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DiferentesPerspectivas daDoençaCrónicaConferência

“A inovação permitiu
reduzir a mortalidade
prematura em 25%”
Hermínia Saraiva
herminia.saraiva@economico.pt

Doenças que até há pouco tempo
eram mortais, são agora doenças
crónicas. E a inovação tem um
papel fundamental no aumento
da esperança média de vida dos
doentes crónicos, diz Frank Li-
chtenberg. O especialista em
EconomiadaSaúdeeumdosora-
dores da XI Conferência da In-
dústria Farmacêutica, promovida
pela MSD e o Diário Económico,
garante queos custos da inovação
podemfacilmente traduzir-seem
poupançasparao sistema.

Há um crescente aumento da in-
cidência das doenças crónicas a
nível mundial. Que impacto terá
esta tendência a nível económi-
co, não apenas para os sistemas
de saúde, mas para a economia
comoumtodo?
Com a crescente prevalência de
doenças crónicas haverá uma
tendência para o aumento das
despesas de saúde. Temos assisti-
do, em todoomundo, ao aumen-
to da despesa e isso pode ser um
problema para algumas econo-
mias. No entanto, e num certo
sentido, na medida em que as
economias crescem, as despesas
de saúde são um dos aspectos a
que deveremos dedicar os nossos
recursos.
Isso significa que deveríamos es-
tar a investir eminovação?
Os dados mostram que a inova-
ção tem tido um papel muito im-
portante na redução da mortali-
dade, aumentandoaqualidadede
vida.O investimentona inovação
émuitovalioso.
Um medicamento inovador será
sempre mais eficiente que um
medicamentomais antigo?
Sim. Os medicamentos inovado-
res incorporam avanços científi-
cos epor isso,nogeral, aspessoas

Saúde Entre 2002 e 2010 a mortalidade prematura em Portugal caiu cerca de 25%, uma
evolução que pode não se repetir depois de anos de políticas de austeridade na Saúde.

dução dos custos de hospitaliza-
ção compensa emcerca demeta-
de o custo com medicamentos
[inovadores].
Comoéquesecapturaessevalor?
Comoéque semedeecomoéque
se sabequeéreal?
Comparo diferentes doenças que
afectamPortugal, e outros países,
e épossívelmedir a inovaçãopara
cada doença. O que verificámos é
que nas doenças em que houve
um maior investimento na ino-
vação há uma maior redução da
mortalidade prematura, isto é,
antes dos 70 anos, e uma grande
reduçãonahospitalização.
A que conclusões chegou quanto
à capacidade de Portugal de
adoptara inovação?
Não fiz essa avaliação directa. Em
parte porque os dados que exis-
tem são limitados. O que pude
observar foi quantos medica-
mentos e quando foram regista-
dos em Portugal, e verificamos
que existe umhiato. Se ummedi-
camento for hoje registado em
Portugal, ele não será utilizado de
forma generalizada por vários
anos, qualquer coisa entre os cin-
coeosdezanos.
Porqueéque issoacontece?
Acontece na maioria dos países e
por várias razões. Em primeiro
lugar, há uma aprendizagem por
parte dos médicos. Por outro
lado, os medicamentos inovado-
res sãomais caros e isso funciona
como um inibidor. Além disso,
tendemos a encontrar novos usos
para medicamentos ao longo do
tempo. Há uma indicação tera-
pêutica inicial, quandoomedica-
mento é registado, mas podem
ser descobertas indicações tera-
pêuticas adicionais vários anos
depoisdaprimeiradescoberta.
Portanto, não é apenas uma
questão financeira?
Sim,hávárias razões.
Adicionalmente aos benefícios

