000) no que se refere à assistência farmacêutica.
Os documentos necessários à gestão da qualidade, referentes ao objeto do
estudo, como os procedimentos para solicitação, recebimento, armazenamento e
conservação dos reativos precisam ser construídos e/ou implantados na maioria dos
laboratórios, mostrando dissonância com a legislação vigente conforme descrito acima.
A elaboração do PGRSS é obrigatória a todos os geradores de resíduos de
serviços de saúde e é responsável pela orientação quanto ao manejo, classificação,
armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos. Apesar da importância e do
caráter normativo, apenas cinco laboratórios apresentaram o PGRSS elaborado e
aprovado (ANVISA, 2004).
A partir dos dados levantados não conseguimos definir características que
possam traçar um perfil regional do armazenamento na rede de laboratórios, esta etapa
será realizada ao final da coleta dos dados nas 27 unidades laboratoriais, com previsão
para o primeiro trimestre de 2011.
Apesar das visitas terem se limitado ao setor de armazenamento dos
laboratórios, foi possível observar que as unidades que apresentam deficiência na
estrutura física para o almoxarifado também são deficientes em relação aos aspectos
ligados à infraestrutura global tanto no que se refere ao espaço físico quanto na
conservação predial. Esse fato deve ser motivador para discussões quanto à definição de
um padrão mínimo para os laboratórios de saúde pública, assim como para futuras
pactuações entre o gestor federal e estadual.
Fica evidente a importância da implementação de um sistema informatizado
confiável de gestão de reativos que atenda a todos os laboratórios e com isso aperfeiçoe
e racionalize o fluxo de informação entre todos os níveis e, consequentemente, ofereça
dados fidedignos que subsidiem o planejamento das aquisições e para o
desenvolvimento de indicadores que possam acompanhar desempenho em cada nível do
armazenamento. A disponibilidade e exatidão dos dados de estoque, consumo no
período selecionado (mensal, semestral ou anual) e perdas pelos diversos motivos
possíveis são indispensáveis para o sucesso desta etapa. (OPAS, 2006)
A qualidade e sucesso do planejamento são diretamente proporcionais à
qualidade dos dados disponíveis. Um sistema informatizado, legalmente instituído,
fortalecido por constante atualização e suporte técnico e disponível aos seus usuários
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em uma plataforma que facilite o fluxo e consolidação de informações é ferramenta
essencial para o planejamento, além de proporcionar a transparência necessária ao
processo para fins de prestação de contas.

