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Desta 2020: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

Neste 2019 que chega ao fim, viu-se o tema da Saúde 
estar constantemente em cima da mesa das discussões 
políticas, mais para o mal do que para o bem do setor. 
Que os próximos doze meses tragam menos palavras 
e mais soluções, em prol da melhoria do sistema e da 
vida dos cidadãos, é o que todos parecem desejar. O ano 
termina com mensagens de esperança, lançando a escada 
para um 2020 de viragem. 

Tempo de 
mudança x 

na Saúde 
É sempre um tema incontornável mas, es-

pecialmente nos últimos anos, o assunto 

tem estado no centro das atenções dos 

portugueses. Se a Saúde é reconhecida-

mente uma questão que ganha relevância 

em tempos de crise, pois o investimento 

nesta área é uma das mais importantes 

vertentes do Orçamento de Estado, o equi-

líbrio entre o investimento e a capacidade 

de prestar serviços de excelência no setor 

público parece ter sido posto em causa 

pelo mau momento que a economia por-

tuguesa atravessou na última década. 

Vários representantes de diferentes clas-

ses profissionais ligadas ao setor têm vin-

do a alertar para as carências latentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a orien-

tação estratégica que vai chegando do 

ministério que tutela o setor não parece 

conseguir contrariar a sensação de que a 

Saúde tem sido uma das áreas onde mais 

se tenta travar o investimento. 

É assim num contexto nada fácil que o  

setor do medicamento tem evoluído, mas é 

também este o setor que aparenta ter res-

postas para alguns dos problemas que há 

muito afetam a Saúde em Portugal. 

Pacto é destaque 

Se, por um lado, é importante assegurar a 

sustentabilidade do SNS, por outro e não 

menos importante, é garantir que o setor da 

Saúde se mantém competitivo e capaz de 

ajudar ao movimento positivo da economia. 

Um passo na direção certa, segundo a API-

FARMA, foi dado em 2019 pelo atual Gover-

no. «Consideramos que o reconhecimento 

pelo XXI Governo Constitucional do lastro e 

do potencial económico da Saúde marca o 

ano de 2019. Referimo-nos ao Pacto Secto-

rial para a Competitividade e Internaciona-

lização para a área da Saúde, assinado em 

março do ano passado, entre o Ministério 

da Economia e o Health Cluster de Portu-

gal, na presença do senhor Primeiro-Minis-

tro de Portugal, Dr. António Costa». 

De acordo com a associação que represen-

ta a Indústria Farmacêutica portuguesa, 

o referido pacto «é um importante passo 

para o futuro, ao promover a inovação e a 

criação de valor nacional acrescentado na 

área da Saúde, tendo como grande desíg-

nio impulsionar as empresas portuguesas 

em cadeias de valor internacionais, condu-

zindo ao reforço efetivo da competitivida-

de da economia portuguesa». 

Os responsáveis da APIFARMA olham assim 

para «a assinatura do Pacto Setorial como 

uma oportunidade única, uma janela que 

permitirá a Portugal assumir, de uma vez 

por todas, o estatuto de país amigo da ino-

vação e do investidor na área da Saúde», 

isto porque «este conjunto de medidas 

pode afirmar Portugal como um território 

de excelência para a prática das ciências 

da Vida e da Saúde, um país que contribui 

para a Saúde e qualidade de vida dos ci-

dadãos ao mesmo tempo que promove o 

desenvolvimento económico e social». 
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durante alguns anos, Estado e farmácias 

viveram de costas voltadas e num clima de 

forte crispação, hoje o cenário inverteu-se e 

a tutela parece perceber a utilidade de uma 

rede capilar sempre disponível, como são as 

cerca de 3 000 farmácias existentes no país. 

Aliás, não é apenas o Estado ou o Governo 

que começam a dar valor e a perceber o 

verdadeiro potencial dessa rede, são tam-

bém os restantes intervenientes do setor do 

medicamento. Por isso, Paulo Cleto Duarte 

afirma que «foi muito importante o apelo de 

todos aos decisores políticos para a adoção 

de medidas concretas que devolvam a sus-

tentabilidade à rede de farmácias e a apro-

veitem melhor em favor da população». 

O papel social das farmácias tem também 

recebido destaque lá fora. O presidente da 

ANF realça mesmo como um dos factos 

mais relevantes de 2019 «o reconhecimen-

to internacional do Programa Abem, que 

ganhou o prémio Farmácia Comunitária no 

Congresso Mundial da FIP, em Abu Dhabi». 

