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Nota Inicial

O presente documento constitui a versão final do estudo desenvolvido pela Augusto Mateus
& Associados (AM&A) para a CODIPOR - Associação Portuguesa de Identificação e
Codificação de Produtos (GS1 Portugal) acerca dos impactos da adoção de standards globais
na cadeia de valor da saúde em Portugal, procurando estender e adaptar à realidade
portuguesa um estudo de natureza semelhante, mas de âmbito internacional, desenvolvido
pela McKinsey & Company em 2012, intitulado “Strength in unity: the promise of global
standards in healthcare”.
A cadeia de valor dos produtos de saúde tem estado sujeita a uma grande dinâmica ao longo
dos últimos anos, marcada, entre outros aspetos, por rápidos avanços científicos que visam
o desenvolvimento de novas soluções de combate à doença e de promoção da saúde, bem
como a prossecução de políticas conducentes a uma maior cobertura, equidade e qualidade
na prestação de cuidados de saúde. Porém, num quadro de crescimento da procura do “bem”
saúde, a constatação de que a função de produção de cuidados de saúde já se encontra
numa zona de rendimentos marginais decrescentes vem reforçar a necessidade de acautelar
a sustentabilidade dos sistemas de saúde.
A adoção de standards globais na cadeia de saúde passa pela atribuição aos produtos que
nela são produzidos e comercializados (medicamentos e dispositivos médicos) de um
indicador-chave único, inequívoco e mundial, que pode ser codificado numa simbologia de
código de barras ou guardado numa etiqueta bidimensional, ficando associado a uma base
de dados. Sabe-se que, em termos potenciais, a adoção de standards globais e únicos na
área da saúde pode dar um importante contributo para a prossecução da salvaguarda da
qualidade dos cuidados de saúde por via da segurança, assim como para a sustentabilidade
dos sistemas de saúde, por via de ganhos de eficiência. O estudo desenvolvido em 2012 pela
McKinsey & Company procurou demonstrar isso mesmo, aproximando de forma quantitativa
as poupanças que podem ser alcançadas a nível mundial.
O estudo que aqui se apresenta teve o mesmo objetivo no âmbito nacional, procurando
analisar os benefícios potenciais de uma efetiva integração da cadeia de valor da saúde no
nosso país pela via da adoção de uma codificação única compatível com standards globais,
avançando não só com a tipificação dos mesmos como com a sua mensuração, ventilando
estimativas das poupanças potenciais que previsivelmente resultarão para a economia
portuguesa (efeitos “macro”), assim como para cada um dos players da cadeia de valor da
saúde (efeitos “micro”).
Este estudo, muito embora constitua o resultado do esforço sistemático e empenhado de
uma equipa de trabalho nuclear, beneficiou também de inúmeros contributos de pessoas e
entidades que foram ouvidas durante a sua elaboração, quer no âmbito de reuniões
presenciais individuais, quer de eventos coletivos de auscultação e interação (workshops,
focus-group e reuniões conjuntas) e de processos de inquirição, incluindo fabricantes de
produtos de saúde (medicamentos e dispositivos médicos), grossistas, retalhistas, unidades
de saúde, associações representativas dos sectores em estudo, entidades públicas ligadas à
área da saúde e especialistas. O mesmo deve ser dito em relação à entidade que promoveu
o estudo (a CODIPOR/GS1 Portugal), que foi inexcedível. Endereçamos, assim, uma palavra
de agradecimento a todas essas pessoas e entidades que contribuíram ativamente para este
trabalho. Sem eles, não teria sido possível alcançar o resultado final que aqui se apresenta.
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Introdução

Objetivos do estudo
O estudo que aqui se apresenta procura replicar e adaptar para a realidade portuguesa um
estudo de natureza semelhante, mas de âmbito internacional, desenvolvido pela consultora
McKinsey & Company, datado de Outubro de 2012, intitulado “Strength in unity: the promise
of global standards in healthcare”.
O desafio materializado no presente estudo consiste em desencadear uma reflexão
alargada e participada, mas sobretudo informada e qualificada, em torno das
oportunidades que se colocam à cadeia de valor da saúde em Portugal na
sequência da potencial adoção de uma codificação única e inequívoca, compatível
com standards globais, que permita a todos os players, desde a indústria até ao paciente,
a uniformização da sua “linguagem”, com claros impactes ao nível do aumento da eficiência,
da qualidade e da segurança na prestação de cuidados de saúde, e, em paralelo, da redução
da utilização de recursos humanos e de melhorias significativas na rastreabilidade dos
produtos e da informação.
Até à data, esta é uma cadeia de valor que subsiste largamente fragmentada, na qual
distintos players se encontram em diferentes patamares no que toca à codificação dos
principais produtos de saúde (medicamentos e dispositivos médicos), circunstância que
teima em determinar gastos desnecessários no sistema de saúde português, pela
necessidade acrescida de harmonizar requisitos e sistemas incompatíveis entre os diferentes
elos, sem que tais procedimentos gerem qualquer tipo de valor, muito pelo contrário. Porém,
para além destas ineficiências que tornam mais oneroso o acesso aos cuidados de saúde, as
atuais práticas de codificação dos produtos de saúde redundam em níveis de segurança na
sua dispensa que ficam claramente aquém do que o “state of the art” tecnológico atualmente
permite.
Ciente desta realidade, e na sequência de uma ampla auscultação a múltiplos stakeholders
do setor que procurou absorver todas as especificidades e idiossincrasias do sistema de
saúde nacional, este estudo procura analisar os benefícios potenciais de uma efetiva
integração da cadeia de valor da saúde no nosso país pela via da adoção de uma
codificação única compatível com standards globais, avançando não só com a
tipificação dos mesmos como com a sua mensuração, ventilando estimativas das
poupanças potenciais que previsivelmente resultarão para a economia portuguesa
(efeitos “macro), assim como para cada um dos players da cadeia de valor da
saúde (efeitos “micro”).
Como previsto, o estudo começa por retratar a realidade atual das cadeias de valor da saúde
e dos produtos de saúde no mundo e em Portugal. Depois, explora a problemática dos
standards de identificação de produtos como mecanismos de melhoria da qualidade, da
eficácia e da eficiência nas cadeias de valor da saúde e dos produtos de saúde, identificando
e mensurando os impactos potenciais da adoção dos mesmos nas cadeias de valor da saúde
e dos produtos de saúde no nosso país. Por último, sistematiza as principais conclusões que
resultam dos trabalhos realizados e apresenta um conjunto restrito de recomendações para
desenvolvimentos futuros neste domínio, designadamente sob o prisma da regulação.
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Desta forma, o presente estudo ambiciona assim assumir-se como uma ferramenta
de apoio à tomada de decisão, que permita contribuir para que as entidades reguladoras
e o próprio Executivo acedam a uma visão holística e, simultaneamente, quantificada sobre a
temática em análise, num quadro de cada vez mais exiguidade de recursos financeiros e de
preocupações crescentes em torno da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS),
bem como de uma acentuada tendência para o aumento da procura dos cuidados de saúde.
Metodologia do estudo
Este estudo desde cedo almejou assumir-se como o mais participado possível, buscando
absorver os contributos dos mais relevantes players do setor da saúde, obtendo, em
contrapartida, o seu envolvimento e implicação com o andamento dos trabalhos e o
alinhamento com as suas recomendações.
Neste sentido, no arranque dos trabalhos, foi realizado um focus group alargado, no qual
se procurou auscultar o posicionamento de várias dezenas de stakeholders do setor da saúde
em Portugal sobre a natureza dos benefícios associados a uma codificação global dos
produtos de saúde. Seguiram-se várias sessões paralelas, nas quais se individualizou a
perspetiva de vários players relevantes de cada um dos elos da cadeia de valor: a indústria
(fabricantes de medicamentos e fabricantes de dispositivos médicos), os grossistas, o retalho
(farmácias e parafarmácias) e as unidades hospitalares.
Esta auscultação contribuiu para estabilizar, em cada um dos casos, quais seriam as
situações-tipo de referência a aprofundar, isto é, quais seriam as entidades que permitem
aproximar, de forma mais efetiva, realidades relativamente completas (não truncadas) e
suficientemente próximas de situações de eficiência crítica no sistema de saúde português,
transmitindo de forma mais assertiva e prospetiva a profundidade e extensão dos benefícios
decorrentes da adoção de standards globais. Foi ainda promovida uma sessão adicional, de
carater mais “institucional”, a qual reuniu, entre outras, entidades públicas e reguladoras,
tendo por objetivo obter uma visão integrada da cadeia de valor, despida dos naturais
interesses antagónicos que os distintos stakeholders tendem a exibir.
O aprofundamento dos trabalhos motivou a implementação de um inquérito, o qual foi
endereçado a todas as entidades consideradas como suscetíveis de servir de referência à
realidade nacional, a que se seguiu o trabalho de tratamento estatístico e de análise dos
dados, bem como dos “benchmarks” que decorrem da experiência acumulada da AM&A no
setor, do qual resultou o que convencionamos chamar “impactos a nível micro” da adoção
de standards globais na cadeia de valor da saúde em Portugal, que consistirão na
quantificação dos benefícios líquidos que decorrem individualmente para as
organizações de referência tipificadas e coletivamente para os vários elos, na esteira da
adoção dos ditos standards globais. Esta ventilação permitiu compreender, de forma
quantificada, o impacto potencial da adoção de standards globais no caso dos fabricantes de
medicamentos e fabricantes de dispositivos médicos, dos grossistas, das farmácias e dos
hospitais.
A par desta, levou-se a cabo uma ventilação adicional com a preocupação de sistematizar os
“impactos a nível macro” da implementação da codificação única e inequívoca na cadeia
de valor da saúde em Portugal, consubstanciados na redução de erros de medicação, no
incremento da eficiência da operacionalização dos “recalls”, da redução da contrafação, da
redução dos inventários e gastos associados, da redução das perdas por obsolescência, da
redução dos gastos de gestão da informação e do incremento da eficiência nas transações.
Esta ventilação permitiu fazer uma aproximação àquelas que serão as poupanças potenciais
totais da adoção dos ditos standards globais, identificando em que domínios se situarão as
poupanças mais significativas.
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Estes valores foram obtidos, conforme o caso, pela agregação dos valores dos “impactes a
nível micro” extrapolados setorialmente, pela projeção de valores colhidos junto de entidades
de cúpula (e.g., INFARMED, ACSS, DGS, entre outras) e pelos contributos de diversos
especialistas consultados para o efeito, para além do know-how geral acumulado pela AM&A
no setor da saúde.
Importa referir adicionalmente que o estudo em curso foi configurado para mensurar os
impactos da adoção de standards globais no caso de existir ou não serialização dos
produtos. Em ambos os casos, a codificação possibilitará a obtenção de informação sobre a
identificação do produto, número de lote e o prazo de validade, podendo consagrar
informação sobre o número de série, no caso de a codificação avançar para a serialização
dos produtos.
Uma última nota para referir que os resultados alcançados se estribam no pressuposto de
que a codificação dos produtos se fica pela embalagem secundária, não chegando ao
blister, ou embalagem primária, no caso dos medicamentos, abordagem tendencialmente
mais relevante para os hospitais, apenas.
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Realidade atual das cadeias de valor
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Realidade atual das cadeias de valor
dos “produtos de saúde” no mundo

Situação atual e evolução recente dos principais indicadores de saúde no mundo
Os indicadores de saúde, seja em termos de recursos seja em termos de resultados, têm
evoluído favoravelmente ao longo das últimas décadas. Os dados disponíveis para o conjunto
dos países que formam a OCDE corroboram esta ideia. A esperança média de vida aumentou
de forma significativa, ao mesmo tempo que a taxa de mortalidade em todas as idades
baixou fortemente. Por seu turno, os recursos tecnológicos ao dispor da população também
exibiram um crescimento expressivo, o mesmo sucedendo com os recursos humanos.
A despesa per capita em saúde aumentou assinalavelmente, o que, assumindo-se uma
utilização eficiente de recursos, sinaliza uma melhoria em termos de cobertura de cuidados
de saúde. A análise da cobertura tem, contudo, de ser associada à análise da
sustentabilidade, impondo que a evolução da despesa em saúde seja comparada com a
evolução do PIB.
Genericamente, a evolução da despesa em saúde tem sido, nos últimos anos, mais
acentuada que a evolução do PIB. A presença do setor público é bastante pronunciada,
sendo responsável pela maioria da despesa em saúde, sendo poucos os países em que tal
não sucede (os EUA, Chile e México são os únicos países onde a componente pública está
ligeiramente abaixo dos 50% da despesa total em saúde).
Tabela 1.
Principais indicadores de saúde na OCDE | 1960-2010
1960

2010

Esperança média de vida (em anos)

68,6

79,8

Taxa Mortalidade infantil (por 1.000 nascimentos)

40,4

4,1

8.271

2.010

12.509

4.798

N.º de médicos (por 1.000 habitantes)*

1,9

3,1

Tecnologias médicas: CT scanners (por milhão de habitantes)**

9,6

22,8

Tecnologias médicas: MRI units (por milhão de habitantes)**

2,1

12,2

Despesa em saúde (% do PIB)*

6,6

9,6

Despesa em saúde (per capita, USD ppc)*

632

3.265

Anos de vida potencialmente perdidos (por 100.000 mulheres)
Anos de vida potencialmente perdidos (por 100.000 homens)

Notas: * refere-se ao ano de 1980; ** refere-se ao ano de 2000.
Fonte: OECD Health Data.

Embora o aumento da longevidade se possa associar à redução de determinados fatores de
risco, os estilos de vida adotados pelas sociedades modernas têm vindo a acarretar outros,
de que são fortes exemplos o tabaco, o álcool, os hábitos alimentares pouco saudáveis, o
sedentarismo e a obesidade, que constituem alvo das políticas de saúde atuais no mundo
desenvolvido.
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Não obstante a valia que os números apresentados incorporam, eles espelham realidades
distintas entre os países contemplados. A heterogeneidade é ainda maior quando se tem em
consideração o panorama mundial, ficando clara a vantagem do grupo de países com
maiores níveis de rendimento.
Tabela 2.
Principais indicadores de saúde no mundo por grupo de países/nível de rendimento | 2009
Rendimento
baixo

Rendimento
médio-baixo

Rendimento
médio-alto

Rendimento
alto

Esperança média de vida à nascença

57

68

71

80

Taxa de mortalidade infantil - até 1 ano e por
1000 nascimentos (2010)

69

50

16

5

Taxa de mortalidade em idade adulta homens

361

210

239

115

Taxa de mortalidade em idade adulta –
mulheres

280

140

128

61

Despesa em saúde per capita, USD ppc

59

144

565

4.504

4,9

4,4

6,1

12,5

38,9

39

54,8

61,9

Despesa em saúde em % do PIB
Despesa pública em % da despesa em saúde
Fonte: WHO, World Health Statistics.

O vasto leque de necessidades ainda por responder nos grupos de países com níveis de
rendimento mais baixo encontra eco na relevância assumida por algumas doenças na taxa
de mortalidade.
Tabela 3.
Causas específicas subjacentes à taxa de mortalidade no mundo, por 100.000 habitantes, por
grupo de países/por nível de rendimento
Rendimento
baixo

Rendimento
médio-baixo

Rendimento
médio-alto

Rendimento
alto

HIV (2009)

85

17

46

26

Malária (2008)

58

9

0,2

0

Tuberculose (entre a população com HIV
negativo) (2010)

36

24

6,1

0,9

Fonte: WHO, World Health Statistics.

Principais características da cadeia de valor da saúde e dos “produtos de saúde”
A cadeia de valor da saúde, entendida como o conjunto de atividades interligadas que
convergem para o fim último de prestação de cuidados de saúde ao paciente, é composta,
sinteticamente, por cinco grandes elos, ao que acrescem importantes funções de
apoio/suporte e de regulação. Na parte mais a montante, está a indústria, que conta com a
colaboração estreita de atividades e entidades especializadas em I&D. De seguida, surgem
os distribuidores/grossitas que, como se verá à frente, podem contemplar mais do que
uma tipologia de operador, tendo a seu cargo a intermediação, mais ou menos intensa, na
distribuição dos “produtos de saúde” entre a indústria e os retalhistas ou as unidades
prestadoras de cuidados de saúde. Na parte mais a jusante da cadeia, está o cliente
final/utente, que tem vindo a adquirir um papel de crescente relevo nas prioridades das
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políticas de saúde, ocupando, por isso, um papel cada vez mais determinante na cadeia de
valor. Transversal a todos os elos acabados de referir, surge o suporte dado por atividades
associadas aos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, permitindo, desde logo,
uma maior fluidez e fiabilidade nos fluxos de mercadorias e nos correspondentes fluxos de
informação. Dadas as particularidades que o “setor” da saúde encerra, designadamente em
termos de garantia da sua universalidade, a sua cadeia de valor conta também com a
presença de reguladores.
Figura 1.
Cadeia de valor da saúde

Regulação

Unidades de
Saúde
Produtores
(DM e
Medicamentos)

Grossistas

Utente/Cidadão
Retalhistas

I&D

SI/TIC

Fonte: Equipa do estudo.

A cadeia de valor em apreço encerra particularidades que decorrem, desde logo, das
especificidades do “bem” saúde e que, nessa medida, a diferenciam das demais. Em
causa está um conjunto de características que justificam a análise económica autónoma da
saúde:


Uma tendencial elevada intervenção pública;



Existência de fortes restrições ao funcionamento do mercado;



Presença de incerteza nas relações entre prestadores e utentes;



Existência de instituições sem fins lucrativos;



Terreno fértil para a formulação de juízos éticos;



Reduzida elasticidade da procura;



Existência de assimetria de informação entre prestadores de cuidados de saúde e
pacientes (conducente, entre outros efeitos, ao estabelecimento de relações de
agência).

Esta é também uma cadeia de valor marcada por uma elevada intensidade em I&D,
mão-de-obra qualificada e pelo domínio de empresas multinacionais (ver dados
sistematizados na Tabela 4).
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Tabela 4.
Ranking mundial de empresas por despesa em I&D | 2011
Ranking

Empresa

1

Toyota Motor

2

Microsoft

3

Volkswagen

4

Novartis

5

Samsung Electronics

6

Pfizer

7

Roche

8

Intel

9

País
Japão

Indústria

I&D
(milhões €)

Intensidade
de I&D (%)

Automóveis e componentes

7.754,5

4,2

Software

7.582,5

13,3

Automóveis e componentes

7.203,0

4,5

Farmacêutica e biotecnologia

7.001,3

15,5

Equipamento elétrico e eletrónico

6.857,8

6,2

USA

Farmacêutica e biotecnologia

6.805,8

13,1

Suíça

Farmacêutica e biotecnologia

6.782,3

19,4

EUA

Hardware

6.453,4

15,5

General Motors

EUA

Automóveis e componentes

6.278,7

5,4

10

Merck US

EUA

Farmacêutica e biotecnologia

6.090,1

16,4

11

Johnson & Johnson

EUA

Farmacêutica e biotecnologia

5.833,5

11,6

12

Daimler

Automóveis e componentes

5.629,0

5,3

13

Panasonic

Japão

Bens de lazer

5.173,1

6,6

14

Honda Motor

Japão

Automóveis e componentes

5.169,1

6,5

15

Nokia

Hardware

4.910,0

12,7

16

Sanofi-Aventis

França

Farmacêutica e biotecnologia

4.795,0

14,4

17

GlaxoSmithKline

Reino Unido

Farmacêutica e biotecnologia

4.377,0

13,4

18

Sony

Bens de lazer

4.310,5

6,7

19

Siemens

Equipamento elétrico e eletrónico

4.278,0

5,8

20

Nissan Motor

Japão

Automóveis e componentes

4.256,3

4,5

21

Robert Bosch

Alemanha

Automóveis e componentes

4.242,0

8,2

22

Cisco Systems

EUA

Hardware

4.241,4

11,9

23

IBM

EUA

Software

4.219,0

5,1

24

Hitachi

Japão

Hardware

4.102,0

4,3

25

Ford Motor

EUA

Automóveis e componentes

4.096,1

3,9

26

Google

EUA

Software

3.989,5

13,6

27

Eli Lilly

EUA

Farmacêutica e biotecnologia

3.880,4

20,7

28

AstraZeneca

Reino Unido

Farmacêutica e biotecnologia

3.668,0

14,1

29

Ericsson

Hardware

3.656,9

14,4

30

General Electric

Indústrias genéricas

3.555,9

3,2

EUA
Alemanha
Suíça
Coreia do Sul

Alemanha

Finlândia

Japão
Alemanha

Suévia
EUA

Fonte: The 2012 EU Industrial Innovation Scoreboard.
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A intensidade em I&D acima referida tem eco quando afunilamos a análise para aquelas que
poderão ser consideradas as cadeias de valor dos “produtos de saúde”, isto é, para as
cadeias de valor dos medicamentos e dos dispositivos médicos. Em ambos os casos,
destaca-se o facto de serem cadeias de valor nas quais o processo de I&D é longo e de
importância capital, podendo decompor-se cada uma delas em duas subcadeias: uma,
relativa ao processo de I&D e, outra, referente ao processo de distribuição.
Gráfico 1.
Ranking de setores industriais por intensidade de I&D, a nível mundial | 2011

Fonte: The 2012 EU Industrial Innovation Scoreboard.

É na indústria farmacêutica que estes traços são mais marcantes. Segundo a EFPIA (2010),
na fase da pré-descoberta, os especialistas estudam aprofundadamente a doença que se
pretende tratar, identificando o alvo que corresponde à molécula do medicamento, seguindose a realização de testes para a validação do mesmo. Depois, inicia-se a etapa da
descoberta de uma nova molécula promissora que possa dar origem ao medicamento,
sendo feitos os primeiros testes de segurança farmacocinética aos compostos promissores.
Termina aqui a fase da descoberta, com 5.000 a 10.000 compostos que ainda vão trilhar um
longo caminho de triagem até que um medicamento seja criado. Concluída a fase de
investigação, dá-se início à fase do desenvolvimento, marcada por ensaios pré-clínicos,
realizados em laboratórios ou em animais para indicar se o medicamento é seguro o
suficiente para ser testado em humanos. Posteriormente, são feitos vários ensaios clínicos,
ao que se segue o processo rigoroso de aprovação, culminando na produção em larga
escala, que deve ser acompanhada pela continuação de estudos (estudos clínicos, fase IV),
com um cariz de monitorização. Para exemplificar e sistematizar as particularidades
referidas, pode dizer-se que, em média, demora cerca de 10 a 15 anos até que um novo
medicamento esteja desenvolvido, num processo que implica taxas de insucesso muito
elevadas (em média, para cada 5.000 a 10.000 compostos, apenas 1 chega a ser aprovado)
e custos muito avultados (estima-se que atingirão cerca de € 1.059 milhões). Tal explicará a
forte concentração do mercado, cabendo a mais de 50% da quota de mercado a apenas 10
empresas.
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Perante o elevado esforço de I&D que o desenvolvimento de um fármaco exige, revela-se
natural o recurso a mecanismos de proteção da propriedade intelectual, de que a
patente é o exemplo paradigmático. As patentes têm geralmente uma duração de vinte
anos, podendo existir um prolongamento da proteção da propriedade intelectual por mais
cinco anos, e pretende evitar réplicas do fármaco desenvolvido, basicamente alicerçadas no
acesso à informação decorrente do processo de I&D, que se faz a um custo muito baixo.
Figura 2.
Cadeia de valor da I&D do medicamento

5.000 a
10.000

Pré-descoberta

1 novo medicamento
aprovado

250

Descoberta

Ensaios
pré-clínicos

Investigação

Ensaios
clínicos

Revisão
FDA/EMEA

Produção/
Comércio

Vigilância
do produto

Desenvolvimento

6 a 7 anos

3 a 6 anos

0,5 a 2 anos

Fonte: Elaboração própria com base em EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, 2010.

No que diz respeito aos dispositivos médicos, para estes entrarem no mercado, têm de
respeitar uma série de requisitos, de modo a maximizarem a segurança do paciente e
garantir os mais elevados padrões de qualidade. O ciclo de vida dos dispositivos médicos
contempla três fases essenciais, detalhadas na Figura 3.

Figura 3.
Cadeia de valor da I&D nos dispositivos médicos

Conceção do produto e
delineação das estratégias
financeira e de marketing

Fabrico e subsequente validação
através de testes clínicos, a par
do embalamento e etiquetagem

Fonte: Elaboração própria com base em EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, 2010.
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Entrada no mercado e
análise do mesmo

Já a cadeia de valor da saúde, com exceção do elo de produção, fica bastante
condicionada pelas especificidades de cada sistema de saúde, fruto da matriz
histórica, social, cultural e económica de cada povo e da respetiva moldura regulamentar,
apresentando, inevitavelmente, um certo caráter regional. Apesar disso, este caráter
regional tem vindo a atenuar-se, sendo crescente a sua exposição à concorrência
internacional.
No quadro europeu, a Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
Março, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde
transfronteiriços, ilustra bem a abertura ao exterior que os sistemas de saúde de cada
estado-membro terão de revelar. Mas são os fluxos de comércio internacional de alguns dos
“produtos de saúde” que evidenciam, de forma mais marcante, a influência da globalização
na cadeia de valor. Com efeito, no período entre 2000 e 2011, as exportações de “produtos
de saúde”1 exibiram um crescimento médio anual superior ao total de mercadorias (15%
contra 10%), ao mesmo tempo que o peso nas exportações totais mundiais passava de
cerca de 2,3% para 3,7%.

Gráfico 2.
Exportações mundiais de “produtos de saúde” | 2000-2011
700.000

17.500.000
17.217.212

600.000

15.000.000
170.659

500.000

12.500.000

400.000

10.000.000

9.946.934

300.000

7.500.000

100.856
6.113.088

457.934

200.000

100.000

5.000.000

248.734

48.868

2.500.000

91.996
0

0
2000

2005

Dispositivos médicos

Produtos farmacêuticos

2011
Total mercadorias

Fonte: COMTRADE. Unidade: Milhões USD. Nota: A leitura do valor das exportações da totalidade de mercadorias ocorre no eixo da direita.