11 Recomendações
Primeiramente devem-se adotar práticas de educação permanente destinadas aos
profissionais do setor, em todos os níveis de gestão, a fim de alcançar um nivelamento
técnico e instituir a prática de qualidade e da avaliação. A CGLAB deve, quando da
elaboração do PAT, programar na frequência necessária capacitações em Boas Práticas
de Armazenamento para auxiliar os laboratórios na gestão dos reativos uma vez que
apenas quatro unidades apresentaram capacitações para este fim.
A realização de atividades de educação em gestão de reativos pelo nível central
também servirá como fórum para troca de experiências entre os laboratórios.
Por outro lado, as ações de planejamento e aquisição de reativos do MS devem
ser revistas. Neste caso, é recomendável considerar um tempo maior de abastecimento
para os reativos em cada aquisição e o parcelamento programado das entregas enquanto,
paralelamente, somam-se esforços para reduzir o tempo médio de cada aquisição. Deste
modo, é possível reduzir os indicadores de desabastecimento e de perdas por
vencimento em estoque, porém o controle interno deve ser rigoroso para que não haja
acúmulo de entregas e um estoque maior do que o previsto para o período ou
desabastecimento. O termo de referencia para a aquisição deverá prever tais casos e as
sanções previstas na legislação.
Estudos de validação dos reativos disponíveis no mercado devem ser
amplamente estimulados e realizados em consonância com os órgãos reguladores do
setor, para que se tenham alternativas de fornecedores e produtos, com qualidade
atestada por critérios técnicos rígidos, além de observar às normas de economicidade
que regem o setor público.
Por fim, sugerimos que, quando da revisão da legislação que rege o SISLAB, as
normas para o setor de armazenamento sejam amplamente discutidas entre seus
componentes, ANVISA e órgãos de qualidade, como o INMETRO para que se possa
pactuar metas prazos e indicadores. Os instrumentos utilizados pela CGLAB para
supervisão do Sistema de Gestão da Qualidade para classificação de porte e nível dos
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LACEN para fins de repasse do FINLACEN devem, explicitamente, contemplar a
gestão de reativos para diagnóstico in vitro.
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Anexo I Termo de consentimento livre e esclarecido
Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública
Departamento de Endemias Samuel Pessoa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O (A) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa para realização de
dissertação de Mestrado Profissional promovida pela Secretaria de Vigilância em Saúde
– SVS, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca –
ENSP/Fiocruz, com o tema: Avaliação da logística de armazenamento e distribuição
de reagentes e insumos para diagnóstico laboratorial destinados às ações de
vigilância e controle de agravos. O (A) Sr (a) foi selecionado por ser informante-chave
e estar inserido no processo logístico de conjuntos diagnósticos para o controle de
agravos em saúde.
O (A) Sr (a), ao participar desta pesquisa, não terá nenhum benefício direto.
O (A) Sr (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como
nada será pago por sua participação.
Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento poderá desistir e retirar seu
consentimento.
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a
instituição.
O objetivo principal deste estudo é avaliar a adequação da distribuição de reagentes e
insumos diagnósticos sob gestão da CGLAB/SVS/MS. Sua participação nesta pesquisa
consistirá em responder um questionário com perguntas para caracterizar o perfil dos
gestores e profissionais e coletar dados para avaliar como as ações do programa estão
sendo realizadas.
Os benefícios relacionados com a sua participação visam à melhoria dos processos de
trabalho, além de fornecer subsídios para a tomada de decisão.
Sua identificação pessoal será mantida em sigilo e os resultados serão divulgados de
forma agregada e consolidada.
As informações que forem produzidas durante as entrevistas e reuniões serão totalmente
confidenciais e, para atender os objetivos, serão consolidadas em relatórios. Sua
informação não será utilizada para avaliações individuais ou de pessoas. Entretanto
considerando a especificidade do cargo que o (a) Sr. (a) ocupa atualmente, existe um
risco de identificação, assim, solicito autorização para citação do cargo caso algum
trecho da sua fala durante as discussões seja transcrito na dissertação. Os resultados
dessas discussões serão utilizados exclusivamente nesta pesquisa e posteriormente em
publicações, relatórios, artigos científicos e apresentações em eventos e reuniões
científicas. As fitas de áudio das gravações estarão sob a guarda pessoal do pesquisador
principal e serão destruídas após sua transcrição.
Os resultados do estudo contendo os benefícios e recomendações serão divulgados por
meio de relatório e em apresentação formal aos participantes e interessados.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional
do pesquisador principal (André Luiz de Abreu) e do Comitê de Ética em Pesquisa da
ENSP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.
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Esclareço ainda, que sua participação não trará nenhum risco individual e coletivo e
também não é obrigatória. Caso desista de participar poderá retirar o consentimento a
qualquer momento sem prejuízo a sua vida pessoal e profissional.
______________________________________
André Luiz de Abreu
andre.abreu@saude.gov.br – 61 3213 8257
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública - CGLAB
Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS
Setor Comercial Sul, Quadra 4, Bloco A, 2º andar
Brasília/DF
Institução de Ensino : Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca –
ENSP/FIOCRUZ Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ENSP
Rua Leopoldo Bulhões, n° 1.480 – andar térreo – Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ
CEP : 21041-210
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa
e concordo em participar.
_________________________________________
Nome do participante
Autorizo a gravação e transcrição da entrevista.
_________________________________________
Nome do participante
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Anexo II- Instrumento de coleta de dados e escore LACEN.
Instrumento para verificação in loco das condições de armazenamento, conservação, uso e descarte de insumos
estratégicos distribuídos pela CGLAB para a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica
Instituição:
Diretor (a):
Data da avaliação: _____/____/____
Avaliador:
Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q01

Verificar existência de documento e validade

Possuir responsável técnico pelo laboratório

( )Existe – A
( )Existe, mas está com prazo expirado - AR
( )Não existe – N

Orientação:
RT ou ART emitido por Conselho Regional

Critério
Q02
Existe um profissional responsável pelo local de armazenamento
dos insumos estratégicos.

