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Mo<vação 

•  Sabemos que: 
– Despesas com medicamentos têm aumentado de 
uma forma geral em todos os países 

– Tem havido preocupação crescente das 
autoridades económicas com esse crescimento 

– Adopção de muitas medidas 

•  Portugal não tem sido diferente no sen<do 
geral de actuação 



Mo<vação 

•  Crescimento com a despesas em medicamentos cria 
pressão sobre financiamento das despesas em saúde 
em geral 

•  Maior consumo de medicamentos não é 
necessariamente nega<vo – há também beneOcios  

•  Mas nem todo o consumo adicional é 
necessariamento bom do ponto de vista social 

•  Encontrar um equilíbrio entre os beneOcios re<rados 
e custos incorridos é essencial  







Mo<vação 

•  Previsibilidade e controlo: 
– Remete a discussão para um nível agregado 

– Remete a discussão para o que é sustentável 
– Remete a discussão para medidas que garantam a 
sustentabilidade a nível agregado 

•  Será neste plano, despesa agregada, em 
medicamentos que centrarei a discussão 



As medidas 

•  O primeiro aspecto a ter em conta é: 
•  Temos adoptado inúmeras medidas que 
procuram influenciar o consumo e a despesa 
de medicamentos em Portugal 

•  A despesa total é composta por efeitos preço 
e por efeitos quan<dade – as medidas 
adoptadas também reconhecem essas 
diferenças 



As estratégias de intervenção 

•  Sobre o lado da procura: 
– Doentes: 

•  Co‐pagamentos – diversas alterações ao longo do 
tempo, aumentando a compar<cipação dos 
u<lizadores, reduzindo‐a para alguns grupos da 
população, alterações temporárias que vão sendo 
renovadas 

•  Programas de educação dos doentes – para alguns 
grupos específicos, tenta<va de maior autonomia do 
doente (mas pouco expressivos globalmente) 



As estratégias de intervenção 

•  Sobre o lado da procura 
– Profissionais 

•  Sistemas de pagamento – não é usado em Portugal 
•  Orçamentos para gestão por parte dos profissionais – 
não é usado em Portugal 

•  Prescrição mais efec<va – emissão de orientações 
(“guidelines”), papel das análise custo‐efec<vidade e 
outras variantes da avaliação económica, genéricos – 
destes só o úl<mo tem gerado atenção mediá<ca! 



As estratégias de intervenção 
•  Sobre o lado da oferta 

– Controles de preços  ‐ sim, sim e sim em Portugal 

– Controle de lucros da indústria – usado 
indirectamente através de acordo 

– Controle de entrada do mercado – listas 
preferenciais – papel da avaliação económica – 
tem estado presente! 

– Limites à informação/publicidade médica ‐ Sim 
– Papel dos genéricos e concorrência via preços – 
sim – Preços de referência 



Resultados? 

•  Há pouca informação e conhecimento 
•  A evidência internacional sugere que em geral 
os efeitos das medidas adoptadas parecem ser 
momentâneos e rapidamente se desvanecem 

•  Pressão polí<ca faz com que as experiências se 
sucedam a um ritmo elevado 

•  O que temos de evidência para Portugal, a 
nível agregado? 



Resultados? 

•  A discussão a nível agregado permite que medidas que 
surtam algum efeito numa área sejam eventualmente 
compensadas por aumento da despesa noutras áreas 

•  Por exemplo, onde houver maior concorrência por genéricos, 
poderá levar as empresas a concentrarem a sua atenção nas 
vendas de produtos não sujeitos a concorrência  

•  Olhando para os genéricos pode‐se detectar um efeito local, 
mas a nível agregado poderá ter sido compensado 



Exemplo 

Efeito indirecto de 
redução de preços, 
que se adiciona a 
efeitos directos de 
subs<tuição 



Como ganhar conhecimento? 

•  Usando a informação publicamente disponível do 
Infarmed 

•  Exercício com base em olhar para a evolução das 
séries estads<cas agregadas e procurar perceber 
alterações fundamentais na sua evolução 

•  Ver se essas alterações fundamentais, caso existam, 
se encontram associadas temporalmente com 
medidas que tenham sido adoptadas 



Encargos do SNS com medicamentos, média 
movel de 12 meses, indice Nov95=1 

Efeito ligeiro 
e temporário 

Algum 
efeito e 
mais 

duradouro 

Novamente 
um alterar de 
tendência, 

retomar ciclo 
an<go? 



•  Mas a análise não pode ser conduzida apenas 
com base numa série. Interessa olhar  
– Para vendas totais em valor,  
– Para vendas em número de embalagens 
– Para encargos do SNS (cuja diferença para os 
valores de vendas totais é o valor surportado 
pelos utentes) 





Encargos com o SNS 



Embalagens 



Valor de vendas totais 



Resultados 

•  Não há muitas quebras estruturais 
•  Detectam‐se duas nos encargos do SNS 

•  Mas apenas uma nas embalagens  

•  Outra no valor das vendas  

•  Vejamos as medidas adoptadas em detalhe 





Data Documento Conteúdo 
7 Out 1998 DL 205/98 Alteração no regime de copagamentos. Imposição 

de estudos de avaliação económica para 
comparticipação 

1 Set 2000 DL 205/00 Alteração no regime de copagamentos, + 10% na 
comparticipação de genéricos 

5 Set 2000 Portaria 
79/2000 

Novos medicamentos pelo menos 5% mais baratos 
que as alternativas 

7 Jun 2001 Portaria 
577/201 

Alterações nas regras de preços – genéricos pelo 
menos 35% mais baratos que o medicamento de 
marca 

5 Dez 2002 Portaria 
1492A/2002 

alterações de preços (pequenos aumentos 1.5 a 5%) 

2 Dez 2002 DL 270/02 Criação di sistema de preços de referência, com 
inicio efectivo em Março de 2003 

27 Set 
2003 

DL 234/03 Alarga o sistema de preços de referência ao 
subsistemas 

1 Dez 2003 Portaria 
914/2003 

Novos genéricos não podem entrar no mercado com 
preço acima do preço de referência 





Conclusão  

•  Do confronto, a nível agregado, das alterações 
de evolução da despesas com medicamentos e 
das medidas que foram adoptadas: 
– Só resultam descidas administra<vas de preços 

– Significa que medidas em campos par<culares, 
como os genéricos, acabam por ser compensadas 
em termos agregados pela evolução de outras 
rúbricas 



Conclusões 

•  Cuidados a ter: 
– Olhou‐se para instrumentos apenas 

– Não se fez um juízo de valor sobre o que se 
ganhou, ou não, por ter esta trajectória de 
consumo 

– Esse será um passo futuro natural 

– Bem como tentar perceber o que esteve 
subjacente ao ajustamento que manteve a 
tendência global (a menos das descidas de preços) 