para os doentes, há benefícios ao
nível económico?
Numestudoquepubliquei recen-
temente sobreosEUAmostroque
nas doenças emque se gastamais
em termos de inovação houve
uma enorme redução no número
de dias de trabalho perdidos, no
númerodedias emqueaspessoas
são incapazes de ir trabalhar, e o
mesmo acontece com as crianças
que vêem reduzir substancial-
mente o número de dias que fal-
tam à escola. Penso que isso são
benefícios para a sociedade como
um todo, para os empregadores,
para os trabalhadores, as famílias
e que podem ser superiores ao
queécapturadopelosdoentes.
Como é que o custo da inovação
pode conviver com a imposição
constantedecortesdecustos?
Basta olhar para o que aconteceu
até 2004.O que se conclui é que a
mortalidade em 2010 está forte-
mente relacionadacomonúmero
de medicamentos que foram re-
gistados até 2004. Temos visto
uma diminuição do acesso a no-
vos medicamentos desde a crise,
o que significa que os benefícios
serão atrasados, que os pacientes
não vão beneficiar tão cedo dos
novosmedicamentos.
Sevoltardaquia 10anospodeen-
contrar resultados diferentes?
Como um aumento da mortali-
dade?
É possível.Masmais do que o au-
mento da mortalidade, veremos
um abrandamento da taxa de
mortalidadeprematura.As coisas
podem não piorar, mas não vão
melhorar tão rapidamente por-
que assistimos a uma melhoria
rápidaentre2002e2010,emquea
mortalidade prematura caiu em
cercade 25%,oque éumaquebra
muito significativa. É improvável
que se veja uma quebra seme-
lhante se, de facto, o acesso a no-
vosmedicamentos for reduzido.■

Despesa com medicamentos
inovadores é compensada com
redução de internamentos.

Quanto maior for a aposta na
inovação, maiores serão os ga-
nhos para a saúde, com claro
impacto na esperança média de
vida de doentes crónicos e na
diminuição do número de in-
ternamentos. As conclusões fa-
zem parte do estudo “O valor da
inovação farmacêutica para as
doenças crónicas em Portugal,
2002-2010”, desenvolvido por
Frank Lichtenberg, professor de
Gestão da Columbia University
Graduate School of Business, e
apresentado ontem na XI Con-
ferência da Indústria Farma-

ENTREVISTA FRANK LICHTENBERG, Professor de Gestão Columbia University Graduate School of Business

Internamentos

Há uma diminuição
do acesso a novos
medicamentos desde
a crise, o que significa
que os pacientes
não vão beneficiar
tão cedo dos novos
medicamentos.

“

Uma plateia com cerca de 250 pessoas
participou ontem na XI Conferência da
Indústria Farmacêutica que se realizou
no Salão Nobre do Hotel Ritz, em Lisboa.

que usam medicamentos inova-
dores tendem a estar em melhor
condições de saúde do que pes-
soas que tomam medicamentos
mais antigos para a mesma con-
diçãoclínica.
Isso implica um aumento da des-
pesa. Como sabemos se o custo se
traduz em verdadeiro benefício?
As autoridades de saúde fazem o
que chamamos de avaliação das
tecnologias de saúde para tentar
determinar os benefícios dos no-
vos tratamentos.É importante ter
uma visão mais ampla dos bene-
fícios e dos custos. Por exemplo,
uma nova droga pode ser mais
cara que uma droga mais antiga,
mas pode prevenir a hospitaliza-
ção e essa compensação ao nível
dos custos tem de ser considera-
da. No meu estudo sobre Portu-
gal, cheguei à conclusãoque a re-
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PONTOS CHAVE
● O investimento em inovação tem conse-
quência directa sobre a qualidade de vida
das pessoas, comprova um estudo feito
por Frank Lichtenberg.

● O tratamento das doenças crónicas de
forma multidisciplinar feita pelas Unida-
des de Saúde Familiar em Portugal foi elo-
giado pelo historiador George Weisz.
● Maria do Céu Machado defende a criação

de um gestor do doente no caso das crian-
ças e adolescentes com doenças crónicas.
“Há consultas repetidas, exames repetidos
que seriam evitáveis. Estamos a falar de
muitos dias de falta à escola e ao trabalho”.

O “enorme impacto”
das doenças silenciosas
Fernando Leal da Costa, secretá-
rio de Estado Adjunto do Minis-
tro da Saúde, critica a sociedade
excessivamente medicalizada.

Irina Marcelino
irina.marcelino@economico.pt

O conceito de doenças crónicas
está amudar e tem uma verten-
te ética fundamental, porque se
acredita que o direito à saúde é
inquestionável. “Na faculdade
aprendíamos que havia doenças
agudas, subagudas e crónicas.
Mas hoje o conceito hoje tem
grande impacto para a própria
pessoa, para a sociedade e para
a família”.