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar se existe profissional responsável
( )Existe profissional - A

( )Outra situação – AR
( )Não existe profissional – N

Orientação:
Identificar profissional:

Contato tel:

Critério
Q03
Possuir local específico para armazenamento de insumos
estratégicos
Orientação:

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar local
( )Existe – A
( )Outra situação – AR
( )Não existe - N

Critério
Q04
Possuir estrutura adequada para armazenamento e conservação
de insumos estratégicos

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar estrutura
( )Existe e está adequada – A

Orientação:
Verificar se espaço físico é adequado

( )Existe, mas não é adequada – AR

Condições de armazenamento:
-Separado nas prateleiras ou junto a outros itens

( )Não existe - N

-Embalagem original
-Ventilação

-Paletes
Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q05

Verificar documento
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Possuir controle de temperatura de geladeiras e câmaras frias

( )Existe e está assinado – A

Orientação:

( )Existe, mas faltam informações – AR

Verificar se o controle é efetuado diariamente

( )Não existe ou não está assinado – N

Verificar se possui assinatura do profissional que efetuou a
leitura

Quantitativo:

Verificar se existe gerador para local de armazenagem

Freezer

Sim( ) Não( )

Geladeira

Critério

Câmara fria

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q06
Possuir sistema informatizado de controle de estoque de insumos
que permita emissão de relatórios gerenciais. Condições para
implantação do SIES

Verificar o sistema e relatórios gerenciais
( )Existe sistema informatizado – A

Orientação:

( )Existe sistema informatizado, mas não existem relatórios
gerenciais – AR

Verificar se existe controle real do estoque

( )Sistema não informatizado, mas existem relatórios gerenciais

Verificar se os relatórios são efetivos

( )Não existe controle de estoque - N

Possui acesso à internet?
(

) Sim (

) Não

Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q07
Possuir procedimento documentado para solicitação de insumos
estratégicos

( )Existe – A

Orientação:

( )Outra situação – AR

Verificar se existe a requisição de insumos pode ser
informatizada ou manual para cada laboratório interno.

( )Não existe – N

Critério
Q08
Possuir procedimento operacional documentado e aprovado para
recebimento, armazenamento e conservação dos insumos
estratégicos

Verificar documento

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar documento
( )Existe – A

Orientação:

( )Outra situação – AR

Verificar se existe algum documento aprovado com orientações
operacionais sobre armazenamento.

( )Não existe – N

(POP, manual, instrução de trabalho, etc)

44
O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Critério
Q09
Existir plano de gerenciamento de resíduos serviços de saúde
(PGRSS), conforme exigido pela RDC 306/2004.

Verificar documento
( ) Existe documento com as orientações destacadas – A

Orientação:

( ) Existe documento, porém não contempla as orientações
destacadas – AR

O PGRSS (POP) deve indicar;

( ) Não existe documento – N

- as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas
suas características e riscos,
os
aspectos
referentes
à
geração,
acondicionamento,
coleta,
armazenamento,
tratamento e disposição final.

segregação,
transporte,

Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q10
O PGRSS está aprovado ou protocolado na secretaria de saúde

Verificar documento
( )PGRSS aprovado – A

Orientação:

( ) PGRSS protocolado – A
( ) PGRSS interno – AR

Verificar plano aprovada ou documento que evidencia o
protocolo

Critério
Q11
Possuir procedimento para identificação de necessidades de
treinamento ou plano anual de treinamento específico para a área
de armazenamento.

Orientação:

( ) Não existe PGRSS – N

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar documento
( )Existe plano anual de treinamento – A

( ) Não tem procedimento para identificação das necessidades de
treinamento, mas tem plano anual de treinamento – AR
( )Tem procedimento para identificação das necessidades de
treinamento mas não tem plano anual de treinamento – AR
( )Não tem procedimento para identificação das necessidades de
treinamento e não tem plano anual de treinamento - N

Critério
Q12
Possuir procedimento documentado e aprovado para
envio de insumos estratégicos para sua rede de
abrangência.

