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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Os Medicamentos Genéricos Garantem Cuidados de
Saúde Sustentáveis a uma População Envelhecida
À medida que a população europeia envelhece e a
procura de cuidados de saúde aumenta, os governos
enfrentam um cenário alarmante de rápido aumento
dos custos com a saúde.

Na União Europeia, até

Segundo estudos da Comissão para a Política

2030, por cada idoso

derivados das populações envelhecidas", o número

haverá pouco mais de
dois cidadãos em idade

Económica da UE sobre os "desafios orçamentais
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de cidadãos em idade activa que contribui para a
segurança

social

está

a

diminuir

rapidamente,

enquanto o número de cidadãos idosos está a
aumentar. Prevê-se que, até 2030, por cada idoso na

activa em vez dos
actuais quatro.

UE haverá pouco mais de dois cidadãos em idade
activa, contrariamente aos actuais quatro.
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População em
idade activa

Emprego

Idosos

Este aumento do número de beneficiários de
cuidados de saúde públicos, e a diminuição do
número de contribuintes estão ligados ao facto dos
cidadãos com mais de 65 anos corresponderem entre
30% a 40% do total de despesas com cuidados de
saúde – muito mais do que qualquer outro grupo
etário.

Tornando os medicamentos acessíveis
Fonte: EGA Generics – European Generic Medicines Association
www.egagenerics.com
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"...as despesas por pessoa aumentam com a idade,
sendo particularmente elevadas nos grupos com
idades mais avançadas..."

Os medicamentos genéricos equivalentes em termos
terapêuticos

cumprem

as

mesmas

normas

de

segurança, qualidade e eficácia que os respectivos
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medicamentos de referência, mas com um preço
O relatório alerta os decisores da UE de que as

competitivo.

despesas públicas com os cuidados de saúde irão
aumentar entre 4% a 8% do PIB nas próximas
décadas, e insiste "...que o impacto orçamental do
envelhecimento é significativo, tornando difícil aos
Estados-membros o cumprimento das obrigações
orçamentais impostas pela UEM."
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O aumento da utilização de medicamentos genéricos
desempenha um papel crucial para a solução deste
problema: os genéricos oferecem um tratamento com
menor

custo

para

as

doenças

crónicas

que

normalmente afectam os cidadãos mais velhos.

1

Economic Policy Commitee (EPC), "Budgetary challenges posed
by ageing populations: the impact on public spending on
pensions, health and long-term care for the elderly and possible
indicators of the long-term sustainability of public finances",
Bruxelas, 24 de Outubro de 2001 (EPC/ECFIN/630-EN final).
Disponível on-line:
ec.europa.eu/economy_finance/epc/documents/summary_en.pdf
2
EPC, págs. 3-4.
3
EPC, págs. 8-9.
4
EPC, págs. 8-9.

Despesas Médias por pessoa enquanto
quota do PIB per capita (%)

Despesas Médias em Cuidados de Saúde na UE Por Pessoa,
por Grupo Etário4

Grupos Etários

