
Medlog a inovação
ao serviço da saúde
Logística farmacêutica Áreas aparentemente low tech representam
oportunidades de inovação que permitem grandes reduções de custos

Ogrupo Medlog desenvolve solu
ções logísticas na área da saúde há
mais de 35 anos A vasta expe
riência acumulada na cadeia de

fornecimento de produtos farma
cêuticos e de produtos de saúde
faz com que seja um operador lo
gístico de referência e um forte
player no mercado A inovação
ao serviço da saúde é uma priori
dade do grupo Medlog

Entre os vários projectos ino
vadores destaca se o desenvolvi

mento de um projecto pioneiro
direccionado para a logística hos
pitalar o SIG LOG Este projecto
teve como principais objectivos a
optimização de toda a logística as
sociada à cadeia de abastecimento

de medicamentos e outros produ
tos hospitalares no SNS melho
rando as condições de controlo e
rastreabilidade do processo e ob
tendo reduções de custos das uni
dades de saúde Transversalmen

te a todo o projecto esteve presen
te o objectivo de desenvolver tec
nologias inovadoras no domínio
da logística de produtos de saúde
Este projecto traduziu se em ga
nhos de produtividade significati
vos e numa consequente redução
dos custos comprovando o po
tencial de externalização da logís
tica hospitalar

O processo de distribuição do
grupo Medlog reflecte também a
estratégia de inovação adoptada

Foi recentemente operado um
projecto de reestruturação do
processo de entregas aos clientes
ao qual se associou a renovação da
frota que se traduziu na aquisição
de novas viaturas climatizadas
com temperatura controlada e
monitorizada e equipadas com
sistemas de gestão por GPS Estes
processos permitem assegurar a
segurançados produtos desaúde
distribuídos assim como contro
lar online informação relativa às
condições ambientais a que os
produtos estão sujeitos

Este projecto contemplou ain
da o desenvolvimento de uma

ferramenta de planeamento com
vista a permitir um processo con
tínuo de optimização dos recursos

afectos a cada rota Sendo salva

guardado o nível de serviço aos
clientes traduziu se num retorno
significativo quer ao nível econó
mico quer ao nível ambiental

Celso Silva CEO do grupo su
blinha Cremos que é em secto
res aparentemente low tech
como é o caso da logística farma
cêutica que surgem grandes
oportunidades Seguimos o cami
nho da adopção e da criação das
soluções de logística mais inova
doras a nível mundial Queremos
estar presentes com soluções ino
vadoras em toda a cadeia de abas

tecimento do medicamento des
de o mercado ambulatório ao

hospitalar desde a prescrição ao
grande consumo¦
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