1

No caso do comércio externo, é utilizada neste estudo a nomenclatura HS e, mais concretamente, os
seus códigos 30 (Produtos farmacêuticos), 9018 (Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia,
odontologia, veterinária, etc.), 9019 (Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos
de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios,
etc.), 9020 (Outros aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, etc.), 9021 (Artigos e aparelhos
ortopédicos) e 9022 (Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama,
mesmo para usos médicos, cirúrgicos, etc.).
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Em 2011, Alemanha, EUA, Suíça e Bélgica eram os principais países exportadores,
observando-se face ao ano de 2000 uma redução da expressividade dos EUA por
contraponto de um aumento da importância relativa dos restantes países. No total, os quatro
países responderam por 46% das exportações de “produtos de saúde”. Relativamente aos
principais países importadores, a liderança coube aos EUA, seguidos da Alemanha, da
Bélgica, da França e do Reino Unido. No seu conjunto, os cinco países referidos responderam
por 42,3% das importações de “produtos de saúde”.
É de destacar o facto de, entre 2000 e 2011, se ter registado um significativo aumento do
índice de comércio intrassectorial para os “produtos de saúde” em média mundial, enquanto,
atendendo à média ponderada de todos os produtos comercializados por cada país, se
assistiu a uma virtual estabilização daquele índice, também em média mundial. Apesar do
índice apurado para os “produtos de saúde” permanecer aquém do obtido para a média de
todos os produtos, a sua evolução ascendente sinaliza a intensificação da integração dos
“produtos de saúde” em cadeias de valor globais, a par de fatores como a crescente
diferenciação de produto e a acentuação dos fenómenos de reexportação.
De realçar, também, que o comércio intrassectorial de “produtos de saúde” tende a ser mais
relevante nos países que detêm uma maior quota nos fluxos de comércio externo de
“produtos de saúde”, atingindo valores muito altos (próximos de 1) no contexto dos quinze
maiores exportadores e importadores de “produtos de saúde”. Assim, o já mencionado
crescimento do índice em média mundial entre 2000 e 2011 deveu-se, sobretudo, aos países
com menor expressão nos fluxos de comércio destes produtos.2
No passado relativamente recente, e fruto dos desafios colocados quer pelo próprio “setor”
da saúde, quer pelo contexto económico que tem marcado o mundo desenvolvido, todos os
principais elos da cadeia de valor, com maior ou menor profundidade, registaram
alterações dignas de realce. Na verdade, os sistemas de saúde mudaram, facto que
determinou um novo paradigma de organização e funcionamento do conjunto de operadores/
atividades que tornam possível a prestação de cuidados de saúde.
Na base da aludida mudança dos sistemas de saúde estão vários fatores:









O maior ritmo imprimido nos avanços científicos e tecnológicos tendentes à
descoberta e ao desenvolvimento de novas soluções para a saúde, seja ao nível da
prevenção, seja do diagnóstico ou cura, sendo que tais avanços não são poupadores do
fator trabalho, o que faz com que o nível médio de preços na saúde seja superior ao da
globalidade da economia (“efeito de Baumol”);
O crescente nível de literacia e de informação detida pelas populações, a par do
também crescente rendimento per capita, que se traduz numa cada vez maior
procura de serviços de saúde, nomeadamente ao nível da prevenção;
As alterações demográficas, que, no mundo desenvolvido, têm sido marcadas pelo
envelhecimento da população e, portanto, por novas necessidades de saúde;
O fenómeno da crescente urbanização, associada a novos estilos de vida
desencadeadores de novas patologias;
O aumento da cobertura de seguros de saúde;
As crescentes e fortes restrições financeiras por parte dos diversos agentes.

Os fatores enunciados têm favorecido políticas de saúde que tendem a acarinhar a
acessibilidade, a equidade e a qualidade dos cuidados de saúde. Em paralelo, as restrições
financeiras dos vários agentes financiadores da saúde, bastante severas nos últimos anos,

2

O índice de comércio intrassectorial é calculado como

as exportações e as importações respeitantes a uma dada atividade i.
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, onde Expi e Impi representam

reclamam que tais políticas façam um uso cada vez mais criterioso de recursos escassos
(financeiros, materiais e humanos), apelando à sustentabilidade.
Assim, no que à cadeia de valor diz respeito, a ênfase na qualidade tem reforçado a
tónica na segurança do utente, implicando, por exemplo, um escrutínio cada vez mais
fino no ciclo de desenvolvimento de novos medicamentos, com repercussões não
despiciendas nas empresas produtoras e nas entidades de I&D que lhes dão apoio, bem
como uma aposta, por parte de todos os operadores, na rastreabilidade, garantindo a
fiabilidade com que, no fim, o cuidado de saúde é prestado. Em simultâneo, a preocupação
com uma maior acessibilidade a cuidados de saúde tem exercido pressão para uma maior
oferta por parte de todos os agentes envolvidos na cadeia de valor, o que, no caso de
alguns, implica um maior número de estabelecimentos, proporcionando uma maior oferta de
proximidade, facto patente no número de unidades de saúde, bem como no número de
retalhistas3. Por seu turno, a procura de ganhos de eficiência tem-se repercutido na
implementação de uma vasta panóplia de medidas tendentes a eliminar o desperdício e a
evitar redundâncias na execução de tarefas, podendo passar por uma crescente
profissionalização da gestão dos vários operadores, pela reconfiguração dos perfis
profissionais e pela crescente introdução de automatismos nas mais variadas operações.
A cadeia de valor da saúde nos EUA ‘versus’ a cadeia de valor de saúde na Europa
Sendo que cada um dos sistemas de saúde incorpora especificidades muito próprias, há,
contudo, uma primeira grande distinção que pode ser feita entre os modelos
prevalecentes na Europa e o modelo prevalecente nos EUA, com graus de regulação
e sistemas de financiamento bastante distintos, o que se traduz em lógicas de
funcionamento bastante díspares, designadamente do ponto de vista dos produtores e dos
distribuidores, acarretando, portanto, consequências para a cadeia de valor.
Do ponto de vista da regulação, as diferenças são bastante evidentes quer nas opções pela
localização da produção, quer no funcionamento na distribuição. No que toca a influência da
regulação na produção, verifica-se que o mercado norte-americano é bastante menos
apertado que o europeu, aspeto que explica que que cerca de dois terços dos medicamentos
sejam desenvolvidos nos EUA, facto que resulta, no essencial, do modelo de estabelecimento
do preço dos medicamentos.
Embora na Europa o estabelecimento de um preço máximo para o medicamento não
seja a única modalidade de regulação dos preços dos medicamentos (acresce a limitação dos
lucros das empresas farmacêuticas, muito presente no Reino Unido, e o leilão de franquia,
bastante patente em países como a Alemanha e Holanda), ela é a mais comum no “velho
continente” e ilustra bem o desincentivo à aposta na indústria farmacêutica, quando
esta se confronta com uma alternativa de estabelecimento de um preço de
monopólio. Com efeito, o preço máximo é definido de tal forma que, apesar de permitir um
lucro supranormal, é inferior àquele que o produtor definiria se não estivesse sujeito a
regulação. A forte regulação que o mercado europeu exibe explicará, de resto, a perda de
quota de mercado que a sua indústria farmacêutica registou nos últimos anos, num quadro
em que, como é sabido, os preços dos medicamentos baixaram assinalavelmente.
Do ponto de vista da distribuição, as diferenças são também assinaláveis, destacando-se, no
caso europeu, uma menor presença da figura do pré-grossista - ator que presta
3

Pese embora, no passado recente, este movimento seja contrariado, no caso português, com o
encerramento de pontos de venda e de unidades prestadoras de cuidados de saúde, em virtude, no
primeiro caso, das recentes alterações no preço de medicamentos e das margens aplicáveis aos
operadores em apreço e, no segundo caso, ao efeito direto da necessidade de se cortar na despesa
pública.
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serviços de logística (armazenamento e transporte) de produtos farmacêuticos (“préwholesaling”) destinados, usualmente, aos farmacêuticos -, uma tendencial maior
interlocução entre o armazenista e a indústria, um tendencial menor envolvimento entre a
indústria e a farmácia de ambulatório, para lá de normas mais apertadas que,
frequentemente, impendem sobre o estabelecimento, propriedade, gestão e o funcionamento
das empresas.
Relativamente aos sistemas de financiamento, as diferenças residem na principal fonte de
financiamento e na lógica que tal introduz no funcionamento dos sistemas. No caso norteamericano, predomina o seguro privado voluntário. Diferentemente, na Europa a
preocupação com a garantia da acessibilidade dá primazia a outras fontes de
financiamento coercivas: os impostos, no caso dos sistemas inspirados no modelo de
Beveridge, e os fundos de seguro social, no caso dos sistemas inspirados no modelo de
Bismark.
Depois, dentro de cada uma destas regiões, há, como já referido, particularidades de cada
país, fruto do seu percurso histórico e da sua matriz cultural, social, ideológica e económica.
Principais desafios e tendências dos sistemas, das cadeias de valor e dos
“produtos” de saúde
A aliança entre acessibilidade e qualidade, com todos os conceitos que lhes estão
ligados, por um lado, e a sustentabilidade, por outro, tem vindo a caracterizar a
evolução mais recente dos sistemas de saúde e, por reflexo, das cadeias de valor dos
“produtos de saúde”. Num quadro de crescimento da procura do “bem” saúde, a constatação
de que a função de produção de cuidados de saúde já se encontra numa zona de
rendimentos marginais decrescentes e que, portanto, para se obterem ganhos marginais de
saúde será necessário o empenho de recursos significativos, tornará a procura daquele
equilíbrio ainda mais pertinente no futuro próximo.
Figura 4.
Preocupações em torno dos sistemas de saúde
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Fonte: Equipa do estudo.
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Acessibilidade
e Cobertura

Por outro lado, a alteração na geografia das cadeias de valor dos “produtos de
saúde” tenderá a acentuar-se, com uma parte crescente da I&D e da produção a deslocarse para as economias emergentes, surgindo a China e a Índia, entre outros países, como
importantes polos de atração para a aquisição de empresas por parte de players europeus e
norte-americanos.
Figura 5.
Respostas aos desafios colocados aos sistemas de saúde
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Fonte: Equipa do estudo.

O contexto de profunda crise económica e financeira, que assola, fundamentalmente, o
mundo desenvolvido, reforça a reconfiguração geográfica das cadeias de valor dos “produtos
de saúde”, determina alterações nas opções de política e impõe uma mudança no modelo de
negócio dos vários elos de tais cadeias de valor.
Figura 6.
Oportunidades desencadeadas pelos avanços científicos e tecnológicos
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bioinformática  diagnóstico, terapêutica e prevenção
• tecnologias de suporte à transplantação e à medicina
regenerativa  novas respostas a necessidades existentes
• avanços nos domínios do laser, scanning, robótica e
nanotecnologia  métodos de diagnóstico, tratamento e
investigação de inúmeras doenças
• crescente aplicação da biotecnologia  biofármacos como
terapêuticas com maior potencial comercial futuro
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• e-saúde
• saúde customizada

Fonte: Equipa do estudo.
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Em simultâneo, os avanços científicos e tecnológicos, se devidamente aproveitados, abrem
uma importante janela de oportunidades.
As diferentes metodologias utilizadas na quantificação do mercado de “produtos de saúde”
pelas diversas entidades representativas da saúde a nível mundial, a par da nem sempre
presente clarificação de conceitos, dificultam o retrato inequívoco da realidade internacional
a que aspiraríamos. Contudo, debruçar-nos-emos sobre dados fornecidos por algumas das
fontes mais credíveis nesta matéria no que aos dois grandes tipos de produtos que
norteiam o presente estudo se referem: produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.
Gráfico 3.
Evolução do mercado do medicamento | 2006-2016
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Fonte: IMS Health, Market Prognosis, 2012.

De acordo com o IMS, o mercado global de medicamentos deverá atingir em 2016 um
patamar situado entre os 1.175 e os 1.205 mil milhões de dólares, fortemente impulsionado
pelo crescimento dos mercados associados às economias emergentes.
Paralelamente, a consultora Roland Berger alerta para o facto da evolução das vendas de
medicamentos estar a ser acompanhada em anos recentes por uma redução significativa das
margens (nos últimos 10 anos, os custos de I&D aumentaram em 80%, mas o número de
novos produtos que chegaram ao mercado baixou 43%), o que torna ainda mais apelativos
em termos transversais os mercados emergentes, de que são exemplo a China, mas também
o Brasil, Índia e Rússia, entre vários outros. Com efeito, esta consultora prevê uma
significativa deslocalização de departamentos das empresas dos países desenvolvidos para
os mercados emergentes.
A viragem para os mercados emergentes dar-se-á também num contexto em que o
consumo de genéricos florescerá, decorrente do facto de muitas patentes estarem
prestes a expirar e das próprias medidas de políticas indutoras da valorização deste tipo de
medicamentos em detrimento dos medicamentos de marca. A expiração de patentes de
produtos de marca permitirá, segundo o IMS, poupanças líquidas de 54 mil milhões de
dólares aos agentes pagadores em 2015, o que compara com somente 54 mil milhões de
dólares nos cinco anos anteriores a 2010. Entretanto, de acordo com a consultora Roland
Berger, a quota de mercado de medicamentos de marca, que já havia baixado de 70%, em
2005, para 64%, em 2010, deverá prosseguir o movimento de recuo até 53% em 2015.
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Gráfico 4.
Percentagem de empresas farmacêuticas que planeiam deslocalizar departamentos para as
economias emergentes | 2012
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Fonte: Roland Berger Survey, 2012.

A aludida deslocalização da indústria farmacêutica será, previsivelmente, dominada por
empresas de grande dimensão, sendo a capacidade para obter economias de escala um
requisito para se entrar e permanecer no mercado, a par, naturalmente, da já referida
capacidade de I&D.
Tabela 5.
Top 20 de empresas farmacêuticas | 2010
Ranking

Empresas

Vendas
(Milhões USD)

1

Pfizer

55.602

2

Novartis

46.806

3

Merck & Co

38.460

4

Sanofi-Aventis

35.875

5

Astrazeneca

35.535

6

Glaxosmithkline

33.664

7

Roche

32.693

8

Johnson & Johnson

26.773

9

Abbott

23.833

10

Lilly

22.113

11

Teva

21.064

12

Bayer

15.656

13

Amgen

15.531

14

Bristol-Myers Sqb.

14.977

15

Boehringer Ingel

14.591

16

Takeda

12.983

17

Daiichi Sankyo

9.797

18

Novo Nordisk

9.719

19

Eisai

8.757

20

Otsuka

8.732

Total

791.449

Fonte: Source: IMS Health Midas, December 2010.
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Por sua vez, a indústria de dispositivos médicos exibiu um crescimento significativo
nos últimos anos, que se espera que venha a ter continuidade no futuro próximo,
atingindo 302 mil milhões de dólares em 2017 (T.V.M.A. de 6,1% entre 2011 e aquele
ano)4. Nesta indústria, a América do Norte é a região líder, correspondendo-lhe,
aproximadamente, 46% do mercado global. Os EUA não só se salientam enquanto mercado
exportador de dispositivos de alta tecnologia, como também como mercado que procura
dispositivos médicos, sendo que, no segmento de baixa tecnologia, encontra na China um
importante fornecedor. No segmento de alta tecnologia, os EUA defrontam-se,
essencialmente, com a concorrência proveniente dos Países Baixos e da Alemanha.
Os principais desafios com que a indústria se defronta prendem-se com a crescente
concorrência a nível global, o acréscimo de regulação por parte das autoridades
nacionais e supranacionais, bem como com lacunas em termos de pessoal altamente
qualificado. Por outro lado, abrem-se novas oportunidades para este setor, que
passam pelos avanços no âmbito das nanotecnologias, pela utilização de robôs
para cirurgias e pelo aumento do número de unidades prestadoras de cuidados de
saúde.

4

Lucintel, Global Medical Device Industry 2012-2017: Trend, Profit and Forecast Analysis, 2012.
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Realidade atual da cadeia de valor da saúde
e dos “produtos de saúde” em Portugal
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Realidade atual da cadeia de valor da saúde
e dos “produtos de saúde” em Portugal

Situação atual e evolução recente dos principais indicadores de saúde em Portugal
Nas últimas décadas, os indicadores de resultado em saúde têm registado uma
evolução muito favorável em Portugal. A título de exemplo, pode atentar-se na evolução
da esperança média de vida no nosso país, que, em 1960, era de 63,9 anos (o que
comparava com 68,1 anos relativos ao conjunto dos países da OCDE com dados disponíveis
para aquele ano) e que, em 2010, atingia já os 79,8 anos, resultado equivalente ao do
conjunto dos países da OCDE.
Gráfico 5.
Esperança média de vida à nascença (em anos) | 1960-2010
80,0
Portugal

OCDE

76,0

72,0

68,0

64,0

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

60,0

Fonte: OECD, Health Data.

Um indicador mais interessante será o de anos de vida potencialmente perdidos (PYLL), que,
por exemplo no caso das mulheres, tem vindo a reduzir-se, aproximando-se da média da
OCDE, passando, inclusivamente, a ser menor que este referencial já na primeira década
deste século.
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Gráfico 6.
Anos de vida potencialmente perdidos nas mulheres | 1960-2010
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Fonte: OECD, Health Data.

Para os resultados apresentados contribuiu, com certeza, o esforço que o nosso país fez no
reforço e alargamento da cobertura de cuidados de saúde à população. Contudo, em
consequência, a despesa em saúde per capita em Portugal aumentou significativamente
(embora persista abaixo da média da OCDE). Com efeito, entre 1980 e 2010, a despesa per
capita em saúde cresceu, em termos médios anuais, mais 2 pontos percentuais que a média
da OCDE (8% contra 6%), o que determinou uma redução progressiva do diferencial que
separava o nosso país daquele referencial.
Gráfico 7.
Despesa per capita em saúde (USD ppc) | 1980-2010
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Fonte: OECD, Health Data.
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Olhando para a evolução da despesa em saúde em rácio do PIB, percebe-se que a evolução
foi ainda mais acentuada, posicionando-se hoje Portugal acima da média da OCDE. Com
efeito, em 1980, a despesa em saúde em rácio do PIB era de 5,1% em Portugal (contra
6,6% na OCDE), passando a suplantar claramente, na viragem para o século XXI, o
referencial da OCDE, ascendendo em 2010 a 10,7% do PIB (mais 1,2 pontos percentuais que
a média da OCDE). De notar, porém, que o resultado relativo ao ano de 2010 tem
subjacente uma inversão na trajetória da despesa em saúde fruto do quadro de austeridade
vivido, inversão que, aliás, se alastra a vários outros países europeus.
Gráfico 8.
Despesa em saúde em rácio do PIB | 1980-2010
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Fonte: OECD, Health Data.

Ao passo que a tendência subjacente à evolução da despesa per capita em saúde, no
cômputo do período em análise, indicia uma melhoria da situação de Portugal em termos de
cobertura de cuidados de saúde, a consideração da trajetória da despesa em saúde em
rácio do PIB sugere uma ineficiência na utilização de recursos, aspeto que tem
despertado um intenso debate em torno da sustentabilidade do sistema de saúde
português. Tal debate tem estado centrado, no essencial, no agente financiador Estado,
mas, na verdade, pode estender-se a outros agentes, designadamente as famílias.
A este último propósito, cabe destacar a relevância que a despesa out-of-pocket exibe no
contexto nacional, situando-se substancialmente acima da média dos países da OCDE (26%
contra 19,5%, em 2010).
Uma parte desta componente está relacionada com a despesa em medicamentos. Também
aqui, Portugal exibe um patamar superior ao observado no conjunto dos países da OCDE,
embora o diferencial se tenha vindo a esbater nos últimos anos.
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Gráfico 9.
Quota de mercado dos medicamentos genéricos | 2006-2011
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Fonte: IMS Health Data.

Analisando com maior profundidade a despesa com medicamentos, é possível observar um
crescimento significativo da quota de mercado em volume dos medicamentos genéricos
(variação média anual de 14,2% entre 2006 e 2011), espelhando a eficácia de medidas de
política entretanto tomadas, no sentido de conter a despesa com medicamento. Este esforço
é corroborado com a comparação entre o andamento da quota de mercado em valor e a
quota de mercado em volume, com um claro afastamento entre as duas a partir de 2008.
Situação atual e evolução recente do sistema de saúde português e sua articulação
com a cadeia de valor da saúde
Atendendo à tipologia de atores que a constituem, a cadeia de valor de saúde em Portugal
não se distingue de sobremaneira da cadeia de valor da saúde na Europa. No entanto, o
sistema de saúde português exibe singularidades que o diferenciam dos demais e
tem estado sujeito a uma sequência bastante extensa de medidas no âmbito da
política de saúde, com impactos, justamente, na qualidade, acessibilidade, equidade e
eficiência, parecendo inegável que este último vetor ganhou importância reforçada a partir
de 2011, mediante a assinatura do Memorando de Entendimento entre o governo português
e a comissão tripartida formada pela Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e
Banco Central Europeu. Ora, tais mudanças representam desafios para os vários elos da
cadeia.
O sistema de saúde português é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e por
todas as entidades públicas que desenvolvam atividades de promoção, prevenção e
tratamento na área da saúde, bem como por todas as entidades privadas e por todos os
profissionais livres que acordem com a primeira a prestação de todas ou de algumas
daquelas atividades (Lei de Bases da Saúde, Lei n.º 48/90, de 24 de agosto).
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Em termos de organização do sistema de saúde português, é sob o chapéu do Ministério
da Saúde que de desenrola a regulação, planeamento e gestão do SNS, bem como se
efetua a regulação, auditoria e inspeções aos prestadores de cuidados de saúde, estejam ou
não integrados no SNS. O Ministério da Saúde é composto por várias entidades, algumas sob
a administração direta do governo, outras sob a sua administração indireta, algumas com o
estatuto de empresas públicas e, ainda, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e um
conselho consultivo. Sob a administração indireta do Ministério da Saúde, destaca-se
o papel do INFARMED, que participa na formulação da política geral de saúde,
designadamente na definição e execução das medidas de política na área dos medicamentos
e dos produtos de saúde e que é a entidade responsável pela Autorização de Introdução no
Mercado nacional dos Medicamentos de Uso Humano.
Figura 7.
Organograma do Ministério da Saúde
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A criação formal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), através da através da Lei n.º
56/79, de 15 de setembro, é certamente o marco mais importante na evolução do sistema
de saúde português, tendo vindo a determinar muito do que aconteceu até aos dias de hoje.
Com a criação do SNS, o nosso sistema de saúde passou de um modelo com inspiração
bismarkiana para um modelo de inspiração beveridgiana, o que introduziu uma lógica
diferente na interpretação da saúde e colocou diversos desafios para a(s) política(s) de
saúde.
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Principais marcos na história do sistema de saúde português
Década de 70 do século XX: Em 1976, no artigo n.º 64 da Constituição Portuguesa, foi
consagrado o direito à proteção da Saúde, que estabeleceu a “criação de um serviço nacional
de saúde universal, geral e gratuito”. Na Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, foi criado
formalmente o SNS, estabelecendo que o SNS envolve todos os cuidados integrados de
saúde, compreendendo a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o
diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social; definiu, também, que
o acesso seria gratuito, contemplando, no entanto, a possibilidade de criação de taxas
moderadoras; estabeleceu, ainda, que o SNS gozaria de autonomia administrativa e
financeira e que se estruturaria numa organização descentralizada e desconcentrada,
compreendendo órgãos centrais, regionais e locais, e dispondo de serviços prestadores de
cuidados de saúde primários (centros comunitários de saúde) e de serviços prestadores de
cuidados diferenciados (hospitais gerais, hospitais especializados e outras instituições
especializadas).
Década de 80 do século XX: Em 1988, foi criada a Lei de Gestão Hospitalar (Decreto-Lei
n.º 19/88, de 21 de janeiro), traduzindo a necessidade da introdução de princípios de
natureza empresarial, dando origem, designadamente, à criação de planos anuais e
plurianuais para os hospitais e ao surgimento de centros de responsabilidade como níveis
intermédios da administração. Em 1989, com a segunda revisão constitucional, a alínea a)
do n.º 2 do artigo n.º 64 passou a ter uma outra redação: "serviço nacional de saúde
universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos,
tendencialmente gratuito".
Década de 90 do século XX: Em 1990, foi publicada a Lei de Bases da Saúde (Lei n.º
48/90, de 24 de agosto), na qual a proteção da saúde foi, pela primeira vez, vista não só
como um direito, mas também como uma responsabilidade conjunta dos cidadãos, da
sociedade e do Estado, em liberdade de procura e de prestação de cuidados. Em 1993, foi
publicado o novo Estatuto do SNS (Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro), procurando-se
superar a dicotomia entre cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados.
Em 1999, ocorreu o estabelecimento do Regime de Sistemas Locais de Saúde, materializados
num conjunto de recursos articulados na base da complementaridade e organizados segundo
critérios geográfico-populacionais, visando facilitar a participação social e que, em conjunto
com os centros de saúde e hospitais, promovessem a saúde e a racionalização da utilização
dos recursos. Ainda em 1999, foi criada a figura dos Centros Hospitalares (Decreto-Lei n.º
284/99, de 26 de julho), enquanto “pessoa coletiva pública, dotada de autonomia
administrativa e financeira, património próprio e do esquema de órgãos legalmente
estabelecido para os hospitais públicos, que integra vários estabelecimentos hospitalares
destituídos de personalidade jurídica.”, e surgiu o primeiro documento oficial formal dedicado
à estratégia nacional de saúde, com objetivos e metas quantificadas: “Saúde. Um
compromisso - A Estratégia de Saúde para o Virar do Século (1998-2002)”, que esteve na
base do primeiro Plano Nacional de Saúde. A década de 90 não acabou sem a ocorrência de
experiências mais flexíveis de gestão em hospitais públicos (Hospitais de São Sebastião, de
Matosinhos e do Barlavento).
Primeira década do Século XXI: Na primeira década deste século, foi aprovado o novo
Regime de Gestão Hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de novembro), que se refletiu
rapidamente numa massiva criação de Hospitais SA e na sua posterior transformação em
hospitais EPE. Ocorreu também: (i) a criação do Grupo Técnico para a Reforma dos Cuidados
de Saúde Primários e da Missão para os Cuidados de Saúde Primários; (ii) a criação de
Unidades de Saúde Familiar; (iii) o aprofundamento do Regime Remuneratório Experimental
e Estabelecimento de Incentivos Institucionais; (iv) a criação de Agrupamentos de Centros
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de Saúde; e (v) a criação da Rede de Cuidados Continuados. Mas os primeiros dez anos do
presente século foram, essencialmente, marcados por polémicas reformas a três níveis: (i)
Política do Medicamento - foram sendo tomadas várias medidas, designadamente a
obrigatoriedade de prescrição de medicamentos utilizando a denominação comum
internacional (DCI), a definição das condições em que as marcas prescritas pudessem ser
substituídas por genéricos e a promoção destes, a introdução de preços referência, novas
regras de funcionamento das farmácias, a possibilidade de venda de Medicamentos Não
Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) noutros locais que não farmácias, entre outros; (ii)
Taxas moderadoras - debatendo-se a sua verdadeira motivação e, concomitantemente, a sua
abrangência, discutindo-se amiudadas vezes qual a sua efetiva missão e os seus impactos
em termos de equidade; (iii) Otimização dos equipamentos existentes - nomeadamente no
que se refere à requalificação das salas de parto, à concentração de urgências numa rede
ordenada e a gradual substituição de serviços noturnos de atendimento permanente (SAP)
por unidades de saúde familiares ou por urgências básicas.
Segunda década do Século XXI: Finalmente, chegados à segunda década do corrente
século, o setor da saúde foi confrontado com um conjunto de medidas de austeridade,
primeiramente da inteira responsabilidade do Governo na sua conceção, fruto do contexto
económico notoriamente adverso que se vivia e, em especial, da evolução desfavorável das
contas públicas portuguesas e, em momento posterior, resultado do Memorando de
Entendimento firmado, em 2011, entre o Governo português e a comissão tripartida formada
pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. As
medidas ou as orientações de política emanadas do referido Memorando de Entendimento
tiveram imediato eco no Programa de Governo do XIX Governo Constitucional e, mais tarde,
no Orçamento do Estado para 2012, alastrando-se à atualidade. No quadro acabado de
traçar, são de destacar os objetivos para o setor na saúde plasmados no Memorando de
Entendimento de “melhorar a eficiência e eficácia no sistema de saúde, induzindo um uso
mais racional dos serviços e controlo dos gastos; gerar poupanças adicionais na área da
farmácia para reduzir os gastos públicos com medicamentos, para 1,25% do PIB no final de
2012 e cerca de 1% do PIB em 2013 (em conformidade com a média da UE); gerar
poupanças adicionais nos custos operacionais dos hospitais.”.
A resenha histórica do sistema de saúde português acabada de traçar teve reflexos variados
na cadeia de valor de saúde (ou na cadeia de valor dos “produtos de saúde”) em Portugal.
Em particular, são de sublinhar os efeitos de várias das medidas elencadas na quantidade,
no tipo de oferta e na organização dos prestadores de cuidados de saúde (designadamente
através de movimentos de concentração horizontal e concentração vertical), coexistindo hoje
realidades muito distintas entre si, quer do ponto de vista da propriedade, da gestão e do
tipo de cuidados prestados. São, igualmente, de enfatizar os impactos que as medidas
incluídas na Política do Medicamento tiveram em todos os elos da cadeia de valor,
designadamente através das alterações na forma de estabelecimento do preço dos
medicamentos, dos seus reflexos na redução das margens dos retalhistas e grossistas e da
introdução de genéricos (com a intenção de reduzir a despesa global afeta ao medicamento
e, portanto, a receita global dos vários intervenientes). Ao nível dos retalhistas, é de realçar
uma outra medida adicional e que se prendeu com a liberalização da propriedade e do
funcionamento das farmácias, bem como com a referida liberalização da venda de MNSRM,
permitindo a entrada de outros operadores no mercado, aumentando o grau de concorrência
existente e, portanto, obrigando a uma reflexão em torno dos modelos de negócio até então
adotados.
Hoje, imersos numa persistente e profunda crise económica e financeira, são vários os
problemas que se adensam no nosso sistema de saúde e que se refletem na respetiva cadeia
de valor. A extensão do horário de trabalho dos profissionais de saúde e o alargamento do
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horário de funcionamento de alguns tipos de serviços são exemplos de medidas concretas
que se têm vindo a discutir, de modo a assegurar a acessibilidade de cuidados e,
simultaneamente, reduzir custos. Porém, a questão da acessibilidade é bem mais ampla,
incluindo a que se refere ao medicamento, área na qual tanto os hospitais como o retalho
parecem revelar uma capacidade de abastecimento bastante aquém da necessária para a
população.
O contexto atual é especialmente propício a um extenso debate em torno de pistas que
poderão nortear a política de saúde portuguesa, com vista a responder eficazmente aos
mencionados desafios da acessibilidade, qualidade, equidade e sustentabilidade.
Elencamos, de seguida, alguns dos aspetos que maior atenção têm merecido:






