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Lisboa, 25 de maio de 2020 Nossa ref: PMA/FA/017-2020

Propostas para o Orçamento Retificativo: aumento do acesso dos doentes a medicamentos de
qualidade e economicamente mais acessíveis, sustentabilidade do SNS e de Portugal

A Mylan é a empresa da Industria Farmacêutica que mais saúde fornece em Portugal e em quem as pessoas
com doença mais dependem para ultrapassar as suas debilidades e morbilidades.

Tal é conseguido, pela Mylan, através da comercialização de medicamentos maduros, medicamentos já sem
proteção de patente — genéricos e biossimilares, medicamentos não sujeitos a receita médica (vulgo “OTC5”)
e produtos de saúde (exemplo: autotestes para o rastreio de VIH). O preço médio dos medicamentos da
Mylan é 35% inferior ao da média do mercado farmacêutico em Portugal, o que associado à liderança em
unidades, a Mylan Ida é a empresa que em Portugal mais contribui para o acesso dos utentes a cuidados
de saúde mais custo-efetivos, ou seja, mais acessíveis economicamente”, sendo este o exemplo claro do
nosso compromisso para com os doentes e no garantir qualidade a um preço que seja por estes mais
facilmente suportado. No anexo 1 detalhamos esta evidência, com as nossas quotas de mercado e preços
médios comparativos. Este é o espírito da nossa missão na Mylan (fornecer cuidados de saúde de qualidade
e acessíveis a cada uma das pessoas que deles necessita) e fazemo-lo através de uma liderança altamente
comprometida com este este objetivo”.

No momento atual, e inesperado, da pandemia pelo SARS-C0V-2 mais conhecido pela Covid-19, o SNS foi
sujeito a um esforço adicional na dedicação dos seus profissionais, aumento (e adaptado à circunstância) dos
cuidados de saúde, o que se refletiu num aumento significativo da despesa do SNS e dos cidadãos. Urge, hoje
mais que nunca, que sejam tomadas medidas de verdadeira racionalidade e proporcionalidade, o que muito
gostaríamos de ver incluído no Orçamento Retificativo que o Governo irá propor para posterior discussão e
aprovação pelos Senhores Deputados com assento parlamentar. Neste sentido, vimos por esta via solicitar
que sejam consideradas as medidas abaixo elencadas, a bem do país, dos cidadãos e da preservação do SNS
e dos nossos impostos.

1. REMOÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO QUE DIZ RESPEITO AO MEDICAMENTOS GENÉRICOS

E BIOSSIMILARES (MEDICAMENTOS OFF-PATENT) VENDIDOS AOS HOSPITAIS.

Mais de 70% dos medicamentos consumidos nos hospitais, são medicamentos off-patent, e estes
apenas contribuem para cerca de 25% da despesa dos hospitais. Isto mostra a desproporcionalidade
da taxa de 14,3% quando aplicada a medicamentos muito mais acessíveis (os medicamentos
genéricos chegam a ter um preço > 90% inferior ao do originador), com margens reduzidas ou
inexistentes, mas com os mesmos custos produtivos, de qualidade e regulamentares. Estes custos
foram ainda muito mais aumentados devido à pandemia, pelos custo associados à utilização dos
equipamentos de proteção individual (EPI) por todos os trabalhadores, aumento dos custos das
matérias primas e aumento do preços para o transporte dos bens (matérias primas e produtos
acabados).
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A desproporcionalidade entre os custos e a margem libertada leva a que alguns destes
medicamentos tenham que ser descontinuados, por inviabilidade comercial, o que vai contribuir para
a escassez dos mesmos (i.e., potencial de ruturas de medicamentos).

A indústria farmacêutica que comercializa medicamentos off-patent não tem margens como outros
sectores também considerados neste tipo de contribuição, como por exemplo o sector bancário ou
da energia. Sem a colaboração de V.exas., na abolição da Contribuição da Indústria Farmacêutica
no que se refere aos medicamentos off-patent vendidos aos hospitais, mantém-se a “corrida para
o abismo” do aumento da escassez na oferta de cuidados de saúde a preços acessíveis, o que em
onera em muito mais do que a remoção desta taxa na despesa do SNS, logo nas finanças de Portugal.

