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Análise especializada “Política do medicamento, dispositivos médicos e avaliação de tecnologias em 

saúde” 

 

Exmos. Senhores, 

O processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde pode ser considerado um bom exemplo daquilo 

que deve ser a definição das Políticas de Saúde em Portugal. Tem sido efectuado uma consulta 

alargada às várias áreas de intervenção na saúde, estado e entidades governamentais, profissionais e 

cidadãos, com base em estudos credíveis que permitem efectuar um levantamento exaustivo da actual 

situação da saúde em Portugal. Só definindo uma estratégia global para a saúde em Portugal, 

direccionada a todos os sectores que o integram o sistema de saúde e não apenas ao Serviço Nacional 

de Saúde, é possível identificar os problemas e alcançar as soluções necessárias para promover a 

racionalidade, sustentabilidade e equidade do sistema de saúde português.  

Esta análise especializada reveste-se de particular importância pois o medicamento é uma das áreas da 

saúde com maior impacto no orçamento do estado e das famílias. 

Contudo, este documento faz análises compartimentadas, sem uma linha condutora aparente, não 

relacionadas entre si, que não permite vislumbrar uma política coordenada e global para o sector.  

É necessário definir uma só política, com o mesmo rigor e objectivos, para as várias áreas de cuidados 

e sectores da saúde. 

Por outro lado, não há o envolvimento do INFARMED, a entidade reguladora do sector do 

medicamento, nesta análise especializada.  

Não é possível definir uma estratégia para o sector do medicamento, sem que seja clarificado o papel 

da entidade reguladora, na sua concepção, regulação e avaliação. 

Este documento deve reflectir as prioridades de intervenção do Infarmed, que  deve orientar a sua 

actividade para a protecção da saúde pública, a segurança dos doentes na utilização dos 

medicamentos, a gestão do risco e a avaliação custo-efectividade em contexto real de utilização dos 

medicamentos comparticipados e a comparticipar.  
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Deve assumir a liderança na avaliação do valor terapêutico acrescentado e da relação custo-

efectividade dos medicamentos disponíveis no nosso país, monitorizando as práticas de prescrição, 

desenvolvendo protocolos terapêuticos, divulgando informação comparativa sobre os medicamentos 

comparticipados, as suas indicações, os seus riscos e o seu custo. 

Em suma, um Infarmed mais focalizado nas necessidades dos doentes, procurando garantir que 

dispõem dos medicamentos de que necessitam não apenas nas condições de qualidade, eficácia, 

segurança, como de medicamentos comparticipados com base em critérios de efectividade e custo 

adequados ao seu perfil fisiopatológico e à sua situação económica e social. 

Para além disso, é essencial que o Infarmed assuma a transparência como um elemento fundamental 

de toda a sua actividade e processo de decisão, divulgando a todos – cidadãos, profissionais de saúde 

e agentes do sector – os fundamentos das suas decisões técnicas e os relatórios dos peritos que as 

suportam. 

As políticas de saúde e as diversas medidas implementadas, devem ser sujeitas a um rigoroso processo 

de avaliação, por forma a garantir a adequação das políticas à realidade e necessidades do país. No 

sector do medicamento é ao Infarmed que cabe essa função. 

Uma análise especializada na área do medicamento, também não pode ser isolada de uma discussão 

mais alargada de questões globais como a organização e financiamento dos cuidados de saúde. O 

medicamento é um sector transversal aos vários sectores da saúde (público, privado, 3º sector) e fases 

de cuidados (ambulatório/ hospitalar; Farmácias, cuidados primários, cuidados secundários, cuidados 

terciários), sendo fundamental definir um plano estratégico que permita alcançar ganhos de saúde e 

eficiência, de um modo integrado e coordenado 

Permitir ao doente efectuar as suas escolhas, optando entre público e privado, sendo o papel do 

Estado apenas regulador, garante da qualidade e equidade dos cuidados de saúde, permitiria aos 

prestadores (públicos e privados) organizarem-se e concorrem entre si, fomentando dessa forma a 

eficiência do sistema. 