I&D - Não restam dúvidas de que Portugal possui investigadores exímios e que podem
alavancar o posicionamento do país na cadeia de valor da saúde. Porém, parece persistir
um défice de imagem de Portugal além-fronteiras que terá de ser ultrapassado, bem
como um grande défice de valorização económica dos resultados da I&D levada a cabo.
Neste âmbito, parece ser pertinente ponderar o desenvolvimento de clusters
especializados, resultantes de uma análise detalhada aos recursos mais abundantes e de
maior qualidade de que dispomos.
Alteração do modelo de remuneração das unidades prestadoras de cuidados de saúde e
dos seus profissionais - Os níveis de qualidade, acessibilidade e eficiência aquém dos
desejáveis nas unidades prestadoras de cuidados de saúde poderão ser mitigados com
um novo modelo de remuneração das unidades prestadoras de cuidados de saúde e dos
seus profissionais. A remuneração dos cuidados primários com base na capitação
ponderada pelo risco e dos profissionais de saúde pelo desempenho parece ser um
caminho avisado a seguir.
TIC - Embora já largamente adotadas na cadeia de valor de saúde portuguesa, podem e
devem ver o seu papel reforçado. A interoperabilidade, garantindo a comunicação entre
diferentes sistemas e aplicações informáticas intra e inter-organizações, revela-se cada
vez mais premente. A este respeito, está em curso, no nosso país, a implementação da
Plataforma de Dados da Saúde (PDS), que visa proporcionar aos profissionais de saúde
a visualização da informação das várias instituições do SNS, dos registos históricos do
INEM, do Plano Nacional de Saúde Oral, do receituário do utente e dos dados que o
próprio utente tenha introduzido no Portal do Utente e/ou a medicação que esteja a
tomar. Nesta linha, Portugal está também envolvido no projeto epSOS (Smart
Openservices - Open eHealth Initiative for a European Large Scale Piloto of Patine
Summary and Electronic Prescription), que tem como intuito permitir a partilha entre
sistemas de saúde europeus de informação relativa a “resumo do paciente” e de
“prescrição eletrónica”. Através deste projeto, surgirá o Registo Clínico Único do Utente
(RCU2) que tem em vista “disponibilizar um conjunto de informação mínima essencial
aos profissionais de saúde sempre que existe necessidade de um atendimento urgente
ou programado fora da sua unidade de saúde que permita maior segurança e qualidade
na prestação de cuidados de saúde”.
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Situação atual e evolução recente da cadeia de valor da saúde e dos produtos de
saúde em Portugal
Pesem embora as limitações do sistema estatístico no que às atividades económicas diz
respeito, vamo-nos focar nas seguintes atividades nucleares da cadeia de valor da saúde
(atendendo à CAE, na sua Revisão 3):









Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
(CAE 21);
Fabricação de equipamentos de radiação, eletromedicina e eletroterapêutico (CAE 266);
Fabricação de instrumentos e material médico-cirúrgico (CAE 325);
Comércio por grosso de produtos farmacêuticos (CAE 4646);
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, em estabelecimentos especializados
(CAE 4773);
Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos, em estabelecimentos
especializados (CAE 4774);
Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais (CAE 721);
Atividades de saúde humana (CAE 86).

No cômputo destas atividades, é notória a primazia das atividades de saúde humana, a
representarem a esmagadora maioria das empresas e do emprego e com um peso relativo
muito elevado (mas menor que naquelas duas dimensões) em termos de valor acrescentado
bruto e volume de negócios, variáveis onde se destaca, também, ainda que mais
timidamente, o comércio (por grosso e a retalho) de produtos farmacêuticos.
Comparando o ano recente (2010) com um ano mais recuado (2005), verifica-se existir um
aumento da expressão das atividades de saúde humana no total de “produtos de saúde” em
detrimento, no essencial, das atividades de comércio, por grosso e a retalho, de produtos
farmacêuticos e da própria fabricação de produtos farmacêuticos.
Tabela 6.
Grandes números respeitantes à cadeia de valor da saúde em Portugal | 2005 - 2010
Empresas

Pessoal ao
Serviço

Volume de
Negócios

VAB

Produtividade
do Trabalho

VAB/
VBP

2005

69.108

190.351

€17.432.398.161

€5.303.690.614

€27.863

30%

2006

71.686

207.370

€18.571.830.780

€5.716.123.483

€27.565

31%

2007

76.107

230.347

€20.531.174.892

€6.701.064.315

€29.091

33%

2008

80.539

252.056

€21.972.361.776

€7.244.449.102

€28.741

33%

2009

83.255

264.782

€23.471.713.540

€7.909.582.718

€29.872

34%

2010

84.213

273.498

€23.942.328.798

€7.894.046.913

€28.863

33%

TVMA Saúde
(2010/2005)

4,0%

7,5%

6,6%

8,3%

0,7%

-

TVMA Total Nacional
(2010/2005)

0,4%

0,6%

2,4%

2,4%

1,8%

-

6,2%

5,1%

5,5%

6,8%

133%

-

7,4%

7,1%

6,7%

8,9%

126%

-

% da Saúde no total
nacional 2005
% da Saúde no total
nacional 2010
Fonte: INE, SCIE.
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Perscrutando cada uma das atividades, é de salientar, grosso modo, para além da trajetória
favorável das atividades de saúde humana em todas as variáveis em análise, o desempenho
positivo revelado nos casos da Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais (destacando-se a trajetória do VAB e do volume de negócios), mas também do
Comércio a retalho de produtos médicos e ortopédicos (no VAB e no número de empresas).
Fruto desta evolução, as atividades nucleares da cadeia de valor da saúde representaram, no
total, em 2010, cerca de 9% do VAB e cerca de 8% das restantes variáveis no cômputo das
atividades económicas em Portugal, o que traduz uma expressão significativa e em
crescimento face a 2005. A variação média anual de cada uma das variáveis em análise
corrobora o desempenho superior das atividades relacionadas com a saúde por comparação
com o panorama médio nacional. De salientar que a capacidade de criação de valor (medida
pelo grau de transformação) é também maior na saúde do que no cômputo da economia
(33% contra 25%, em 2010).
Tabela 7.
Importância relativa de cada atividade no cômputo da saúde | 2005-2010

Indicadores

Nº de
Empresas
2005

2010

Pessoal ao
Serviço
2005

2010

Volume de
Negócios
2005

2010

Valor
Acrescentado
Bruto (VAB)
2005

2010

Fabricação de produtos farmacêuticos de
base e de preparações farmacêuticas

0,2%

0,2%

3,5%

2,3%

6,3%

5,1%

7,3%

4,9%

Fabricação de equipamentos de
radiação, eletromedicina e
eletroterapêutico

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fabricação de instrumentos e material
médico-cirúrgico

1,3%

1,1%

2,1%

1,6%

1,4%

1,3%

1,6%

1,5%

Comércio por grosso de produtos
farmacêuticos

1,0%

1,0%

6,6%

4,6%

37,2%

31,6%

18,9%

13,6%

5,2%

4,6%

8,7%

7,3%

19,3%

15,9%

13,1%

9,2%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

0,8%

0,6%

0,7%

0,9%

0,8%

1,5%

1,3%

0,5%

0,6%

0,6%

0,7%

90,5%

91,4%

76,9%

82,1%

34,5%

44,6%

57,7%

69,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, em estabelecimentos
especializados
Comércio a retalho de produtos médicos
e ortopédicos, em estabelecimentos
especializados
Outra investigação e desenvolvimento
das ciências físicas e naturais
Atividades de saúde humana
Total Saúde
Fonte: INE, SCIE.

Dada a notória relevância das unidades hospitalares na prestação de cuidados de saúde e,
nessa medida, no circuito de produtos de saúde, impõe-se proceder a uma breve descrição
da realidade hospitalar portuguesa.
No âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), existiam, em 2010, 104 hospitais, dos quais
51% correspondiam a Hospitais Distritais Gerais, cabendo aos Hospitais Centrais Gerais uma
fatia de 22,1%. Àquele total, somavam-se 22 Centros Hospitalares, 6 Unidades Locais de
Saúde, 3 IPO e 1 Instituto Português de Oftalmologia.
Ainda em 2010, os médicos em hospitais totalizavam 20.702 pessoas. Nos hospitais
privados, o número de médicos era de somente 3.391, pelo que o SNS era responsável por
83,6 % do total de número de médicos. A Medicina Interna, seguida da Cirurgia Geral e da
Pediatria, eram as especialidades que mais médicos absorviam nas unidades hospitalares do
SNS. Já nos hospitais privados, as especialidades com maior número de médicos eram a
Ginecologia/Obstetrícia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Geral.
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No que diz respeito ao número de enfermeiros, existiam 35.887 em 2010, dos quais 32.615
afetos ao SNS e 3.272 a trabalhar nos hospitais privados, verificando-se que o peso do SNS
é aqui superior ao patente nos médicos (90,9%).
No internamento, o SNS registou uma lotação de 23.841 camas (75% do total praticado
pelas unidades hospitalares - privadas e do SNS), 889.902 doentes saídos (80% do total) e
7.089.951 dias de internamento (77,5%). A taxa de ocupação foi de 81,5% (contra 71,6%
nos hospitais privados), a demora média situou-se em 8 dias (versus 9,2 nos hospitais
privados) e o rácio de doentes saídos por cama estabeleceu-se em 37,3 (o que compara com
28,3 nos hospitais privados).
Tabela 8.
Principais indicadores das unidades hospitares | 2000-2010
Indicadores

2000

Hospitais (n.º total)

2010
103

104

Hospitais centrais (n.º)

40

41

Hospitais centrais gerais (n.º)

13

23

Hospitais gerais especializados (n.º)

27

18

Hospitais distritais gerais (n.º)

39

53

Hospitais distritais nível I (n.º)

24

10

Médicos SNS (n.º)

15.853

17.311

Enfermeiros SNS (n.º)

27.068

32.615

Doentes saídos/cama (n.º)

32,7

37,3

Taxa de ocupação (%)

75,8

81,5

27.136

23.841

8,5

8

Lotação (n.º)
Demora média (n.º dias)
Fonte: DGS, Centros de saúde e unidades hospitalares, 2010 e 2000.

Atentando ao comércio externo, verifica-se que Portugal tem exibido uma situação comercial
deficitária e que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos no que toca o total de
dispositivos médicos e medicamentos, passando de um saldo negativo de 879.321.556
dólares em 2000 para um saldo negativo de 2.308.774.435 dólares em 2012. Ainda assim,
esta evolução correspondeu ao aumento da taxa de cobertura das importações pelas
exportações de 22% para 31%, em virtude de um crescimento médio anual neste período
das exportações superior ao das importações (13% contra 9%).
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Gráfico 10.
Comércio externo português de “produtos de saúde” | 2000-2012
3.850

35%
31%

3.300

30%
3.347,4

2.750

25%

22%
2.200

20%

2.473,4
18%

1.650

15%

1.100

10%
1.038,6

1.127,3
550

5%
439,6
248,0

0

0%
2000

2005
Exportações

Importações

2012
Tx. Cobertura

Fonte: Comtrade; Unidade: milhões de dólares (eixo da esquerda); Nota: a taxa de cobertura deverá ser lida no eixo da direita.

Embora os produtos de saúde tenham vindo a ganhar peso no cômputo dos fluxos totais de
comércio externo português, a sua relevância permanece, contudo, reduzida (em 2012, as
exportações representaram 1,8% do total e as importações representaram 4,6%). De notar
que, entre os produtos de saúde aqui tidos em atenção, são os medicamentos aqueles que
claramente maior representatividade exibem (cerca de 80%, quer nas importações quer nas
exportações).
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Gráfico 11.
Exportações portuguesas de “produtos de saúde” | 2000-2012
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Fonte: Comtrade; Unidade: milhões de dólares.

No período considerado, a Alemanha manteve-se como o principal destino das exportações
portuguesas (21,9% das exportações de medicamentos e dispositivos médicos em 2012).
Embora com posições preponderantes, verificou-se, entre 2000 e 2012, uma perda de
importância do Reino Unido e, numa magnitude menor, da França, por contrapartida de um
ganho de expressividade de Angola e Espanha, que passaram, no último daqueles anos, a
ocupar os segundo e terceiro lugares no ranking de países clientes de Portugal (com quotas
de 12,7% e 10,2%, respetivamente), observando-se, também, um incremento da
importância relativa da Bélgica e dos EUA, que passaram a ocupar os sexto e sétimo lugares,
logo após o Reino Unido e a França.
Também no ranking de países fornecedores é a Alemanha que permanece com uma posição
de liderança (18% em 2012). Seguem-se Espanha e França (com quotas de 14% e 10% em
2012, sendo de realçar o aumento da expressividade de Espanha entre 2000 e aquele ano).
Destaca-se a perda de importância relativa, entre o ano 2000 e o ano 2012, por parte da
Holanda (passando de 10% para 7%), em contraste com o aumento ocorrido na Irlanda (de
5% para 9%).
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Tabela 9.
Principais países parceiros comerciais de Portugal em “produtos de saúde” | 2000-2012
Destino das exportações
Países
Alemanha

2000

Origem das importações
2012

Países

2000

2012

20,5%

21,9%

Alemanha

18,9%

18,4%

Angola

6,3%

12,7%

Espanha

10,4%

13,9%

Espanha

7,4%

10,2%

França

10,7%

10,0%

França

9,8%

9,1%

Irlanda

5,2%

9,0%

12,2%

8,0%

Reino Unido

8,1%

7,1%

Bélgica

2,2%

5,3%

Suíça

6,9%

7,1%

EUA

0,8%

4,9%

Holanda

9,6%

6,7%

Holanda

5,6%

4,1%

EUA

7,0%

6,4%

Suíça

2,4%

3,6%

Itália

6,5%

5,4%

Venezuela

1,0%

2,2%

Bélgica

7,1%

3,8%

Reino Unido

Fonte: Comtrade.
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Standards globais de identificação de produtos
como mecanismos de melhoria da qualidade, da
eficácia e da eficiência nas cadeias de valor da
saúde e dos produtos de saúde
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Standards globais de identificação de produtos
como mecanismos de melhoria da qualidade,
da eficácia e da eficiência nas cadeias de valor
da saúde e dos produtos de saúde
Conceito e pertinência
Os standards são acordos que ajudam a estruturar as atividades económicas,
consubstanciando-se em regras ou orientações que todos os agentes podem aplicar,
constituindo uma forma de medir, descrever ou classificar produtos ou serviços.
No âmbito da saúde, a adoção de standards globais e únicos tem vindo a suscitar uma
profunda reflexão por parte de todos os stakeholders da cadeia de valor, que, legitimamente,
pretendem acautelar as especificidades das suas atividades e garantir o cumprimento da sua
missão - contribuir para a obtenção de ganhos em saúde por parte da população -, estando
em linha com os mais recentes avanços das iniciativas de foro legislativo a nível
internacional.
Os standards podem conter um maior ou menor grau de informação: identificação do
produto, número de lote, data de validade e, ainda, número de série ou até mesmo o
preço. Por outro lado, podem aplicar-se a diferentes níveis: embalagem primária (e.g.
blister), embalagem secundária (e.g. caixa de medicamentos) ou embalagem terciária
(e.g. palete).
Em princípio, quanto mais fino for o grau de informação e o nível de aplicação dos standards,
maior a probabilidade de se obterem os ganhos com a adoção dos mesmos em algumas das
suas vertentes mais críticas. Por exemplo, a normalização em termos de número de lote é de
grande relevância para a redução de recalls e a normalização que inclua o prazo de validade
contribuirá significativamente para reduzir os custos inerentes à obsolescência de produtos,
sendo que em ambos os casos a captura de produtos não adequados ao consumo é mais
expedita. Em paralelo, a serialização (atualmente aplicada à embalagem secundária)
aprimora estes procedimentos, mitigando os efeitos perversos em termos de segurança do
paciente, nomeadamente permitindo a deteção de produtos contrafeitos. No entanto,
existem ainda várias entidades reguladoras que não obrigam à adoção da serialização,
constituindo esta, em vários casos, um procedimento levado a cabo por produtores que
pretendem impedir a contrafação associada a alguns produtos do seu portfólio. No caso
específico dos dispositivos médicos, a serialização é ainda mais incipiente que nos
medicamentos, surgindo os dispositivos de maior risco como os candidatos preferenciais para
a adoção de tal procedimento.
Em suma, consoante o produto objeto de codificação, fará sentido adotar-se uma codificação
mais ou menos fina, mostrando-se para o efeito essencial a ponderação dos benefícios com
os custos da sua implementação.
Numa perspetiva mundial, existem, basicamente, quatro tipos de standards na saúde: (i) os
standards nacionais sem interoperabilidade com standards internacionais; (ii) os standards
nacionais que permitem a interoperabilidade com standards internacionais; (iii) o HIBCC
(Health Industry Business Communication Council), que é um standard internacional
especialmente associado aos EUA; e (iv) o GS1, standard internacional com uma forte
implantação mundial.
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A estandardização global passa, então, pela atribuição aos produtos de um indicadorchave único, inequívoco e global, que pode ser codificado ou numa simbologia de
código de barras ou, em alternativa, guardado numa etiqueta bidimensional. Depois,
o referido indicador pode ficar associado a uma base de dados, conseguindo-se gerir de
uma forma muito mais célere e fiável toda a informação associada ao circuito de um dado
produto (medicamento ou dispositivo médico), mitigando importantes problemas de que esta
cadeia de valor padece, com ganhos evidentes para a população. No caso da codificação do
indicador-chave do produto, esta pode ser feita através de um código linear ou
bidimensional. Este último acomoda um grau de informação maior que o primeiro, ocupando,
em simultâneo, um espaço físico menor, podendo, no limite, ser aplicado a unidoses.
Adicionalmente, a informação relativa ao código bidimensional tem a vantagem de não se
perder facilmente com a danificação parcial do código, em contraste com o que sucede com
o código linear. Todavia, a leitura do código bidimensional não é passível de ser feita por
leitores de códigos lineares, pese embora estes possam ser lidos pelos scanners de códigos
bidimensionais.
Se, por um lado, os intervenientes da cadeia de valor global da saúde têm em mente a
necessidade de agirem em consonância com as particularidades do quadro legal dos
territórios/sistemas de saúde em que atuam, não podendo descurar o espaço para conflito
entre as opções dos reguladores nacionais e a vontade de harmonização de normas a nível
transnacional (estas últimas patentes em iniciativas como as do International Medical Device
Regulators Forum e da European Commission for harmonization of serialization of
pharmaceutical across the EU), por outro, têm também a noção de que a realidade presente
das suas atividades reclama um nível de estandardização largamente inexistente.
A extensão e complexidade da cadeia de valor da saúde parece justificar um tal movimento
devido, fundamentalmente, a três fatores:




Multiplicidade de operadores a atuar na cadeia de valor;
Grande diversidade de classes de produtos;
Enorme diversidade de fluxos de codificação.

Há uma evidência empírica bastante ampla e forte que ilustra os inconvenientes da não
adoção de standards globais na saúde. A título de exemplo, podem apontar-se os seguintes
factos:






Segundo a EFPI, na Europa, um requerimento de 3 códigos de barras diferentes
(específicos por país) pode custar adicionalmente a certos produtores cerca de 38
milhões de euros/ano;
Segundo a Medicines and Healthcare Products Regulatoty Agency (UK), de uma só vez,
em junho de 2007, um lote falso de 70.000 medicamentos entrou no Serviço Nacional
de Saúde (NHS) do Reino Unido;
Segundo a FDA, de aproximadamente 66.000 notificações de efeitos adversos recebidos
nos EUA, 60% não tinham o n.º de lote ou qualquer outra identificação significativa.