2. AUMENTO DO INVESTIMENTO NA SAÚDE, NO SECTOR DO MEDICAMENTO, QUE PERMITA AUMENTO DOS PREÇOS

FINAIS DOS MESMOS

Aplicáveis a casos concretos e fundamentados, são necessários para acomodar os aumentos reais
dos custos das matérias-primas, produção/fabrico (devidos aos EPI e cuidados acrescidos com os
trabalhadores) e transportes. Além da tendência histórica de aumentos dos custos a montante não
refletidos no preço final, atualmente os custos produtivos devido à COVID-19 subiram tão
marcadamente que múltiplos medicamentos deixaram de ter viabilidade produtiva com os preços
de venda vigentes.

3. MEDIDAS PARA UMA MAIOR ADOÇÃO DOS MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES POR PARTE DOS MÉDICOS PRESCRITORES

e doentes, com o rigor que as Boas Práticas Clínicas impõem a qualquer medicamento.

Solicitamos que no Orçamento Retificativo seja incluída a necessidade de que as quotas de adoção
dos medicamentos biossimilares sejam seguidas e tenham uma tendência crescente ano após ano,
e que tal seja uma obrigação a ser cumprida (e verificada) individualmente por cada clínico.

É importante que existam orientações assertivas por parte da tutela, para se terminarem as escusas
de muitos profissionais de saúde e de doentes, baseadas em receios que estão vastamente
documentados, com dados científicos e mais de 15 anos de experiência, como infundados. Tal
permite aumentar o acesso dos doentes a terapêuticas biológicas de qualidade, de acordo com o
estado da arte, mas mais acessíveis, i.e., tratam-se mais doentes sem aumentar despesas, libertam-
se recursos que pagam a inovação para necessidades não satisfeitas, o que todos queremos
enquanto cidadãos.

Ninguém pode prescrever o que desconhece ou não se recorda, pelo que na nossa opinião urge,
também, o desenvolvimento de mecanismos que alertem os médicos da existência das alternativas
biossimilares, por exemplo através de Pop-Ups nos softwares de prescrição. Com exemplo específico
- só na insulina glargina - caso tivesse sido atingida uma quota de 40% em 2019 teriam sido poupados
mais de 5 milhões de euros”. Reportando a itens da despesa extraordinária inevitável em termos de
saúde, esta poupança equivale à aquisição de mais de 11 milhões de máscaras cirúrgicas descartáveis
(assumindo um custo de 0,50€/unidade).

Em anexo”, enviamos alguns dados de análises do mercado dos medicamentos biossimilares,
mostrando como são verdadeiros motores do acesso dos doentes a terapêuticas biológicas.
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Estas medidas repercutir-se-ão em benefícios para os cidadãos, para o SNS, para a economia e para Portugal
no seu todo.

Na expetativa da colaboração de V.exas., agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os melhores
cumprimentos,

João Madeira
Director Geral
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ANEXO 1: DADOS DA MYLAN

Os dados da Mylan Lda podem ser encontrado no ficheiro anexo (Mylan_Mai2020)

ANEXO 2: ANÁLISE MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES EM PORTUGAL

A análise do mercado dos medicamentos biossimilares pode ser encontrado no ficheiro anexo (Mylan_análise
biossimilaresMai2o2Q)

A Mylan Lda é a empresa líder em Portugal no mercado ambulatório em unidades, de acordo com os dados de
mercado (MAT = 12 meses móveis) da HmR (Health Market Research Portugal) de abr.2020. O Anexo 1, detalha esta
evidência com a quota de mercado da Mylan e preços médios comparativos

II Dados de mercado HmR abr.2020

1 www.mvlan.com. www.mylanbiosimilars.com/ e www.rnylan.pt

IV Anexo 2, que contém análises do mercado de alguns medicamentos biossimilares
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Potencial impacto positivo dos medicamentos biossimilares no orçamento do SNS 
– ano de 2019 (Fonte: MIDAS-IQVIA, ano 2019)

