
Crise trava investigação farmacêutica
¦ No 9^ Congresso Mundial de
Farmacêutica que ontem se ini-
ciou, em Lisboa, o representante
nacional no encontro, João Pin-
to, expressou a necessidade das

políticas de austeridade termi-
narem na área da investigação
para não ser comprometido o

trabalho desenvolvido em 40
anos. "Este esforço permitiu que
Portugal integre os melhores
entre os países produtores de
medicamentos ", frisou o prof es -
sor da Universidade de Lisboa.

Por sua vez, o secretário de
Estado da Saúde, Manuel Ferrei-
ra Teixeira, revelou que "a in-
dústria do medicamento expor -
tou, em 2013, mais de mil mi-
lhões de euros. Um resultado
nunca visto" O aumento da pro-
dução é explicado, em parte,
pela investigação, sustentou o

governante. Os trabalhos, que
reúnem i3OO.congressistas de 57

países, terminam na próxima
quinta -feira (mais informação
napágina47).BJ.s.Manuel Ferreira Teixeira
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sobre investigação e vendas no setor do medicamento

"Os preços têm
sido esmagados"
Correio da Manhã -A
investigação na área
do medicamento en-
frenta cortes devido à
austeridade?
João Pinto -Há uma

contenção de verbas.
As universidades, ins-

titutos e as empresas
têm feito um esforço
brutal na otimização dos seus re-

cursos. Mas, obviamente, come-

ça a ter um efeito negativo sobre

o desenvolvimento que temos

tido nos últimos anos.
- A indústria do medicamento

exportou mais de mil milhões
de euros em 2013. Como prevê

que seja 2014?
- Sem querer fazer futurologia, a

tendência será para estabilizar

ou aumentar. As empresas far-

macêuticas, estando num setor

altamente regulamen-
tado, têm auditorias
constantes de entida-
des de saúde interna-

cionais dos países

para onde exportam e,

consequentemente,

penso que as empre-
sas adquiriram com-

petências muito signi-
ficativas.
- É recorrente, contudo, verifi-

car-se falta de medicamentos
nas farmácias...
- Os preços têm sido em alguns
casos esmagados, pelo que isso

terá algum impacto sobre a pro-

dução de alguns medicamentos.
Particularmente aqueles que têm

preços mais baixos, referentes a

substâncias ativas já velhinhas,

mas que têm grande importância

(maisinf.napág.l7). ¦