À luz do que acaba se ser referido, é relativamente fácil perceber os domínios em que a
adoção de standards globais na saúde ajudará a acompanhar os diversos desafios que são
colocados à cadeia de valor. Com efeito, a existência de standards únicos permite gerir com
maior rigor a panóplia cada vez mais vasta de produtos e de informação que lhe está
associada. Permite, também, agilizar o comércio internacional de bens e de serviços
em questão. Permite, ainda, obter ganhos de eficiência, evitando codificações reiteradas,
que implicam o recurso a meios humanos e materiais adicionais.
Por fim, os standards globais na saúde podem, também, ter um importante papel
facilitador no processo de mudança de esquemas de remuneração dos profissionais
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de saúde, no sentido de estimular o aumento de ganhos de eficiência, porquanto essa
mudança consista na passagem para esquemas de maior partilha de risco entre os agentes
financiadores e os prestadores de cuidados de saúde, aspeto bastante debatido em torno da
sustentabilidade dos sistemas de saúde (e.g.: na passagem de um esquema baseado no feefor-service para um sistema de capitação ajustada pelo risco, os prestadores de cuidados de
saúde terão todo o interesse em conhecer, o mais cabalmente possível, a oferta disponível
de medicamentos e de dispositivos médicos, de modo a garantirem a segurança do doente e,
em simultâneo, contribuírem para uma utilização mais criteriosa de recursos).
Vantagens da adoção de standards globais na saúde
De uma forma sintética, pode afirmar-se que a principal vantagem da adoção de standards
globais na saúde reside no facto dos mesmos darem um contributo precioso para a
salvaguarda dos direitos fundamentais do utente. Em causa estão: (i) o paciente certo; (ii)
com o medicamento correto; (iii) administrado na dose adequada; (iv) pela via apropriada; e
(v) no momento exato.
Por outras palavras, a existência de standards globais e únicos permite ter uma visão
transversal de toda a cadeia de valor, conferindo-lhe maior visibilidade e
transparência e, com isso, tornando possível obter-se uma maior eficiência e eficácia na
identificação, captura e partilha de dados, com todos os benefícios a que tal conduz.
Esses benefícios podem ser ventilados a dois níveis: a um nível macro, incidindo sobre os
sistemas de saúde, na sua versão mais abrangente, e a nível micro, incidindo,
especificamente, sobre cada um dos elos da cadeia de valor (produtores de medicamentos e
de dispositivos médicos, grossistas, retalhistas e unidades prestadoras de cuidados de
saúde).
Vantagens a nível macro
Os benefícios a nível macro verificam-se em três grandes domínios, com reflexos na
qualidade e na sustentabilidade dos sistemas de saúde.
Figura 8.
Áreas críticas de intervenção na área da saúde
Segurança do paciente:
Falhas humanas ocorrem e implicam tratamentos adicionais;
A contrafação constitui um problema à escala global e uma ameaça à saúde
pública.

Rastreabilidade:
As operações de recall reivindicam maior velocidade e rigor;
É necessário assegurar informação sobre o percurso total dos produtos,
esperando-se, no limite, informação útil desde o princípio ativo até ao
paciente.

Eficiência e produtividade:
Elevada intervenção manual e processos burocráticos complexos,
implicando uma utilização excessiva de tempo e de recursos humanos,
obstando a que estes últimos sejam afetos mais intensamente ao core das
suas verdadeiras funções.

Fonte: GS1.
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De forma mais exaustiva, os benefícios macro identificados englobam: (i) a redução dos
erros de medicação; (ii) aumento da eficiência e efetividade no processo de recalls; (iii)
redução da contrafação de produtos; (iv) redução do nível de stocks e dos custos que lhe
estão associados; (v) redução dos custos de obsolescência; (vi) redução do custo de gestão
da informação; (vii) melhoria da fiabilidade das transações.
Tabela 10.
Caracterização genérica das fragilidades da cadeia de valor e sua articulação com os
standards
Fragilidades

Erros de
medicação

Eficiência e
efetividade no
processo de
recalls

Contrafação de
produtos

Nível de stocks
e custos que
lhe estão
associados

Situação atual: incidência e custos
Ocorrem quando algum dos 5 direitos fundamentais do
paciente não é respeitado e a sua incidência pode fazer-se
sentir em vários pontos da cadeia de valor, desde a
prescrição (39%), transcrição (14%), dispensação (21%)
até à administração (26%), constatando-se que muitos
destes procedimentos continuam a ser levados a cabo de
forma manual, potenciando a ocorrência de erros
humanos. A título exemplificativo, nos EUA e no Reino
Unido, os erros de medicação ocorrem durante 10% a
20%
dos
internamentos,
admitindo-se
que
esta
percentagem
seja
superior
nos
países
menos
desenvolvidos. Em termos globais, haverá uma incidência
anual de 50 a 100 milhões de erros de medicação,
redundando em episódios de efeito adverso evitáveis na
ordem dos 10 a 35 milhões e num montante entre 18 a
115 mil milhões de dólares em custos para a saúde. Por
vezes, estes erros de medicação estão associados a
episódios de efeitos adversos evitáveis, que variam entre
2% a 7% das admissões hospitalares nos países
desenvolvidos e 18% nos países em desenvolvimento. Os
referidos episódios têm subjacente um custo muito
elevado: em média, nos EUA cada episódio corresponde a
um valor entre 4.700 e 8.750 dólares. No Reino Unido, o
serviço nacional de saúde reportou, em 2007, 2 mil
milhões de libras esterlinas de custo com internamentos
evitáveis.
O número de recalls mais do que duplicou nos últimos 5
anos e, em média, cerca de 200 mil unidades são afetadas
por recalls de medicamentos e 105 mil por recalls de
dispositivos médicos.
Hoje, o procedimento de recall é ainda feito de forma
muito manual, implicando custos acrescidos para os
sistemas de saúde.
No caso de o produto visado não ter estado sujeito a uma
codificação que inclua o lote, ter-se-á de recolher todas as
unidades existentes no mercado, mesmo as não afetadas.
Estima-se que a cadeia de valor de saúde despenda,
anualmente, 130 a 270 milhões de homem-hora em recalls
e que perca entre 40 a 80 milhões de dispositivos médicos
e entre 90 a 180 milhões de medicamentos.
Estima-se que exiba uma incidência entre 2% - 4% e 5% 10% a nível global, com variações consideráveis consoante
os países, sendo expectável que atinja magnitudes bem
maiores no mundo em desenvolvimento (10%-30%). Por
exemplo, a China representa já 182 milhões de dólares de
medicamentos
contrafeitos
referentes
a
diabetes,
hipertensão e cancro.
O stock global ascende a cerca de 516 mil milhões de
dólares, dos quais 181 mil milhões nos produtores e 165
mil milhões nas unidades prestadoras de cuidados de
saúde. Os custos de financiamento de stock totalizarão,
em termos globais, cerca de 33 mil milhões de dólares e
os custos de gestão de stocks totalizarão entre 53 e 65 mil
milhões de dólares. O tempo médio de stockagem ronda
os 7 meses na indústria farmacêutica, estendendo-se a um
período de 9 a 10 meses quando se adicionam os restantes
elos da cadeia de valor até chegar ao paciente (o triplo ou
quádruplo da média das cadeias de valor de bens de
consumo).
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Contributo dos standards globais
para ultrapassar as fragilidades
(i) as decisões clínicas podem ser
apoiadas por aplicações que forneçam, de
forma fidedigna, o historial do paciente e
a informação de cada medicamento,
evitando reações adversas;
(ii)
as
aplicações
para
prescrição
eletrónica podem substituir as prescrições
manuais e, portanto, diminuir os erros de
transcrição;
(iii) a
aplicação de
scanners na
identificação de produtos pode eliminar
confusões entre nomes de produtos;
(iv) a aplicação de scanners na cabeceira
do doente pode promover o matching
entre o paciente e o medicamento ou o
dispositivo médico, prevenindo erros de
administração;
(v) os registos de prescrição eletrónica
podem reduzir os erros de encomenda e
de administração.

(i) poupanças na afetação de profissionais
de saúde, que ficam com mais tempo
para se dedicarem ao core das suas
funções;
(ii) minimização do desperdício de
produtos,
com
a
capacitação
dos
produtores, com o lote dos produtos a
identificar especificamente os operadores
que possuem os produtos a ser
recolhidos;
(iii) aumento da segurança do doente,
dado que, com a identificação dos
produtos e com os registos eletrónicos
associados,
tanto
as
unidades
prestadoras de cuidados de saúde como
os retalhistas podem mais facilmente
alertar os utentes.
A serialização, a traceabilidade e a
autenticação podem identificar números
de série duplicados e não autorizados, ao
mesmo tempo que permitem que cada
operador reconstitua a história de cada
produto.
A partilha de informação ao longo de toda
a
cadeia
de
valor,
praticamente
desonerando os operadores com a
alocação de espaço para stocks e com a
gestão dos mesmos, reduzirá os custos
nesta matéria.

Custos de
obsolescência

Custo de
gestão da
informação

Fiabilidade das
transações

Estima-se que, anualmente, estes custos ascendam a,
aproximadamente, 51 mil milhões de dólares. De acordo
com alguns estudos, 20% dos ativos de stock dos hospitais
são desperdiçados pelo facto de ultrapassarem a sua data
de validade, traduzindo-se em 33 mil milhões de dólares.
Estes custos representam, habitualmente, cerca de 3% a
4% dos custos das mercadorias na indústria farmacêutica,
ao que se soma 1% a 2% na parte a jusante da cadeia de
valor, perfazendo 4% a 6% dos custos (o equivalente aos
laticínios, cuja validade é bem menor que a dos produtos
farmacêuticos - aproximadamente 2 anos).
Subsistem sistemas de informação em que os dados são
inseridos manualmente e que não permitem uma
sincronização perfeita com outros sistemas. Este tipo de
falha é visível, por exemplo, nos EUA onde se constatou
que os catálogos dos hospitais provocavam problemas na
devida correspondência com o produtor em cerca de 30%
dos dispositivos médicos. De uma forma geral, os
operadores da cadeia de valor afetam muito tempo na
atualização da gestão, limpeza e atualização (e.g, na
atualização dos produtos e respetivos preços, nos
catálogos).
Os cuidados de saúde contêm operações complexas (e.g.
faturação, devoluções) que implicam muitos recursos e
podem conduzir a perdas financeiras elevadas. Para
exemplificar, bastará atender ao facto de existem erros
nas transações financeiras decorrentes de processos
manuais e processos não estandardizados, podendo a
resolução de tais problemas absorver até 20% do tempo
do staff hospitalar.

Otimização dos níveis de stock, sendo
que a transparência de informação que
lhes está subjacente fará com que os
produtores produzam em função das
necessidades reais dos seus clientes, ao
mesmo tempo que a codificação que
contemple lote e data de validade ajudará
os hospitais e farmácias a melhor gerirem
os
locais
de
armazenamento
dos
produtos.
A harmonização dos sistemas de troca de
informação entre os vários operadores
que está subjacente ao processo de
adoção de standards globais terá um
impacto favorável na simplificação do
processamento
de
informação,
na
redução da duplicação de esforços e no
aumento da fiabilidade das operações.

Um bom sistema de identificação de
produto, de captura e de partilha de
informação permitirá obter ganhos neste
domínio.

Fonte: Elaboração própria com base em McKinsey & Company, “Strength in unity: The promise of global standards in healthcare”, 2012.

No gráfico seguinte encontram-se sistematizados os principais benefícios da adoção de
standards globais para o panorama internacional da cadeia de valor da saúde.
Gráfico 12.
Benefícios da adoção de standards globais para o panorama internacional da cadeia de valor
da saúde | 2011

Custos c/ cuidados de saúde|
Mil milhões de dólares

Saúde e
Segurança do
Doente| Milhões
de casos

Impacto dos Standards Globais
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 30%
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-0,05
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-9-58
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Custos de financiamento
de stock
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Custos de obsolescência

-19-27
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Total
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-40-100
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Fonte: McKinsey & Company, “Strength in unity: The promise of global standards in healthcare”, 2012.
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Vantagens a nível micro
Do ponto de vista micro, as áreas de poupança aventadas a nível macro não têm impactos
da mesma magnitude entre os vários operadores e, em vários casos, não são sequer
reconhecidas por alguns deles. As particularidades de cada atividade dentro da cadeia de
valor assumem, portanto, especial relevância na identificação destas vantagens.
Como referencial das áreas de poupança relevantes para cada um dos elos da cadeia de
valor no panorama internacional, utiliza-se, no presente estudo, o plasmado no Tabela 11.
Porém, faz-se, desde já, a ressalva de que os dados aí apresentados não refletem a
realidade de nenhum país ou sistema de saúde em particular.
Tabela 11.
Benefícios da adoção de standards globais para o panorama internacional da cadeia de valor
da saúde, na ótica de cada operador
Fabricantes de
medicamentos

Fabricantes de
dispositivos
médicos

Distribuidores
e grossistas

Redução de stocks









Redução dos custos da
detenção e financiamento
dos stocks









Redução do desperdício de
produtos devido à sua
obsolescência





Redução
recalls





Fontes de Valor

do

custo

das

Redução da contrafação e
dos prejuízos que lhe
estão associados

Farmácias

Hospitais













Redução dos custos com a
gestão de dados
Redução de episódios de
efeitos adversos



Fonte: McKinsey report, “Strength in unity: The promise of global standards in healthcare”, 2012.

Na abordagem micro, é também possível identificar o nível de estandardização mais
adequado para cada um dos operadores da cadeia de valor, atendendo à confrontação entre
o custo e o benefício associado a cada alternativa. Apenas os hospitais veem alguma
vantagem na codificação da embalagem primária, constituindo o propósito de reduzir
episódios com efeitos adversos a principal motivação para o efeito, algo que se compreende
à luz da atividade promovida por estas unidades de prestação de cuidados de saúde. Por sua
vez, somente os fabricantes de medicamentos encontram vantagem na codificação
da embalagem secundária com serialização, constituindo o combate à contrafação a
principal vantagem que esta opção acarreta. Porém, em todos os casos é, de facto, a
codificação da embalagem secundária (sem serialização) que é percecionada como
tendo um benefício líquido maior: nos produtores de medicamentos, devido aos custos
com stocks, obsolescência e recalls; nos distribuidores, em virtude dos custos com stocks;
nos retalhistas, em resultado dos custos com recalls e gestão de dados; e nos hospitais, na
sequência dos custos com stocks, obsolescência, recalls e gestão de dados. O caso dos
produtores de dispositivos médicos não é aqui considerada, dada a elevada heterogeneidade
de produtos contemplados, que redundaria em resultados líquidos também bastante
diversos, sobretudo atendendo à alternativa da serialização e da embalagem primária.
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Panorama atual e enquadramento legal europeu em matéria de adoção de
standards globais nos produtos de saúde
Na União Europeia, o debate em torno da adoção de standards e da sua correspondente
implementação está bastante avançado no que se refere aos medicamentos, situando-se
num patamar um pouco incipiente no que toca os dispositivos médicos, pese embora haja
desenvolvimentos recentes dignos de realce. No âmbito dos medicamentos, até 2017, a
cadeia de valor na Europa terá de cumprir a Diretiva 2011/62/EU5, relativa a
“medicamentos falsificados”. Os responsáveis pelo fabrico, importação, colocação no
mercado e distribuição por grosso são, pois, alvos deste normativo legal.
Um dos elementos fulcrais deste documento prende-se, justamente, com a definição de
medicamento falsificado, definindo-se este como “ qualquer medicamento com uma falsa
apresentação: a) da sua identidade, incluindo a sua embalagem, rotulagem, nome ou
composição no que respeita a qualquer dos seus componentes incluindo os excipientes, e a
dosagem desses componentes; b) da sua origem, incluindo o seu fabricante, país de fabrico,
país de origem ou titular da autorização de introdução no mercado; ou c) da sua história,
incluindo os registos e documentos relativos aos canais de distribuição utilizados.“
Esta Diretiva, que constituiu o culminar de várias iniciativas que se arrastavam há já vários
anos, prevê a existência de dispositivos de segurança harmonizados na União
Europeia (standards). “Tais dispositivos de segurança deverão permitir verificar a
autenticidade e identificar cada embalagem, bem como comprovar a eventual adulteração. O
âmbito de aplicação desses dispositivos deverá ter em devida conta as particularidades de
determinados medicamentos ou categorias de medicamentos, como os medicamentos
genéricos. Os medicamentos sujeitos a receita médica deverão, em regra, ser
dotados de dispositivos de segurança. Contudo, dado o risco de falsificação e o risco
decorrente da falsificação de medicamentos ou de categorias de medicamentos, deverá ser
prevista, por meio de um ato delegado, a possibilidade de excluir certos medicamentos ou
categorias de medicamentos sujeitos a receita médica do requisito de serem dotados de
dispositivos de segurança, após a realização de uma avaliação do risco. Não deverão ser
previstos dispositivos de segurança para os medicamentos ou categorias de medicamentos
não sujeitos a receita médica, a menos que, a título excecional, uma avaliação de risco
revele um risco de falsificação com consequências graves.”
A Diretiva estipula, ainda, que a avaliação de risco deverá ter em conta elementos como o
preço dos medicamentos, os casos anteriormente comunicados de medicamentos falsificados
na União e em países terceiros e as consequências das falsificações para a saúde pública. No
que se refere aos dispositivos e segurança, a Diretiva consagra que deverão permitir verificar
cada embalagem de medicamentos fornecida, independentemente do modo de distribuição
utilizado, incluindo as vendas à distância.
Através de um identificador único, poder-se-á, portanto, verificar a autenticidade dos
medicamentos, sendo que os pormenores acerca do identificador único foram remetidos para
uma consulta pública de atos delegados, a realizar até abril de 20126. Entretanto, no
5 A temática em causa nesta Diretiva, que substitui a Directiva 2001/83/CE, enquanto ameaça para a
saúde pública, é reconhecida e tratada, também, pela Organização Mundial de Saúde, que criou o grupo
de trabalho internacional com a missão de combater a contrafação de medicamentos (IMPACT International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce).
6 Os atos delegados, de acordo com a Diretiva, deviam estabelecer: “a) As características e as
especificações técnicas do identificador único dos dispositivos de segurança, que permitam verificar a
autenticidade dos medicamentos e identificar cada embalagem. Aquando da adoção dos dispositivos de
segurança, é tida devidamente em conta a relação custo/eficácia; b) As listas dos medicamentos ou das
categorias de medicamentos que, no caso dos medicamentos sujeitos a receita médica, não devem ser
dotados dos dispositivos de segurança e, no caso dos medicamentos não sujeitos a receita médica,
devem ser dotados dos dispositivos de segurança. Estas listas são elaboradas tendo em conta o risco de

Impactos da Adoção de Standards Globais na Cadeia de Valor da Saúde em Portugal | 53

âmbito da consulta pública dos atos delegados, existiu uma resposta conjunta por
parte de vários stakeholders (EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries
and Associations, GIRP - European Association of Pharmaceutical Full-Line Wholesalers,
PGEU - Pharmaceutical Group of the European Union e EAEPC - European Association of
Euro-Pharmaceutical Companies).
A reação em causa aponta para a serialização e salvaguarda os casos de existência de
códigos nacionais (prevendo-se um prefixo específico no código do produto que indique
que o número subsequente é um número nacional). De acordo com aqueles stakeholders, o
código da embalagem deve incluir:


O código de produto único e global (que inclua o prefixo e o número nacional ou,
quando este último não seja necessário, um outro identificador de produto);



O número único de embalagem (número de série);



A data de validade;



O número de lote.

Durante o ano de 2013, foram avaliados os impactos das respostas à referida consulta
pública, sendo que em 2014 se procederá à adoção dos atos delegados e a Comissão
Europeia indicará os detalhes sobre o identificador único sobre os medicamentos. Em 2017,
deverá ser implementado um indicador único para os medicamentos. Para já, o Decreto-lei
n.º 128/2013, de 5 de setembro. transpôs para o plano nacional, entre outros diplomas,
aquela diretiva.
Embora a Diretiva 2011/62/EU se centre no combate aos medicamentos falsificados e,
portanto, tenha como desiderato máximo a proteção da segurança do doente, os efeitos da
sua implementação acomodarão outras preocupações, designadamente o custo com as
recalls e a gestão de stocks.
Neste momento, perscrutando o mercado europeu, a identificação de medicamentos
contempla quatro situações distintas, denotando uma realidade longe de ser uniforme.

falsificação e o risco dela decorrente associado aos medicamentos ou às categorias de medicamentos.
Para o efeito, aplicam-se, pelo menos, os seguintes critérios: i) o preço e o volume de vendas do
medicamento, ii) o número e a frequência de casos anteriormente comunicados de medicamentos
falsificados no território da União e em países terceiros e a evolução de ocorrências desse tipo em
termos de quantidade e frequência, iii) as características específicas dos medicamentos em causa, iv) a
gravidade da doença que se pretende tratar, v) outros riscos potenciais para a saúde pública; (….)”.
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Figura 9.
Retrato da atual identificação de medicamentos na Europa

Código GS1 GTIN (Global Trade Item
Number)

Códigos NTIN (National Trade Item
Number) e GS1 GTIN

• Reino Unido, Irlanda, R.
Checa, Eslováquia, Letónia,
Lituânia, Estónia, Malta,
Holanda, Turquia, Roménia,
Bulgária, Sérvia, Albânia,
Bósnia, Macedónia
• Dinamarca, Finlândia, Islândia,
Noruega, Polónia, Suécia,
Suíça

Códigos NTIN (estrutura de código
compativel com GS1, consistindo num
número de identificação de produto
alocado por um banco de números ou
uma agência externa de codificação para
produtos farmacêuticos)

• Áustria, França, Grécia,
Eslovénia, Espanha

Soluções proprietárias não compatíveis
com GS1

• Bélgica, Alemanha, Itália,
Portugal

Fonte: EFPIA.

Diferentemente dos medicamentos, os dispositivos médicos não estão sujeitos a qualquer
autorização prévia à colocação no mercado por uma autoridade reguladora, mas sim a uma
avaliação da conformidade que, no caso dos dispositivos de médio e alto risco, implica o
envolvimento de um organismo terceiro independente, designado por “organismo
notificado”. Os organismos notificados são designados e monitorizados pelos EstadosMembros e atuam sob o controlo das autoridades nacionais. Após a certificação, os
dispositivos ostentam a marcação CE, que lhes permite circular livremente nos Estados da
UE/EFTA e na Turquia.
O quadro normativo da UE no que respeita aos dispositivos médicos atualmente em vigor é
constituído pela Diretiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro e pela Diretiva 90/385/CEE do Conselho relativa
aos dispositivos medicinais implantáveis ativos (DDMIA) e pela Diretiva 93/42/CEE relativa
aos dispositivos médicos (DDM).
A Comissão apresentou, em setembro de 2012, uma proposta de revisão do quadro
legal relativo a dispositivos médicos e dispositivos médicos in vitro. Essa proposta,
depois de analisada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, deverá ser adotada em 2014
e implementada, de forma gradual, entre 2015 e 2019.
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Tabela 12.
Motivações e aspetos atendidos com a Recomendação 2013/172/EU
Motivações de base

Aspetos atendidos

 A legislação vigente, datada dos

 A exigência de que os operadores económicos consigam identificar os

anos 90 do século passado, não se

seus fornecedores e as pessoas a quem forneceram dispositivos

compadece com o rápido e elevado
progresso científico e tecnológico

identificação única do dispositivo (IUD), que permita a rastreabilidade;

que se tem vindo a observar;
 Os diversos Estados-membros têm
vindo a interpretar de diferentes

identificar

os

não

é

possível

fornecedores

dos

classe de risco dos dispositivos;
registem e que registem os dispositivos que colocarem no mercado da
UE numa base de dados central;
 A

dispositivos médicos;
 Pacientes,

o sistema de IUD deve ser aplicado gradual e proporcionalmente à
 A exigência de que os fabricantes/mandatários e importadores se

maneiras as regras existentes;
 Atualmente,

médicos;
 A exigência de que os fabricantes aponham nos seus dispositivos uma

prestadores

de

cuidados de saúde e outros players

obrigação

de

os

fabricantes

de

dispositivos

de

alto

risco

disponibilizarem ao público um resumo da segurança e do desempenho
que contenha os elementos fundamentais dos dados clínicos de apoio;

informação

 O desenvolvimento do Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos

essencial sobre como foi feita a

Médicos (Eudamed), instituído pela Decisão 2010/227/UE da Comissão,

avaliação dos dispositivos médicos

que conterá sistemas eletrónicos integrados sobre a IUD europeia, o

e qual a evidência clínica existente

registo dos dispositivos, dos operadores económicos pertinentes e dos

que mostre que são seguros e

certificados emitidos pelos organismos notificados, as investigações

efetivos.

clínicas, a vigilância e a fiscalização do mercado.

não

têm

acesso

a

Fonte: Elaboração própria.