Alguns sectores da saúde já se organizam deste modo, como é o caso do sector de farmácias, onde os 

agentes económicos concorrem entre si pela qualidade e diferenciação de serviços, cabendo ao Estado 

a regulação do sector de forma a garantir a qualidade e a adequação da cobertura farmacêutica às 

necessidades populacionais. Este sector tem sido um exemplo de claro sucesso, contribuindo muito 
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positivamente para a melhoria da qualidade de vida e da saúde das populações, actuando a nível da 

prevenção, promoção e educação para a saúde, colocando o cidadão no centro do sistema de saúde. A 

elaboração do Plano Nacional de Saúde 2011-2016 e a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) 

constituem uma oportunidade para uma maior intervenção das farmácias, seja na promoção da boa 

utilização do medicamento, melhoria da adesão à terapêutica e redução do desperdício com o 

medicamento, seja na gestão integrada da doença crónica, onde poderá verificar-se um papel activo 

das farmácias, em coordenação com os CSP, promovendo um maior acompanhamento do doente e a 

redução de custos associados ao tratamento destas doenças. 

É necessário introduzir processos simples e transparentes, mas rigorosos, que permitam ao mercado 

da saúde organizar-se de um modo eficiente e sustentável, orientando a sua actividade para o 

benefício dos portugueses. 

 

Política de preços 

A metodologia de formação dos preços dos medicamentos em Portugal é aprovada pelo Governo, 

assim como os preços de cada medicamento.  

Pela circunstância de ser o principal cliente, através do SNS, o Governo reduz os preços que ele próprio 

aprovou, violando a metodologia em vigor. 

Isto é, o Governo aprova a metodologia, aprova os preços, adquire os medicamentos e quando quer 

pagar menos reduz unilateralmente os preços aos fornecedores, violando as regras que ele próprio 

criou. 

A metodologia aprovada pelo Governo tem de ser por ele respeitada, enquanto vigorar e se não é a 

adequada às necessidades do país, deve ser alterada.  

É assim inaceitável que as medidas adoptadas pelos governos para contenção da despesa se baseiem 

quase exclusivamente em reduções de preços, ao invés de ser adoptada uma política para o 

medicamento, coordenada que garanta a adequação dos preços às necessidades em saúde e situação 

económica do país. 

Para além do mais, as reduções de preços efectuadas nos últimos 5 anos e o aumento contínuo da 

despesa do SNS demonstram que o controle orçamental da despesa do SNS não se resolve com 
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reduções de preços. Estas medidas têm apenas um efeito imediato, verificando-se que a despesa com 

o medicamento volta a crescer rapidamente, ou por força de decisões eleitoralistas tomadas pelos 

governos, cujo impacto orçamental e eficácia não é ponderado, ou por força de estratégias da 

indústria farmacêutica. 

Um estudo efectuado sobre o impacto das políticas do medicamento na evolução da despesa indica 

que, de um modo geral, as medidas adoptadas pelos governos até 2007 tiveram um efeito apenas 

transitório. Como consequência dessa ineficiência houve uma transferência de custos do estado para 

os doentes. Esse mesmo estudo sugere que a indústria farmacêutica se consegue adaptar a essas 

medidas, de forma a manter as suas vendas, motivo pelo qual, independentemente das medidas 

tomadas, a despesa com o medicamento continua a crescer.1 

A redução sucessiva e generalizada de preços põe em causa a viabilidade económica de medicamentos 

mais baratos e promove a transferência da despesa para medicamentos mais caros.  

Esta situação é mais visível nos medicamentos genéricos, cujo preço está indexado ao preço do 

medicamento originador, motivo pelo qual as reduções de preços têm um efeito mais acentuado 

nestes medicamentos.  

A revisão do regime de preços actualmente em vigor é fundamental para a definição de uma 

metodologia mais justa, que garanta um crescimento sustentável no mercado dos medicamentos 

(marca e genéricos), assim como a equidade no tratamento entre todos os sectores da cadeia do 

medicamento. 

 

Regime de Comparticipação 

O Regime de Comparticipação de medicamentos actualmente em vigor é complexo e não responde às 

necessidades dos doentes. Tem sido utilizado pelo Estado como instrumento para a redução da 

despesa, transferindo o peso do custo do medicamento para os doentes. 

É um sistema de difícil aplicação prática e que está a causar o caos em todos os sectores do 

medicamento e, em particular, nas farmácias. Actualmente, é necessário manter e actualizar 

                                                 
1
 Barros, P. e Nunes, L., The impact of pharmaceutical policy measures: a structural break approach, JEL, I11 – 

I18, Março 2009 
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periodicamente bases de dados com um conjunto de preços (preço máximo, preço descontado, preço 

praticado, preço de referência, 5º preço mais baixo…) e diferentes taxas de comparticipações 

associados a cada um dos medicamentos autorizados e comparticipados. As entidades governamentais 

são incapazes de, em tempo útil, veicular a informação necessária (em termos de preço de 

comparticipação) indispensável à correcta dispensa do medicamento.  

