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Medicamentos Genéricos Mais Acessíveis Reduzem
Custos e Aumentam o Acesso aos Medicamentos
Os medicamentos
genéricos são
frequentemente
responsáveis por cerca
de 50% do total de

Em média, na União Europeia, os genéricos são
vendidos a um preço entre 20% a 90% inferior ao
medicamento de referência. Esta margem varia
consideravelmente em toda a Europa devido às
diferenças nos sistemas de atribuição de preços e
comparticipação dos vários países e à variação de
preços dos medicamentos de referência.
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Uma Poupança Real com os
Medicamentos Genéricos

dispensados, mas
correspondem apenas a



Os preços dos medicamentos na Suécia diminuíram
15% após a introdução dos genéricos em 2002,
resultando numa poupança estimada em 7 mil milhões
de coroas suecas, o que equivale a cerca de 760
milhões de dólares.1



Um estudo do governo francês sobre os cinco
principais mercados farmacêuticos na Europa revelou
que os países com maior taxa de penetração de
genéricos apresentam despesas mais baixas com
medicamentos.2



O fundo de seguro de saúde suíço – santésuiss –
calcula que o país poderia poupar mais de 114
milhões de euros com a substituição dos
medicamentos de referência pelo seu equivalente
genérico mais caro.3

um quinto das despesas
com medicamentos.

Em países como a Holanda, o Reino Unido e a
Suécia, os genéricos são responsáveis por metade do
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Tornamos os medicamentos mais acessíveis
Fonte: EGA Generics – European Generic Medicines Association
www.egagenerics.com
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Leuven, o Professor Dr. Steven Simoens realça:
"Os medicamentos genéricos garantem uma enorme poupança aos
prestadores de cuidados de saúde e estimulam a inovação. No entanto, a
UE não está a maximizar todo o seu potencial em medicamentos genéricos.
É possível alcançar uma poupança na ordem dos 27% a 48% se forem
adoptadas as medidas adequadas nos países da UE."4

Na Europa, muitos decisores compreenderam este facto e começam já a implementar medidas no
sentido de promover a utilização de medicamentos genéricos. Por conseguinte, a indústria europeia
de medicamentos genéricos está a tornar-se rapidamente no principal fornecedor de medicamentos
na UE. No entanto, é possível fazer muito mais para promover o uso alargado dos medicamentos
genéricos de modo a garantir a sustentabilidade dos cuidados de saúde na Europa.

Sete Recomendações Políticas

4

Para Reduzir as Despesas com Medicamentos
1. Introduzir uma política coerente em termos de medicamentos genéricos.
2. Permitir uma maior liberdade na fixação dos preços dos medicamentos genéricos e incentivar a concorrência ao nível de preços.
3. Divulgar informações sobre os diferenciais de preços aos médicos, farmacêuticos e doentes.
4. Aumentar a confiança dos médicos, farmacêuticos e doentes em relação aos medicamentos genéricos.
5. Dar incentivos aos médicos para que estes prescrevam medicamentos genéricos.
6. Eliminar os desincentivos financeiros para os farmacêuticos dispensarem medicamentos genéricos.
7. Dar incentivos aos doentes para promover a solicitação de medicamentos genéricos.
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