As doenças crónicas “silen-
ciosas” adquiriram “uma di-
mensão que não tinham” e um
“enorme impacto” que obriga a
“uma intervenção pré-sinto-
mática dobre a doença e pré-
-patogénica”, acredita Fernan-
do Leal da Costa. Para o secretá-
rio de Estado adjunto do Minis-
tro da Saúde, também elemédi-
co, o tratamento no caso das
doenças crónicas passa pela in-
tervenção no sentido damelho-
ria, o que inclui um trabalho de
prevenção. A prevenção não
pode, no entanto, ser geral.
“Temos de separar grupos de
risco e actuar sobre eles”, de-
fende, lembrando a necessidade
de se actualizar a informação
existente sobre estas doenças.
“Há doenças onde já se mudou
o paradigma. As próprias segu-
radoras querem saber que mu-
danças são estas para poderem
actualizar o seu nível de risco,
algo que o Estado não faz, não
discute o risco do cidadão”.

Leal da Costa defende ainda a
necessidade de se incluir no de-
bate todos os doentes crónicos.
E destaca que para tratar estes
doentes a prevenção é mais im-
portante que a preditividade.
Uma prevenção que passa por
integrar o tema da saúde “em
todas as políticas”, lembrando
assim a teoria “health in all po-
licies”, ou seja, a integração do
tema saúde nas políticas de
áreas tão diversas como a agri-
cultura, a economia ou a admi-
nistração interna, por exemplo.
Ainda sobre a necessidade de
trabalho de prevenção, Leal da
Costa considera que “há uma
nova vaga de medicalização”,
mas que nem tudo “se resolve

apenas com remédios”. Mas é
necessário haver uma inter-
venção “que envolve a cidada-
nia e os decisores políticos no
sentido da mudança de com-
portamentos”.

Sobre o tema da inovação, e
em comentário à intervenção
do director geral da MSD, que
aludiu o facto de a inovação na
industria farmacêutica precisar
de grandes e longos investi-
mentos, Leal da Costa afirmou
que “se as doenças crónicas são
um problema de sobrevivência
económica para o sistema de
saúde, o maior factor de risco é
o custo da inovação”. Reconhe-
cendo o papel “importante” da
indústria, Leal da Costa defen-
deu que esta tem de se adaptar à
capacidade de compra das so-
ciedades. “A indústria não pode
deitar fora omenino com a água
do banho”, afirmou, deixando a
proposta: “Há factores na cons-
tituição [do preço do medica-
mento], incluindo o próprio
marketing, que podem ser di-
minuídos e assim tornar possí-
vel ao Estado comprar estes
medicamentos inovadores”. ■

cêutica, promovida pela MSD e
pelo Diário Económico.

De acordo com o estudo on-
tem apresentado há uma corre-
lação inversa entre o número de
mortes precoces, consideradas
as mortes antes dos 70 ou dos 80
anos, e a entrada denovosmedi-
camentos num período de tem-
po anterior, ou seja, “quanto
maior entrada de inovação, me-
nor a mortalidade precoce”,
conclui Lichtenberg. Assim, os
números mostram que os medi-
camentos registados entre 1996-
-2004 reduziram em 141.300
anos de vida perdidos por doen-
ça antes dos 70 anos e em
192.028 anos de vida perdidos
por doença antes dos 80 anos.Ao

nível dos internamentos, esti-
ma-se que a introdução de me-
dicamentos inovadores tenha
reduzido em cerca de 2% ao ano
o número de hospitalizações por

cada 100.000habitantes.
O autor do estudo aponta

ainda que estas estimativas e a
despesa em 2010 com os medi-
camentos registados nos perío-
dos analisados, o custo por cada
ano de vida ganho é inferior a
6.000 euros, “valor bem infe-
rior aos limiares típicos de cus-
to-eficiência”.

“Ainda que esses medica-
mentos tenham aumentado a
despesa com fármacos, também
reduziram a despesa hospitalar
e o custo por cada ano de vida
ganho foi bastante baixo relati-
vamente aos parâmetros que
são aceites por diversas autori-
dades de saúde”, diz Frank Li-
chtenberg. ■

reduzidos por novos remédios

Paulo Alexandre Coelho

Se as doenças
crónicas são
um problema
de sobrevivência
económica para
o sistema de saúde,
o maior factor
de risco é o custo
da inovação.

“
“Nas doenças
em que se gastamais
em inovação houve
uma enorme redução
no número de dias
de trabalho perdidos”,
afirma Frank
Lichtenberg.