Real em 2019 Bios c/ 20% quota mínima Bios c/ 30% quota mínima Bios c/ 50% quota mínima Bios c/ 70% quota mínima

Despesa TOTAL (H+A) 231 338 655 €            229 434 194 €                   227 058 787 €                   217 574 932 €                  204 123 460 €                   

Despesa para o SNS (H+A) 222 061 775 €            220 317 619 €                   218 058 126 €                   208 806 100 €                  196 415 848 €                   

Impacto total c/ quotas de Bios. -1 744 156 € -4 003 648 € -13 255 675 € -25 645 927 €
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O que podia ter sido 
evitado no orçamento 
do SNS – ano de 
2019 (Fonte: MIDAS-IQVIA, ano 2019)
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Alguns exemplos de comportamento do mercado
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Mais acesso: em dois anos houve mais 1 239 doentes tratados nos últimos dois anos, acompanhados de uma redução 

acumulada de 2 901 744€; biossimilares lançados em 2013 e já com uma quota de mercado superior a 70%

Infliximab, com med. biossimilares desde out.2013 (MIDAS-IQVIA, mar.2020)

MAT  Apr 2015 MAT  Apr 2016 MAT  Apr 2017 MAT  Apr 2018 MAT  Apr 2019 MAT  Apr 2020

Total em DDDs 1 509 173     1 719 867     1 934 667     2 192 480     2 518 587     2 644 880     

Variação anual DDDs 210 693        214 800        257 813        326 107        126 293        

% Variação anual DDDs 14,0% 12,5% 13,3% 14,9% 5,0%

DDDs originador 1 416 667 1 360 587 1 349 973 1 140 373 980 373 755 467

DDDs Biossimilares 92 507          359 280        584 693        1 052 107     1 538 213     1 889 413     

Total Doentes equivalentes 4 135            4 712            5 300            6 007            6 900            7 246            

Doentes equivalentes com originador 3 881            3 728            3 699            3 124            2 686            2 070            

Doentes equivalentes com biossimilar 253               984               1 602            2 882            4 214            5 176            

Variação doentes em biossimilar 731               618               1 281            1 332            962               

14,0% 12,5% 13,3% 14,9% 5,0%

577               588               706               893               346               

6,13% 20,89% 30,22% 47,99% 61,07% 71,44%

1 239           

Variação dos doentes/ano

Quota dos biossimilares

Acumulado mais doentes

MAT  Apr 2015

EURO PUB

MAT  Apr 2016

EURO PUB

MAT  Apr 2017

EURO PUB

MAT  Apr 2018

EURO PUB

MAT  Apr 2019

EURO PUB

MAT  Apr 2020

EURO PUB

Valor total 20 725 803 €   22 467 600 €   23 342 892 €   23 958 130 €   24 209 286 €   21 056 356 €   

Preço médio DDD 13,73 €         13,06 €         12,07 €         10,93 €         9,61 €           7,96 €           

Variação preço DDD (%) -4,88% -7,64% -9,43% -12,04% -17,18%

Preço médio DDD origin 13,80 €         13,62 €         12,86 €         12,80 €         12,10 €         11,20 €         

Preço médio DDD biossimi 12,67 €         10,94 €         10,23 €         8,89 €           8,02 €           6,67 €           

custo médio doente/ano 5 012,62 €    4 768,20 €    4 403,94 €    3 988,51 €    3 508,47 €    2 905,83 €    

Variação custo médio doente -244,42 € -364,26 € -415,43 € -480,03 € -602,64 €
custo médio anual doente com originador 5 037,96 €    4 972,93 €    4 694,76 €    4 673,22 €    4 417,60 €    4 087,89 €    

custo médio anual doente com biossimilar 4 624,58 €    3 992,92 €    3 732,48 €    3 246,35 €    2 929,04 €    2 433,19 €    

Diferença custo ano doentes bios vs orig -413,38 € -980,01 € -962,28 € -1 426,87 € -1 488,56 € -1 654,70 €
 custo doente em bios vs original em % -8,2% -19,7% -20,5% -30,5% -33,7% -40,5%

quota em valor biossimilares 92,3% 83,7% 84,8% 81,4% 83,5% 83,7%

Poupança gerada acumulada -2 901 774 €Indicações: 

doenças autoimunes, com destaque para artrite reumatoide, espondiloartrite axial, doença inflamatória do intestino (d. de Crohn, colite ulcerosa), psoríase 
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Adalimumab, com med. biossimilares desde out.2018 (MIDAS-IQVIA, mar.2020)