Entretanto, no corrente ano foi publicada a Recomendação 2013/172/EU, relativa a um
quadro comum para um sistema de identificação única de dispositivos médicos na
União Europeia. Neste documento, são explicitados vários conceitos e avançadas
orientações para a atuação dos diversos elos da cadeia de valor, bem como aventados os
elementos que deverão constar das bases de dados IUD nacionais. Assim, é clarificado que a
IUD consiste numa sequência de carateres numéricos ou alfanuméricos que é criada através
de normas de identificação de dispositivos e de codificação aceites internacionalmente e que
permite uma identificação inequívoca de dispositivos médicos específicos presentes no
mercado. É também explicitado que a IUD deve incluir duas partes: um identificador do
dispositivo e um identificador de produção, explicando-se que o identificador do dispositivo
deve conter informação estática, específica para cada fabricante e cada modelo e que é
igualmente utilizada como “chave de acesso” à informação armazenada na base de dados
IUD, enquanto o identificador de produção deve conter informação dinâmica que identifique
os dados relacionados com a unidade de produção do dispositivo e que determine o nível de
rastreabilidade a alcançar. O documento aponta, ainda, para que a informação relacionada
com o identificador do dispositivo (informação estática) deve ser introduzida nas bases de
dados IUD nacionais. Quando o futuro Banco de Dados Europeu sobre Dispositivos Médicos
(Eudamed) tiver sido estabelecido, a informação relacionada com o identificador do
dispositivo (informação estática) será centralizada a nível europeu através de um sistema
eletrónico IUD europeu, que fará parte do futuro Eudamed.
Relativamente aos elementos a constar das bases de dados IUD nacionais, são
previstos: (i) quantidade por configuração de embalagem; (ii) se for o caso, identificadores
alternativos ou suplementares; (iii) o modo como a produção do dispositivo é controlado
(prazo de validade ou data de fabrico, número do lote, número de série); (iv) se for o caso,
o identificador “unidade de utilização” do dispositivo (quando não estiver atribuída uma IUD
a um dispositivo ao nível da sua unidade de utilização, será atribuído um identificador
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“unidade de utilização” para associar a utilização do dispositivo a um doente); (v) nome e
endereço do fabricante (tal como indicado no rótulo); (vi) se aplicável, nome e endereço do
mandatário (tal como indicado no rótulo); (vii) Código da Nomenclatura Mundial de
Dispositivos
Médicos
(GMDN)
ou
código
de
uma
nomenclatura
reconhecida
internacionalmente; (viii) se aplicável, nome/marca comercial; (ix) se aplicável, modelo,
referência ou número de catálogo do dispositivo; (x) se aplicável, tamanho clínico (incluindo
volume, comprimento, calibre, diâmetro); (xi) descrição complementar do produto
(opcional); (xii) se aplicável, condições de armazenamento e/ou manuseamento (tal como
indicado no rótulo ou nas instruções de utilização); (xiii) se aplicável, nomes comerciais
suplementares do dispositivo; (xiv) rotulado como dispositivo para uso único (s/n); (xv) se
aplicável, número limitado de reutilizações; (xvi) dispositivo embalado estéril (s/n); (xvii)
necessidade de esterilização antes do uso (s/n); (xviii) rotulado como contendo látex (s/n);
(xix) rotulado como contendo DEPH (s/n); (xx) URL para informações suplementares, por
exemplo, instruções de utilização eletrónicas (opcional); (xxi) se aplicável, advertências ou
contraindicações críticas.
Enquadramento legal português em matéria de adoção de standards globais nos
produtos de saúde
À semelhança do que se observa em termos europeus, também em Portugal os standards na
saúde se encontram em estádios distintos consoante nos reportemos a medicamentos ou a
dispositivos médicos, com os primeiros a revelarem uma maturação contrastante com a
(quase) ausência de normalização nos segundos.
No caso dos medicamentos, existe o Código Nacional do Medicamento (CNM), instituído
pelo Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto. Este código corresponde à AIM (Autorização
de introdução no mercado).
O CNM é afeto às embalagens secundárias e não contém nem o número de lote,
nem a data de validade ou o número de série. Porém, mais recentemente, o INFARMED
tem vindo a receber solicitações pontuais por parte de laboratórios para adicionar a este
código um código de serialização (sendo que o controlo fica a cargo das empresas que
efetuam tal solicitação).
Para além do CNM, existe o Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM),
instituído pela Portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, que surgiu com o objetivo final de
uniformizar a informação relativa aos medicamentos utilizados nos hospitais e noutros
serviços do Serviço Nacional de Saúde, que utilizavam códigos próprios, não passíveis de
comparabilidade. Na sua origem, esteve, mais especificamente, o intuito de proporcionar um
maior conhecimento sobre o consumo de medicamentos a nível hospitalar, agilizar o
processo de aquisição de medicamentos, permitir a atualização contínua da base de dados
dos hospitais com informação referente aos medicamentos e facilitar a troca de informação
entre as várias instituições do SNS.
O Sistema de Código Hospitalar é gerado pelo INFARMED e é com base nesse código que se
faz a prescrição médica, a dispensa e o registo de consumo. Trata-se de um código
sequencial constituído por 7 dígitos + 1 (dígito controlo) e corresponde à
associação de 6 critérios: (i) Denominação comum internacional (DCI); (ii) Forma
farmacêutica (FF); (iii) Dosagem; (iv) Tipo de recipiente; (v) Quantidade; e (vi) Via de
administração. Os três primeiros fazem, obrigatoriamente, parte da descrição, sendo os
restantes três opcionais. O CHNM é atribuído a todos os medicamentos com autorização no
mercado (AIM), autorização de utilização especial (AUE), autorização de utilização excecional
(AEX) e autorização de importação paralela (AIP), sendo obrigatoriamente aplicado a todos
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os medicamentos utilizados nos hospitais e outros serviços do Serviço Nacional de Saúde
(SNS), sem prejuízo de poder ser disponibilizado a outras entidades que nisso manifestem
interesse legítimo.
Apesar do mérito das suas intenções, este código parece implicar custos adicionais para as
unidades prestadoras de cuidados de saúde, que não veem a devida contrapartida em
termos de benefícios, designadamente quando é chegada a altura de procederem a uma
ordem de compra.
Para além do CNM e do CHNM, que são, na aceção adotada no presente estudo, os
verdadeiros códigos disponíveis em Portugal para o medicamento, o INFARMED desenvolveu
também outras classificações que merecem destaque. Está, neste caso, o Código Nacional
para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), instituído através do
Despacho n.º 4322/2013. Trata-se de um código numérico, sequencial, iniciado pelo n.º 5 e
constituído por 7 dígitos + 1 (de controlo). Os critérios para a sua formação estão
organizados em 2 grupos, cuja combinação depende da forma farmacêutica. Os critérios
obrigatórios são a DCI, a FF, a dosagem e o número de unidades. Os critérios
complementares, utilizados quando os critérios obrigatórios não são suficientes para
caracterizar o medicamento, são o tipo de embalagem/recipiente e a quantidade em
volume/massa. Apesar de muitos destes critérios serem utilizados na formação dos Grupos
Homogéneos, o CNPEM acrescenta informação que responde a necessidades de melhor
identificação em agrupamentos de menor dimensão e abrange substâncias ativas para os
quais existem medicamentos genéricos comercializados e não incluídos em Grupos
Homogéneos.
No âmbito dos dispositivos médicos, a situação portuguesa em matéria de estandardização
é, como já referido, claramente embrionária face ao que sucede com os medicamentos.
Todavia, de há uns anos a esta parte, o INFARMED, atento à preocupação em torno da
segurança do paciente, codificou os dispositivos e procedeu à sua classificação/agregação em
“famílias” de produtos, passando, assim, a conhecer melhor este mercado (descrição do
dispositivo - descritiva ou GMDM -, fabricante, modelo, marca). Surgiu, assim, o Código do
Dispositivo Médico (CDM). Note-se que os dispositivos médicos abrangem uma vasta
gama de produtos, desde artigos de utilização doméstica como pensos rápidos, lentes de
contacto e testes de gravidez, a produtos para obturação dentária, máquinas de raios X,
pacemakers, implantes mamários, próteses da anca e testes de despistagem do HIV. Esta
panóplia de produtos, incorporando graus de risco bastante distintos, complexifica a reflexão
em torno de uma efetiva estandardização.
O trabalho levado a cabo pelo INFARMED teve algum cunho de pioneirismo no quadro
europeu e destacou-se pelos seus bons resultados em circunstâncias de extrema
sensibilidade. A atestar tal facto esteve a maior capacidade que Portugal revelou
recentemente, face aos restantes Estados-membros, na deteção dos polémicos implantes
mamários, pois a metodologia seguida pelo regulador português baseou-se, em primeira
instância, na inventariação dos dispositivos médicos junto dos distribuidores.
Ainda mais recentemente, e dadas as medidas de austeridade impostas na esfera da saúde,
o INFARMED reforçou o esforço de classificação dos dispositivos médicos, incorporando-lhe a
referência, de modo a que as decisões de compra deste tipo de produto pudessem atender
ao fator preço (o Despacho n.º 15371/2012 prevê que, no caso de grupos de dispositivos já
codificados pelo INFARMED, os serviços e estabelecimentos do SNS apenas adquiram
dispositivos médicos que disponham desse código).
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Este código tem os seguintes atributos: (i) Fabricante; (ii) Referência atribuída pelo
fabricante; (iii) Marca; (iv) Modelo; (v) Classificação NPDM e pretende ser uma identificação
única obtida através do par Fabricante/Referência.
Todavia, e não obstante a existência de uma classificação gradual dos dispositivos médicos
que permite a detenção de um importante repositório de informação, não existe uma
verdadeira codificação destes produtos, parecendo estar-se ainda longe das aspirações
patentes nas recomendações da Comissão Europeia. Os utilizadores hospitalares atestam
esta ideia, apontando diversas fragilidades ao CDM.
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Impactos potenciais da adoção de standards
nas cadeias de valor da saúde e dos
produtos de saúde em Portugal
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Impactos potenciais da adoção de standards
nas cadeias de valor da saúde e dos
produtos de saúde em Portugal

Identificação de impactos potenciais no caso português
Tal como assinalado no estudo da McKinsey & Company, os benefícios associados à adoção
de standards globais diferem na sua magnitude e natureza de país para país, atendendo ao
seu estágio de desenvolvimento e às particularidades da regulação existente. Deste modo,
os benefícios da adoção de standards no panorama internacional pecam pela
heterogeneidade de realidades que campeiam nos diferentes países.
Tabela 13.
Benefícios potenciais aplicados ao caso português, por tipologia de player da cadeia de valor
Fabricantes de
medicamentos

Fabricantes de
dispositivos
médicos

Distribuidores
e grossistas

Redução de stocks









Redução dos custos da
detenção e financiamento
dos stocks









Redução do desperdício de
produtos devido à sua
obsolescência





Redução do custo dos
recalls





Redução da contrafação e
dos prejuízos que lhe
estão associados





Fontes de Valor

Redução dos custos com a
gestão de dados
Redução de episódios de
efeitos adversos
Redução de custos da
alteração de preços



Redução de custos de
produção



Redução dos custos de
gestão de stocks



Melhoria da eficiência
global das operações
logísticas



Farmácias e
Parafarmácias

Hospitais





























Legenda: • Nova fonte de poupança identificada para Portugal; • Fonte de poupança previamente identificada e aplicável em Portugal; •
Fonte de poupança previamente identificada mas não aplicável/não relevante em Portugal; • Fonte de poupança previamente identificada
mas aplicada numa medida menos intensa em Portugal.
Fonte: Equipa do projeto a partir de dados recolhidos nos vários momentos de auscultação de stakeholders.
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A principal motivação do presente trabalho centra-se, precisamente, no escrutínio destes
benefícios potenciais quando vertidos para a realidade portuguesa. Assim sendo, e
desde logo, foi necessário proceder a um exercício de estabilização da natureza destes
benefícios. Este exercício passou por aferir em que medida a realidade portuguesa configura
benefícios muito próprios (ou particularmente relevantes), inexistentes à escala global, ou,
em alternativa, não lhe são aplicáveis (ou não são relevantes) os diversos benefícios cuja
existência é inequívoca à luz de outros estudos aplicados a distintas realidades. Isto foi
levado a cabo num workshop dedicado a este objetivo.
Contudo, a consensualização não se revelou tarefa fácil em virtude das diferentes
perspetivas evidenciadas pelos diversos players, muitos dos quais até situados no mesmo elo
da cadeia de valor e dentro da mesma tipologia. Esta situação ficou particularmente
estremada no caso dos fabricantes de dispositivos médicos, em razão da grande diversidade
de atores e produtos que cabem sob o mesmo “chapéu”.
Indústria
No caso da indústria farmacêutica presente em Portugal, uma das ideias de partida que
foi avançada foi a de que a mesma poderá ser uma das grandes beneficiadas com a adoção
de standards globais, uma vez que o local de produção dos medicamentos se encontra
relativamente centralizado, principalmente no caso das “big pharma”. Assim, uma adoção de
standards globais na cadeia nacional poderá induzir um efeito multiplicador que se fará sentir
também fora do território nacional. Contudo, a magnitude dos impactes relativos esperados
no caso português deverá ser inferior à apurada à escala global, pelo facto de a cadeia de
produção se situar extramuros e os efeitos se fazerem sentir com mais significado na cadeia
de distribuição, dado que uma fatia importante das empresas presente no nosso país é mera
representante de marcas internacionais.
Por outro lado, e por força de a produção obedecer a customizações específicas para cada
país, devido às exigências nacionais que tendem a ser intrínsecas, como a obrigatoriedade
de existirem indicações na língua nacional, os impactes potenciais ao nível dos stocks ao
longo do processo produtivo tenderão a ser mais atenuados para a realidade portuguesa.
Com efeito, a organização da produção e do armazém de produtos acabados continuará a ser
feita da mesma forma, separando os inventários de acordo com o destino geográfico dos
mesmos.
Ao nível dos desperdícios associados à má gestão dos prazos de validade dos produtos, os
benefícios em Portugal tenderão a evidenciar uma magnitude mais reforçada do que a
exibida no estudo homólogo, uma vez que o principal lesado com a ineficiência da gestão dos
prazos de validade ao longo de toda a cadeia é o fabricante, pois tem que fazer a destruição
do medicamento obsoleto e restituir o preço pago por ele.
Os grandes benefícios potenciais inicialmente apontados aos fabricantes de medicamentos
nacionais ancoram-se na possibilidade de redução da contrafação. É importante diferenciar a
situação em que se aplica a serialização de produtos e a situação oposta. Evidentemente, o
combate a medicamentos contrafeitos apenas poderá ser feito de forma eficaz se os sistemas
de informação integrados incluírem os números de série das embalagens transacionadas.
Assim, sumariamente e fruto da pequena dimensão do país e da indústria farmacêutica
nacional, espera-se que os impactos potenciais não sejam tão significativos como aqueles
que existirão em países como a Alemanha, a França ou os Estados Unidos.
Diferente é a situação dos fabricantes de dispositivos médicos. Para além da grande
heterogeneidade, os dispositivos médicos ainda não estão servidos por uma estandardização
nacional como a existente para os medicamentos. Por isso, o nível de stocks e a sua gestão

64 | Sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados

tende a ganhar um papel muito importante nos impactes potenciais da adoção de standards
globais. O instrumento da consignação é uma realidade generalizada nas relações entre
fabricantes de dispositivos médicos e hospitais; por isso, a utilização de uma linguagem
única e uma interoperabilidade dos sistemas de informação entre estes dois tipos de
entidades acrescentará tendencialmente um valor significativo na gestão dos inventários.
Em segundo lugar, o facto de existir uma grande heterogeneidade de dispositivos médicos
torna preponderante a sua identificação inequívoca, mesmo no lançamento de concursos
para a aquisição de dispositivos médicos.
Por seu turno, a contrafação de dispositivos médicos é um fenómeno em crescimento e, por
isso, apela a uma atenção redobrada das autoridades reguladoras e fabricantes. Nesse
sentido, a agregação de um número de série nas embalagens de dispositivos médicos, de
maior valor acrescentado, é uma ferramenta essencial que acrescentará valor ao negócio dos
fabricantes por via da redução dos lucros perdidos.
Distribuidores
A distribuição de medicamentos e dispositivos médicos em Portugal já encontra a sua gestão
de stocks num nível de otimização relativamente elevado. Como tal, o impacto da adoção de
standards globais na redução de stocks não deverá ser muito significativo. Ainda assim, a
otimização do nível de stocks significa que os distribuidores estão a implementar
procedimentos internos para assegurar uma gestão mais segura e acurada dos seus stocks.
Por exemplo, a introdução do número de lote de forma manual exige horas de trabalho dos
seus colaboradores, para além dos erros que daí podem advir.
No que respeita aos processos de recalls, eles podem ser melhorados com a adoção de
standards, com consequente redução de custos para os distribuidores, uma vez que são eles
a desempenhar o papel principal na deteção e recolha dos medicamentos e dispositivos
médicos alvo de recall. Mais importante, no entanto, e com impactes potencialmente mais
significativos, deverão ter os processos de devolução de produtos, seja por terem
ultrapassado o prazo de validade, seja por erros nas ordens de compra. Neste campo, são
afetos recursos significativos aos processos administrativos e de comunicação com os
clientes no sentido de organizar a recolha dos produtos e as consequentes liquidações
financeiras. Devido à falta de informação sobre número de lote e preço a que as embalagens
são transacionadas no picking do produto, tem que ser efetuada a verificação manual da
informação necessária na devolução. Esta informação será ainda mais fina no caso de a
codificação englobar o número de série.
Finalmente, espera-se que a adoção de standards tenha um impacto positivo na operação
dos distribuidores no que se refere à atualização das bases de dados de referências dos
produtos. Na verdade, com a atualização online e em tempo real de alteração efetuadas
pelos fabricantes de medicamentos, deixa de ser necessário a introdução ou alteração
manual das bases de dados e os custos daí resultantes.
Como grande parte dos distribuidores já possui tecnologia capaz de ler a codificação
bidimensional, exigida pelos standards globais, é crível que os investimentos iniciais sejam
relativamente reduzidos.
Farmácias e Parafarmácias
Os operadores nacionais sinalizaram benefícios decorrentes da adoção de standards globais
que vão para além daqueles aventados pela literatura de referência. A gestão de stocks,
mais concretamente em termos de controlo dos prazos de validade, permite um potencial de
ganho em termos de horas despendidas não só na verificação manual de cada embalagem
mas também no processo de devolução subsequente. Ainda a este respeito, o facto das
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transações financeiras se fazerem ao longo da cadeia de valor, significa que o processo de
devolução pode demorar um período relativamente longo para ficar concluído. Assim, a
integração de informação completa acessível nos diferentes elos agiliza e aumenta a precisão
destas transações. Da mesma forma, as operações administrativas de receção de mercadoria
ficariam facilitadas, não exigindo demasiado tempo dos profissionais farmacêuticos.
No que respeita aos processos de recall, o processo de auscultação revelou que a melhoria
que os standards previsivelmente trarão às farmácias nacionais será marginal, ao contrário
do que foi o resultado à escala global. Na verdade, em Portugal, estes processos são
essencialmente levados a cabo pelos distribuidores tendo a farmácia um papel menos ativo.
Finalmente, ao contrário do estimado internacionalmente, o caso português deverá
apresentar benefícios marginais no que se refere à atualização e uniformização do catálogo
de produtos.
Por seu turno, os investimentos necessários para que as farmácias fiquem preparadas para
operar com standards globais poderão ser significativos, fruto da aquisição de leitores
bidimensionais e atualização do sistema de informação.
Hospitais
Os grandes benefícios decorrentes da adoção de standards globais deverão ser conseguidos
ao nível dos prestadores de cuidados de saúde, ainda que grande parte deles não sejam de
fácil mensuração.
A melhoria de eficiência na gestão de inventários, seja pela redução do seu nível, seja pela
utilização de métodos e ferramentas de gestão mais eficientes, tem ainda um longo percurso
a trilhar no nosso país. Não obstante, os protagonistas do setor têm razões para acreditar
que os benefícios decorrentes da implementação de uma codificação única e inequívoca
assumam uma magnitude menos expressiva no caso português.
Nos restantes domínios, não existem evidências que façam acreditar que a realidade
hospitalar nacional venha a produzir impactes sensivelmente distintos dos padrões
internacionais médios.
Estimação de impactos potenciais no caso português: enquadramento
A análise realizada no presente capítulo socorre-se de um instrumento analítico específico
que designamos por entidades-tipo de referência, cujas características foram fixadas em
função de duas questões fundamentais:


Poderem evidenciar os custos e os benefícios da adoção dos standards globais nas
diferentes atividades e tarefas ao longo de toda a cadeia de valor da saúde;



Poderem acomodar a evolução de médio prazo dos mercados envolvidos (os impactos
potenciais estimados são acumulados ao longo de um período fixado em dez anos), seja
em termos das próprias empresas e organizações envolvidas (dimensão, gama,
especialização, internacionalização), seja das regras, regulamentos e características da
sua regulação (onde a combinação das motivações de segurança e eficiência não
deixarão de se reforçar), e, portanto, as alterações substanciais que não deixarão de se
produzir em termos de estrutura, dimensão e concentração empresarial e, também, em
termos de quotas de mercado.

As características destas entidades-tipo de referência procuram, portanto, estabelecer um
quadro rigoroso de análise para a estimação dos impactos considerando, nomeadamente,
patamares críticos de eficiência em cada um dos segmentos da cadeia de valor.
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As entidades-tipo de referência consideradas não procuram, portanto, ser representativas da
atual estrutura empresarial, isto é, não foram construídas, por exemplo, como a média das
características do conjunto das empresas em ação na atualidade. As entidades-tipo de
referência, embora tomando em consideração, na sua diversidade, a atual estrutura
empresarial, forma construídas com base em entrevistas e reuniões de trabalho envolvendo
diversos protagonistas, segmento a segmento, por forma a chegar a realidades
relativamente completas (não truncadas) e suficientemente próximas de situações de
eficiência crítica para permitir ilustrar adequadamente os impactos da adoção de standards
globais nas empresas e organizações que compõem os vários elos da cadeia de valor da
saúde na realidade portuguesa.
Esta metodologia estima, portanto, impactos potenciais dinâmicos, isto é, impactos que
serão tanto mais significativos quanto os aspetos qualitativos catalisadores da eficiência e da
competitividade, associados à adoção de standards globais, puderem ser plenamente
difundidos a toda a estrutura empresarial e aos respetivos mercados.
Isto significa que os impactos reais se virão a situar além ou aquém dos impactos potenciais
estimados em função da própria evolução da cadeia de valor nacional em termos de
dimensão crítica (alguns impactos podem ser limitados se não forem exploradas ou forem
limitadas as formas de redimensionamento e/ou cooperação empresarial em direção a
dimensões cíticas de maior eficiência) e densidade das atividades (alguns impactos podem
ser exportados se não se verificar uma melhoria do posicionamento e gama de atividades
dos operadores portugueses no contexto europeu e mundial).
Não se pretende, por isso, fazer descrições de investimentos com referência a organizações
individualizadas, uma vez que as decisões de investimento irão depender profundamente das
capacidades, tecnologia, produtos, localização e prioridades estratégicas de cada
empresa/entidade. Ao invés, as ilustrações descritas de seguida deverão funcionar como
ponto de partida de reflexão para que cada entidade explore os benefícios, investimentos
e custos que poderá retirar da adoção generalizada de standards globais (ou compatíveis
com) já implementados numa variada série de países com resultados, no mínimo, bastante
positivos.
Um exercício de previsão exige, sempre, a presença de alguns pressupostos que, neste
caso, terão uma boa adesão à realidade, uma vez que leva em conta experiências passadas
e presentes da adoção de standards globais noutros setores e cadeias de valor da saúde de
outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, bem como a experiência que a AM&A
tem no setor da saúde em Portugal. Assim, assumimos que os standards globais,
caracterizados pela identificação do produto, da localização e rede de intercâmbio de
informações, se irão implementar em toda a cadeia de valor da saúde de âmbito nacional e
internacional, quando esta tem relações com os agentes nacionais. Para tal, os agentes terão
que adaptar os seus sistemas produtivos, tecnologias e processos de negócios de forma a
poderem acomodar uma nova codificação. Ora, isso trará, com certeza, vários benefícios
para as organizações mas contemplará certamente uma série de investimentos iniciais
necessários, bem como custos adicionais que surgirão com a necessidade de operações que
até então não eram levadas a cabo. Nas ilustrações do presente estudo, dos benefícios,
investimentos e custos da adoção de standards globais na cadeia de valor de saúde nacional,
privilegiou-se uma forte interação com os próprios agentes, através de focus groups,
entrevistas e inquéritos, no sentido de poder criar um exercício tão fiel à realidade quanto
possível tendo em conta a miscelânea de atividades e modelos de negócio das entidades da
cadeia de valor. Os resultados obtidos são, adicionalmente, função do rico material
documental produzido sobre o tema, bem como da experiência do passado. As ilustrações
foram ainda suportadas por informação de estudos de caso, artigos, entrevistas a
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especialistas e pelo trabalho antecessor que deu origem a este aprofundamento geográfico o relatório “Strength in Unit”, produzido em 2012 pela McKinsey & Company.
A introdução de uma nova codificação única, isto é, de uma nova linguagem logística numa
cadeia de valor cuja eficiência é posta em causa há uma larga série de anos (pelo menos em
alguns dos seus elos), fará com que os profissionais de saúde tenham que alterar os seus
comportamentos e métodos de trabalho ao mesmo tempo que utilizam novas
tecnologias que, por seu turno, farão com que as organizações olhem para dentro e
restruturem as suas operações da forma mais eficiente, sabendo que têm ao seu dispor uma
nova ferramenta cheia de potencialidades. Sabendo, ainda, que estamos perante um grupo
de organizações, muitas delas, de grandes dimensões e, consequentemente, complexas, é
impossível levar a cabo uma simulação holística que preveja todos os benefícios,
investimentos e custos que, na sua individualidade, essas organizações podem retirar dos
standards. Por isso, o privilégio foi dado aos principais fatores impactados pela adoção
de standards na cadeia de valor de outros países, acomodados às especificidades do
quadro regulamentar e institucional do nosso país.
Impactos potenciais “macro” no caso português
Como já se referiu, a metodologia utilizada neste trabalho para o cálculo dos impactos nos
vários elos da cadeia de valor da saúde em Portugal seguiu a fórmula de apresentação
utilizada pela McKinsey & Company no estudo realizado à escala global que lhe serviu de
inspiração, isto é, a criação de um conjunto de entidades-tipo que sirvam de referência aos
setores/elos que se pretendem estudar. Após esse processo, realizou-se uma extrapolação
setorial dos impactos calculados para cada entidade-tipo de referência.
Por sua vez, os impactos “macro” de natureza quantitativa que seguidamente serão
apresentados foram deduzidos pela soma dos impactos “micro” estimados para os vários elos
que a constituem. Estes impactos são eminentemente quantitativos. Significa isto que, pelo
menos no âmbito da qualidade da prestação de cuidados de saúde e da segurança no
consumo e utilização de medicamentos e dispositivos médicos, existem seguramente
impactos importantes que não foram aferidos neste trabalho, uma vez que se revestem de
uma natureza eminentemente imaterial, impossível de traduzir em números.
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Tabela 14.
Poupanças “macro” estimadas para o caso português
Com Serialização
(lógica incremental)
de
a

Sem Serialização
Reduções estimadas
Custos com RAMs
Custos de produção
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários obsoletos
Recalls
Devoluções
Perda de receita devido a contrafação
Atualização de bases de dados
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamentos
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

de

a

1.754.176 €

4.093.077 €

292.363 €

877.088 €

1.448.410 €

2.896.820 €

1.448.410 €

1.448.410 €

49.309.490 €

88.541.143 €

-18.991.945 €

-10.026.157 €

3.355.250 €

5.890.302 €

-1.329.436 €

-841.697 €

4.599.434 €

10.077.773 €

2.910.000 €

3.315.555 €

3.330.289 €

6.731.372 €

-379.839 €

329.164 €

1.248.198 €

1.503.508 €

-158.266 €

290.023 €

188.369 €

251.159 €

0€

0€

14.484.100 €

20.277.739 €

3.544.391 €

10.563.319 €

0€

0€

1.010.702 €

1.137.040 €

0€

0€

9.230.909 €

6.551.795 €

1.938.362 €

259.878 €

7.833.202 €

5.270.351 €

6.546.433 €

3.412.214 €

1.998.346 €

676.077 €

4.668.883 €

2.737.262 €

35.600.629 €

82.609.298 €

-28.806.176 €

-14.539.946 €

15.125.623 €

36.577.992 €

13.927.884 €

23.800.717 €

186.856.854 €

448.389.214 €

110.472.659 €

223.467.224 €

6X

25 X

3X

8X

Fonte: Equipa do projeto.