O ano de 2019 termina assim com um si-

nal claro da parte do Governo de que o se-

tor industrial farmacêutico deve assumir o 

seu lugar na dinâmica global da economia 

portuguesa. A IF portuguesa parece ser, 

para esta equipa governativa, uma aposta 

para o futuro e a APIFARMA vê com bons 

olhos um compromisso que pode signifi-

car mudanças positivas para o setor. Vere-

mos nos próximos anos até que ponto se 

cumpre este desígnio nacional. 

Petirr— ~ r n n st ra valor 

Talvez fazer um rescaldo da crise seja um 

ato prematuro, mas a verdade é que se 

houve quem se mostrasse à altura dos 

momentos difíceis por que passou o país, 

foram os farmacêuticos. 

As questões financeiras têm absorvido 

toda a energia dos debates e das conver-

sas no país e a classe farmacêutica, ciente 

do seu papel preponderante no quotidia-

no dos portugueses, quis marcar posição  

e demonstrar mais uma vez a sua disponi-

bilidade para ajudar. 

Como refere Paulo Cleto Duarte, presiden-

te da Associação Nacional das Farmácias 

(ANF), o ano de 2019 fica marcado pelo 

«amplo movimento de apoio à preservação 

da rede de farmácias, através da petição à 

Assembleia da República "Salvaras Farmá-

cias, Cumprir o SNS"». 

Conforme explica, «com um total de 220 

mil assinaturas, foi a maior petição da 

legislatura e uma das mais participadas 

da nossa democracia. Associações de 

doentes, bastonários e outros dirigentes 

das ordens profissionais da Saúde, todos 

os parceiros do setor do medicamento e 

muitos líderes de opinião aderiram a este 

movimento, na defesa de um serviço de 

saúde de proximidade, elevada qualidade 

e disponibilidade permanente, como são 

as farmácias comunitárias». 

Tem havido uma ligação histórica das far-

mácias ao bem-estar das populações e se,  

Ano de afirmação 

A identificação dos constrangimentos exis-

tentes no circuito do medicamento acabou 

por trazer a área da distribuição farmacêu-

tica para o centro de algumas das medidas 

tomadas pela tutela. 

Ainda assim, o ano de 2019 fica marcado, 

nas palavras de Diogo Gouveia, presiden-

te da Associação de Distribuidores Far-

macêuticos (ADIFA) pela celebração dos 

«quarenta anos do SNS e, nele, os prin-

cípios inerentes ao acesso geral e univer-

sal aos cuidados de saúde em Portugal». 

Como explica, este foi «um importante 

momento para refletir sobre o contribu-

to dos vários intervenientes para as con-

quistas alcançadas, mas também para os 

desafios que o nosso sistema de saúde 

enfrenta como um todo». 

Os últimos doze meses serviram também 

para «a afirmação do serviço de interesse 

público prestado pela distribuição farma-

cêutica de serviço completo, enquanto 

stakeholder indispensável para a saúde 

pública e elo vital no circuito farmacêuti-

co», salienta. 

A nível internacional, Diogo Gouveia 

considera que 2019 ficou marcado «pela 

entrada em funcionamento do Sistema 

Europeu de Verificação de Medicamen-

tos que permitiu dotar o circuito de um 

mecanismo adicional de segurança. 
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Destaq 2020: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

Os medicamentos genéricos ultrapassam pela 
primeira vez os 48% de quota de mercado, elevando 
para 64% nos segmentos com genéricos disponíveis 

Maior consciência sobre eficácia, 
segurança e qualidade 
Em 2019 o mercado de genéricos apresentou uma dinâmica 

positiva crescendo 5% versus o ano anterior. Este dinamismo 

deveu-se em parte à entrada de novas moléculas de grande 

representatividade que perderam patente em 2018 e algumas 

em 2019. 

Ao focarmo-nos apenas nos medicamentos onde existe pelo 

menos uma alternativa de medicamento genérico, a quota 

atinge os 64% o que significa que 2 em cada 3 medicamentos 

dispensados nas farmácias portuguesas são medicamentos 

genéricos. Estes resultados refletem uma maior consciência 

por parte de todos os intervenientes na área da saúde, bem 

como da população em geral sobre a eficácia, segurança e 

qualidade dos mesmos. 

As ações de sensibilização que têm sido uma constante ao 

longo dos últimos anos, bem como as medidas educativas 

e de proximidade que as empresas que operam neste setor 

têm vindo a implementar, têm contribuído para a clarificação 

e ausência de dúvidas perante uma opção equivalente e de 

custo inferior. Em consequência, será possível direcionar 

o investimento para outras áreas, como sejam o acesso à 

inovação e apoio aos cuidados continuados, para que a saúde 

seja um direito e não um privilégio. 

As recentes alterações à legislação do código de propriedade 

intelectual poderão ter um papel decisivo no contínuo 

crescimento do mercado, bem como a implementação de 

medidas de estímulo, como a majoração da comparticipação 

em mercados onde a penetração de genéricos é ainda 

residual e a limitação da erosão de preços, o que permitirá 

manter a competitividade no setor. 

