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¦ novação disruptiva é

"aquela que permite
tornar bens e serviços
complexos e caros em
bens e serviços simples
e baratos". Marta Temi-
do, presidente da pre-
sidente da Associação

* Portuguesa de Adminis-
tradores Hospitalares, põe os pontos
nos is mal lhe é dada a palavra. A
plateia, que assistiu à conferência
Expresso do Meio-Dia, no Pestana
Palace Hotel, em Lisboa, anui em
concordância com a definição do
conceito que deu o mote ao debate:
"Inovação Disruptiva em Saúde: é

possível?" Para a gestora hospitalar,
só tem interesse se "tiver impacto na
vida das pessoas, se houver acesso à
inovação".

João Gonçalves, investigador do
Instituto de Medicina Molecular, está

ligado à inovação nos medicamentos
"há vinte anos" e sublinha o inves-
timento "elevado" que a indústria
farmacêutica tem vindo a fazer, que
inclui uma série de experiências fa-
lhadas, para que, no final, fiquem
apenas uns quantos produtos com
potencial para chegar ao mercado.

E dá o exemplo dos fármacos bios-
similares (os genéricos dos medica-
mentos biológicos) como um caso de

inovação e garante que a indústria
está no caminho de encontrar novas
soluções que rompam o mercado.
Como a cura da hepatite C (ver se-
gundo texto), uma realidade que é

cada vez mais associada à descoberta
de novas terapêuticas contra o HIV.

O próprio modelo de investigação e
desenvolvimento de um medicamen-
to também está a mudar. Cada vez
mais as grandes multinacionais com-
pram empresas spin-off, nascidas,
sobretudo, no meio universitário,
que descobriram moléculas com po-
tencial de virem a ser medicamentos
inovadores. As grandes companhias
assumem o resto do processo de in-
vestigação, nomeadamente os en-
saios clínicos, uma fase que consome
muitos recursos.

Além disso, acrescenta João Gon-
çalves, é cada vez maior a colabora-
ção entre laboratórios concorrentes,
deixando para trás o grande secretis-
mo que sempre envolveu estes pro-
cessos. Pedro Gonçalves, secretário
de Estado da Inovação, Investimento
e Competitividade, frisa que "estes

processos são cada vez mais abertos
e envolvem universidades e centros
de biotecnologia, além de compa-
nhias spin-off. Na opinião do go-
vernante, há uma área em que devia
ser investido mais e que iria atrair
inovação para Portugal: os ensai-
os clínicos podem ser potenciados,
alterando o atual enquadramento

legal e burocracias associadas a estes

processos e que retiram competitivi-
dade ao país.

Quem paga
o preço?

Porém, no que toca a medicamen-
tos, impõe-se a questão do preço. A
inovação tem de ser remunerada,
pois é esse o negócio dos laborató-
rios. A negociação de preços com
os governos não é pacífica, como no
caso recente da hepatite C. O obje-
tivo final é encontrar o preço justo

para todos — Estado, farmacêuticas
e doentes —

, uma equação difícil de
resolver. E também aqui, no sector
dos medicamentos, só há inovação
disruptiva quando se reduz a despesa
e se aumenta o acesso.

Alexandre Lourenço, vogal do
conselho diretivo da Administração
Central do Sistema de Saúde (ACSS),
explica que a inovação disruptiva na
Saúde não se circunscreve aos fár-
macos. A organização do sistema de
Saúde e a forma como se prestam os
cuidados são também campos férteis
para a inovação disruptiva. Dá como
exemplo as Unidades Locais de Saú-
de e as Unidades de Saúde Familia-
res, que vieram mudar a prestação de
cuidados de Saúde.

Aliás, as iniciativas portuguesas
têm merecido o reconhecimento in-
ternacional. "O Sistema Integrado



de Gestão de Inscritos para Cirur-
gia teve nota positiva por parte da
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, já que
permitiu reduzir os tempos de espera
de nove a doze meses para três me-
ses", garante Alexandre Lourenço.

Outro passo que deveria ser dado,
na opinião de Alexandre Lourenço, é
no sentido da descentralização da or-
ganização do trabalho dos médicos.
"Temos de permitir a estes profis-
sionais que tenham um dinamismo
próprio, pois só assim vai ocorrer a
inovação", considera o responsável
da ACSS, acrescentando: "Temos de

prestar cuidados de forma diferen-
te, os hospitais têm um peso social
muito grande, mas a verdade é que
há uma passagem da prestação de
cuidados para a comunidade. Esta-
mos a evoluir, no futuro, as coisas
serão diferentes de certeza e, por
isso, temos de dar abertura aos pro-
fissionais para encontrarem novos
sistemas".

Menos medicina
defensiva

As unidades de Saúde locais e familia-
res são acarinhadas por Maria Antónia
Almeida Santos, deputada e presiden-
te da Comissão Parlamentar da Saúde.
"Este modelo devia continuar a ser
seguido e, como estamos numa fase
de reforma, confio que vão dar gás às

unidades". Por outro lado, a deputada
também considera que "há que mudar
o paradigma da medicina defensiva",
pois um menor gasto com exames per-
mitiria "investir em inovação".