  Tiragem: 14617

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 31,31 cm²

  Corte: 3 de 6ID: 59787279 19-06-2015

Conferência Diferentes Perspectivas da Doença Crónica

Saúde mental das
crianças é mal
tratada em Portugal
Irina Marcelino
irina.marcelino@economico.pt

As crianças portuguesas têmmais
alergias, mais asma e doenças
como a de Chron, infecção cróni-
ca dos intestinos que se pensava
queapenasatingiamosadultos.

A asma está à cabeça das
doenças crónicas nas crianças. A
doença terá aumentado na or-
dem dos 20% nos últimos dez
anos, segundoMaria do CéuMa-
chado, pediatra, professora da
Faculdade de Medicina na Uni-
versidade de Lisboa e responsá-
vel pelo serviço de Pediatria do
Hospital de SantaMaria.

O aumento deste tipo de
doenças crónicas é, afirma, “o
preço a pagar por termos umpaís
desenvolvido”. Nos restantes lu-
gares da “tabela” elaborada por
Maria do Céu Machado, que foi
Alta Comissária para a Saúde,
surgem ainda doenças como a
obesidade, que dá origem a pro-
blemascomoadiabetes, adoença
inflamatória intestinal, a doença
pulmonar crónica, a epilepsia e,
ainda, as doenças mentais. “Em
Portugal dá-se muito pouca im-
portância a esta área. Uma crian-
ça ou um adolescente com uma
doença mental vai dar um adulto
com problemas de saúde men-
tal”, considerandoqueestaéuma
área relativamente à qual tem
umagrandepreocupação.

A especialista lembrou a pro-
pósito o caso da Islândia, que em
plena crise lançou um programa
de acompanhamento da saúde
mental das suas crianças e ado-
lescentes. “Na altura achei um
exagero,mas agora compreendo.
Essas crianças e adolescentes
eram os filhos damaioria dos ca-
sais que caíramno desemprego”.
Um estudo recente concluiu que
a aposta islandesa resultou. E que
o país conseguiu evitar os efeitos
negativos que a crise podia ter
tidonos seus jovens.

Em Portugal, a forma como se
trataasaúdementaldascriançase
adolescentes não tem compara-
ção. “Não temosumaorganização
de psiquiatria na infância e na
adolescência, como devíamos ter
emPortugal”, considera. Alémda

Automedicação O acesso a ansiolíticos e antidepressivos por crianças e
adolescentes é preocupante, considera Maria do Céu Machado.

falta de profissionais especializa-
dos, há, também, falta de camas
nos hospitais. “Para toda a zona
Sul, de Lisboa e Vale do Tejo, ao
Alentejo e ao Algarve temos dez
camas noHospital deD. Estefânia
para crianças e adolescentes com
problemas de saúde mental”. E
apenas os casos mais graves aca-
bam por ser atendidos. “Ou seja,
os casos ligeiros são recusados.
Masos ligeiroseramosquea longo
prazo podiam ser tratados de for-
ma anão teremproblemas. Se in-
vestíssemos neles teríamos adul-
tos saudáveis”.

Umdosproblemasquedestaca
diz respeito ao acesso a ansiolíti-
cos e antidepressivos. “Não há
nenhum dia na urgência que não
apareça um adolescente que te-
nha tomado 10 ou 15 comprimi-
dos,nãopara se suicidarmaspor-
que está medicado e não aguenta
quando lhe passa o efeito dosme-
dicamentos. O acesso aos medi-
camentos é mais grave do que a
doençamentalemsi”.

Sobre a saúde infantil, Maria
do Céu Machado defendeu que
também a área de cuidados con-
tinuados devia ser acautelada
nesta fase da vida. “Com o au-
mento das doenças crónicas nas
crianças, as camas dos hospitais
são ocupadas por estes doentes,
quando deviam ser tratados em
cuidados continuados”, refere,
lembrando tamémapossibilida-
de de haver cuidados continua-
dos de curta duração “para dar
aos pais destas crianças a opor-
tunidadededescansar”.

Os cuidados de saúde para
crianças deviam também ser
melhorados. “Devia haver um
gestor do doente.Há umproble-
ma com amultiplicação de con-
sultas e de exames em dias dife-
rentes, que resultam em faltas
na escola e no trabalho que po-
diam ser evitadas”.