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Verificar documento
( )Existe e transporte é realizado dentro do ideal – A
( )Existe, mas transporte não é realizado nas condições ideais – AR

Orientação:
Verificar se existe procedimento, IT, etc

( )Não existe, mas o transporte é realizado dentro das condições
ideais – AR

Verificar se o transporte é realizado dentro das condições
ideais

( )Não existe e o transporte não é realizado dentro das condições
ideais – N
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Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações

Q13

Verificar o estoque

Estoque atual dos insumos estratégicos.

Leishmaniose Canina

IFI

Leishmaniose Humana

IFI

EIE

Orientação:

Chagas

IFI

Verificar estoque de cada item

Dengue

EIE

Informar sobre o protocolo de remanejamento de kits a

Leptospirose

EIE

vencer

Rotavírus

EIE

EIE

Rubéola

IgG

IgM

Sarampo

IgG

IgM

Influenza

IFI

Indicador Biológico
Colinesterase

Critério

O que verificar ou evidenciar e as possíveis situações
Q14

Verificar média mensal de exames

Média mensal de exames

Leishmaniose Canina

Orientação:

Leishmaniose Humana
Chagas

Verificar média de produção mensal de cada agravo,
solicitar dados dos últimos 6 meses.

IFI

EIE

IFI
IFI

EIE

Dengue

EIE

Leptospirose

EIE

Rotavírus

EIE

Rubéola

IgG

IgM

Sarampo

IgG

IgM

Influenza

IFI

Indicador Biológico
Colinesterase
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Anexo III. Escore LACEN - Questionário de avaliação de estrutura e processo distribuição
LACEN
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ/NN
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Questão 1
1
3

Questão 2
3
3

Questão 3
3
3

Questão 4
2
2

Questão 5
3
3

Questão 6
2
3

Questão 7
2
3

Questão 8
1
3

Questão 9
2
3

Questão 10
1
2

Questão 11
2
2

Questão 12
2
2

1

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

1
3

3
3

2
3

2
3

3
3

1
3

1
3

3
2

3
1

2
1

1
3

0
2

1
3

3
2

3
1

2
3

1
3

2
2

2
1

1
3

3
3

2
3

2
2

2
2

1
3
3

3
3
3

3
3
3

2
2
3

1
1
3

1
2
1

2
2
3

2
2
3

3
1
3

2
1
3

1
2
3

1
2
2

1

3

3

2

3

2

2

3

2

2

1

2

1
2
3
3

2
2
3
3

1
3
2
3

2
1
3
3

1
1
3
3

1
1
2
3

3
1
1
3

3
1
1
1

3
1
1
1

2
0
1
2

3
1
3
3

Atende=3

3
3
3
1
Atende
com
restrição=2

Não
Atende=1

Total
24
32
0
0
32
0
22
30
0
24
28
0
0
0
0
22
24
33
0
0
26
0
0
25
17
26
29
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Anexo IV – Movimentação, perdas e intervalo de desabastecimento no período de 01/01/2009 até 31/12/2009
Insumo
CHAGAS ENZIMAIMUNOENSAIO 384 REAÇÕES
CHAGAS IMUNOFLUORESCÊNCIA 600 REAÇÕES
CHLAMIDYA TRACOMATIS FLUORESCENCIA DIRETA 50 REAÇÕES
COLINESTERASE FS UNIDOSE
DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO NS1 96 REAÇÕES
ESQUISTOSSOMOSE KATO KATZ 100 REAÇÕES
HANSENÍASE ANTÍGENO DE MITSUDINA 10 REAÇÕES
HANSENÍASE FOSFATO DE HISTAMINA UM
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV IGM AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV IGM SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV TOTAL AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV TOTAL SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B BIOLOGIA MOLECULAR REAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNENSAIO ANTI-HBC TOTAL AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC IGM AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC IGM SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC TOTAL SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBE AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBE SEMI - AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBS AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBS SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBE-AG AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBE-AG SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBS-AG AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBS-AG SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE C ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HCV AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE C ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HCV SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE D ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HDV AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE D ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HDV SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 96 REAÇÕES
HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - ESTERITESTE UNIDADE
INFLUENZA IMUNOFLUORESCENCIA 100 REAÇÕES
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR ANTÍGENO DE MONTENEGRO 10 REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ENZIMAIMUNOENSAIO 384 REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA IMUNOFLUORESCÊNCIA 2000 REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA IMUNOFLUORESCÊNCIA 600 REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA TESTE RÁPIDO UNIDADE