Aliás, Fernando Ramalho, profes-
sor da Faculdade de Medicina de
Lisboa e responsável pela Unidade
de Hepatologia do Hospital Santa
Maria, foi quem lançou esta questão.
"As novas tecnologias contribuíram
para que os médicos deixassem de
utilizar o raciocínio", considera o

clínico, e acrescenta outro fator que
também ajuda a aumentar a despe-
sa com meios complementares de
diagnóstico: "Nos centros de Saúde
há pouco tempo para cada doente e,
assim, prescrevem-se mais exames".
Reduzir estes custos "permitiria ca-
nalizar a poupança para comprar
medicamentos inovadores", nomea-
damente para a hepatite C, uma das

grandes preocupações de Fernando

Ramalho, que há mais de 30 anos
está ligado às hepatites víricas.
assantos@expresso.impresa.pt

"Há bons exemplos
de inovação
na indústria
farmacêutica
nacional. Espero
que grande parte da
inovação produzida
em Portugal seja
para o mercado
internacional"
Pedro Gonçalves
Secretário de Estado da Inovação,
Investimento e Competitividade

"A negociação
do preço dos
medicamentos
inovadores deve ser
centralizada, porque
o todo tem mais
força do que a parte.
As administrações

devem concentrar-se
na gestão"
Marta Temido
Presidente da Associação Portuguesa de

Administradores Hospitalares

"Quem tem a
decisão na mão não
pode olhar para
o custo imediato
(de uma terapia
inovadora). Há
ganhos de Saúde e
menor despesa no
futuro que devem
ser tidos em conta"
Fernando Ramalho

Médico, responsável pela Unidade de

Hepatologia do Hospital Santa Maria



Cura para
a hepatite
Cgera
polémica

Médico especialista em
doença hepática estima
que novo fármaco vai
ajudar a reduzir €736
milhões nos gastos
com tratamentos
Há "necessidade imediata de
tratar 1600 doentes sob pena
de evolução para cirrose, can-
cro do fígado, transplante
e morte", garante Fernando
Ramalho, médico responsável
pela Unidade de Hepatologia

do Hospital Santa Maria.
O clínico adianta que se ti-

vermos "uma política imediata
para tratar com novos fárma-
cos poderemos salvar mais de
8500 vidas até 2030". As con-
tas do médico sustentam que,
nesse ano, "poderão ser evita-
dos 458 transplantes hepáticos
e 8256 mortes prematuras". E
estima também "uma redução
de €736 milhões nos custos re-
lacionados com esta doença".
Um destes medicamentos já

foi aprovado pelas autoridades
europeias, aguarda por auto-
rização do Infarmed e "cura
mais de 90% de todos os tipos
de vírus da hepatite C. É uma
mudança de paradigma".

Fernando Ramalho defende
que é prejudicial para o Serviço
Nacional de Saúde "atrasar"
a decisão da utilização de no-
vos fármacos, porque "não é

possível manter a utilização de
medicamentos com múltiplos
efeitos adversos e responsáveis

pelo abandono do tratamento
em muitos doentes".

Porém, nos EUA, o custo ele-
vado da droga que está para ser
aprovada pelo Infarmed tem
dado que falar. Cada compri-
mido é vendido pela empresa
farmacêutica por 1000 dólares
(cerca de €724), sendo que o
tratamento pode durar entre 12

e 24 semanas (nos casos mais
agressivos), com custos globais
de 84 mil dólares (€6l mil) e



168 mil dólares (€122 mil), res-

petivamente.
"Nos EUA está a ser discutido

o preço deste fármaco porque é
considerado excessivo", refere
Alexandre Lourenço, vogal da
direção da Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde.

"A negociação de preços com
a indústria farmacêutica é feita
há muito tempo e já se conse-
guiu reduzir €600 milhões, por
ano, na despesa com medica-
mentos, o que mostra que exis-
tiam rendas excessivas para a
indústria." Para o responsável,
o Estado não pode "ficar re-
fém" da pressão dos laborató-
rios e sustenta também que a
negociação de preços "não tem
que ser pública".

"A inovação
disruptiva é mais
precisa do que
nunca, porque
resolve dilemas que
estamos a enfrentar
enquanto país
intervencionado. Há
um retrocesso no
acesso à Saúde"
Maria Antónia Almeida Santos

Deputada e presidente da Comissão
Parlamentar de Saúde



"Hoje procuram-se
novas soluções
tecnológicas junto
do médico e do
doente.
E há também uma
colaboração para a
inovação com outras
áreas, como
a nanotecnologia"
João Gonçalves
l investigador do l instituto de Med ici na
Molecular

"Um dos fatores
de maior pressão
sobre o Serviço
Nacional de Saúde
é a inovação
tecnológica. Os
Estados não podem
ser chantageados,
os preços tem de
ser negociados"
Alexandre Lourenço
Direção da Administração Central
do Sistema de Saúde