É fundamental simplificar o regime de comparticipação de medicamentos, tornando-o praticável e 

compreensível. 

O regime de comparticipações deve responder às necessidades dos doentes, devendo ser adequado 

ao perfil fisiopatológico e situação económica do doente. 

A sustentabilidade do SNS defende-se introduzindo rigor e transparência de procedimentos, 

garantindo a racionalidade e equidade no acesso aos tratamentos de que os cidadãos necessitam. 

A comparticipação de medicamentos deve obedecer a critérios rigorosos, que ponderem não só a mais 

valia terapêutica, mas também a custo-efectividade dos medicamentos e acima de tudo, as 

necessidades em saúde da população. É por isso que o regime de comparticipação deve ser orientado 

para o doente e para a doença, de forma a assegurar uma cobertura adequada às necessidades 

terapêuticas da população, especialmente àqueles que mais necessitam, os doentes crónicos e os 

idosos polimedicados. 

 

Inovação  

É indiscutível a necessidade de garantir o acesso dos Portugueses a medicamentos inovadores e assim 

assegurar a existência das melhores alternativas terapêuticas e cuidados de saúde. No entanto, dado o 

preço elevado destes medicamentos e o seu peso no orçamento do SNS, é também necessário garantir 

que essa inovação responde às necessidades em saúde dos portugueses, de um modo custo-efectivo. 

É assim necessário que o acesso à inovação seja efectuado sob regras criteriosas que pesem estes dois 

factores, alcançar ganhos em saúde e minimizar o impacto nos orçamentos da saúde. 

É conhecida a estratégia da Indústria Farmacêutica de introduzir no mercado medicamentos 

considerados inovadores, mas que apenas se tratam de pequenas modificações introduzidas em 

medicamentos já comercializados, como é exemplo o recurso a associações de princípios activos com 
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sais ou vitaminas, ou novas moléculas que se tratam de enantiómeros de outras já existentes. Este é o 

caso de um medicamento anti-epiléptico recentemente aprovado no país, que representa custos 

elevados para o estado e que não traz benefícios adicionais significativos, face às alternativas 

terapêuticas existentes. 

É por isso que se verifica hoje uma tendência global para adopção de critérios cada vez mais rigorosos 

para a adopção de tecnologias da saúde, caminho que também deve ser seguido por Portugal. 

Um relatório recente da Presidência Belga da União Europeia, “A call to make valuable innovative 

medicines accessible in the European Union” recomenda que os medicamentos inovadores passem a 

ser avaliados de acordo com critérios de eficácia, segurança, efectividade, mas também de acordo com 

o grau de inovação e necessidade médica, aspectos éticos e sociais, custo-efectividade e impacto 

orçamental.  

O objectivo é assegurar o acesso dos cidadãos a medicamentos realmente inovadores que vêm provir 

as suas necessidades em saúde, com uma boa gestão dos recursos financeiros do país. 

 

Genéricos 

Os medicamentos genéricos garantem aos cidadãos o acesso a medicamentos com a mesma 

qualidade, eficácia e segurança dos restantes medicamentos, de um modo mais custo-efectivo.  

Apesar de o mercado de genéricos em Portugal ter crescido nos últimos anos, está ainda muito aquém 

das quotas existentes em outros países da União Europeia e que promoveriam poupanças substanciais 

na despesa do Estado com o medicamento. De acordo com dados da EGA – European Generics 

Association, quanto maior o crescimento do mercado de genéricos, maior é a poupança para os 

estados, estimando que 1€ de crescimento da quota de genéricos, representa, em média, 3€ de 

poupança no total da despesa com medicamentos. 

A entrada de medicamentos genéricos no mercado Português é a mais lenta comparada com os 

restantes países europeus (cerca de 400 dias), devido ao recurso da Indústria Farmacêutica de marca 

ao Patent linkage, que resultou em 140 processos no tribunal administrativo2. Notícias recentes 

divulgadas na comunicação social indicam que, de acordo com o INFARMED, a entrada no mercado 

                                                 
2
 Dados da EGA – European Generics Association, Market Review 2007 
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português de genéricos de 46 substâncias activas com providências cautelares devido a estes 

processos, representaria uma poupança de cerca de 40 milhões de euros anuais para o Estado 

português. É assim urgente adoptar medidas que evitem esta situação, que apenas beneficia a 

Indústria Farmacêutica de medicamentos de marca que consegue dessa forma manter as vendas dos 

seus medicamentos e maximizar os seus lucros.  