Maria do Céu Machado de-
fendeu ainda a necessidade de
construção de Centros de Refe-
rência. “Espero que em breve
saiam as regras e que possamos
construir Centros de Referência.
Mas é preciso que estes centros
tenham uma política de RH di-
ferente da actual”. ■

Para toda a zona Sul,
de Lisboa e Vale do
Tejo ao Alentejo e ao
Algarve temos apenas
dez camas para
adolescentes com
problemas de saúde
mental no Hospital de
D. Estefânia. Os casos
ligeiros, que podiam
ser tratados a longo
prazo, são recusados.

Maria do Céu Machado
Directora do Serviço de Pediatria do

Hospital de Santa Maria

“

1 A sessão de abertura contou com o secretário de Estado Fernando Leal da Costa, João Lobo
Antunes, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e ‘chairman’ da conferência, Raul Vaz,
director do Diário Económico, e (de pé) Vítor Virgínia, director geral da MSD Portugal.
2 Henrique Veiga Fernandes, imunologista e investigador do Instituto de Medicina Molecular.
3 Frank Lichtenberg, prof. de Gestão da Columbia University Graduate School of Business.
4 George Weisz, professor de História da Medicina da McGill University do Canadá, com Maria
do Céu Machado, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

1

72

3

INOVAÇÃO NA MSD

6,5 mil milhões
em I&D
A inovação terá contribuído
em 40% para o aumento
da esperança de vida,
defende o director geral
da MSD, Vitor Virgínia. Mas
essa melhoria implicou um
“grande investimento” das
farmacêuticas. “Em 2014
a MSDinvestiu 6,5 mil
milhões de dólares
em I&D”, revela.
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Nova técnica para trabalhar
células estaminais envolveu
investimento de três milhões.

Henrique Veiga Fernandes, in-
vestigador, tem concentrado o
seu trabalho na investigação das
propriedades e valor terapêuti-
co das células estaminais. O
trabalho desenvolvido ao longo
dos últimos anos ganhou agora
forma com a criação da
StemCell2MAX, uma empresa
que nasce depois de um investi-
mento na ordem dos três mi-
lhões de euros e que parte agora
para o mercado à procura de
parceiros para a condução de
ensaios clínicos, revela o coor-
denador do grupo de Imuno-
biologia do Instituto de Medici-
naMolecular (IMM) de Lisboa.

A “SteamCell2MAX é nada
mais, nada menos do que a uti-

lização de factores que são
normalmente usados por neu-
rónios numa expansão que,
qualitativamente, é cerca de
20% superior ao ‘state of the
art’”, explicou ontem Henri-

que Veiga Fernandes, na con-
ferência dedicada à doença
crónica, defendendo que a uti-
lização das células estaminais
será fundamental para a trans-
formação de doenças mortais
em doenças crónicas.

Alertando para a necessidade
da transferência de conheci-
mento da academia para o país,
naquilo que chama “necessida-
de médica e uma urgência eco-
nómica”, Veiga Fernandes diz
que já existem “mecanismos e
extraordinariamente impor-
tantes” para que o conheci-
mento cientifico chegue “ao
país e à Europa”. “Somos finan-
ciados pelo Conselho Europeu
de Investigação, dando umpas-
so à frente e tentando entrar
numa fase potencial de transfe-
rência de conhecimento para o
mercado”, diz. ■ H.S.

Paulo Alexandre Coelho

Como os factores de risco se
transformaram em doença crónica
George Weisz, historiador da
saúde, explica que os sinais de
risco são hoje descobertos muito
mais cedo e tratados como doen-
ça crónica.

Irina Marcelino
irina.marcelino@economico.pt

A resposta política aos proble-
mas da doença crónica apareceu
só no século XX. George Weisz,
historiador da medicina da
McGill University, Québec, sabe
porquê: “Havia uma razão que já
vinha do século XIX. Os pacien-
tes crónicos ocupavam camas
de hospital e faltavam camas
para os doentes agudos. “Os in-
gleses chamavam-lhes ‘bed
blockers’”, afirma o investiga-
dor, que tem lançado várias
obras de investigação sobre o
tema. Por outro lado, “nessa al-
tura a mortalidade estava a des-
cer para a maioria das doenças.
Mas as doenças cardiovascula-
res, a diabetes e o cancro esta-
vamaparentemente a subir”.

