COMUNICADO DE IMPRENSA

Medicamentos Inovadores
Portugueses com maior acessibilidade
às mais recentes terapêuticas
Num contexto de importantes desenvolvimentos clínicos que introduzem desafios ao sistema de
saúde, o acesso a novos medicamentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou de modo
significativo, com mais de 150 novos medicamentos introduzidos entre 2016 e 2018.
O INFARMED, I.P. (Infarmed) concluiu, até ao final do passado mês de outubro, a avaliação de
financiamento pelo SNS a 384 processos de medicamentos. Destas avaliações, destacamos a
introdução no arsenal terapêutico português de 65 novos medicamentos.
A maior parte dos medicamentos inovadores financiados são de uso hospitalar, com particular
enfoque para o tratamento de doenças oncológicas, anti-infeciosos e doenças cardiovasculares.
Comparativamente ao período homólogo, assinala-se um aumento significativo na conclusão de
Novas DCIi/Novas Indicações Terapêuticas, para 104 em 2019. Foram ainda concluídos 179
processos de medicamentos genéricos e de 87 novas apresentações de moléculas já presentes no
mercado.
Destacamos ainda a evolução do número de processos de medicamentos biossimilares concluídos,
11 em 2019.
De salientar igualmente o esforço do Infarmed no sentido de assegurar o acesso atempado aos
novos medicamentos. Os processos submetidos após 07/09/2017, data em que ocorreu uma
alteração legislativa do SiNATS, incluindo nos prazos de avaliação, tiveram um prazo de conclusão
médio de 241 dias. Os tempos de conclusão estão associados quer à exigência científica na avaliação
farmacoterapêutica e farmacoeconómica, quer à necessidade de obter as melhores condições de
financiamento para o SNS através de processos de negociação, por vezes complexos, mas
necessários para assegurar a sustentabilidade do SNS.
Salienta-se, contudo, que durante o período de avaliação dos medicamentos é possível aceder aos
mesmos, nos casos legalmente previstos, através de autorizações excecionais (AUE), tendo-se
registado um tempo médio de decisão pelo Infarmed de oito dias úteis.
É também de destacar a aprovação de mais de uma centena de medicamentos genéricos e
biossimilares, com um tempo médio de conclusão de 25 dias, para os processos submetidos após
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07/09/2017, possibilitando a utentes e SNS poupanças significativas nos encargos com
medicamentos, assim como uma maior acessibilidade, expressa pelo aumento da utilização.
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