Ana Lopes 

Diretora-geral Zentiva Portugal 

«A escassez ou falta 
de medicamentos 
será o maior desafio» 
Diogo Gouveia 

Presidente da ADIFA 

A implementação deste sistema implicou 

esforços e investimentos para adaptar os 

procedimentos e sistemas informáticos 

dos distribuidores a esta nova realidade, 

permitindo que, através de uma comuni-

cação eletrónica entre os repositórios in-

ternacionais, seja agora possível verificar 

a autenticidade das embalagens de medi-

camentos ao longo do seu circuito». 

Os stocks da polémica 

Se houve uma área do setor do medica-

mento que esteve debaixo dos holofotes 

em 2019, foi definitivamente a distribuição 

farmacêutica. Sem o querer, o setor acabou 

por ser um dos protagonistas do que de 

mais relevante se passou na área do medi-

camento em Portugal. 

A falta de medicamentos para dispensa, 

tanto nas farmácias comunitárias como em 

unidades de saúde, colocou em evidência 

que algo não estava bem no circuito do 

medicamento em Portugal e o Infarmed foi 

obrigado a intervir. 

Com a publicação do regulamento de 

stocks mínimos nos distribuidores e a 
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notificação de falta de fármacos num prazo 

até 24 horas, o regulador fixou novas regras 

para ajudar a gerir melhor a disponibilida-

de de medicamentos no mercado nacional. 

A intervenção do Infarmed incidiu também 

na identificação e controlo de eventuais ca-

sos de exportação ilegal, com investigações 

a distribuidores a resultar na suspensão de 

atividade e processos de contraordenação. 

Na altura, um comunicado do Infarmed ex-

plicava que estas ações tiveram «o intuito 

de averiguar a disponibilidade dos medi-

camentos e verificar o cumprimento das 

obrigações de fornecimento e dispensa 

pelas entidades do circuito do medica-

mento». Entre as entidades inspecionadas 

pelo Infarmed contam-se 56 laboratórios, 

25 distribuidores por grosso e 92 farmácias, 

contemplando 157 medicamentos. 

Um ano bastante genérico 

Outro facto que marca 2019, no setor do 

medicamento, é o novo máximo na quota 

de medicamentos genéricos. Dados divul-

gados recentemente pelo INFARMED, refe-

rentes ao primeiro quarto do ano, apontam  

para um crescimento de 1,2%, para uma 

quota total de 48,2%. Os medicamentos 

genéricos ultrapassam assim pela primeira 

vez os 48%, tendência a que não será alheia 

a política de incentivos à dispensa de gené-

ricos nas farmácias. Nos segmentos com 

genéricos disponíveis, a quota sobe aos 

64%, ou seja, dois em cada três medica-

mentos dispensados são genéricos. 

O movimento ascendente destes fárma-

cos fica também a dever-se à entrada no 

mercado de várias novas soluções, como 

o genérico da rosuvastatina que, ainda 

segundo dados do INFARMED, gerou pou-

panças de 1,3 milhões de euros no SNS 

e de 1,4 milhões junto dos utentes que o 

consomem, relativamente a igual período 

do ano transato. Ainda no primeiro tri-

mestre foram aprovados 52 novos medi-

camentos genéricos referentes a 35 subs-

tâncias ativas. 

Estes resultados aparentam mostrar que 

a política seguida pelos sucessivos go-

vernos relativamente ao incremento dos 

medicamentos genéricos está a atingir 

os seus objetivos com sucesso. Espera-se  

que este tipo de resultados se espalhe pe-

las restantes áreas de intervenção gover-

nativa na saúde. 

Cumprir o acordado 

O ano que vai começar traz certamente de-

safios, incerteza e oportunidades. A inova-

ção das terapêuticas e a personalização da 

medicina vão fomentar novos modelos e a 

centralização no doente promete continuar. 

As tecnologias de informação e a digitaliza-

ção adicionam capacidade na investigação, 

nas áreas comerciais e de marketing e tra-

zem, também elas, uma dinâmica transfor-

madora capaz de romper com estruturas 

tradicionais. 2020 pode vir a ser um ano 

importante por muito boas razões. 