Unidade
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
FRASCO
FRASCO
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
FRASCO
UM
UM
UM
UM

Estoque Anterior
75
26
10
0
253
0
2.367
60
0
0
365
0
62
238
0
0
74
1.596
2
0
0
257
0
0
0
892
0
1.133
0
51
20
14
2.67
2
5.982
457
104
21
0

Entradas
119
133
20
150
3
1.004
8.403
400
1
0
756
0
141
0
0
0
387
3.281
33
0
0
693
0
48
0
2.992
0
3.551
0
100
0
0
2.3
400
0
682
607
191
15

Distribuido
154
155
11
41
2.293
672
7.978
458
850
0
990
0
113
238
0
0
456
4.023
34
0
0
950
0
48
0
3.189
0
3.03
0
144
20
14
4.97
188
2.442
1.139
708
212
2.45

Perdas
2
15
6
0
3
14
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
38
0
6
0
0
0
7
0
0
10
1
0
2
0
0
0
0
0

Saldo
42
19
25
109
963
346
2.792
2
150
0
133
0
90
0
0
0
28
854
1
0
0
38
0
6
0
695
0
1.661
0
7
10
1
0
216
3.54
0
3
0
12.55
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Insumo
LEPTOSPIROSE ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
MALÁRIA TESTE RÁPIDO UNIDADE
PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS ANTÍGENO 1,0 ML
PARVOVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 96 REAÇÕES
PARVOVÍRUS ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
ROTAVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO 96 REAÇÕES
RUBEOLA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 01
RUBEOLA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 01
RUBEOLA/SARAMPO REAGENTE SUPLEMENTAR 480 REAÇÕES
SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 01
SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 01
Fonte: SIES - CGLAB/SVS

Unidade
UM
UM
FRASCO
UM
UM
UM
UM
UM
FRASCO
UM
UM

Estoque Anterior
91
0
0
10
65
157
0
18
17
18
1

Entradas
644
4
30
0
0
7
161
530
340
130
358

Distribuido
620
3.611
22
10
52
161
161
402
173
137
231

Perdas
0
0
0
0
5
7
0
5
3
17
11

Saldo
115
389
8
0
18
10
0
151
187
28
139
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Anexo IV Perdas de materiais no exercício de 2009 (01/01/2009 a 31/12/2009)
Danos na
Embalagem

Falta de
Energia

CHAGAS ENZIMAIMUNOENSAIO - 384 REAÇÕES

0

0

Falha no
Equipamen
to
0

CHAGAS IMUNOFLUORESCÊNCIA - 600 REAÇÕES
CHLAMIDYA TRACOMATIS FLUORESCENCIA DIRETA - 50
REAÇÕES
DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES

0

0

0

0
0

0
0

0
0

DENGUE ENZIMAIMUNOENSAIO NS1 - 96 REAÇÕES
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV IGM SEMIAUTOMAÇÃO - 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC IGM SEMIAUTOMAÇÃO - 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBS SEMI-AUTOMAÇÃO
- 01
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBE-AG SEMI-AUTOMAÇÃO 01
HEPATITE C ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HCV SEMI-AUTOMAÇÃO
- 01

0

0

0

HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG - 96 REAÇÕES
HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES

Outros
Motivos

Quebra de
Frascos

Procedimento
Inadequado

Falha no
Transporte

2

0

0

0

0

2

2,503.39

15

0

0

0

0

15

9,402.76

6
3

0
0

0
0

0
0

0
0

6
3

2,401.41
1,447.13

0

14

0

0

0

0

14

6,536.33

0

0

2

0

0

0

0

2

2,058.25

0

0

0

23

0

0

0

0

23

15,500.17

0

0

0

38

0

0

0

0

38

18,385.93

0

0

0

6

0

0

0

0

6

4,948.81

0

0

0

7

0

0

0

0

7

29,136.88

0
0

0
0

0
0

10
1

0
0

0
0

0
0

0
0

10
1

6,875.92
693.62

INFLUENZA IMUNOFLUORESCENCIA - 100 REAÇÕES
PARVOVÍRUS ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 96 REAÇÕES
ROTAVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO - 96 REAÇÕES