Potencial para gerar muito mais acesso 

Em dois anos houve mais 723 doentes tratados, acompanhados de uma redução acumulada de 5 898€, apenas com 
quota de doentes equivalentes em biossimilares de 7,51% (muito abaixo da quota mínima definida de 20%)

MAT  Apr 2015 MAT  Apr 2016 MAT  Apr 2017 MAT  Apr 2018 MAT  Apr 2019 MAT  Apr 2020

901 090      1 044 883     1 281 310   1 462 055   1 628 648   1 725 883      

variação anual de DDDs 143 793          236 428        180 745        166 593        97 234             

variação anual DDDs (%) 16,0% 22,6% 14,1% 11,4% 6,0%

901 090      1 044 883     1 281 310   1 462 055   1 607 559   1 495 028      

-               -                 -               -               21 090         230 855         

2 469           2 863             3 510           4 006           4 462           4 728              

2 469           2 863             3 510           4 006           4 404           4 096              

-               -                 -               -               58                632                 

DDDs apenas Originador

Total Doentes equivalentes/ano

DDDs totais

DDDs biossimilares

Doentes equivalentes em 

biossimilares

8500

Doentes equivalentes em 

originador

Variação acumulada doentes em 2019-2020 vs. 2018 723

690

7,51%Quota acumulada dos biossimilares

MAT  Apr 

2015

EURO PUB

MAT  Apr 

2016

EURO PUB

MAT  Apr 

2017

EURO PUB

MAT  Apr 

2018

EURO PUB

MAT  Apr 

2019

EURO PUB

MAT  Apr 

2020

EURO PUB

Valor/DDD 34,9201 €      34,5540 €      33,4850 €     29,5498 €      25,0703 €      13,3904 €     

Variação anual valor DDD -0,37 € -1,07 € -3,94 € -4,48 € -11,68 €
% Variação anual valor DDD -1,05% -3,09% -11,75% -15,16% -46,59%

Preço da DDD do originador 34,9201 €      34,5540 €      33,4850 €     29,5498 €      25,1496 €      13,9454 €     

Preço da DDD dos biossimilares -  €          -  €         -  €         -  €         0,0792 €        0,5550 €       

Custo total doente equivalente/ano 12 746 €        12 612 €        12 222 €       10 786 €        9 151 €          4 887 €         

9 180 €          5 090 €         

6 946 €          3 576 €         

12 612 €        12 222 €       10 786 €        

14 270 €
12 746 €        

Custo do doente equivalente em 

originador

10 522 €
Quota da despesa acumulada dos biossimilares com doente equivalente 36,87%

Variação acumulada despesa com doentes em 2019-2020 vs. 2018 -5 898 €

Custo do doente equivalente em 

biossimilares
-  €              -  €             -  €             -  €             

Indicações: 

doenças autoimunes, com destaque para artrite reumatoide, espondiloartrite axial, doença inflamatória do intestino (d. de Crohn, colite ulcerosa), psoríase 
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Trastuzumab, com med. biossimilares desde out.2017 (MIDAS-IQVIA, mar.2020)

Mais acesso: Em dois anos houve mais 93 mais doentes tratados, acompanhados de uma redução acumulada superior 

a 3 milhões de Euros, com quota de doentes equivalentes em biossimilares de 53,62%

Indicações: Cancro mama e estômago Her2+

MAT  Apr 2015 MAT  Apr 2016 MAT  Apr 2017 MAT  Apr 2018 MAT  Apr 2019 MAT  Apr 2020

Total em Doses Equivalentes 353 361              170 281              167 004              171 326              192 431              205 445              

Variação anual doses equivalentes 183 081-              3 277-                  4 322                  21 105                13 014                