Os resultados globais para um horizonte temporal de 10 anos demonstram um forte
potencial de ganhos líquidos com a adoção dos standards globais em Portugal. No pior
cenário global, perspetiva-se que os benefícios decorrentes serão 6 vezes superiores aos
custos/investimentos, podendo potencialmente atingir um rácio benefício-custo de 25. Tal
significa dizer que os benefícios suplantam entre 6 e 25 vezes os custos/investimentos da
adoção dos standards globais, gerando uma poupança para a economia que poderá oscilar
entre 187 e 448 milhões euros. No primeiro ano de implementação dos standards, as
poupanças deverão situar-se num intervalo compreendido entre 51 milhões de euros e 119
milhões de euros, sendo que nos anos seguintes estas poupanças deverão situar-se entre 15
e 37 milhões de euros, numa base recorrente.
No caso da adoção de standards avançar para a serialização, as poupanças líquidas (numa
lógica incremental, a 10 anos) para a economia poderão sair ainda mais reforçadas, num
valor compreendido entre 110 e 223 milhões de euros, hipótese que sinaliza um rácio
benefício-custo incremental compreendido entre 3 e 8, francamente interessante do ponto de
vista da racionalidade económica, já que prevê que os benefícios suplantem entre 3 a 8
vezes os custos.
Impactos potenciais “micro” no caso português: elo da indústria farmacêutica
Para efeitos deste trabalho, a indústria farmacêutica poderia ter sido subdivida em vários
segmentos, a começar pela distinção entre os fabricantes de medicamentos de marca dos
fabricantes de medicamentos genéricos. No entanto, na sua essência, os standards terão um
impacto semelhante nestes dois tipos de fabricantes com a exceção da menor perda de
receita com a contrafação para os primeiros. Assumindo-se Portugal como país desenvolvido
onde a contrafação de medicamentos se encontra controlada e a um nível muito baixo, é
pois perfeitamente razoável agregar estas duas realidades numa só.
Do lado dos benefícios, o impacto da adoção de standards globais para a indústria
farmacêutica pode ser bastante positivo. Contudo, prevê-se que isso implicará
investimentos avultados. Atualmente, Portugal não é um centro de produção de
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medicamentos, principalmente no que respeita aos medicamentos de maior rotação. Nesse
sentido, a presença de grandes fabricantes multinacionais reveste-se sob a forma de
subsidiárias de distribuição. Esta realidade recomenda, desde logo, que a leitura dos
resultados dos impactes estimados da adoção de uma codificação única se processe com
parcimónia, na medida em que resultados projetados atenderam a uma empresa hipotética
de referência com as seguintes características: volume de negócios de 50.000.000 €;
margem bruta de 40%; 200 trabalhadores; 7 linhas produtivas.
A organização da produção e das linhas produtivas (na embalagem dos medicamentos)
dos fabricantes é desenvolvida segundo o destino dos produtos, devido às exigências
nacionais em termos de informação da embalagem, como a linguagem, a codificação e
mesmo o preço. Por essa razão, os fabricantes têm que acomodar estas restrições na sua
organização, influenciando a quantidade produzida e os timings de produção. Uma vez que a
uniformização da língua, hipoteticamente, nunca será uma realidade, os ganhos decorrentes
da melhor gestão da produção nunca serão atingidos na sua totalidade. No entanto, a
existência de standards globais, com recurso ao data matrix, permitirá que o espaço utilizado
na embalagem para acomodar os códigos nacionais seja minimizado. Neste sentido, surge
uma maior margem para o fabricante incluir a informação sobre o produto em várias línguas
numa mesma embalagem. Desta forma, ao agregar lotes de produtos nacionais em lotes de
produtos “multinacionais”, o fabricante poderá obter uma redução nos custos de produção
(principalmente custos de setup) na ordem dos 0,5% a 1%, significando um montante de
62.500€ a 125.000€ anuais. Porém, os efeitos na produção da introdução de standards
globais terão ainda efeitos multiplicadores na redução no nível de inventários (de produtos
acabados e de matéria-prima) e com produtos obsoletos, fruto de uma melhor interligação
entre a previsão da procura e a organização da produção.
Tabela 15.
Poupanças “micro” estimadas para a entidade-tipo de referência da indústria farmacêutica
em Portugal
de
Reduções estimadas
Custos de produção
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários obsoletos
Recalls
Perda de receita - contrafação
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
a
de

a

de

a

Com Serialização
de

a

0,5%

1%

62.500 €

125.000 €

1%

2%

125.000 €

187.500 €

5%

10%

375.000 €

750.000 €

5%

10%

375.000 €

750.000 €

5%

10%

28.125 €

56.250 €

5%

10%

28.125 €

56.250 €

5%

10%

17.500 €

35.000 €

5%

15%

17.500 €

52.500 €

5%

15%

11.250 €

33.750 €

5%

20%

11.250 €

45.000 €

10%

15%

0€

0€

15%

20%

0€

0€

25%

35%

625.000 €

875.000 €

80%

90%

40.000 €

45.000 €

80%

90%

40.000 €

45.000 €

150.000 €

100.000 €

200.000 €

100.000 €

50.000 €

25.000 €

250.000 €

100.000 €

40.000 €

12.500 €

165.000 €

70.000 €

203.125 €

681.250 €

-46.875 €

606.250 €

91.250 €

226.250 €

653.750 €

1.135.000 €

1.115.625 €

2.943.750 €

6.490.625 €

11.956.250 €

3X

13 X

4X

14 X

Fonte: Equipa do projeto.

A melhor informação e eficiência potenciada pelos standards globais irão refletir-se, também,
ao nível dos inventários. Atrás, constatámos que a combinação entre a organização da
produção e a previsão da procura permitirá uma redução dos inventários de produtos
acabados e de matérias-primas. Por seu turno, a previsão da procura, isoladamente,
permitirá, por si só, uma mais eficiente gestão dos níveis de inventários, traduzida numa
redução dos mesmos. Este efeito é particularmente importante no caso português, uma vez
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que boa parte dos representantes de fabricantes de medicamentos são eminentemente
“departamentos comerciais” e “gestores de stocks” produzidos no estrangeiro. Assim, com
informação tempestiva e fiável do estágio dos seus produtos ao longo da cadeia de valor
(desde a porta de saída do seu armazém até ao consumidor), a subsidiária comercial do
fabricante poderá calcular as suas necessidades de stock de forma mais acurada e ter uma
comunicação mais simples com a sua casa-mãe no exterior. Este raciocínio continua válido
quando consideramos os produtos de genéricos nacionais. A este respeito, o trabalho
realizado aponta no sentido dos benefícios da adoção de standards reduzirem em 5% a 10%
o nível de inventário, de forma imediata e irrepetível, ou seja, 375.000€ a 750.000€.
A consequência, imediata, da otimização do nível de inventário consiste na redução do
estrangulamento da tesouraria em virtude do mais reduzido volume de stocks em armazém.
Desta forma, vendo reduzidos os níveis de inventários, os agentes passam a ter uma
necessidade de fundo de maneio inferior e, consequentemente, deixam de ter necessidade
de financiar essa porção de ativo corrente. Admitindo que o custo de capital se mantém
inalterado com a redução do nível de inventário (pressuposto pessimista na ótica do
fabricante), a redução dos custos de financiamento do inventário serão proporcionais à
redução do seu nível, ou seja, 5% a 10%, ou 28.125€ a 56.250€.
O tratamento dos inventários, em termos informativos e dado o seu menor volume, parece
estar facilitado como evidenciámos nos parágrafos anteriores. Contudo, pode ainda ser
identificado um importante benefício da adoção dos standards que, relacionado com os
expostos anteriormente, pode ser individualizado. Trata-se do tratamento contabilístico e
administrativo da gestão de stocks. No cenário com standards, o fabricante vê os seus fluxos
de informação simplificados, melhorados e o interface com alguns dos principais stakeholders
mais fluído. De facto, desde a ordem de produção à ordem de encomenda do cliente, a
movimentação do produto é feita com recurso a um único código inequívoco da embalagem
(se incluído o número de série), permitindo a rastreabilidade do produto dentro e fora de
portas através de um fácil intercâmbio informativo entre o distribuidor e o fabricante. Deste
modo, a mais ágil e eficaz gestão dos inventários possibilitada por instrumentos informativos
simples e uniformizados poderá reduzir os custos de gestão de inventários numa
magnitude de 5% a 10%, no caso de não existir serialização, e 5% a 15%, caso o número
de série seja considerado. Em valor, as poupanças prevêem-se entre 17.500€ e 35.000€,
sem serialização, sendo que no caso de ser adotado o número de série os benefícios podem
ascender a 52.500€.
Numa cadeia de valor na qual pontifica a segurança e qualidade de tratamento do paciente,
o volume de inventários obsoletos é, tradicionalmente, mais elevado do que o desejável,
mesmo quando estão em causa medicamentos de maior valor comercial. Portanto, as
medidas disponíveis para aumentar a eficiência na gestão dos inventários, particularmente o
seu timing de produção e distribuição, são fundamentais para reduzir custos de produção e,
especialmente, desperdícios de recursos escassos. Aliado a isto, temos que ter em
consideração que o setor da saúde é dos mais regulados das sociedades modernas, havendo
regras restritas em relação aos prazos dos medicamentos. Os custos financeiros de um
serviço de qualidade (incluindo a disponibilidade contínua de medicamentos) em detrimento
da otimização logística recaem, invariavelmente, na indústria farmacêutica que é obrigada a
aceitar as devoluções dos produtos não consumidos dentro do prazo estabelecido,
procedendo à sua destruição. Para que haja uma efetiva otimização dos produtos em
circulação ao longo da cadeia, não descurando a disponibilidade contínua dos produtos
críticos, os standards globais, ao acoplarem uma rede de intercâmbio de informação
verdadeiramente integrada, permitem uma melhor previsão da procura por parte do
fabricante e do distribuidor, além de uma melhor gestão na dispensa de medicamentos em
pontos de retalho e hospitais, tornando os desperdícios uma realidade menos saliente. No
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caso da cadeia de valor nacional, os fabricantes poderão beneficiar de uma redução dos
custos com inventários obsoletos na ordem dos 5% a 15%, valores que podem avultar,
no caso da entidade tipificada, de 11.250€ a 33.750€ (solução sem serialização; 5% a 20%
com serialização, até 45.000€).
Um caso de logística inversa motivada por razões de força maior são as recolhas de
produtos “defeituosos” que entraram em circulação na cadeia do medicamento
(“recalls”). A diferença em relação à situação dos obsoletos é o facto de que a ação do
fabricante é, agora, proactiva por excelência. Deste modo, o fabricante tem que realizar
esforços no sentido de rastrear todas as embalagens de um lote que se demonstrou ser
defeituoso no sentido de minimizar os efeitos negativos potenciais na saúde dos pacientes.
Atualmente, em Portugal, o distribuidor grossista tem um papel central neste processo, dado
que a componente informativa é fundamental: a rede de intercâmbio informativo ao longo da
cadeia é o processo mais indicado para um rápido e eficaz rastreio das embalagens
independentemente do elo da cadeia onde ela se encontra. Por vezes, pode mesmo ser a
diferença entre a vida e a morte de pacientes. Evidentemente, os benefícios relativos aos
recalls não poderão ser quantificados integralmente, uma vez que uma boa parte deles são
medidos em termos de segurança do paciente. Assim, considerando apenas os custos
operacionais de um recall levados acabo pelo fabricante, estimamos uma redução destes
custos de aproximadamente 10% a 15%, no cenário sem serialização, e entre 15% e 20%,
caso a codificação acomode o número de série.
Estudos recentes apontam no sentido da contrafação de medicamentos no nosso país ter
ainda pouca expressão, significando apenas cerca de 5% do mercado. Embora incipiente,
este fenómeno não deve ser descurado, pelo que a adoção de uma codificação única (que
inclua o número de série), aliada ao sistema de informação integrado da cadeia de valor da
saúde, permitiria aos organismos reguladores (como o Infarmed) um controlo mais
apertado, eficaz e eficiente da circulação de embalagens falsificadas em Portugal. A
falsificação de medicamentos tem um impacto claro sobre as atividades dos fabricantes:
estes deixam de ganhar uma receita que fica consignada aos infratores da lei. Considerando
que os standards globais são um mecanismo que permite controlar apenas uma parcela da
contrafação e que alguns dos pacientes deixariam de consumir o medicamento caso ele não
seja contrafeito (devido ao seu maior preço), estimamos que os fabricantes de
medicamentos possam aumentar o seu volume de negócios em 25% a 35% (625.000€ a
875.000€) só em território nacional.
Um aspeto particular no mercado do medicamento nacional é a necessidade de inscrição do
preço na embalagem secundária do medicamento. Com a facilidade resultante da evolução
da tecnologia (como o data matrix) e considerando o maior controlo da cadeia de valor da
saúde por parte dos reguladores possibilitado pela rede de informação integrada, abrir-se-á
caminho para uma retirada definitiva do preço do medicamento das embalagens sob uma
forma física. Isto significa que o preço passa a estar disponível nos sistemas de informação
dos diversos agentes da cadeia de valor da saúde e online para todos os consumidores. Este
cenário permitirá reduzir completamente os custos de reprocessamento das embalagens
aquando de uma alteração administrativa dos preços levada a cabo pelo governo português
(geralmente todos os anos!), incluindo a recolha das embalagens, a sua reimpressão,
posterior redistribuição e todos os trâmites administrativos acoplados. Por seu turno, com a
serialização das embalagens, o processo de devoluções e respetivos contra movimentos
financeiros ficariam bem mais facilitados, uma vez que o sistema de informação conseguiria
saber facilmente o preço ao qual a transação da embalagem tinha sido feito no passado. A
conjugação destes efeitos possibilitará uma redução de custos operacionais repetidos
anualmente em torno dos 80% a 90%, isto é, entre 40.000€ e os 45.000€ (num cenário
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definido em que o custo base da alteração de preços é sensivelmente metade do
referenciado pelas associações representativas do setor).
Além dos benefícios atrás enunciados, existem ainda outros que não são possíveis de
quantificar.
Assumindo um cenário de serialização na embalagem primária do medicamento não
obrigatória, os fabricantes de medicamentos poderiam incrementar o grau de diferenciação
do seu produto, fruto do maior nível de segurança no seu uso, em especial na prestação de
cuidados de saúde em hospitais. Se os hospitais tiverem ao seu dispor equipamentos de
controlo de medicação em cada cama (ou um posto móvel), poderão verificar se a unidose
do medicamento é a correta para administrar àquele doente em concreto, evitando erros de
medicação por troca de medicamento ou erro na dose a administrar. Os efeitos desta medida
de segurança do paciente são, com certeza, quantificáveis na ótica do hospital, mas não é
tão fácil estimar o impacto indireto sobre o valor de mercado do medicamento que possibilita
este controlo.
Implícita e parcialmente incluída nos custos com a gestão dos inventários, a problemática da
comunicação com a cadeia de valor (a jusante) tem registado inúmeras entropias ao
bom funcionamento das relações entre fabricante e distribuidor. As falhas de comunicação
entre estes dois agentes devido a catálogos desatualizados ou informação sobre produtos
errada provocam horas perdidas de trabalho na correção das encomendas e atualização ad
hoc das bases de dados do distribuidor, que poderiam ser completamente eliminadas no caso
da existência de um sistema integrado de informação como aquele que os standards globais
permitem.
Finalmente, pode ainda ser identificado um benefício respeitante à facilidade e qualidade da
informação de gestão do próprio fabricante. Uma empresa multinacional tem,
frequentemente, associado a um produto vários códigos mediante o seu destino geográfico,
dificultando o reporte geográfico dos dados da atividade. Ora, a criação de uma “chave”
única mundial para um produto em concreto resolveria definitivamente este problema.
Os investimentos em linhas produtivas necessários para acomodar as especificações de
funcionamento à luz dos standards globais variam fortemente de fabricante para fabricante.
De facto, aqueles que produzem e vendem para países cuja adoção de standards é uma
realidade, já têm as suas linhas produtivas, sistemas de informação e operações internas
devidamente preparadas para integrar a adoção em mais um país. Para estes, os
investimentos à cabeça são marginais. No entanto, este cenário não se cinge à totalidade da
população de fabricantes. Neste sentido, serão necessários investimentos cujo volume
dependerá da capacidade de produção, designadamente, do número de linhas de
empacotamento dos produtos e do número de produtos que compõe o seu portfólio.
Adicionalmente, depende ainda do nível de adoção dos standards (embalagem primária ou
secundária) e da introdução de número de série. Tendo os dois extremos em consideração,
pressupomos que a nossa entidade de referência se encontre num ponto médio entre estes
dois cenários, concluindo que o montante de investimento se situará entre 100.000€ e
150.000€, no caso sem serialização na embalagem secundária. No caso de essa serialização
existir, os investimentos podem atingir os 200.000€.
A acrescer a esta componente, existe todo um sistema de informação que tem que ser
reformatado (ou substituído) para adotar a nova codificação. Mais uma vez, o nível do
investimento depende do grau de profundidade do standard. Por isso, estimamos que o
investimento em software se fixe entre os 25.000€ e 50.000€, no caso sem serialização
na embalagem secundária, e entre 100.000€ e 250.000€, no caso da serialização existir.
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Passando para uma perspetiva continuada, o fabricante de medicamentos acarretará alguns
custos adicionais: em primeiro lugar, os investimentos referidos nos parágrafos anteriores
deverão ser alvo de amortizações, correções iniciais e manutenção, que não podem deixar
de ser considerados; em segundo lugar, a alteração das operações internas decorrentes da
adoção de standards poderão aumentar alguns custos operacionais, nomeadamente, aqueles
que dizem respeito ao maior volume de produção de informação (etiquetas, por exemplo) e
ao maior controlo/picking das embalagens produzidas, especialmente quando está em causa
a serialização. Assim, estimamos que os custos recorrentes adicionais da adoção de
standards se situem entre 10% e 20% do investimento inicial exigido, para o cenário sem
serialização.
Os benefícios, investimentos e custos acima explicados podem ser, agora, confrontados para
aferir acerca da bondade da adoção de standards no âmbito da indústria farmacêutica. No
caso português, a indústria tem um potencial de ganhos líquidos significativo ainda que com
alguma variância consoante o cenário (à semelhança do concluído no estudo da McKinsey &
Company). O cenário de serialização tem como principal benefício a redução dos casos de
contrafação, benefício esse que não é superado pelos investimentos adicionais que a
serialização exige. Deste modo, no cenário sem serialização das embalagens secundárias, o
fabricante de medicamentos pode superar o investimento e custos adicionais em 3 a 13
vezes num período temporal de 10 anos. Por outro lado, a serialização apresenta-se como
uma solução ainda mais vantajosa dado que os investimentos/gastos são superados 4 a 14
vezes pelos benefícios potenciais.
Gráfico 13.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
entidade-tipo de referência da indústria farmacêutica em Portugal
BenefícioCusto
(com serialização)

4X a 14X

BenefícioCusto

+25-35 p.p.
(8.750.000 €)

80-90%
(450.000 €)

(sem serialização)

150.000 €

50.000 €

+50.000 €
+200.000 €

3X a 13X

+ 5 p.p.
5-10%
(750.000 €)

+ 1 p.p.

5-10%

(175.000 €)

(56.250 €)

5-10%

(625.000 €)

40.000 €
+125.000 €

+ 5 p.p.
(112.500 €)

5-15%
(337.500 €)

(350.000 €)

1%

Benefícios

Fonte: Equipa do projeto.
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(1.250.000 €)

Os apuramentos efetuados revelam ainda que a simples adoção de standards globais geraria
uma poupança acumulada (num horizonte de 10 anos) para o operador económico que
poderia oscilar entre 1,1 milhões euros e 2,9 milhões euros. O estudo revela que no primeiro
ano de implementação dos standards as poupanças tendem a situar-se num intervalo
compreendido entre 203 mil euros e 681 mil euros, sendo que nos anos seguintes estas
poupanças deverão situar-se entre 91 mil euros e 226 mil euros, numa base recorrente.
No caso da adoção de standards avançar para a serialização, as poupanças líquidas (a 10
anos) para o operador económico sairiam ainda mais robustecidas, ascendendo a um total
compreendido entre 6,5 milhões de euros e 12 milhões de euros, hipótese que marca um
rácio benefício-custo compreendido entre 4 e 14, claramente motivador sob o prisma
estritamente técnico.
Com base nos apuramentos efetuados, procedemos à realização de uma extrapolação
setorial que permite perceber a magnitude dos impactos junto deste elo da cadeia de valor
da saúde. Assim, assentando nos valores médios verificados entre os anos de 2009 e 2011
para a CAE 211 (Fabricação de produtos farmacêuticos de base) e para a CAE 21201
(Fabricação de medicamentos) obtivemos os valores constantes da tabela seguinte.
Tabela 16.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
indústria farmacêutica em Portugal
Sem Serialização
de
a
Reduções estimadas
Custos de produção
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários obsoletos
Recalls
Perda de receita devido a contrafação
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Com Serialização
de
a

1.448.410 €

2.896.820 €

2.896.820 €

4.345.230 €

8.690.460 €

17.380.919 €

8.690.460 €

17.380.919 €

651.784 €

1.303.569 €

651.784 €

1.303.569 €

405.555 €

811.110 €

405.555 €

1.216.664 €

260.714 €

782.141 €

260.714 €

1.042.855 €

0€

0€

0€

0€

14.484.100 €

20.277.739 €

926.982 €

1.042.855 €

926.982 €

1.042.855 €

3.476.184 €

2.317.456 €

4.634.912 €

2.317.456 €

1.158.728 €

579.364 €

5.793.640 €

2.317.456 €

926.982 €

289.682 €

3.823.802 €

1.622.219 €

4.707.332 €

15.787.668 €

-1.086.307 €

14.049.577 €

2.114.679 €

5.243.244 €

15.150.368 €

26.303.125 €

25.854.118 €

68.220.109 €

150.417.373 €

277.080.824 €

4X

14 X

3X

13 X

Fonte: Equipa do projeto.

De acordo com este quadro, e no pressuposto da adoção de standards globais se efetuar
sem serialização, a indústria farmacêutica portuguesa, no seu conjunto, pode beneficiar
globalmente de uma poupança acumulada (a 10 anos) que estará compreendida entre 26
milhões de euros e 68 milhões de euros. Caso a estandardização abarque o número de série,
então esse valor poderá oscilar entre os 150 milhões de euros e os 277 milhões de euros,
sendo que o grande apport será obtido através da mitigação da contrafação.
Impactos potenciais “micro” no caso português: elo da indústria de dispositivos
médicos
Com as devidas adaptações, os benefícios, custos e investimentos associados à figura dos
fabricantes de dispositivos médicos são semelhantes àqueles apontados aos fabricantes de
medicamentos. No entanto, fruto do estado atual da qualidade de codificação e controlo dos
dispositivos médicos no nosso país e no mundo, os benefícios potenciais são naturalmente
superiores na sua generalidade.
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Os resultados alcançados para este elo específico da cadeia de valor da saúde devem ser
lidos com alguma precaução. A conhecida heterogeneidade de produtos e empresas
constituintes deste setor torna impossível a criação de um cenário que adira de forma fiel a
todos os players. Porém, é importante que o exercício seja feito de forma a possibilitar aos
atores deste elo uma reflexão dirigida das suas situações em concreto. Desta forma, os
resultados gizados atenderam a uma empresa tipo de referência com as seguintes
características: volume de negócios de 20.000.000 €; margem bruta de 50%; 200
trabalhadores; 15 linhas produtivas.
Tabela 17.
Poupanças “micro” estimadas para a entidade-tipo de referência da indústria dos dispositivos
médicos em Portugal

Reduções estimadas
Custos de produção
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários Obsoletos
Recalls
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
de

de

a

50%

60%

50%

60%

2.000.000 €

2.400.000 €

50%

60%

140.000 €

30%

40%

30.000 €

20%

30%

70%

80%

Com Serialização
de

a

de

a

n.d.

30%

40%

20%

30%

800.000 €

1.200.000 €

168.000 €

20%

30%

56.000 €

84.000 €

40.000 €

30%

40%

30.000 €

40.000 €

24.000 €

36.000 €

0%

10%

0€

12.000 €

70.000 €

80.000 €

60%

70%

60.000 €

70.000 €

150.000 €

100.000 €

150.000 €

100.000 €

70.000 €

40.000 €

105.000 €

60.000 €

44.000 €

14.000 €

66.000 €

21.000 €

1.920.000 €

2.428.000 €

601.000 €

1.124.000 €

80.000 €

142.000 €

24.000 €

101.000 €

2.720.000 €

3.848.000 €

841.000 €

2.134.000 €

n.d.

5X

15 X

n.d.

2X

a
n.d.

7X

Fonte: Equipa do projeto.