Por outro lado, também aqui é necessário permitir aos cidadãos tomar decisões informadas sobre a 

sua saúde. A situação económica do país, associada à redução das comparticipações dos 

medicamentos tem causado dificuldades a muitas famílias no acesso ao medicamento. O não 

cumprimento da terapêutica implica custos para a saúde e custos financeiros para o Estado, pelo que é 

necessário assegurar a acessibilidade ao medicamento, independentemente das condições 

económicas dos cidadãos. Devem assim ser adoptadas medidas, como a prescrição por Denominação 

Comum Internacional (DCI) que permitam a liberdade de escolha ao utente para que, devidamente 

informado pelo médico e/ou farmacêutico, possa optar pelo medicamento mais indicado à sua 

situação particular. 

A prescrição por DCI traria assim benefícios muito positivos em termos de poupança para o estado e 

para os doentes.  

A prescrição por DCI é já uma prática comum na grande maioria dos países da União Europeia 

(prescrição por DCI em 21 países da UE), sendo consensual o seu impacto positivo na contenção da 

despesa com o medicamento. 

A experiência na Região Autónoma da Madeira demonstra os bons resultados da implementação desta 

medida, sendo que, desde 12 de Setembro a Dezembro, a quota de medicamentos genéricos na região 

aumentou 17,2% e a despesa com o medicamento tem vindo a reduzir de uma forma mais acentuada 

do que a verificada no continente3. 

 

Medicamentos hospitalares 

                                                 
3
 Dados hmR/ CEFAR 
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A despesa hospitalar representa mais de 50%4 da despesa total em Saúde, sendo que o medicamento 

tem um peso significativo nos encargos do Estado com os Hospitais do SNS. Os valores crescentes do 

endividamento dos Hospitais à Indústria Farmacêutica, que ascendem já a 1.000 milhões de euros5, 

são indicativos do descontrolo da política do medicamento hospitalar. É necessário implementar 

medidas que introduzam um maior rigor e transparência, e que permitam responsabilizar os 

profissionais pelo desempenho da sua actividade. O financiamento dos hospitais deve reflectir essa 

responsabilização, adoptando-se medidas de incentivo e penalizações, que permitam melhorar a 

distribuição dos recursos. 

Definir metas de consumo de medicamentos em ambiente hospitalar, à semelhança do modelo 

implementado nas unidades locais de saúde, em que foram definidos incentivos para a redução dos 

custos com medicamentos, poderá promover uma maior racionalidade do sistema.  

É também fundamental que o regime de autorização de medicamentos hospitalares defina critérios 

rigorosos e transparentes, garantindo o acesso da população aos mesmos tratamentos, nas mesmas 

condições, independentemente da região do país. É necessário uma política do medicamento 

hospitalar, única, que promova a adequação do formulário hospitalar às necessidades terapêuticas do 

país, reduzindo o recurso às autorizações de utilização especial, muitas vezes associadas a 

medicamentos de custo muito elevado. Só assim será possível controlar a despesa com o 

medicamento hospitalar, garantindo que todos os medicamentos utilizados nos hospitais portugueses 

foram sujeitos a uma avaliação rigorosa, tendo em conta a mais valia terapêutica e critérios de 

avaliação económica. 

Por outro lado, é necessário implementar medidas que promovam a utilização racional dos 

medicamentos, especialmente em áreas em que a adesão à terapêutica é fundamental para a 

evolução da doença e para a redução de custos associados ao não cumprimento dos tratamentos. 

Áreas como o cancro e o HIV/SIDA representam cerca de 40%6 dos orçamentos hospitalares em 

medicamentos, tendo um peso significativo na evolução da despesa com o medicamento em ambiente 

hospitalar. O Governo já reconheceu ser necessário adoptar medidas que permitam monitorizar a 

adesão à terapêutica por parte dos doentes. Estes medicamentos têm condições para serem 

                                                 
4
 “Saúde  a Liberdade de Escolher”, Ribeiro, J.M., Gradiva 

5
 Dados Apifarma 

6
 Dados Infarmed 
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dispensados em ambulatório e também aqui, as farmácias poderiam representar um papel mais 

activo, aumentando a acessibilidade dos cidadãos a estes medicamentos. Esta estratégia teria 

impactos positivos não só na adesão à terapêutica (e consequente efeito positivo na redução da 

despesa), mas também na saúde pública, controlo epidemiológico da doença e redução dos problemas 

sociais associados ao estigma da doença, factores determinantes no tratamento destas doenças. 