% Variação anual doses -51,8% -1,9% 2,6% 12,3% 6,8%

Doses equivalentes originador 353 361 170 281 167 004 171 326 153 383 95 282

Doses equivalentes Biossimilares -                      -                      -                      -                      39 048                110 164              

Total Doentes equivalentes/ano 968                     467                     458                     469                     527                     563                     

Doentes equivalentes com originador 968                     467                     458                     469                     420                     261                     

Doentes equivalentes com biossimilar -                      -                      -                      -                      107                     302                     

Variação doentes em biossimilar -                      -                      -                      107                     195                     

-51,8% -1,9% 2,6% 12,3% 6,8%

502-                     9-                         12                       58                       36                       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,29% 53,62%

Variação dos doentes/ano

Quota dos biossimilares

Acumulado mais doentes 93

MAT  Apr 2015

EURO PUB

MAT  Apr 2016

EURO PUB

MAT  Apr 2017

EURO PUB

MAT  Apr 2018

EURO PUB

MAT  Apr 2019

EURO PUB

MAT  Apr 2020

EURO PUB

Valor total 22 819 064 €          10 769 180 €          10 431 870 €          10 660 507 €          10 788 706 €          7 647 557 €            

Preço médio Dose equivalente 64,58 €               63,24 €               62,46 €               62,22 €               56,07 €               37,22 €               

Variação preço Dose Equivalente (%) -2,06% -1,23% -0,39% -9,90% -33,61%

Preço médio Dose equiv origin 64,58 €               63,24 €               62,46 €               62,22 €               60,08 €               45,56 €               

Preço médio Dose Equiv biossimi 11,81 €               

custo médio doente/ano 23 570,65 €        23 083,93 €        22 799,64 €        22 711,58 €        20 463,81 €        13 586,87 €        

Variação custo médio doente -486,71 € -284,30 € -88,05 € -2 247,77 € -6 876,94 €
custo médio anual doente com originador 23 570,65 €        23 083,93 €        22 799,64 €        22 711,58 €        21 927,47 €        16 628,98 €        

custo médio anual doente com biossimilar 14 714,50 €        10 955,73 €        

Diferença custo ano doentes bios vs orig 7 212,97 €-          -5 673,25 €
 custo doente em bios vs original em % -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -32,9% -34,1%

quota em valor biossimilares 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 71,9% 80,6%

Poupança gerada acumulada -3 012 950 €
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Insulina glargina, com med. biossimilares desde out.2016 (MIDAS-IQVIA, mar.2020)

Potencial para gerar muito mais acesso: Em dois anos houve 2 944 mais doentes tratados, acompanhados de uma 

redução acumulada de cerca de 3 milhões de Euros, apenas com quota de doentes equivalentes em biossimilares de 

15,52%%

Indicações: diabetes

MAT  Apr 

2015

MAT  Apr 

2016

MAT  Apr 

2017

MAT  Apr 

2018

MAT  Apr 

2019

MAT  Apr 

2020

4 072 568 4 732 300   5 398 975 5 731 395 6 882 930 7 539 868 

4 072 568 4 732 300   5 285 250 5 294 963 6 170 368 6 369 680 

DDDs Biossimilares -            -             113 725    436 433    712 563    1 170 188 

Variação DDDs 659 733      666 675    332 420    1 151 535 656 938    

Doentes equivalentes/ano 11 158      12 965        14 792      15 702      18 857      20 657      

Doentes equivalentes originador 11 158      12 965        14 480      14 507      16 905      17 451      

Doentes equivalentes biossimilares -            -             312           1 196        1 952        3 206        

Variação doentes /ano (%) 16,2% 14,1% 6,2% 20,1% 9,5%

Quota biossimilares em doentes 0,00% 0,00% 2,11% 7,61% 10,35% 15,52%

Total em DDDs

DDDs Originador

Aumento acumulado de doentes 2 944                            
MAT  Apr 

2015

MAT  Apr 

2016

MAT  Apr 

2017

MAT  Apr 

2018

MAT  Apr 

2019

MAT  Apr 

2020

Valor total das DDDs 22 321 820 € 25 317 329 € 26 967 120 € 27 171 236 € 32 597 933 € 34 927 647 €
Valor DDDs Originador €22 321 820 €25 317 329 €26 487 746 €25 331 741 €29 594 336 €30 161 057

