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Sumário executivo 
 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a emergência de saúde 

pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade 

pública. 

A pandemia COVID-19 e as medidas de contenção que exigiu perturbaram profundamente a vida das pessoas 

e a economia. A procura global, as cadeias de abastecimento, a oferta de mão de obra, a produção industrial, 

os preços das matérias-primas e EPIs1, o comércio externo e os fluxos de capitais foram todos afetados. 

Sendo os preços dos medicamentos fortemente regulados, todos os aumentos dos custos do que antecede 

foram absorvidos pela indústria farmacêutica, o que, a manter-se o atual regime da CEIF, compromete a 

sustentabilidade dos medicamentos genéricos e biossimilares, com graves consequências no acesso dos 

Portugueses aos cuidados de saúde e na sustentabilidade do SNS. 

O regime legal de fixação de preços dos medicamentos de uso humano atua, já por si, como medida regulatória 

de controlo de despesa restringindo, em larga medida, a liberdade económica dos operadores deste setor da 

indústria farmacêutica, e consequentemente, as margens de lucro obtidas. Além disso, os medicamentos 

genéricos e biossimilares assentam num princípio de eficiência no lado dos custos sendo responsáveis por uma 

diminuição significativa do preço dos medicamentos de referência. Note-se igualmente o impacto decorrente 

do próprio regime de contratação pública, no âmbito do qual é recorrente o recurso ao critério de adjudicação 

com base no preço mais baixo. 

Os medicamentos genéricos dispensados, pelas farmácias, em regime de ambulatório e os medicamentos 

genéricos, similares e biossimilares (MGSBS) consumidos e/ou dispensados, pelos hospitais são um 

instrumento estrutural de poupança e de sustentabilidade financeira para as famílias portuguesas e para o 

próprio orçamento geral do Estado. 

 

No período de um ano o lançamento de apenas três (3) MG no mercado hospitalar, para a terapêutica 

oncológica e antirretroviral – áreas terapêuticas com maiores encargos - gerou uma poupança adicional de 42 

M€2. 

 

 

 
1 Equipamentos de Proteção Individual 
2 Fonte: dados IQVIA janeiro 2020 trabalhados pela Comissão Técnica de Medicamentos Hospitalares da APOGEN 

M€
PVH Médio 

Originador
M€

PVH Médio 

MG

Poupança Gerada 

(M€)

Darunavir 21.296 11.30 € 11.472 5.14 € 9.824

Emtricidabine + Tenofovir 34.908 12.64 € 5.176 1.82 € 29.732

Bortezomib 10.355 941.00 € 7.918 264.00 € 2.437

Total 66.559 24.566 41.993

Molécula

Ano 2018 Ano 2019
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Todas as estimativas para a economia portuguesa, e da União Europeia, contemplam uma recessão em 2020, 

diferindo na magnitude em função do impacto económico da pandemia a nível mundial. A taxa de desemprego 

irá interromper a tendência de redução dos últimos anos e a capacidade económica das famílias será 

fortemente afetada. É neste contexto que os MGSBS, tal como na crise financeira global de 2009, terão um 

papel crucial ao permitir: 

• o acesso da população a medicamentos mais acessíveis, seguros, eficazes e de qualidade; 

• libertar recursos do Estado para financiar o acesso à inovação, de elevado custo; 

• reduzir as iniquidades da população face aos cuidados de saúde. 

 

É assim fundamental que o Estado crie condições para a sustentabilidade da indústria farmacêutica (IF) que 

produz e comercializa MGSBS. 

 

A incidência subjetiva da CEIF nos MGSBS ignora, em absoluto, a contribuição ativa e estrutural destes para a 

sustentabilidade e a preservação do SNS, pelo que se impõe, por uma questão de justiça e, particularmente 

no contexto da pandemia COVID-19. 

A aposta no reforço da resiliência da capacidade de produção não pode ser apenas compromisso da IF. Urge 

que o Estado implemente uma política fiscal que assegure a viabilidade da indústria de MGSBS para também, 

assim, viabilizar a sustentabilidade do SNS. 

A revogação da CEIF aplicada aos medicamentos genéricos, similares e biossimilares, ou no limite a sua 

suspensão, com efeitos na Lei do Orçamento Retificativo do Estado para 2020 é urgente pela Saúde de todos 

os Portugueses. 
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A indústria de medicamentos genéricos, similares e biossimilares, hoje 
 

Foi no contexto de pandemia internacional COVID-19 que a IF de medicamentos genéricos e biossimilares - 

representada pela APOGEN - mobilizou todos os esforços para garantir o acesso dos Portugueses a estes 

medicamentos no âmbito da pandemia COVID-19. 