O tema das doenças crónicas
começou por ser levantado nos
Estados Unidos, depois no Ca-
nadá e só na segundametade do
século XX na Europa.

O grande impulso na com-
preensão da sociedade sobre as
doenças crónicas aconteceu no
último século. “Procuraram-se
mais doenças crónicas”, surgi-
das porque havia menos doen-
ças infecciosas e agudas, por um

lado, e, por outro, porque se
entendia que toda a gente tinha
direito a ser tratada. Com as no-
vas categorias de doenças sur-
giu então a medicamentaliza-
ção. “Os diabetes de baixo nível
são hoje considerados doenças.
E não eram”, exemplifica. Ao
Diário Económico, depois da
conferência, George Weisz re-
feriu que “o que antes eram
considerados sinais, ou factores
de risco, hoje são doenças e são
tratadas como tal”, sendo que
as próprias farmacêuticas con-
tribuíram para essa mensagem.

O tema da prevenção da
doença é também referido por

George Weisz. Nos programas
públicos da saúde esta passa a
surgir como central durante o
século XX. Surgem campanhas
contra a tuberculose e o cancro,
depois contra o colesterol, a
tensão arterial alta, entre ou-
tros. E também contra os facto-
res entendidos como de risco,
sejam internos, comportamen-
tais ou externos. Com as doen-
ças crónicas, afirma, “criou-se
um corpo comprometido com
comportamentos saudáveis,
auto-monitorização, e com a
descoberta de problemas o
quanto antes”, afirma, lembra-
do que nos Estados Unidos é
aconselhado um ‘check up’ ge-
ral todos os anos.

Por outro lado, a natureza do
tratamento médico também
mudou. E é no início do século
XXI que surge um novo modelo
hoje adaptado por vários países.
O “CCM”, ou “chronic care mo-
del”, que inclui equipas multi-
disciplinares e activas que têm
como objectivo prevenir episó-
dios, reduzir hospitalizações,
apoiar o auto-tratamento quan-
do possível. A equipa de saúde,
constituída por médicos, mas
também técnicos e enfermeiros,
“passa a estar centrada no doen-
te”. Esta é a estratégia seguidano
Québec, afirma, lembrando o
caso português das Unidades de
Saúde Familiares e dos agrupa-
mentos de centros de saúde que
foramcriados emPortugal.■

O que antes eram
considerados sinais,
ou factores de risco,
hoje são doenças e
são tratadas como tal.

George Weisz
Professor de História da Medicina da

McGill University do Canadá

“

SteamCell2MAX procura
parceiros para ensaios clínicos

Henrique Veiga Fernandes
Coordenador do grupo
de Imunobiologia do IMM

“A SteamCell2MAX é a utilização de
factores que são normalmente
usados por neurónios numa expansão
que, qualitativamente, é cerca de
20% superior ao ‘state of the art’”,

4
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1 Aspecto do intervalo
para café.

2 A deputada socialista
Maria de Belém marcou
presença na
conferência.

3 José Mendes Ribeiro,
CEO da Walk’in Clinics.

4 Vítor Virgínia,
director-geral da MSD
Portugal, à conversa
com João Almeida
Lopes, presidente da
Apifarma.

5 Ricardo Miguel e
Miguel Ferreira Mendes,
da MSD, com Nila
Bracim, do Hospital
Professor Fernando
da Fonseca.

6 Óscar Gaspar, director
de assuntos exteriores
da MSD Portugal, com
João Gomes Esteves,
antigo presidente da
Apifarma e actual
presidente da mesa da
assembleia geral da CIP,
e Maria do Céu
Machado, professora da
Faculdade de Medicina
de Lisboa.

7 Raul Vaz, director do
Diário Económico,
durante uma conversa
com o secretário de
Estado Fernando Leal
da Costa.

8 João Pedro
Madureira, da Best
Doctors, numa troca de
impressões com Rita
Roque de Pinho, da
Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira.

1 2

3

4

5

7

8

Paulo Alexandre Coelho

6

Conferência Diferentes Perspectivas da Doença Crónica
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Redução de mortes prematuras pode não se repetir após anos de austeridade, afirmou
Frank Lichtenberg durante a XI Conferência da Indústria Farmacêutica. ➥ P26 A 30

Inovação reduziu
mortalidade prematura
25% em oito anos