Valor DDDs Biossimilares 0 € 0 € 479 374 € 1 839 495 € 3 003 597 € 4 766 590 €
Variação valor das DDDs 2 995 509 € 1 649 791 € 204 116 € 5 426 697 € 2 329 714 €

Custo médio do doente/ano 2 000,57 €     1 952,71 €   1 823,12 €   1 730,38 €   1 728,66 €   1 690,82 €    

custo médio do doente em originador/ano 5,48 €            5,35 €          5,01 €          4,78 €          4,80 €          4,74 €           

custo médio do doente em biossimilar/ano 4,22 €          4,21 €          4,22 €          4,07 €           

Variação do custo médio doente/ano -2,39% -6,32% -4,54% 0,25% -1,27%

Quota biossimilares em valor 1,78% 6,77% 9,21% 13,65%

Poupança gerada acumulada para o SNS pelos 

biossimilares
2 927 095 €
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Melhor saúde para um mundo melhor

Fernanda Aleixo
P&MA/FA/005-2020

Apresentação da Mylan
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Na Mylan, 

Estamos empenhados em estabelecer novos padrões em cuidados de 
saúde.

Trabalhamos em todo o mundo para proporcionar acesso a tratamentos 
médicos de elevada qualidade a 7 mil milhões de pessoas:

• Inovamos para colmatar necessidades não satisfeitas

• Fazemos da fiabilidade e da excelência de serviço um hábito

• Fazemos o que está certo, e não o que é fácil 

• Influenciamos o futuro através
de uma liderança global dedicada e 

apaixonada



4

Este documento contém informações confidenciais e exclusivas da Mylan N.V. O uso,
duplicação, divulgação ou difusão não autorizados a terceiros são estritamente proibidos. © 
2016        

Dia do investidor 2018

4
Mylan N.V. © 2018

Únicas 
Característic
as 

INJETÁVEIS

500 M
Unidade

s

9 Fábricas

SUBSTÂNCIAS 
ATIVAS

4 800
Quilolitro

s

9 Fábricas

PRODUTOS 
COMPLEXOS

1 500 M
Unidades

8 Fábricas

FORMAIS ORAIS
SÓLIDAS

24 Fábricas

80 000 M
Doses

O P E R A C I O N A L

ESCALA
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Com 5 Centros de Investigação na Europa
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Quase 60 anos a fazer o bem e a fazê-lo bem feito

A visão da Mylan para a 
Responsabilidade Social 
Global

A responsabilidade social global 
é intrinsecamente incorporada 
no compromisso da Mylan, para 
cumprirmos a nossa missão e 
entregarmos melhor saúde para 
um mundo melhor. É isto que 
sustenta a nossa paixão 
constante para melhorar o 
acesso e satisfazer 
necessidades em todas as 
geografias, ao mesmo tempo 
que respeitamos o ambiente e 
temos um impacto positivo sobre 
as várias partes interessadas.
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MYLAN MANTÉM A 
TRADIÇÃO DE  UM 
VASTO PORTEFÓLIO 
DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS DE SAÚDE, 
INCLUINDO VACINAS E 
OUTROS BIOLÓGICOS

3
Biológicos
Biossimila-

res

33
Prod. 

Hospitalares

89
Rx

Medicamentos
sujeitos a receita 

médica, e 
ativamente
promovidos

170
Gx

Genéricos
(Farmácia 
comunitária)

40
OTC

MNSRM

33
P. Saúde

Mylan é empregador 
de 160 colaboradores dedicados

366 Tecnologias de Saúde
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MYLAN É Nº1 NO RANKING FARMACÊUTICO EM AMBULATÓRIO

Fonte: HmR abr.2020, ambulatório

TOP 20 empresas 
em unidades 
(abr.2020)

Por minuto, dispensam-se 
mais de 40 medicamentos 
da Mylan
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A MYLAN OFERECE TERAPÊUTICAS MAIS ACESSÍVEIS

Fonte: HmR abr.2020, ambulatório

11,10€

7,21€

O PVO médio 
da Mylan é 
35% inferior 

ao PVP médio 
nacional
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Medicamentos da Mylan comparticipados no mercado