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
5
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
5
7

2,964.50
7,518.36
4,020.35

RUBEOLA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 01
RUBEOLA/SARAMPO REAGENTE SUPLEMENTAR - 480 REAÇÕES

2
3

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3

4,616.68
383.60

SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGG - 01
SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGM - 01

0
2

0
0

0
0

17
9

0
0

0
0

0
0

0
0

17
11

20,156.12
6,401.83

TOTAL
Fonte: SIES - CGLAB/SVS

177

149,629.57

Total em
unidades

Valor

Validade
Vencida

Insumo
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Anexo V Intervalo de desabastecimento - 2009
Produto

Início

Fim

Início

Fim

CHAGAS ENZIMAIMUNOENSAIO 384 REAÇÕES
CHAGAS IMUNOFLUORESCÊNCIA 600 REAÇÕES
CHLAMIDYA TRACOMATIS FLUORESCENCIA DIRETA 50 REAÇÕES
HANSENÍASE ANTÍGENO DE MITSUDINA 10 REAÇÕES
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV TOTAL AUTOMAÇÃO
HEPATITE A ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HAV TOTAL SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC IGM SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNENSAIO ANTI-HBC TOTAL AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBC TOTAL SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBE AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBS AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI-HBS SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBE-AG AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBS-AG AUTOMAÇÃO
HEPATITE B ENZIMAIMUNOENSAIO HBS-AG SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE C ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HCV AUTOMAÇÃO
HEPATITE C ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HCV SEMI-AUTOMAÇÃO
HEPATITE D ENZIMAIMUNOENSAIO ANTI HDV AUTOMAÇÃO
HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 96 REAÇÕES
HERPES HUMANA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - ESTERITESTE
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA ENZIMAIMUNOENSAIO 384 REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA IMUNOFLUORESCÊNCIA 2000
REAÇÕES
LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA IMUNOFLUORESCÊNCIA 600
REAÇÕES
LEPTOSPIROSE ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
PARVOVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO IGG 96 REAÇÕES
PARVOVÍRUS ENZIMAIMUNOENSAIO IGM 96 REAÇÕES
ROTAVIRUS ENZIMAIMUNOENSAIO 96 REAÇÕES
RUBEOLA ENZIMAIMUNOENSAIO IGG
RUBEOLA ENZIMAIMUNOENSAIO IGM
SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGG
SARAMPO ENZIMAIMUNOENSAIO IGM

1-mar-09
1-fev-09
1-fev-09
1-jan-09
1-nov-09
1-jan-09
1-jun-09
1-ago-09
1-dez-09
1-ago-09
1-mai-09
1-jul-09
1-mai-09
1-ago-09
1-dez-09
1-ago-09
1-dez-09
1-jun-09
1-abr-09
1-abr-09
15-out-09
1-jun-09

31-mar-09
28-fev-09
1-abr-09
1-jun-09
31-dez-09
28-fev-09
1-set-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
1-jul-09
31-dez-09
1-jul-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-jul-09

1-jul-09
1-ago-09
1-set-09

31-ago-09
31-out-09
31-dez-09

1-jul-09
1-dez-09

1-set-09
31-dez-09

1-out-09

31-dez-09

1-out-09

31-dez-09

1-out-09

31-dez-09

1-out-09

30-nov-09

1-mar-09

31-mar-09

1-jul-09
1-mai-09
1-nov-09
1-out-09
1-ago-09
1-dez-09
1-out-09
1-out-09

31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09
31-dez-09

Fonte: SIES - CGLAB/SVS

1-nov-09

31-dez-09

Início

1-dez-09

Fim

31-dez-09

Dias de
Desabastecimento

Indicador
%

91
118
180
151
60
150
122
152
30
152
152
183
152
152
30
152
30
213
274
274
77
151

24.93
32.33
49.32
41.37
16.44
41.10
33.42
41.64
8.22
41.64
41.64
50.14
41.64
41.64
8.22
41.64
8.22
58.36
75.07
75.07
21.10
41.37

60

16.44

90

24.66

183
244
60
91
152
30
91
91

50.14
66.85
16.44
24.93
41.64
8.22
24.93
24.93
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