A previsibilidade da procura mais apurada permitida pela melhor qualidade da informação
sobre a localização dos produtos ao longo da cadeia de valor da saúde possibilita um melhor
planeamento dos inventários e, consequentemente, um mais apurado planeamento da
produção. Tendo em conta a perceção dos players, dos especialistas e do benchmarking
internacional, concluiu-se que este fator tenha um impacto significativo no nível de stocks
no fabricante, que se situará entre 50% e 60%, significando uma redução de produtos em
armazém entre 2.000.000€ a 2.400.000€ no contexto da nossa entidade-tipo de referência.
A redução do nível de inventário tem, evidentemente, impacto na redução da carga
financeira da empresa, uma vez que esta deixa de ter necessidade de financiar o
investimento em fundo de maneio que até então era exigível para manter um nível de
inventário concordante com a margem de segurança exigida pelo mercado. Assim,
assumindo a expectativa pessimista de que o custo de capital se mantenha, as poupanças
financeiras relacionadas com o financiamento dos stocks “empatados” situa-se também
entre os 50% e os 60%, o que, em termos monetários, significa um montante compreendido
entre os 140.000€ e os 168.000€.
No respeitante à gestão de stocks no seio do fabricante de dispositivos médicos, ainda que
revista uma importância relativamente pequena, a verdade é que, em média, perto de 0,5%
do volume de negócios está consignado a estas atividades (ordens de produção, ordens de
encomenda, etc.). Esta vertente apresenta uma margem de melhoria significativa uma vez
que apenas as empresas mais sofisticadas têm implementados sistemas de informação
internos que permitem um fluxo interno controlado dos produtos. Mas mesmo estas,
tenderão a verificar vantagens interessantes com a adoção generalizada de standards, desde
logo pela melhor comunicação com os seus clientes no que se refere às encomendas. Na

76 | Sociedade de consultores Augusto Mateus & Associados

situação verificada em dispositivos de maior porte, existe um frequente recurso à venda em
consignação, principalmente no âmbito hospitalar. Neste sentido, a uniformização da
linguagem utilizada entre as partes envolvidas no negócio e a maior facilidade no controlo
periódico dos equipamentos significam uma poupança de tempo nos recursos humanos
afetos a estas tarefas. As estimativas apontam para que seja possível poupar entre 30% a
40% dos gastos atuais com gestão de inventários, seja pela maior simplicidade de
procedimentos, seja pelo menor volume de ativo sob gestão. Isto significa, no contexto da
entidade-tipo de referência aqui utilizada, uma poupança que pode ir dos 30.000€ aos
40.000€ em termos anuais.
A temática dos inventários obsoletos de dispositivos médicos não é tão premente como no
caso dos medicamentos, nem tão pacífica. Isto deve-se ao facto de alguns fabricantes de
dispositivos médicos afirmarem que não têm qualquer custo com a obsolescência. Não são,
contudo, a maioria dos players aqui enquadrados. Por isso, optando por uma perspetiva
agregada, com as vantagens e inconvenientes da utilização de um player de referência,
estimamos que 3% dos inventários são referentes a produtos obsoletos. Assumindo este
pressuposto conservador (quando comparado com a realidade global), as várias fontes
consultadas sobre o assunto apontam para poupanças situadas entre os 20% e os 30% após
a introdução generalizada de standards globais. Na entidade-tipo de referência utilizada
nesta simulação, estas percentagens representam valores entre os 24.000€ e os 36.000€.
Os recalls de dispositivos médicos constituem uma situação relativamente comum, mesmo
nos países mais desenvolvidos, correspondendo a 0,1% a 0,5% da produção. A mesma
aproximação já se torna mais difícil de tecer quanto aos custos que o fabricante suporta
relacionados com um recall, uma vez que depende fortemente do tipo de produto e da
quantidade de unidades a serem retiradas do mercado, além da necessidade ou não de
serem realizadas cirurgias ou prestadas indemnizações. O exemplo emblemático mais
recente é o dos implantes mamários da marca francesa PIP que teve um alcance
internacional fortíssimo e que exigiu a realização de milhares de cirurgias e indemnizações
aos pacientes. Assumindo um gasto anual potencial com recalls na ordem dos 100.000€,
estima-se que a existência de standards globais permitiriam reduzir entre 70.000€ e 80.000€
anuais com os procedimentos a levar a cabo e a respetiva destruição dos produtos
defeituosos, ou seja, uma redução de 70% a 80%.
A contrafação de dispositivos médicos é um fenómeno crescente nos países desenvolvidos.
No entanto, ainda não atingiu a fase de maturidade dos estudos relativos à contrafação de
medicamentos, impossibilitando o cálculo do benefício potencial que os fabricantes de
dispositivos médicos poderiam retirar de um melhor controlo contemplado pela utilização de
standards globais.
Para além disso, os benefícios não quantificáveis para a indústria farmacêutica também se
aplicam no caso dos fabricantes de dispositivos médicos.
Os investimentos e custos adicionais que se estimam para o momento da adoção de
standards globais são aproximadamente os mesmos quando comparados com a indústria
farmacêutica. Contudo, as empresas fabricantes de dispositivos médicos são, em média, de
menor dimensão face às da indústria farmacêutica. Portanto, as diferenças verificadas em
termos de investimentos e custos estão relacionadas com a dimensão dos investimentos
necessários no contexto da entidade-tipo de referência utilizada, acomodando as questões de
indivisibilidade daí decorrentes.
Os investimentos iniciais que prevemos serem necessários relacionados com alterações nas
linhas produtivas (de embalagem e etiquetagem dos produtos) deverão fixar-se entre os
100.000€ e os 150.000€, enquanto os investimentos num novo sistema de informação ou
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adaptação do atual serão menores que 70.000€ mas superiores a 40.000€. Finalmente, é
razoável admitir que os gastos adicionais com a nova configuração dos processos se
situem entre 10% a 20% do valor do investimento realizado, isto é, entre 14.000€ e
44.000€.
Dito isto, a análise sistematizada dos benefícios, investimentos e custos associados à adoção
simples de standards globais para os fabricantes de dispositivos médicos permite afirmar que
existe uma significativa motivação económica (que vai além da segurança do paciente) para
a sua implementação. Os resultados mostram que, num período temporal de 10 anos, os
benefícios potenciais são 5 a 15 vezes superiores aos investimentos e custos adicionais
necessários.
Gráfico 14.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
entidade-tipo de referência da indústria dos dispositivos médicos em Portugal

BenefícioCusto

(com serialização)

2X a 7X

70-80%

BenefícioCusto

(800.000 €)

150.000 €
70.000 €

(sem serialização)
20-30%

5X a 15X

+35.000 €

(360.000 €)

30-40%

-10 p.p.

(400.000 €)

-20 p.p.
(120.000 €)

50-60%
(168.000 €)

50-60%

440.000 €

(700.000 €)

+220.000 €

(2.400.000 €)

-30 p.p.
(84.000 €)

-30 p.p.

Benefícios

Custos
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Recalls
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(1.200.000 €)
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Fonte: Equipa do projeto.

Os cálculos levados a efeito sugerem, adicionalmente, que a simples adoção de standards
globais tenderia a gerar para o operador económico uma poupança acumulada (num
horizonte de 10 anos) que oscilaria entre 2,7 milhões de euros e 3,8 milhões de euros. O
estudo assinala que o ano de implementação dos standards ficaria marcado pela obtenção de
uma poupança compreendida entre 2 milhões de euros e 2,6 milhões de euros, sendo que
nos anos seguintes estas poupanças seriam mais contidas, podendo oscilar entre 80 mil
euros e 142 mil euros, recorrentemente.
No caso da adoção de standards avançar para a serialização, as poupanças líquidas (a 10
anos) para este operador económico seriam mais frágeis, ascendendo a um total
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compreendido entre 841 mil euros e 2,1 milhões de euros, hipótese que marca um rácio
benefício-custo compreendido entre 2 e 7, o qual, embora positivo, se afigura como
significativamente menos incentivador do que o obtido na hipótese mais simplificada de
adoção de standards globais.
Tabela 18.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
indústria dos dispositivos médicos em Portugal
Sem Serialização
de
a
Reduções estimadas
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários Obsoletos
Recalls
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Com Serialização
de
a

31.653.242 €

37.983.890 €

12.661.297 €

18.991.945 €

2.215.727 €

2.658.872 €

886.291 €

1.329.436 €

474.799 €

633.065 €

474.799 €

633.065 €

379.839 €

569.758 €

0€

189.919 €

1.107.863 €

1.266.130 €

949.597 €

1.107.863 €

2.373.993 €

1.582.662 €

2.373.993 €

1.582.662 €

1.107.863 €

633.065 €

1.661.795 €

949.597 €

696.371 €

221.573 €

1.044.557 €

332.359 €

30.387.112 €

38.427.036 €

9.511.799 €

17.789.122 €

1.266.130 €

2.247.380 €

379.839 €

1.598.489 €

43.048.409 €

60.900.838 €

13.310.188 €

33.774.009 €

5X

15 X

2X

7X

Fonte: Equipa do projeto.

Idêntica extrapolação setorial permitiu concluir que os impactes neste elo da cadeia de
valor são igualmente significativos, avultando a uma verba compreendida entre 43 milhões
de euros e 61 milhões de euros, no cenário sem serialização. Para o efeito, extrapolamos os
valores obtidos para a entidade-tipo de referência à CAE 266 (Fabricação de equipamentos
de radiação, electromedicina e eletroterapêutico) e CAE 325 (Fabricação de instrumentos e
material médico-cirúrgico), considerando os valores médios registados entre 2009 e 2011.
Impactos potenciais “micro” no caso português: elo da distribuição grossista
A distribuição grossista desempenha um papel fundamental na cadeia de valor da saúde,
disponibilizando todo o seu know-how logístico e de gestão de stocks ao serviço da relação
entre fabricantes e farmácias ou hospitais. Para além de assegurar um nível superior de
eficiência à cadeia de valor, este elo funciona também como bomba de oxigénio financeiro
para os atores de pequena dimensão como as farmácias através do seu ciclo de tesouraria.
Neste sentido, todas as melhorias que impactem diretamente no processo logístico tendem a
acarretar externalidades positivas relevantes a montante e a jusante. Atendendo aos
diferentes níveis de qualificação dos operadores empresariais e à relevância e importância
diversas dos grossistas na cadeia de valor da saúde, a análise desenvolvida no presente
estudo privilegiou os grossistas distribuidores de medicamentos em detrimento daqueles que
estão orientados para os dispositivos médicos.
Há que salvaguardar ainda uma posição clara dos distribuidores nacionais em relação à
existência ou não de serialização. As experiências recentes noutros países que exigem o
registo do número de série dos produtos aquando da sua passagem pelo distribuidor
grossista mostram que as operações de picking se tornam bastante mais demoradas,
implicando custos adicionais significativos. Aliás, o estudo realizado pela McKinsey conclui
mesmo que a serialização provoca um custo adicional de várias centenas de milhares de
dólares por cada armazém de distribuição. Assim, o que é razoável é exigir o controlo do
número de série nos medicamentos e dispositivos médicos onde o risco para a segurança do
doente é significativa, onde a contrafação é feita com mais frequência ou no caso dos
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produtos de maior valor. Se assim for, os custos adicionais para os grossistas com este
controlo serão marginais.
A distribuição grossista nacional (maioritariamente do tipo “full-line”) apresenta uma
concentração crescente e é caracterizada por uma gama restrita de empresas que dominam
o mercado nacional. Também aqui os apuramentos efetuados escoraram-se em torno de
uma entidade de referência com as seguintes características: volume de negócios de
300.000.000 €; margem bruta de 9%; 250 trabalhadores; 6 centros de distribuição.

Tabela 19.
Poupanças “micro” estimadas para a entidade-tipo de referência da distribuição grossista em
Portugal
de
Reduções estimadas
Nível de inventário
Financiamento do inventário
Gestão de inventário
Recalls
Devoluções
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
a
de

a

de

Com Serialização
a
de

a

0%

5%

0€

900.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0%

5%

0€

66.600 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

15%

30%

67.500 €

135.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0%

5%

0€

500 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

15%

20%

27.000 €

36.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

80%

90%

12.000 €

13.500 €

60.000 €

30.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

50.000 €

20.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

16.500 €

5.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

-110.000 €

916.600 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

90.000 €

180.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

790.000 €

2.716.600 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

28 X

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4X

Fonte: Equipa do projeto.

De forma diferente do que se pôde assumir em termos mundiais, o nível de inventário dos
grossistas, em especial dos mais importantes, encontra-se com um grau de otimização
significativo, fazendo prever um impacto menos acentuado neste campo. No entanto, ainda
que os fluxos internos de produtos sejam bastante eficientes, a verdade é que a informação
adicional e a sua integração num repositório centralizado tem como efeito proporcionar um
maior e melhor volume informativo para prever a procura e, consequentemente, o
planeamento das encomendas ao longo de toda a cadeia. Como tal, os distribuidores
retirarão, com certeza, a sua quota-parte deste benefício. As nossas expectativas vão,
portanto, no sentido do nível de stock poder ser minimizado em 5%, assumindo uma postura
relativamente conservadora. Este “pequeno” contributo permitirá eliminar uma necessidade
de fundo de maneio de 900.000€ no caso da entidade-tipo utilizada como referência, sob a
forma de um benefício imediato.
Esta redução de stocks tem associada a diminuição dos encargos de financiamento
decorrentes da sua posse. Por isso, assumindo uma permanência do custo ponderado do
capital, o distribuidor grossista terá a possibilidade de reduzir estes encargos em quase
70.000€ pela simples adoção dos standards globais.
Por sua vez, a gestão dos inventários torna-se bastante mais simples e económica: passa
a existir um maior controlo e melhor gestão dos prazos de validade e dos lotes, em especial
nos produtos de menor rotação; a atualização da base de dados de produtos deixa de ser
feita de forma manual; a comunicação com os elos da cadeia a jusante fica mais fluída,
permitindo, por exemplo, uma forte redução nos erros das ordens de encomenda por parte
das farmácias. Adicionalmente, os fluxos internos de produtos podem ser geridos através da
codificação global, evitando-se a duplicação de codificações. Esta amálgama de potenciais
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benefícios, em conjunto, permitirá uma poupança situada entre os 15% e os 30% que, em
termos monetários, significa 67.500€ a 135.000€ anuais.
A importância que os processos de devoluções têm no contexto da atividade grossista
nacional sinaliza uma necessidade especial na sua autonomização em relação à gestão de
stocks, onde se poderiam incluir. Isto acontece porque as várias fontes sinalizam um tempohomem total anual de 15.000 horas despendido no processo de devolução, seja nas
atividades de armazém, seja nos registos e transações financeiras. Desta forma, as
estimativas apontam no sentido de uma redução de 15% a 20% do número de horas de
trabalho gastas nestes processos se existir informação sobre o número de lotes e prazos de
validade nos standards globais. Assim, o benefício neste campo situar-se-á entre os 27.000€
e os 36.000€ anuais, no contexto da entidade-tipo de referência considerada.
Os recalls de produtos defeituosos passam geralmente pela esfera do distribuidor grossista
pela sua acessibilidade aos canais de distribuição retalhista e de prestadores de cuidados de
saúde, traduzindo-se no pivot fundamental da retirada de produtos defeituosos do mercado.
No entanto, os custos que têm são essencialmente temporários, uma vez que os repercutem
de forma pouco desfasada no tempo sobre o fabricante. Assim, as poupanças serão
relativamente marginais, nunca superiores a 5%.
Finalmente, foi ainda possível quantificar o impacto da adoção de standards aquando da
alteração dos preços dos medicamentos que, na melhor das hipóteses, ocorrerá uma vez
por ano para cada produto. Isto obriga, em muitos casos, a que seja o próprio grossista a
recolher, reetiquetar e voltar a distribuir as embalagens com os novos preços. A existência
de standards com a configuração já explicitada na introdução deste capítulo abre espaço a
um desaparecimento da obrigação de inscrição do preço nas embalagens de medicamentos.
Por isso, deixaria praticamente de existir qualquer um dos custos atualmente suportados. A
nossa análise prevê que a poupança seja inferior a 90% mas sempre superior a 80%, isto é,
situar-se-ia no intervalo de 12.000€ a 13.500€ anuais.
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Nível de
Inventário

Financiamento
do Inventário

5.000 €

15-20%

Recalls

Devoluções

50.000 €

0-5%

0-5%

20.000 €

66.600 €

0-5%

80-90%

30.000 €

900.000 €

1.350.000 €

4X a 28X

360.000 €

BenefícioCusto

135.000 €

Gráfico 15.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para o
grossista-tipo de referência em Portugal

Equipamentos

SI/ Software

Custos
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15-30%
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Benefícios
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Fonte: Equipa do projeto.

Os produtos contrafeitos entram no circuito do medicamento e de dispositivos médicos
nos vários pontos de relação entre os elos da cadeia e na distribuição grossista não é
diferente neste caso. O controlo mais apertado dos produtos transportados por estes atores
permite reduzir ao mínimo a ocorrência destes fenómenos, garantindo uma maior segurança
do paciente e, em particular, neste caso, da imagem do distribuidor junto dos seus clientes.
Estes efeitos, evidentemente, não são passíveis de quantificação.
Portugal, como país integrante da UE e um dos países com os preços de medicamentos/
margens mais baixos deste contexto, verifica cada vez mais a arbitragem de mercados por
parte dos distribuidores de medicamentos, conhecido como comércio paralelo. A existência
de standards globais virá, por um lado, potenciar a facilidade com que estas atividades se
fazem mas, por outro lado, limitar de forma significativa a sua prossecução, uma vez que os
fabricantes passam a ter um maior controlo sobre o fluxo dos seus produtos ao longo da
cadeia de valor. Desta forma, pelos efeitos mistos e incerteza de impactos associados, não
foi possível quantificar esta componente. No entanto, é crível que o efeito de controlo
prevaleça, assumindo-se mesmo como um elemento fundamental para assegurar a
disponibilidade mais fiável de medicamentos que vem atingindo Portugal nos últimos
tempos.
Os investimentos necessários para acomodar standards com a exigência tecnológica aqui
proposta são extraordinariamente baixos quando comparados com os benefícios que deles
advêm, principalmente quando pensamos que a aquisição de novos equipamentos se poderia
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inserir perfeitamente na substituição normal dos equipamentos, que não depende da
alteração da codificação dos produtos. Adicionalmente, os principais distribuidores grossistas
(full-line) já dispõem de codificação bidimensional para o controlo dos fluxos internos pelo
que os aparelhos atuais precisariam apenas de pequenas adaptações. No entanto, para não
negligenciar as situações em que isto não acontece, prevemos que sejam necessários
investimentos em equipamento a rondar o intervalo de 30.000€ a 60.000€. O sistema de
informação/software tem que ser, necessariamente, modificado para acomodar a nova forma
de comunicação documental e com clientes e fornecedores. Desta feita, é previsível que o
distribuidor grossista tipo de referência aqui considerado necessite de um investimento entre
os 20.000€ e os 50.000€ para assegurar a adaptação do seu sistema de informação. Por fim,
assume-se que os custos adicionais que deverão ser suportados fruto da reconfiguração das
operações não seja superior a 16.500€.
O nível de investimentos e custos adicionais é, assim, bastante inferior aos benefícios
potenciais da introdução de standards no âmbito dos distribuidores. Com efeito, o rácio de
benefício-custo fixa-se entre 4 e 28 vezes para o horizonte temporal de 10 anos,
apresentando-se como bastante atrativo.
De acordo com o estudo aqui em apreço a adoção de standards globais ofereceria ao
grossista de referência uma poupança acumulada (num prazo de 10 anos) compreendida
entre 800 mil euros e 2,7 milhões de euros. O estudo sugere ainda que a maior fatia desta
poupança seria alcançada logo no primeiro ano de implementação dos standards (um valor
próximo dos 1,1 milhões de euros). Nos anos seguintes, estas poupanças tenderiam a ser
mais singelas, situando-se entre 90 mil euros e 180 mil euros.
Ainda com base nos outputs obtidos para a entidade grossista-tipo de referência procedemos
à extrapolação setorial por forma a percebermos a grandeza das poupanças alcançadas
junto deste elo da cadeia de valor. Para o efeito, atendendo aos valores médios do mercado
grossista nacional entre 2009 e 2011, obtivemos valores que sinalizam poupanças
acumuladas para a distribuição grossista na ordem dos 5,5 milhões de euros a 19 milhões de
euros, com um rácio benefício-custo que revela que os benefícios da adoção de uma
codificação única podem suplantar os custos dessa mesma implementação em 28 vezes. Se
forem consideradas nesta análise, conjuntamente com os operadores full-line, as subsidiárias
comerciais de empresas farmacêuticas e de dispositivos médicos em Portugal, então as
poupanças líquidas acumuladas poderão ascender até aos 66,5 milhões de euros.
Tabela 20.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
distribuição grossista em Portugal

Reduções estimadas
Nível de inventário
Financiamento do inventário
Gestão de inventário
Recalls
Devoluções
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
de
a

Com Serialização
de
a

0€

6.278.969 €

n.d.

n.d.

0€

464.644 €

n.d.

n.d.

470.923 €

941.845 €

n.d.

n.d.

0€

3.488 €

n.d.

n.d.

188.369 €

251.159 €

n.d.

n.d.

83.720 €

94.185 €

n.d.

n.d.

418.598 €

209.299 €

n.d.

n.d.

348.832 €

139.533 €

n.d.

n.d.

115.114 €

34.883 €

n.d.

n.d.

-767.430 €

6.394.781 €

n.d.

n.d.

627.897 €

1.255.794 €

n.d.

n.d.

5.511.540 €

18.952.719 €

n.d.

n.d.

4X

28 X

n.d.

n.d.

Fonte: Equipa do projeto.
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Impactos potenciais “micro” no caso português: elo da distribuição retalhista
A realidade das farmácias portuguesas é bastante influenciada pela distribuição grossista, na
medida em que o nível de serviço destes contempla, pelo menos, uma passagem diária
(muitas vezes mais) por cada farmácia. Isto, por um lado, permite uma “transferência”
significativa do nível de stocks das farmácias para os distribuidores grossistas, mas exige
uma maior carga burocrática no que respeita a encomendas e transações financeiras. Por
isso, não é expectável que seja possível reduzir ainda mais o nível de stocks das farmácias.
O exercício de estimação das poupanças potenciais associadas à adoção de standards globais
no retalho atendeu apenas às farmácias. Embora tenham sido desencadeados esforços
tendentes a mensurar os efeitos junto das parafarmácias, tal não se revelou possível com a
tempestividade exigível no âmbito deste estudo. Por sua vez, a quantificação dos impactes
da implementação de uma codificação única junto das farmácias assentou numa entidadetipo de referência cujas características se elencam de seguida: volume de negócios de
1.000.000 €; resultados operacionais de -15.000 €; 7 trabalhadores; 21.500 receitas
aviadas.
No momento de receção dos produtos, o profissional farmacêutico (ou um auxiliar) faz o
picking individual das embalagens (que são geralmente poucas fruto da frequência de
entregas dos distribuidores), passando a dispor de toda a informação sobre número de lote,
prazo de validade e, se aplicável, o número de série de todas as embalagens presentes no
seu inventário. Desta forma, com a adoção de standards globais, a gestão dos prazos de
validade pode ser feita de forma simplificada com a possibilidade de recurso a alertas
automáticos do sistema de informação quando uma certa embalagem se aproxima do fim do
seu prazo. As consequências óbvias são a maior focalização (e menor tempo despendido) na
procura e controlo das embalagens “prioritárias” para dispensa e a redução significativa de
inventários obsoletos fruto dessa melhor gestão. Por seu turno, muitas das tarefas
burocráticas relacionadas com a devolução de medicamentos deixam, assim, de ser
necessárias. Tomando como referência os custos totais com a gestão de inventários, o
impacto potencial destes efeitos deverá situar-se entre os 5% e os 20%.

Tabela 21.
Poupanças “micro” estimadas para a farmácia-tipo de referência em Portugal
de
Reduções estimadas
Gestão de Inventários
Atualização de bases de dados
Custos com alteração de preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
a
de

a

de

Com Serialização
a
de

a

5%

10%

500 €

1.000 €

15%

20%

1.500 €

2.000 €

5%

15%

1.200 €

3.600 €

5%

15%

1.200 €

3.600 €

0%

15%

15%

20%

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

750 €

750 €

750 €

750 €

900 €

900 €

920 €

920 €

0€

0€

400 €

400 €

-1.650 €

-1.650 €

-1.670 €

-1.670 €

1.700 €

4.600 €

2.300 €

5.200 €

15.350 €

44.350 €

21.330 €

50.330 €

10 X

28 X

5X

10 X

Fonte: Equipa do projeto.