Fonte: HmR Jan.2020, ano 2019 ambulatório

Medicamentos não genéricos, 
incluindo um biossimilar

Medicamentos Mylan comparticipados (ambulatório)

72
Medicamentos Genéricos

131
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COMPROMISSO NA ERRADICAÇÃO DO VIH/SIDA

Notícias 
146 total
Alcance: equivalente a 15.687 pessoas

u

Vídeos

Vídeos educacionais sobre o VIH -
Prevenção, diagnóstico e tratamento. 
Como fazer o Autotest VIH
A vida não é uma prova cega - vídeo 1
A vida não é uma prova cega - vídeo 2
A vida não é uma prova cega - vídeo 3

A Mylan já ajudou a rastrear o equivalente a      

2 396pessoas (de oOut.2019 a abr.2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ovpauwsLdPc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_OMHZ3-D3qA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GZSzIe_QmTw
https://www.youtube.com/watch?v=o_w8f5ZfRHg
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Mylan, 
Better Health for a Better World

O desafio do envelhecimento da população, o aumento das doenças 
crónicas, a inequalidade no acesso a medicamentos biológicos, e a 
pressão sobre os sistemas de saúde requer inovação.

Os medicamentos biossimilares servem para satisfazer estes desafios, 
oferecendo novas opções, aumentando o acesso e ajudando os SNS a 
comportar as pressões de financiamento da nova vaga de inovação.

Na Mylan empenhamo-nos a fornecer melhor saúde para um mundo 
melhor, e o nosso portefólio de vários medicamentos biossimilares é 
uma parte crucial da nossa oferta diversificada de cuidados de saúde.



14 Desenvolvimento da marca Mylan

Para uso interno, e exclusivamente para efeitos de formação. Não duplicar, distribuir nem usar para conferir detalhes.  Este documento contém 

informações confidenciais e exclusivas da Mylan N.V. O uso, duplicação, divulgação ou difusão não autorizados a terceiros são estritamente 

BIOLÓGICOS DE ELEVADA QUALIDADE
A  M Y L A N  O F E R E C E  M A I O R  A C E S S O  G L O B A L  A

This document contains confidential and proprietary information of Mylan N.V. Unauthorized use, duplication, dissemination or disclosure to third parties is strictly prohibited. © 2017 

Portefólio estratregicamente
selecionado muito focado em
anticorpos monoclonais e 
insulinas

Liderança com uma
plataforma comercial muito
competitiva

Desenvolvimento global, cujo
pipeline inclui 20 produtos

Lançamento de 4 medicamentos
biossimilares na Europa:
Adalimumab, Insulina glargina, Pe
gfilgrastim e Trastuzumab

Fortes parcerias com a Biocon, 
Momenta e Fujifilm Kyowa 
Kirin Biologics enquanto desen-
volve a sua capacidade
interna

O primeiro biossimilar
de Trastuzumab aprovado
pela FDA (EUA)
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TAMBÉM UM PARCEIRO ATIVO NO TRATAMENTO DA DIABETES (INSULINOTERAPIA)

Fonte: Data on file comparticipação Semglee
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O MERCADO DA INSULINA GLARGINA TEM FUNCIONADO INEFICIENTEMENTE

Fonte: HmR 2019

MS in volume
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A poupança gerada pela utilização da Insulina glargina biossimilar em 40% permitia pagar duas 
vezes a despesa total da substância das ARSs do Alentejo + do Algarve em 2019 (2).

Fontes (1) dados mercado do HmR 2019; (2) Benchmarking Infarmed, https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/monitorizacao-mercado/benchmarking/benchmarking-ambulatorio/meio-ambulatório, acedido a 4.fev.2020

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/monitorizacao-mercado/benchmarking/benchmarking-ambulatorio/meio-ambulat%C3%B3rio
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Contacte-nos

Siga-nos:

@MylanNews

linkedin.com/company/mylan-portugal

linkedin.com/in/heatherbresch

youtube.com/user/SeeInsideMylan

Mylan.pt

BetterHealthBetterWorld.com


