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 Seminário “O Valor dos Medicamentos Genéricos” 

 

 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS PERMITEM POUPANÇA DE 100 MIL 
MILHÕES DE EUROS POR ANO A PAÍSES EUROPEUS  

 
Medicamentos genéricos permitiram duplicar o número de doentes tratados na Europa 

 

 

Lisboa, 28 de setembro de 2016 – Sem o uso de medicamentos genéricos, os países 
europeus gastariam mais cem mil milhões de euros por ano no tratamento de doentes. 
Esta é uma das conclusões do estudo “O papel dos medicamentos genéricos na 
sustentabilidade dos sistemas de saúde: uma perspetiva europeia” hoje apresentado 
em Portugal no decorrer do seminário “O Valor dos Medicamentos Genéricos”, 
organizado pela APOGEN – Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e 
Biossimilares. 
 

O estudo, levado a cabo pela consultora IMS Institute for Healthcare Informatics, conclui 
que, em 2050, a população europeia com mais de 65 anos vai aumentar de 129 para 191 
milhões, com o consequente aumento da incidência de doenças crónicas, e o 
correspondente impacto na despesa dos Estados com a saúde. Os medicamentos 
genéricos, possibilitaram que, entre 2005 e 2014 os países europeus duplicassem o 
número de doentes tratados, tendo mantido o mesmo orçamento.  
 
Do estudo “Valor dos Medicamentos Genéricos – Estudo de Economia da Saúde”, 
realizado pelo IGES Institut para a Medicines for Europe, também apresentado, conclui-
se ainda que, com a utilização de medicamentos genéricos, é possível, tratar um número 
consideravelmente maior de doentes que sofrem de hipertensão mantendo os mesmos 

níveis de despesa; tratar o mesmo número de doentes com cancro da mama com níveis 
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inferiores de despesa e tratar mais doentes que sofrem de depressão, com um ligeiro 
aumento na despesa.  
 

O seminário contou com a presença de especialistas nacionais e internacionais como 
Adrian van den Hoven, diretor geral da Medicines for Europe, António Vaz Carneiro, 
Professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e Diretor do CEMBE, Carlos Gouveia Pinto, 
professor associado do ISEG, Hélder Mota Filipe, vogal do Conselho Diretivo do 
INFARMED, I.P ou Paulo Lilaia, presidente da APOGEN. 
 

“A APOGEN tem como missão divulgar os conceitos de medicamento genérico e 
medicamento biossimilar, contribuindo ativamente para o desenvolvimento deste 
segmento de mercado em Portugal, tornando os medicamentos mais acessíveis, num 
sistema de saúde sustentável” refere Paulo Lilaia, presidente da associação. “A 
apresentação destes dois estudos permite concluir, que os medicamentos genéricos 
trazem grandes benefícios para os doentes e para os Estados europeus, ao aumentarem 
o acesso dos doentes aos tratamentos e simultaneamente diminuírem a despesa dos 
Estados com Medicamentos”.  
 
 
Adrian van den Hoven, diretor geral da Medicines for Europe, sublinha que “o estudo do 
IMS confirma os esforços dos fabricantes de medicamentos genéricos para investir de 
modo a permitir maior acesso aos doentes e maior sustentabilidade ao mercado 
farmacêutico, em Portugal e em toda a Europa. Nos últimos dez anos, os medicamentos 
genéricos aumentaram em mais de 100 por cento o acesso a medicamentos em sete 
áreas terapêuticas chave, sem aumentar o custo dos tratamentos. Milhões de doentes 
europeus beneficiaram de melhor acesso a terapias, tratando doenças como diabetes, 
cancro ou doenças cardiovasculares”. 
 
 

De notar ainda que a indústria dos medicamentos genéricos emprega mais de 160 mil 
pessoas na Europa e que os medicamentos genéricos representam já, hoje, 56 por cento 
dos medicamentos prescritos na Europa.  
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