 

Utilização do medicamento 

A utilização racional do medicamento é fundamental para assegurar a racionalidade do sistema de 

saúde, permitindo uma melhor gestão dos recursos de saúde e a equidade no acesso dos cidadãos ao 

medicamento. 

O desperdício com o medicamento, a adesão à terapêutica e a adequação dos hábitos de prescrição 

têm um impacto muito significativo na saúde pública e na despesa do estado e das famílias com o 

medicamento. 

Medidas como a introdução de protocolos terapêuticos de âmbito nacional, definidos para meio 

hospitalar e ambulatório, assentes em critérios terapêuticos e económicos, promoveriam a 

racionalidade da prescrição médica, o que teria efeitos positivos não só na redução da despesa, mas 

também na saúde pública (veja-se o caso das resistências aos antibióticos). 

 Por outro lado, é também necessário que os profissionais de saúde disponham de ferramentas que 

lhes permita adequar a prescrição ao doente, tendo em conta não só as necessidades terapêuticas, 

mas também a utilização de recursos de um modo mais eficiente. 

A prescrição electrónica trará enormes vantagens, nomeadamente menores custos administrativos, 

maior segurança contra fraudes, maior informação sobre preços e comparticipações, e promoverá 

uma maior cooperação inter-profissional, Médico – Farmacêutico, permitindo, em tempo útil avaliar a 

adequação da prescrição e um maior acompanhamento dos doentes. 

A prescrição electrónica cria também as condições necessárias para a realização de estudos (de perfil 

de prescrição ou económicos) que permitam avaliar a adequação das políticas do medicamento às 

necessidades do país.  
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Finalmente, é fundamental implementar políticas orientadas para os doentes, que permitiam não só 

uma maior participação do cidadão na gestão da sua saúde, mas também promover a adesão à 

terapêutica e a utilização racional do medicamento.  

Aliás, é esta a visão do PNS2011-2016, elaborar um instrumento que promova um maior envolvimento 

do cidadão na auto-promoção da saúde, visão que também deve ser reflectida na estratégia definida 

para o sector do medicamento. 

Medidas que permitam capacitar os cidadãos, através da disseminação de fontes de informação 

credíveis sobre saúde e o medicamento, e encorajando o contacto com os profissionais de saúde, são 

fundamentais para alcançar esse objectivo. 

Os aspectos relacionados com a capacitação do doente são de particular importância na auto-

medicação e na utilização de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

É necessário garantir que o utente está devidamente informado, para que possa tomar as decisões 

mais adequadas sobre a sua saúde, incluindo o reconhecimento dos sintomas das doenças, 

tratamentos mais indicados e benefícios e riscos da medicação.   

É assim fundamental encorajar os cidadãos a procurarem os conselhos dos profissionais de saúde e, 

assegurar que o acesso a alguns medicamentos não sujeitos a receita médica, que pelas suas 

características possam constituir algum risco para a saúde, ou cuja utilização deve ser monitorizada, 

seja acompanhado de um modo mais próximo pelos farmacêuticos.  

A existência de uma lista de medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia garante a segurança, qualidade e utilização racional destes medicamentos, sendo uma prática 

comum na generalidade dos países da União Europeia onde a venda destes medicamentos está 

liberalizada. 

 

Conclusão 

Este documento não se consegue distanciar da componente ideológica que caracterizou as várias 

governações da saúde nos últimos 30 anos, adoptando uma perspectiva burocrática e uma visão 

altamente interventiva e participativa do Estado na saúde, sem que haja uma estratégia única e 

coordenada para o sector. Este papel do Estado é visível não só na organização do sistema de saúde, 
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mas também no sector do medicamento, do qual é exemplo a complexidade do regime de preços e 

comparticipações do medicamento. 

É esta a estratégia que tem sido seguida pelos diferentes governos, que resultou no descontrolo 

orçamental do SNS e na situação caótica e insustentável em que se encontra o sector da saúde, e em 

particular do medicamento. 

 Esperamos que o PNS 2011-2016 reverta esta tendência, constituindo uma base para a definição de 

uma estratégia global de médio-longo prazo, que estimule a estabilidade e a transparência das 

políticas para o medicamento para dessa forma promover o desenvolvimento sustentado do sector. 

 

A Direcção 
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