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O Brasil contabiliza, desde
1980, 592.914 casos registrados
de pessoas com Aids, com uma
taxa de 20 novos casos para cada
100 mil habitantes. Os índices
nacionais sobre uma das doen-
ças mais agressivas ao ser hu-
mano e exaustivamente pesqui-
sadas pela ciência se mantêm
estáveis, segundo dados do Bo-
letim Epidemiológico de Aids de
2010, elaborado pelo Ministério
da Saúde. Além dos esforços das
campanhas de prevenção contra
o vírus HIV, os órgãos de saúde
municipais, estaduais e federais
garantem a estabilidade da
doença no país também por
meio de uma gestão adequada
de seu coquetel de medicamen-
tos, decisivos para a qualidade
de vida dos infectados, em todo
território nacional.

Desde 1997, o Ministério da
Saúde dispõe do Sistema de Con-
trole Logístico de Medicamentos
Antirretrovirais (Siclom). O ob-
jetivo é monitorar a logística dos
estoques de remédios antirretro-
virais e sua distribuição em todo
país para os pacientes em trata-
mento e dependentes das medi-
cações. O gerenciamento é total-
mente informatizado e disponí-
vel ao acesso das coordenadorias
estaduais e municipais de saúde
e ao uso pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), órgão autorizado
para entrega dos ARVs. O sistema
também oferece informações
clínicas dos pacientes infectados
e cadastrados. Segundo o Minis-
tério, são 210 mil pessoas aten-
didas pela distribuição de 20 ti-
pos de antirretrovirais em 670
Unidades Dispensadoras de Me-
dicamentos (UDM) espalhadas
pelo país. Remédios como AZT,
Lamivudina e Efavirenz são
exemplos dos mais exigidos pe-
los pacientes. O cadastro no Si-
clom pode ser feito em qualquer
UDM, onde o paciente em trata-
mento deverá retirar os coque-
téis mensalmente, com a apre-
sentação de receita médica.

A implantação do sistema
hoje chega a 92% das UDMs,
com 158 unidades no estado de
São Paulo, 100 no Rio de Ja-
neiro e 55 em Minas Gerais e
Rio Grande do Sul. O estado do
Amazonas, porém, ainda é o

menos beneficiado pela gestão
da logística dos medicamentos:
são quatro unidades dispensa-
doras sob as práticas do Siclom,
de um total de 12. Juliana Mon-
teiro, responsável pelo Siclom
no departamento de DST/Aids
e Hepatites Virais do Ministé-
rio, analisa que as regiões Norte
e Nordeste são as mais prejudi-
cadas pela falta de infraestru-
tura para disponibilidade de
banda larga. Segundo ela, as
exigências sobre o nível de co-
nexão à internet dependem da
capacidade de atendimento das
UDMs e cerca de 900 materni-
dades e 62 almoxarifados.

Para Veriano Terto, coorde-
nador da Associação Brasileira
Interdisciplinar de Aids (Abia),
apesar de grande ajuda aos pa-
cientes, o sistema pode, oca-
sionalmente, apresentar falhas
em sua operação. “Não sei até
que ponto os servidores públi-
cos têm a técnica necessária
para a disposição das informa-
ções no Siclom”. O sistema de-
pende, de acordo com Terto, de
bons equipamentos para dis-
tribuição dos dados e conexão
com outros sistemas de saúde.
“É uma ferramenta importan-
te, mas não responde pelo fun-
cionamento de toda a distri-
buição”, aponta. É o próprio
Ministério da Saúde que realiza
o treinamento e cursos de “re-
ciclagem”, in loco, para os fun-
cionários das unidades, em um
período máximo de dois dias.
Estes, por sua vez, são autori-
zados a procurar os pacientes
via correio, e-mail ou telefone,
caso o sistema alerte que o tra-
tamento não está sendo cum-
prido. O aviso pessoal é permi-
tido pelo paciente em um for-
mulário de “abordagem con-
sentida” quando este realiza
seu cadastro.

A última atualização do Si-
clom ocorreu no ano passado. A
aplicação da Programação As-
cendente proporciona ao siste-
ma a possibilidade de sugerir
pedidos de medicamentos às
UDMs em sincronia com o his-
tórico de distribuição e estoque
de cada unidade, “desta forma,
temos controle mensal e total da
distribuição, circulação e rece-
bimento dos medicamentos. O
sistema agora está bem comple-
to”, observa Juliana. ■
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Sistema de Controle Logístico de Medicamentos Antirretrovirais
(Siclom), do Ministério da Saúde, auxilia tratamento de pacientes
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670
é a quantidade de Unidades
Dispensadoras de Medicamentos
(UDM) cobertas pelo sistema
em todo Brasil.
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92%
é o índice de implantação do Siclom
nas UDMs no país. Cerca de 900
maternidades e 62 almoxarifados
também são beneficiados.
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20
tipos de medicamentos são
distribuídos pelo Siclom via
Sistema Único de Saúde (SUS),
em 32 formas diferentes.

