
Agenda do valor
em saúde deve
incluir farmácias

Ana Paula Martins defende um modelo de pagamento baseado nos resultados.

Paulo Cleto Duarte, presidente da ANF, diz que
a experimentação do modelo de cuidados de
saúde baseados em valor deveria alargar-se
às farmácias e ao contexto de ambulatório.
O modelo de pagamento baseado

em resultados, apesar de impor-
tante, deve ser apenas utilizado nos

casos em que se justifica e não ser
visto como um modelo de utiliza-

ção universal, argumenta Hélder
Mota Filipe, professor daFaculda-
de de Farmácia da Universidade
de Lisboa, ex-vice-presidente do

Infarmed, que faz parte da Coor-

denação Nacional para a Estraté-

gia Nacional do Medicamento e

Produtos de Saúde.

Hélder Mota Filipe parte do

pressuposto de que os sistemas de

saúde, sobretudo o SNS, devem ga-
rantir que "os doentes têm acesso

aos tratamentosmais adequados à

sua condição e de acordo com o es-

tado da arte". Quando há alterna-
tivas terapêuticas deve ser tratado
com aque "tenha demonstrado ser

mais custo-efetiva" e que quando
isso é possível deve-se utilizar o
modelo de pagamentobaseado nos
resultados obtidos no doente.

O modelo de pagamentobasea-
do em resultados pode ter um im-

pacto positivoparatodoocircuito,
desde aindústriafarmacêutica, dis-

tribuição até aos sistemas de saú-

de, considera Hélder Mota Filipe.
Acrescenta que "aumenta a trans-

parência relativamente ao valor do

medicamento, também por com-

paração com as alternativas, e per-
mitirá utilizar em cada momento a

alternativa mais custo-efetiva".



Modelos mistos
Ana Paula Martins, bastonária da
Ordem dos Farmacêuticos defen-
de tanto o modelo de pagamento
baseado nos resultados para o

doente como os modelos mistos
(resultados e produção). Diz que
estes pod cri am ter a vantagem de

propiciar "um melhor planeamen-
to das políticas de saúde a mé-
dio/longo prazo, independente-
mente dos ciclos políticos", desde

que "alavancados em modelos de

objetivos e de financiamento/con-
tratualizaçãoplurianuais realistas,
alinhando o financiamento com as

necessidades dos utentes".
Estes modelos implicam, na

opinião de Ana Paula Martins,
"uma maior autonomia, responsa-
bilização do prestador de cuidados
de saúde,monitorizaçãodas verbas

disponibilizadas e avaliação da ges-
tão via indicadores de desempenho

globais e "metas". Além disso, re-

querem "a promoção da obtenção
de dados fidedignos, incluindo de
vida real e que se considerem mo-
dalidades como a partilha de risco

e, naturalmente, a avaliação contí-
nua do modelo de acesso às tecno-

logias de saúde, promovendo o

cumprimentodosprazosestabele-
cidoseatransparência na avaliação
dastecnologias",resumeabastoná-
ria da Ordem dos Farmacêuticos.

Inovação dos medicamentos
No I.° semestre de 2019 foram

aprovados para utilização e finan-
ciamento pelo SNS 37 medica-
mentos inovadores, novas substân-

cias ou novas indicações, face aos
15 aprovados no mesmo período
do ano passado.

Segundo os últimos dados que
a Ordem dos Farmacêuticos dis-

põe, em média, "o tempo entre a

autorização de introdução no mer-
cado (AlM),processode avaliação
e o acesso ao mercado é variável

nos vários países, sendo que Por-

tugal, em média, demora cerca 21

meses", refere Ana Paula Martins.
Mas, para Hélder Mota Filipe

"mais importante do que o núme-
ro e tipo de decisão, em cada ano,
é garantir que sistema implemen-
tado permite dar acesso aos doen-
tes amedicamentos de que eles ne-
cessitam ao menor custo possível

para o SNS e para o doente".
Por sua vez, Paulo Cleto Duar-

te, presidente da Associação Na-
cional de Farmácias, assinala que
há um "um viés na introdução da

inovação terapêutica no pressu-
posto errado de que ao colocar al-

guns medicamentos inovadores

apenas nos hospitais está a contro-
lar melhor os custos". Dá como

exemplo a experiência nos antir-
retrovíricos, com "o aumento do

acesso e da satisfação dos doentes,
com redução de custos de desloca-

ções e de tempo necessário para
ter os seus medicamentos". ¦
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O tempo entre a
autorização de
introdução no
mercado (AIM),
processo de
avaliação e o acesso
ao mercado é
variável nos vários
países, sendo que
Portugal, em média,
demora cerca 21
meses
ANA PAULA MARTINS
Bastonária da Ordem dos

Framacêuticos

99