Os confinamentos na China, Índia e Europa com limitações na oferta conjugados com o aumento da procura 

de medicamentos resultaram em aumentos significativos nos preços de: 

- matérias-primas, particularmente nas substâncias ativas; 

- transporte aéreo de mercadorias; 

- EPIs; 

E, ao nível da mão-de-obra o aumento do absentismo, a redução do tempo de laboração para evitar 

aglomeração de pessoas e sobreposição de turnos, com impacto relevante no ritmo e eficiência de produção, 

a necessidade de recorrer a horas extraordinárias e custos adicionais com medidas de segurança, entre outros, 

também se refletiram no custo final dos medicamentos. 

De acordo com um survey interno aos Associados com instalações fabris em Portugal, o aumento global dos 

custos foi na ordem dos 20%. 

 

No entanto, já antes da pandemia COVID-19, a IF sofria um aumento significativo dos custos devido a: 

- implementação da Diretiva 2011/62/EU, “Diretiva dos Medicamentos Falsificados” que introduziu a 

obrigatoriedade de colocação de dispositivos de segurança nas embalagens - de acordo com um 

estudo holandês tal medida representou um incremento de 0,17€ por embalagem (4% sobre o PVA 

médio dos MG em ambulatório)3; 

- Brexit; 

- novos requisitos regulamentares e de qualidade, nomeadamente a avaliação da presença de 

nitrosaminas em medicamentos; 

- consolidação dos produtores de matérias-primas; 

- consolidação das plataformas industriais. 

Tais aumentos provocaram o desaparecimento (ruturas) de vários MGSBS do mercado comprometendo o 

acesso dos doentes e dos profissionais de saúde à terapêutica mais custo-efetiva. De acordo com o Index 

Nacional do Acesso ao Medicamento Hospitalar 2019 - estudo realizado pelas Faculdade de Farmácia da UL, 

Ordem dos Farmacêuticos e APAH - as ruturas são consideradas um problema grave por 100% dos inquiridos, 

afetando essencialmente os medicamentos genéricos devido ao seu baixo preço. 

 

Considerando que os MGSBS representam 77% das unidades consumidas em meio hospitalar e apenas 

impactam 23% dos custos com medicamentos4, as ruturas de MGSBS colocam graves problemas de saúde 

pública. 

 
3 Fonte de PVP médio: MERCADO AMBULATÓRIO - MONITORIZAÇÃO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS | janeiro 2020 

disponível em https://www.infarmed.pt/documents/15786/3653922/janeiro/2c73b180-9f6c-58c0-7122-

aa903b3edd8a?version=1.0 acedido a 21.05.2020 
4 Fonte: dados IQVIA janeiro 2020 trabalhados pela Comissão Técnica de Medicamentos Hospitalares da APOGEN 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3653922/janeiro/2c73b180-9f6c-58c0-7122-aa903b3edd8a?version=1.0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3653922/janeiro/2c73b180-9f6c-58c0-7122-aa903b3edd8a?version=1.0
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A ausência de substrato justificativo da incidência subjetiva da CEIF sobre os MGSBS 
 

Subjetivamente, a CEIF incide sobre as entidades que comercializam, em território nacional, medicamentos 

de uso humano independentemente de se tratar de produtos inovadores ou de MGSBS. 

Nessa medida, o regime jurídico da CEIF desatende ostensivamente as realidades de uns e de outros produtos 

por ela abrangidos (produtos inovadores e MGSBS) não sendo sobreponíveis, ainda menos em matéria dos 

proveitos gerados com a venda de uns e de outros – razão que poderia, em tese, justificar uma contribuição 

financeira como a CEIF. 

Como é sabido, os medicamentos inovadores gozam, em regra, de uma situação de exclusivo, de verdadeiro 

monopólio que, por natureza, é suscetível de gerar elevados proveitos com a venda dos produtos exclusivos 

e, por arrastamento, de proporcionar lucros extraordinários aos operadores que os comercializam. O regime 

legal de fixação de preços dos medicamentos de uso humano atua, já por si, como medida regulatória de 

controlo de despesa restringindo, em larga medida, a liberdade económica dos operadores de MGSBS, e 

consequentemente, as margens de lucro obtidas. Além disso, os medicamentos genéricos e biossimilares 

assentam num princípio de eficiência no lado dos custos sendo responsáveis por uma diminuição significativa 

do preço dos medicamentos de referência. Note-se igualmente o impacto decorrente do próprio regime de 

contratação pública, no âmbito do qual é recorrente o recurso ao critério de adjudicação com base no preço 

mais baixo. 