Os responsáveis da APIFARMA alinham 

nesse otimismo e confiam que «2020 será 

o ano de viragem na Saúde». Para a asso-

ciação que representa a indústria farma-

cêutica, «o futuro da Saúde em Portugal, 

os desafios do Sistema de Saúde e, em 

particular, do SNS, exige que todos, a co-

meçar pelos decisores políticos, assumam 

a Saúde como uma prioridade». 
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«A nossa principal 
prioridade é a coesão 
da rede» 
Paulo Cleto Duarte 

Presidente da ANF 

Acessibilidade promove a compliance 
Os projetos de transição de alguns medicamentos do hospital para 

a farmácia comunitária são muito positivos. A acessibilidade do 

doente ao medicamento e, no caso da Fresenius Kabi, à terapêutica 

nutricional é fundamental para incrementar a compliance da 

terapêutica prescrita. Considerando as farmácias comunitárias 

como a porta de entrada natural do SNS e estando o farmacêutico 

comunitário perfeitamente capacitado para o fazer, existe a 

oportunidade para que o utente tenha acesso aos medicamentos e 

serviços, sempre com o apoio do profissional de saúde que detém um 

importante capital de confiança por parte do doente: o farmacêutico. 

Por outro lado, a necessidade de libertar recursos hospitalares, 

fomentando o desenvolvimento da atividade no ambulatório, 

implica uma responsabilidade acrescida de todos os intervenientes. 

Enquanto companhia, colaboramos com a totalidade dos Hospitais 

a nível nacional e com um número cada vez mais significativo 

de farmácias comunitárias, com produtos e serviços que visam 

melhorar a qualidade de vida daqueles que deles necessitam 

João Carlos Serra 

Sales and marketing manager Portugal, 

enteral nutrition & retail 

Fresenius Kabi 

As oportunidades que o novo ano en-

cerra «serão diretamente proporcionais 

à capacidade do país reforçar a dotação 

orçamental da Saúde, por forma a inver-

ter a tendência de acumulação de défices 

orçamentais crónicos no SNS e a privile-

giar novos paradigmas de investimento 

na Saúde», defendem. 

A par deste desígnio, a APIFARMA deixa um 

aviso: «é necessário acelerar o equilíbrio e 

a estabilidade das empresas farmacêuti-

cas, dando cumprimento aos acordos cele-

brados entre o Governo e essas empresas». 

Já para o presidente da ANF, Paulo Cleto 

Duarte, o desafio do novo ano será perce-

ber que resposta irão os responsáveis polí-

ticos dar às questões levantadas em 2019. 

«Aguardamos com expetativa as iniciativas 

legislativas da Assembleia da República e 

do Governo para responder às preocupa-

ções e reivindicações dos portugueses na 

petição "Salvar as Farmácias, Cumprir o 

SNS". A nossa principal prioridade é a coe-

são da rede, através de medidas de prote-

ção das farmácias mais frágeis». 

Paulo Cleto Duarte lembra ainda que,  

«a nível internacional, 2020 será ano 

de presidência portuguesa do PGEU. 

A eleição do Dr. Duarte Santos para 

o cargo enche-nos de orgulho e tem 

grande valor estratégico para o setor». 

No setor da distribuição, o presidente da 

ADIFA, Diogo Gouveia, acredita que «2020 

representa o mote para uma nova legisla-

tura que pode e deve colocar a Saúde no 

topo das suas prioridades. Inicia-se um 

ciclo político que deve ser sensível às ne-

cessidades das pessoas e concretizar me-

didas que são indispensáveis para atender 

a essas necessidades». 

Essa é a razão que explica porque a ADIFA 

«está a apresentar um conjunto de medi-

das que visam assegurar as condições ne-

cessárias para que o setor da distribuição 

farmacêutica continue a desenvolver o seu 

serviço de interesse público. Só assim será 

possível garantir que as pessoas continuam 

a encontrar o medicamento certo, no local 

certo, à hora certa». Diogo Gouveia assume 

mesmo que «no contexto internacional, e 

também nacional, entendemos que a es-

cassez ou falta de medicamentos será o  

maior desafio, tendo em conta a sua dimen-

são europeia e origem complexa e multifa-

torial, sendo essencial assegurar uma cola-

boração entre os diferentes stakeholders e 

os próprios Estados-Membros». 

O mesmo responsável garante que o próxi-

mo ano será «determinante para a conso-

lidação de projetos em que o setor se tem 

vindo a empenhar e a mostrar o seu valor 

acrescentado. Desde logo, avançando-se 

com a transição de determinados medi-

camentos, atualmente disponíveis apenas 

nos hospitais, para as farmácias comunitá-

rias, reconhecendo-se assim a capacidade 

e competência do circuito de distribuição e 

das farmácias comunitárias, aliados à sua 

dispersão geográfica, facilitando a aces-

sibilidade a estas terapêuticas. Por outro 

lado, entendemos como urgente a criação 

de um enquadramento legal que reco-

nheça as especificidades da atividade dos 

distribuidores farmacêuticos de serviço 

completo, atribuindo-lhes deveres e direi-

tos próprios que permitam e salvaguardem 

um abastecimento contínuo e adequado 

do mercado nacional». 
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