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APOGEN defende impacto positivo deste tipo de medicamentos  

na redução da despesa dos Estados em saúde 

 

MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES POUPAM 33 
MILHÕES DE EUROS A PAÍSES EUROPEUS  

 
 

Lisboa, 24 de maio de 2017 – “O uso de medicamentos biossimilares podem permitir 
aos países europeus uma poupança de 33,4 milhões de euros até 2020”. Esta é uma das 
conclusões hoje apresentadas por Adrian van den Hoven, presidente da Medicines for 
Europe, no seminário “Medicamentos Biossimilares: Mais Acesso, Melhor Acesso”. “O 
uso deste tipo de medicamentos permite ainda aumentar o número de pessoas com 
acesso a tratamentos, dá maior autonomia aos médicos para escolher a melhor opção 
para cada doente e permite uma poupança que pode ser canalizada para investimentos 
noutras áreas da saúde como infraestruturas hospitalares” afirmou ainda Adrian van 
den Hoven no seminário organizado pela APOGEN – Associação Portuguesa de 
Medicamentos Genéricos e Biossimilares.  
 
 
Já Paulo Lilaia, presidente da APOGEN alertou que “em 2020 iremos perder cerca de 
sete milhões de população ativa na Europa e os orçamentos dos Estados para a saúde 
não são suficientes e a despesa em saúde continua em crescimento. Os medicamentos 
biossimilares podem ser peças-chave para ajudar a reverter esta situação”. “Em 2015, 
em Portugal, os medicamentos biológicos valiam 350 milhões de Euros e representavam 
cerca de 34 por cento nos encargos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
de 2008 a 2015, a poupança gerada com medicamentos biossimilares em Portugal, com 
três moléculas foi de 26 milhões de Euros” recordou.  
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O seminário, que contou com a presença de Maria do Céu Machado, presidente do 
Infarmed, centrou-se apresentação do estudo “Payers’ price & market access policies 
supporting a sustainable biosimilar medicines market”, desenvolvido pela consultora 
independente Simon Kucher & Partners Consultants, que analisa em profundidade as 
políticas de acesso ao mercado de Medicamentos Biossimilares em 7 países europeus 
(DE, ES, FR, IT, NO, PL e UK), e o impacto que as mesmas revelam em parâmetros como 
a taxa de utilização de Medicamentos Biossimilares e os encargos dos respetivos 
sistemas de saúde.  
 
O seminário encerrou com o painel de discussão “Políticas de acesso ao mercado para 
um mercado sustentável de medicamentos biossimilares” que contou com as 
participações de Ana Escoval, Presidente do C.A. do Centro Hospitalar de Lisboa Central; 
António Melo Gouveia, Diretor dos Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa, e Hélder Mota Filipe, do Conselho Diretivo do Infarmd, entre 
outros.  
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