Tudo isto converge para a ausência de qualquer razão atendível para a incidência dos MGSBS à CEIF. Na 

verdade, não existe, no caso dos MGSBS e das empresas titulares das respetivas autorizações de introdução 

no mercado proveitos/lucros extraordinários que justifiquem uma (extraordinária) contribuição para a 

sustentabilidade do SNS em acréscimo daquela que naturalmente proporcionam ao sistema. 

 

A violação pela CEIF do princípio constitucional da igualdade 
 

O regime jurídico aprovado para a CEIF determina que: 

− Aos medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos e não incluídos em grupos 

homogéneos com autorização de introdução no mercado concedida há 15 ou mais anos e cujo preço 

seja inferior a 10,00 EUR, seja aplicada uma taxa de 2,5% sobre o total de vendas e aos restantes 

medicamentos comparticipados uma taxa de 10,4%. 

− Aos medicamentos sujeitos a receita médica restrita, bem como aqueles que disponham de 

autorização de utilização excecional ou de autorização excecional ou sejam destinados a consumo em 

meio hospitalar, seja aplicada uma taxa de 14,3% sobre o total de vendas. 

 

Assim, para os medicamentos comparticipados (medicamentos dispensados em regime de ambulatório), o 

legislador considerou as especificidades dos MGSBS por oposição às dos medicamentos inovadores, 

estabelecendo, em conformidade, uma diferenciação entre as taxas aplicadas aos MGSBS (2,5%) e aos 

produtos inovadores (10,4%). Porém, o mesmo não sucedeu no que concerne aos medicamentos sujeitos a 

receita médica restrita ou àqueles que disponham de autorização de utilização excecional ou de autorização 

excecional ou sejam destinados a consumo em meio hospitalar. Sobre estes últimos, o legislador fixou, 
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independentemente de serem medicamentos inovadores, similares ou MG, biológicos ou biossimilares, uma 

taxa única de 14,3% sobre o total de vendas. 

Em resultado, as empresas que comercializam MGSBS são negativamente afetadas, senão mesmo 

discriminadas, na medida em que, apesar da realidade dos preços e das margens de comercialização entre uns 

e outros ser absolutamente incomparável (em meio hospitalar a diferença entre preço médio de produtos off-

patent e inovadores é de -91%5), a taxa da CEIF é comum. Já antes da pandemia COVID-19 a aplicação da CEIF, 

particularmente na taxa de 14,3%, conduzia à inviabilidade financeira de muitos MGSBS com aumento da 

escassez de medicamentos. 

 

 

A garantia do Acesso e da Sustentabilidade: resiliência da cadeia de fornecimento 
 

No momento atual de forte contração da economia mundial e de redução da capacidade económica das 

famílias, o papel dos MGSBS é fundamental para o acesso dos cidadãos à saúde e para a sustentabilidade do 

SNS dando cumprimento a um dos direitos fundamentais dos cidadãos na proteção da Saúde. 

A aposta no reforço da resiliência da capacidade de produção não pode ser apenas compromisso da IF. Urge 

que o Estado implemente uma política fiscal que assegure a viabilidade da indústria de MGSBS para também, 

assim, viabilizar a sustentabilidade do SNS. 

A revogação da CEIF aplicada aos medicamentos genéricos, similares e biossimilares, ou no limite a sua 

suspensão, com efeitos na Lei do Orçamento Retificativo do Estado para 2020 é urgente pela Saúde de todos 

os Portugueses. 

 

 

A Direção da APOGEN 

 

 

27 de maio de 2020 

 
 
 
 
 
 

Sobre a APOGEN 
___________________________________________________________________________________________________________ 
A APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares – representa as empresas de medicamentos genéricos 
e Biossimilares em Portugal. 
A APOGEN tem como missão divulgar os conceitos de medicamento genérico e medicamento biossimilar contribuindo ativamente 
para a sustentabilidade e preservação do SNS, enquanto promove o acesso dos doentes portugueses a medicamentos de elevada 
qualidade, com poupanças significativas. 
Os medicamentos genéricos e Biossimilares desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de um sistema de saúde 
sustentável ao proporcionarem melhores resultados em saúde e uma maior eficiência dos cuidados de saúde ao serviço dos doentes. 

 
5 Fonte: dados IQVIA janeiro 2020 trabalhados pela Comissão Técnica de Medicamentos Hospitalares da APOGEN 