BRASIL

210 mil
pacientes infectados com Aids
e em tratamento são atendidos
pelo sistema de controle logístico.
Ao todo, são 592.914 casos.
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Quando transformar
é o mais importante
É comum pensar em inovação como algo mágico que resulta na cria-
ção de novas práticas, serviços, produtos e toda a sorte de processos,
funcionando quase como uma máquina de ideias geniais, onde se co-
loca um problema de um lado e a solução sai do outro. A verdade é que
as invenções/inovações totalmente puras — originadas de insights,
epifanias e coincidências — são tão raras quanto ganhar na loteria.

Inovação precisa ser entendida em todos os setores como um pro-
cesso que permite aperfeiçoar, adaptar, integrar, corrigir e adequar.
Ou seja, a prática está muito mais relacionada à transformação das
coisas, como a melhoria de um processo ou a resposta funcional a al-
gum tipo de aumento de demanda. Ela deve responder à imposição de
necessidades reais. E não há nada mais real e buscado por qualquer
tipo de companhia do que a satisfação absoluta de seus clientes. Em
geral, são eles que determinam a necessidade do novo; e isso não passa
perto de uma suposta fábrica de soluções movida por indivíduos com
intelecto superior, pois envolve esforços de identificação de proble-
mas, análise interna e até estudos micro e macroeconômicos, além de
uma série de atitudes em uma gestão comprometida com resultados.

Usando a área hospitalar como exemplo de necessidade, a segu-
rança do paciente é a principal determinante para medidas inova-
doras. Erros de medicação, por exemplo, exigiram a adoção da mais
alta tecnologia e criação de protocolos avançados para mitigar o
problema em instituições de grande porte como o Hospital Israelita

Albert Einstein e outros hospitais
de referência. Um processo que
também observamos na área públi-
ca nos últimos anos. E por quê?
Porque é extremamente necessário:
mais de 1,5 milhão de pessoas so-
frem eventos adversos por erros de
medicação e sete mil pessoas mor-
rem a cada ano nos Estados Unidos,
custando ao país pelo menos US$
3,5 bilhões, de acordo com o estudo
Preventing Medication Errors, do
Institute of Medicine. Um dos prin-
cipais motivos é a falta de processos
e condições não automatizadas,
além de pouco e irregular treina-
mento de equipes de assistência.

A logística nessa área deve
atuar nos mínimos detalhes, como o controle e ‘rastreabilidade’ de
medicamentos de porte pequeno, como uma ampola de 5ml — que
pode ser fundamental para a vida de um paciente. Para esse caso,
por exemplo, utiliza-se recursos como um código de barras bidi-
mensional para aplicações especiais chamado GS1 DataMatrix, que
permite codificar informações em espaços muito menores que os
códigos lineares e agregar informações adicionais como código do
produto, lote e validade. A rádiofrequência também é utilizada em
hospitais para controle de materiais e pacientes. Modernos hand-
helds (pequenos computadores) são utilizados para lembrar as en-
fermeiras o cronograma de medicação e monitoramento de fun-
ções vitais do paciente à distância. O e-procurement, ferramenta
eletrônica de cotação de preços para compras corporativas, tam-
bém já é bastante utilizado na busca pela agilidade da aquisição de
materiais e medicamentos.

Superando o romantismo que orbita a inovação, o desenvolvi-
mento de ações inovadoras deve servir principalmente para a reso-
lução de problemas e questões sensíveis ao cliente. A genialidade
precisa existir, contanto que seja valorizada tanto pela conquista do
resultado como pelo ineditismo da ideia. ■

LUIZ VICENTE RIZZO
Diretor-superintendente do Instituto
de Ensino e Pesquisa do Hospital
Israelita Albert Einstein
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1 Os remédios
antirretrovirais
são oferecidos
pelo SUS, único
órgão autorizado
pelo governo
para distribuição

2 Conhecidas como
“coquetéis”, as
combinações de ARVs
dependem de um
estoque equilibrado
aos pacientes e
reduzem o progresso
do vírus HIV sobre
o sistema imunológico
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