
 

 

 

Distribuidores farmacêuticos criam plataforma para facilitar a rastreabilidade 

dos medicamentos hospitalares distribuídos às farmácias 

Durante a pandemia, distribuidores farmacêuticos de serviço completo têm distribuído os kits de medicamentos 

preparados pelos hospitais às farmácias, contribuindo para o acesso de proximidade a estas terapêuticas. 

• Mais de 10 mil kits de medicamentos hospitalares distribuídos pelos associados da ADIFA, no âmbito da “Operação Luz Verde”; 

• ADIFA disponibiliza plataforma eletrónica para hospitais obterem informação de entrega à farmácia; 

• ADIFA defende que deverá caber ao utente escolher se pretende a dispensa em farmácia comunitária ou nos hospitais; 

 
 

Lisboa, 29 de maio de 2020 – A ADIFA - Associação de Distribuidores Farmacêuticos desenvolveu uma plataforma 

eletrónica para apoiar o processo logístico que tem permitido aos utentes aceder em contexto de proximidade aos 

medicamentos habitualmente dispensados nos hospitais. Esta ferramenta, permite aos hospitais visualizar e seguir os 

pedidos de entrega destes medicamentos, nos casos em que a distribuição às farmácias comunitárias é assegurada por 

distribuidores farmacêuticos de serviço completo associados da ADIFA. 

Ao abrigo dos mais elevados padrões das boas práticas de distribuição, nos meses de abril e maio, os associados da ADIFA 

asseguraram a distribuição dos medicamentos, provenientes de mais de 37 hospitais, destinados a mais de dez mil pessoas 

que habitualmente se deslocavam aos hospitais, permitindo o seu acesso através das farmácias comunitárias. 

Para Nuno Cardoso, Presidente da ADIFA, “a possibilidade de acesso à medicação hospitalar em proximidade deverá ser 

mantida no período pós-COVID-19, evitando que os doentes se desloquem propositadamente aos hospitais, percorrendo 

por vezes algumas centenas de quilómetros, melhorando o acesso, comodidade e satisfação dos doentes.” Acrescenta 

ainda que “deverá possibilitar-se que o utente escolha se pretende a dispensa em farmácia comunitária ou nos hospitais, 

colocando o utente no centro da decisão.”  

A ADIFA mostra-se ainda disponível para colaborar e discutir este assunto com o Ministério da Saúde e restantes 

stakeholders. 

 

Sobre a ADIFA 

A ADIFA é uma associação sem fins lucrativos que representa distribuidores farmacêuticos de serviço completo, tendo como missão a defesa dos seus 
interesses comuns, a nível político, empresarial e económico; a colaboração com as Autoridades e diversos stakeholders da Saúde, e a promoção da saúde 
pública dos cidadãos portugueses, através da procura constante de melhores soluções logísticas e serviços aplicados à distribuição de medicamentos e 
produtos de saúde e, consequentemente, do setor da saúde. 

Sobre a Distribuição Farmacêutica de Serviço Completo 

No dia-a-dia, as empresas associadas da ADIFA desempenham um serviço de interesse público, assegurando várias vezes ao dia, um fornecimento 
atempado e contínuo das farmácias a nível nacional, sem exceção ou diferenciação. Para esse efeito, realizam mais de 11 mil entregas por dia, distribuídas 
por mais de 700 viaturas, que percorrem cerca de 200 mil quilómetros por dia, através das suas 29 plataformas logísticas. 

Visite o site www.adifa.pt para saber mais sobre a ADIFA. 

Para mais informação contacte: Sofia Aguiar | sofia.aguiar@beeineditus.pt | 927 703 315; Raquel Nabais | raquel.nabais@beeineditus.pt | 927 703 266 
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