A fonte de poupança que se afigura como a mais importante é a de atualização e gestão da
base de dados de produtos. Quanto à introdução da informação dos prazos de validade e
outras informações de produtos como a atualização dos catálogos e referências, estima-se
custarem 24.000€ a cada farmácia, devido às 1.920 horas anuais necessárias para estas
funções. Como referido no ponto anterior, os procedimentos de gestão de inventários
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ficam extremamente simplificados e facilitados, caindo por terra a necessidade de introdução
e atualização de informação no sistema de forma manual. A redução do tempo gasto nestas
tarefas poderá chegar aos 15% e nunca será inferior a 5%, significando uma poupança anual
de 1.200€ a 3.600€.
A alteração dos preços dos medicamentos provoca uma elevada carga de trabalho nas
farmácias todos os meses, designadamente no caso dos medicamentos sujeitos a receita
médica. No entanto, a variância deste esforço parece ser bastante larga no universo de
farmácias portuguesas. Nessa medida, não foi possível assegurar uma estimação adequada
do montante poupado nesta vertente. Conclui-se, no entanto, que é de magnitude
tendencialmente elevada.
Finalmente, o controlo da contrafação fica mais uma vez fica reforçado, especialmente no
tocante a vendas online com crescente importância no contexto nacional e europeu, onde
também se deteta o maior volume de medicamentos contrafeitos. A quantificação, por falta
de informação, foi também impossível de realizar.
Os investimentos e operações adicionais para acomodar as mudanças previstas com a
adoção de uma nova codificação são, em termos globais, bastante modestos. A farmácia-tipo
de referência teria que adquirir cinco leitores bidimensionais com um custo total estimado de
750€. A atualização de software para acomodar as melhorias informativas introduzidas pelos
standards globais mais completos pode ser gerida e centralizada na associação
representativa do setor e disseminada pelas muitas farmácias espalhadas pelo país por si
representadas, assegurando economias de escala importantes que minimizam o montante
deste investimento. Por isso, estimamos que, para a nossa farmácia-tipo de referência, o
investimento nesta componente seja sempre inferior a 1.000€. Quanto aos custos
operacionais das operações adicionais, perspetivam-se também montantes relativamente
baixos, em torno dos 400€ anuais (na hipótese com serialização).
A análise do benefício-custo para as farmácias remete-nos, assim, para um impacto também
bastante positivo, dados os investimentos e custos adicionais extremamente modestos. Os
valores dependem de se colocar um cenário com ou sem serialização. No primeiro caso, os
resultados são menos significativos, devido aos investimentos e custos adicionais que
comportam, apresentando-se um rácio benefício-custo na ordem das 5 a 10 vezes. Por sua
vez, no cenário sem serialização as farmácias podem perspetivar que os benefícios potenciais
superem os custos entre as 10 e as 28 vezes.
Os números avançados pelo corrente trabalho sugerem, em paralelo, que a simples adoção
de standards globais tenderia a gerar para a farmácia-tipo de referência uma poupança
acumulada (num horizonte de 10 anos) que oscilaria entre 15 mil euros e 44 mil euros. O
estudo indica que o ano de implementação dos standards ficaria assinalado pela obtenção de
uma poupança compreendida entre 50 euros e 3 mil euros, sendo que nos anos seguintes
estas poupanças seriam mais generosas, podendo oscilar entre 1.700 euros e 4.600 euros,
numa base sistemática.
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Gráfico 16.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
farmácia-tipo de referência em Portugal
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Fonte: Equipa do projeto.

No caso da adoção de standards avançar para a serialização, as poupanças líquidas (a 10
anos) para este operador económico seriam pouco mais vigorosas, ascendendo a um total
compreendido entre 21 mil euros e 50 mil euros, cenário que averba um rácio benefíciocusto compreendido entre 5 e 10, o qual, embora positivo, se afigura como claramente
menos interessante do que o conseguido na hipótese mais simplificada de adoção de
standards globais.
Tabela 22.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para o
retalho farmacêutico em Portugal
Sem Serialização
de
a
Reduções estimadas
Custos com Gestão de Inventários
Custos com Atualização de BD
Custos com Alteração de Preços
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Com Serialização
de
a

1.455.000 €

2.910.000 €

4.365.000 €

5.820.000 €

3.492.000 €

10.476.000 €

3.492.000 €

10.476.000 €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2.182.500 €

2.182.500 €

2.182.500 €

2.182.500 €

2.619.000 €

2.619.000 €

2.677.200 €

2.677.200 €

0€

0€

1.164.000 €

1.164.000 €

-4.801.500 €

-4.801.500 €

-4.859.700 €

-4.859.700 €

4.947.000 €

13.386.000 €

6.693.000 €

15.132.000 €

44.668.500 €

129.058.500 €

62.070.300 €

146.460.300 €

10 X

28 X

5X

10 X

Fonte: Equipa do projeto.
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A extrapolação setorial permitiu concluir que o impacte neste elo da cadeia de valor avulta
entre os mais expressivos, apenas suplantado, como veremos, pelas poupanças potenciais
passíveis de serem obtidas no setor hospitalar. De acordo com os apuramentos levados a
cabo, as poupanças acumuladas pelo retalho farmacêutico podem chegar a um valor
compreendido entre 45 e 129 milhões de euros, no cenário sem serialização, e entre 62 e
146 milhões de euros, no cenário com serialização.
Impactos potenciais “micro” no caso português: elo dos cuidados de saúde
Os hospitais e outras instituições de prestação de cuidados de saúde têm uma larga margem
de progressão no que respeita ao desenvolvimento de práticas mais seguras e eficientes
relacionadas com a gestão e utilização dos recursos materiais e humanos. A preocupação do
atual governo, num contexto de crise económico-financeira, é o de minimizar despesas em
saúde procurando assegurar a acessibilidade e segurança da prestação de cuidados de
saúde. Evidentemente, uma das medidas com efeitos mais rápidos a este nível prende-se
com a racionalização dos medicamentos e dispositivos médicos, aumentando o risco para o
paciente devido a ruturas de stocks. Contudo, a nosso ver, a adoção de standards globais,
com melhor conteúdo informativo, consegue cumprir as duas condições exigidas ainda que à
primeira vista possam parecer mutuamente exclusivas: os resultados deste e de outros
estudos e casos indicam que a adoção de standards garante uma maior segurança do
paciente ao mesmo tempo que permite uma significativa poupança nas despesas que, no
caso português, são eminentemente públicas.
Os resultados obtidos no presente estudo atenderam a uma unidade hospitalar de referência,
acautelando diversas realidades, desde a dicotomia público ‘versus’ privado, passando pela
realidade dos grandes centros hospitalares e a das unidades locais de saúde. As
características-chave desta unidade tipo de referência são as seguintes: volume de negócios
de 230.000.000 €; 70.000 pacientes; 2.800 trabalhadores; 550 camas.

Tabela 23.
Poupanças “micro” estimadas para a unidade hospitalar de referência em Portugal

Reduções estimadas
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários obsoletos
Recalls
Atualização de bases de dados
Custos com RAMs
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Sem Serialização
de

de

a

5%

15%

345.000 €

5%

15%

18.768 €

15%

40%

69.000 €

30%

60%

30%

50%

15%
30%

a

Com Serialização
de

de

a

a

1.035.000 €

5%

20%

345.000 €

56.304 €

5%

20%

18.768 €

75.072 €

184.000 €

15%

40%

69.000 €

184.000 €

103.500 €

207.000 €

30%

65%

103.500 €

224.250 €

5.400 €

9.000 €

50%

70%

9.000 €

12.600 €

25%

2.016 €

3.360 €

15%

25%

2.016 €

3.360 €

70%

67.500 €

157.500 €

35%

85%

78.750 €

191.250 €

1.380.000 €

30.000 €

10.000 €

60.000 €

20.000 €

100.000 €

50.000 €

150.000 €

100.000 €

10.000 €

5.000 €

20.000 €

10.000 €

233.768 €

1.031.304 €

153.768 €

1.335.072 €

237.416 €

555.860 €

242.266 €

605.460 €

2.607.928 €

6.589.904 €

2.576.428 €

7.389.672 €

12 X

61 X

7X

35 X

Fonte: Equipa do projeto.

Os erros de medicação e de utilização de dispositivos médicos acontecem quando um
medicamento não é administrado ou quando não se respeitam os direitos fundamentais dos
pacientes: (i) o paciente certo; (ii) com o medicamento correto; (iii) administrado na dose
adequada; (iv) pela via apropriada; e (v) no momento exato. Estes erros podem ocorrer em
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várias fases do processo de medicação desde a prescrição, transcrição, dispensa e
administração, sendo que a maioria dos casos se verifica mesmo na fase inicial de
prescrição. Isto acontece porque pode existir a confusão entre vários medicamentos com
nomes ou abreviaturas similares e diferentes doses. O erro humano de profissionais, que não
raras vezes trabalham durante turnos de longas horas, é perfeitamente possível em fases
subsequentes através da troca de medicamentos ou dispositivos no momento da dispensa ou
ainda da sua administração ao paciente. Mas a tecnologia ao serviço de um sistema de
codificação uniformizado de produtos entre instituições (nacional e internacional) e
complementado com a interoperabilidade de um sistema de codificação dos pacientes (pelo
número de utente ou número europeu de saúde, por exemplo) eliminaria a grande maioria
dos erros de medicação. Claro está que, para isto, o grau de codificação teria que ir ao nível
mais profundo (da embalagem primária) e com o pressuposto de que haveria um
investimento generalizado em scanners móveis ou de cama para um controlo total no
momento da administração do medicamento ao paciente. Ora, esse nível de detalhe não está
presente nos pressupostos enunciados neste estudo, ficando a codificação ao nível da
embalagem secundária. Isto não quer dizer que a segurança não possa ser melhorada de
forma significativa. Pelo contrário, a maior parte dos erros de medicação, como vimos, está
no momento da prescrição e essa não necessita de uma codificação ao nível da embalagem
primária.
Os erros de medicação podem ser classificados por ordem de gravidade do impacto e uma
parte deles não evolui para um evento adverso que requeira o prolongamento do
internamento ou a realização de tratamentos adicionais para o dissipar. Com este pano de
fundo, não existindo um estudo aprofundado sobre a estimação dos custos totais suportados
pelo sistema de saúde português decorrentes de reações adversas a medicamentos, a
resposta de vários hospitais e especialistas e a experiência da AM&A apontam no sentido de,
num hospital de referência como o que aqui foi caracterizado, possam existir 50 ocorrências
todos os anos e que o custo adicional por cada evento não seja inferior a 4.500€. Com os
standards globais postos em operação, estes custos poderão vir a registar uma redução
entre os 30% e os 85%, o que significa, em termos monetários, uma poupança entre
67.500€ e 191.250€.
Tradicionalmente, o grau de competências logísticas e de gestão de stocks nunca foi uma
prioridade para os hospitais públicos, primando-se, em vez disso, pela abundância nas
prateleiras das farmácias hospitalares. Isso é um sentimento do passado. O presente e o
futuro evidenciam um caminho em direção à crescente importância da otimização de custos
controlando a acessibilidade e segurança do paciente. Neste sentido, melhor previsão da
procura e interação muito mais facilitada com fornecedores e distribuidores permitirá uma
redução importante do nível de inventário dos hospitais. A análise deste campo pela
equipa do estudo e todas as entidades envolvidas concluiu que a redução poderá situar-se
entre 5% e 15% no cenário sem serialização e entre 5% e 20% no cenário com serialização.
Por seu turno, os custos de financiamento dos inventários poderão também ser reduzidos na
mesma proporção, ou seja, de 19.000€ até 56.300€ ou 75.000€ respetivamente, no
contexto do nosso hospital-tipo de referência.
A gestão de inventários, feita de forma mais simples e eficaz, com mais e melhores
interações com os distribuidores e os diversos serviços dentro do próprio hospital, abre
portas a um aumento de eficiência e, dessa forma, a poupanças entre os 15% e os 40%
decorrentes de menos pessoas necessárias e processos mais rápidos e automatizados.
Contextualizando na situação-tipo de apoio ao cálculo dos impactos, em termos monetários,
o hospital-tipo de referência poderá poupar de 69.000€ a 184.000€ com a introdução de
standards globais.
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Um impacto adicional relacionado com os aspetos anteriormente expostos prende-se com a
redução de inventários obsoletos. A melhor gestão de stocks combinada com um nível de
inventário apenas suficiente para assegurar o tratamento atempado dos pacientes tem como
consequência a redução do desperdício de produtos, uma vez que eles esperam em média
menos tempo na farmácia hospitalar até à sua dispensa. A redução pode atingir os 65% e
não deverá ser inferior a 30%, perspetivando-se poupanças entre os 103.000€ e os
225.000€ para o hospital-tipo de referência.
Os processos de recall são menos frequentes em Portugal do que quando incluímos países
em desenvolvimento na análise, pelo que os ganhos daqui decorrentes são previsivelmente
inferiores. No caso do hospital-tipo de referência considerado assumimos que, em média,
existem 150 recalls anualmente (inferior aos 1.000 considerados pela McKinsey & Company
no estudo global de 2012) e um custo médio de 120€ para remunerar as horas de trabalho
afetas à pesquisa e recolha das unidades defeituosas alvo da recolha. A utilização de
standards facilita este processo uma vez que permite indicar os pacientes e locais onde se
encontram os produtos ou onde foram administrados ou utilizados. No cenário sem
serialização, todo o processo é encurtado entre 30% a 50%, enquanto que a informação
sobre o número de série permite um aumento de eficiência superior: entre 50% e 70%.
A panóplia de codificações de medicamentos é complexificada quando entramos no contexto
hospitalar com o CHNM e o CNPEM. Isto causa custos de transação desnecessários quando é
possível utilizar uma chave única que abra a porta de qualquer base de dados com objetivos
específicos. Adicionalmente, se a comunicação inter-hospitalar fica assegurada com o CHNM,
a comunicação com os fornecedores faz-se noutra linguagem, provocando erros
perfeitamente evitáveis e exigindo mais tempo despendido na preparação e interação com os
fornecedores. Os ganhos que se preveem vir a verificar com uma codificação global na
redução de tempo dedicado a tarefas de uniformização de bases de dados são na ordem
dos 15%-25% (considerou-se, para efeitos desta análise, uma pessoa a tempo integral
preocupada com a gestão das bases de dados contra as dez do estudo da McKinsey).
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Gráfico 17.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para a
unidade hospitalar-tipo de referência em Portugal
BenefícioCusto

(com serialização)

BenefícioCusto

7X a 35X
+15 p.p.

(sem serialização)

(+337.500 €)

30.000 €
+30.000 €

12X a 61X
+ 5 p.p.

(+172.500 €)

+ 20 p.p.

(+36.000 €)

100.000 €
+50.000 €

10.000 €
+10.000 €

15-25%

(+33.600 €)

30-70%

30-50%

(1.575.000 €)

(90.000 €)

15-40%

(1.840.000 €)

30-60%

(2.070.000 €)

+ 5 p.p.

(+345.000 €)

+ 5 p.p.

(+18.768 €)

5-15%

5-15%
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Inventário

(1.035.000 €)
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Fonte: Equipa do projeto.

Os benefícios enunciados não estão disponíveis gratuitamente para os hospitais, havendo a
necessidade de realizar alguns investimentos em equipamento, software e criação de
operações adicionais. Em primeiro lugar, é fundamental munir os vários serviços com
leitores bidimensionais capazes de ler os novos códigos, traduzido num investimento
entre 10.000€ e 60.000€, sendo certo que a exigência de leitura de número de série prevê
investimentos superiores. Em segundo lugar, o sistema informático e de informação do
hospital tem que ser restruturado e adaptado para albergar a nova codificação. Esta rubrica
de investimento deverá rondar, no mínimo, os 50.000€ e, no máximo, os 150.000€.
Finalmente as depreciações e amortizações dos investimentos em conjunto com os custos
das tarefas adicionais de controlo do fluxo interno dos produtos de saúde deverão fixar-se
entre os 5.000€ e os 20.000€ anuais.
Em termos líquidos, não existe qualquer dúvida sobre a vantagem na adoção de standards
na ótica dos hospitais. De facto, é uma forma adicional de atingir objetivos de redução de
despesas e aumentar a satisfação dos pacientes com os serviços prestados, juntando-se o
útil ao agradável. É o que mostram os rácios benefício-custo calculados para os vários
cenários possíveis para o futuro: sem serialização, a hipótese mais pessimista aponta para
que os benefícios superem os custos 12 vezes enquanto um cenário otimista revela um rácio
de 61 vezes, ambos para um horizonte temporal de 10 anos; com serialização, os
investimentos mais avultados limitam este mesmo rácio para valores entre 7 e 35 vezes.
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De acordo com o corrente estudo, a simples adoção de standards globais tenderia a libertar
para o operador-tipo de referência uma poupança acumulada (em 10 anos) compreendida
entre 2,6 milhões de euros e 6,6 milhões de euros, sendo que se alcançaria logo no ano de
arranque da codificação uma poupança cifrada entre 471 mil euros e 1,587 milhões de
euros. Nos seguintes anos estas poupanças seriam de menor magnitude, tendendo a oscilar
entre 237 mil euros e 556 mil euros.
No caso da adoção de standards avançar para a serialização, as poupanças líquidas (a 10
anos) para este operador económico seriam sensivelmente idênticas, ascendendo a um total
compreendido entre 2,6 milhões de euros e 7,4 milhões de euros, cenário que, embora
positivo, se afigura como claramente menos interessante do que o conseguido na hipótese
mais simplificada de adoção de standards globais, considerando a análise custo-benefício já
mencionada.
Tabela 24.
Síntese dos benefícios ‘vs’ custos/investimentos “micro” acumulados em 10 anos para o setor
hospitalar em Portugal
Sem Serialização
de
a
Reduções estimadas
Nível de inventário
Financiamento de inventário
Gestão de inventário
Inventários obsoletos
Recalls
Atualização de bases de dados
Custos com RAMs
Dispêndios de implementação
Equipamento
SI/Software
Custos operacionais adicionais
Poupanças
Resultado imediato
Resultado recorrente
Resultado acumulado em 10 anos
Rácio Benefício-Custo a 10 anos

Com Serialização
de
a

8.965.788 €

26.897.364 €

8.965.788 €

35.863.152 €

487.739 €

1.463.217 €

487.739 €

1.950.955 €

1.793.158 €

4.781.754 €

1.793.158 €

4.781.754 €

2.689.736 €

5.379.473 €

2.689.736 €

5.827.762 €

140.334 €

233.890 €

233.890 €

327.446 €

52.391 €

87.319 €

52.391 €

87.319 €

1.754.176 €

4.093.077 €

2.046.539 €

4.970.165 €

779.634 €

259.878 €

1.559.267 €

519.756 €

2.598.779 €

1.299.390 €

3.898.169 €

2.598.779 €

259.878 €

129.939 €

519.756 €

259.878 €

6.075.114 €

26.801.313 €

3.996.091 €

34.695.572 €

6.169.917 €

14.445.574 €

6.295.958 €

15.734.568 €

67.774.288 €

171.257.048 €

66.955.673 €

192.041.252 €

12 X

61 X

7X

35 X

Fonte: Equipa do projeto.

Também com base nos outputs obtidos para a unidade hospitalar-tipo de referência,
procedemos, aqui, à extrapolação setorial tendente a obter uma ordem de grandeza
relativamente às poupanças potenciais obteníveis neste elo da cadeia de valor. Uma vez
mais, atendendo aos valores médios averbados entre os anos de 2009 e 2011 para a CAE
861 (Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento), obtivemos valores que
marcam poupanças acumuladas para este elo na ordem dos 68 milhões de euros a 171
milhões de euros, na hipótese sem serialização, e dos 67 milhões de euros a 192 milhões de
euros, na hipótese com serialização. Este revelou-se, assim, o setor no qual o rácio
benefício-custo assinala um valor mais elevado, reforçando a ideia de que os benefícios
potenciais da adoção de uma codificação global são mais prementes.
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Conclusões e Recomendações
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Conclusões e Recomendações

A cadeia de valor dos produtos de saúde tem estado sujeita a uma grande dinâmica ao longo
dos últimos anos, marcada, entre outros aspetos, pelos rápidos avanços científicos tendentes
ao desenvolvimento de novas soluções de combate à doença e à promoção da saúde, em
concomitância com a prossecução de políticas conducentes a uma maior cobertura, equidade
e qualidade na prestação de cuidados de saúde. O aumento da despesa per capita em saúde
é disso um claro exemplo, encontrando eco em diversos indicadores de output que têm vindo
a registar uma clara melhoria. Porém, num quadro de crescimento da procura do “bem”
saúde, a constatação de que a função de produção de cuidados de saúde já se encontra
numa zona de rendimentos marginais decrescentes vem reforçar a necessidade de a
cobertura e qualidade da prestação de cuidados de saúde se aliar à sustentabilidade dos
sistemas de saúde.
Os standards globais e únicos aplicados à área da saúde podem dar um importante
contributo para a prossecução da salvaguarda da qualidade dos cuidados de saúde
por via da segurança, assim como para a sustentabilidade dos sistemas de saúde,
por via de ganhos de eficiência. A estandardização global passa pela atribuição aos
produtos de um indicador-chave único, inequívoco e global, que pode ser codificado ou numa
simbologia de código de barras ou, em alternativa, guardado numa etiqueta bidimensional,
ficando associado a uma base de dados.
Os standards podem conter um maior ou menor grau de informação: identificação do
produto, número de lote, data de validade e, ainda, número de série ou até mesmo o preço.
Por outro lado, podem aplicar-se a diferentes níveis: embalagem primária (e.g. blister),
embalagem secundária (e.g. caixa de medicamentos) ou embalagem terciária (e.g. palete).
Numa perspetiva mundial, existem, basicamente, quatro tipos de standards na saúde: (i) os
standards nacionais sem interoperabilidade com standards internacionais; (ii) os standards
nacionais que permitem a interoperabilidade com standards internacionais; (iii) o HIBCC
(Health Industry Business Communication Council), que é um standard internacional
especialmente associado aos EUA; e (iv) o GS1, standard internacional com uma forte
implantação mundial.
Se, por um lado, os intervenientes da cadeia de valor global da saúde têm em mente a
necessidade de agirem em consonância com as particularidades do quadro normativo e
regulador dos territórios/sistemas de saúde em que atuam, não podendo descurar o espaço
para conflito entre as opções dos reguladores nacionais e a vontade de harmonização de
normas a nível transnacional, por outro, têm também a noção de que a realidade presente
das suas atividades reclama um nível de estandardização largamente inexistente. A extensão
e complexidade da cadeia de valor da saúde parecem justificar um tal movimento devido,
fundamentalmente, a três fatores: (i) multiplicidade de operadores a atuar na cadeia de
valor; (ii) grande diversidade de classes de produtos; (iii) enorme diversidade de fluxos de
codificação.
Assim, a existência de standards globais e únicos permite ter uma visão transversal de toda
a cadeia de valor, conferindo-lhe maior visibilidade e transparência e, com isso, tornando
possível obter-se uma maior eficiência e eficácia na identificação, captura e partilha de
dados, com todos os benefícios a que tal conduz. Esses benefícios podem ser ventilados a
dois níveis: a um nível “macro”, incidindo sobre os sistemas de saúde, na sua versão mais
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abrangente, e a nível “micro”, incidindo, especificamente, sobre cada um dos elos da cadeia
de valor (produtores de medicamentos e de dispositivos médicos, grossistas, retalhistas e
unidades prestadoras de cuidados de saúde).
Na União Europeia, o debate em torno da adoção de standards e da sua correspondente
implementação está bastante avançado no que se refere aos medicamentos, situando-se
num patamar um pouco incipiente no que toca os dispositivos médicos, pese embora haja
desenvolvimentos recentes dignos de realce.
No âmbito dos medicamentos, até 2017, a cadeia de valor na Europa terá de cumprir a
Diretiva 2011/62/EU, relativa a “medicamentos falsificados”, que prevê a existência de
dispositivos de segurança harmonizados na União Europeia (standards). Para já, o Decretolei n.º 128/2013, de 5 de setembro, transpôs para o plano nacional, entre outros diplomas,
aquela diretiva.
Neste momento, perscrutando o mercado europeu, a identificação de medicamentos
contempla quatro situações distintas, denotando uma realidade longe de ser uniforme: (i)
Código GS1 GTIN (Global Trade Item Number); (ii) Códigos NTIN (National Trade Item
Number) e GS1 GTIN; (iii) Códigos NTIN (estrutura de código compatível com GS1,
consistindo num número de identificação de produto alocado por um banco de números ou
uma agência externa de codificação para produtos farmacêuticos); (iv) Soluções
proprietárias não compatíveis com GS1.
No caso dos dispositivos médicos, no corrente ano, foi publicada a Recomendação
2013/172/EU, relativa a um quadro comum para um sistema de identificação única de
dispositivos médicos na União Europeia.
À semelhança do que se observa em termos europeus, também em Portugal os standards na
saúde se encontram em estádios distintos consoante nos reportemos a medicamentos ou a
dispositivos médicos, com os primeiros a revelarem uma maturação contrastante com a
(quase) ausência de normalização nos segundos.
No caso dos medicamentos, existe o Código Nacional do Medicamento (CNM) e o Código
Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM).
O CNM foi instituído pelo Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto e corresponde à AIM
(Autorização de Introdução no Mercado). O CNM é afeto às embalagens secundárias e não
contém nem o número de lote, nem a data de validade ou o número de série. Porém, mais
recentemente, o INFARMED tem vindo a receber solicitações pontuais por parte de
laboratórios para adicionar a este código um código de serialização (sendo que o controlo
fica a cargo das empresas que efetuam tal solicitação).
Por sua vez, o CHNM foi instituído pela Portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, que surgiu
com o objetivo final de uniformizar a informação relativa aos medicamentos utilizados nos
hospitais e noutros serviços do Serviço Nacional de Saúde, que utilizavam códigos próprios,
não passíveis de comparabilidade. Na sua origem, esteve, mais especificamente, o intuito de
proporcionar um maior conhecimento sobre o consumo de medicamento a nível hospitalar,
agilizar o processo de aquisição de medicamentos, permitir a atualização contínua da base
de dados dos hospitais com informação referente aos medicamentos e facilitar a troca de
informação entre as várias instituições do SNS. Apesar do mérito das suas intenções, este
código parece implicar custos adicionais para as unidades prestadoras de cuidados de saúde,
que não veem a devida contrapartida em termos de benefícios, designadamente quando é
chegada a altura de procederem a uma ordem de compra.
De há uns anos a esta parte, o INFARMED, atento à preocupação em torno da segurança do
paciente, codificou os dispositivos e procedeu à sua classificação/agregação em “famílias” de
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produtos, passando, assim, a conhecer melhor este mercado (descrição do dispositivo descritiva ou GMDM -, fabricante, modelo, marca), originando o Código do Dispositivo Médico
(CDM).
Mais recentemente, reforçou o esforço de classificação dos dispositivos médicos,
incorporando-lhe a referência, de modo a que as decisões de compra deste tipo de produto
pudessem atender ao fator preço.
Todavia, e não obstante a existência de uma classificação gradual dos dispositivos médicos
que permite a detenção de um importante repositório de informação, não existe, na opinião
dos stakeholders auscultados, uma verdadeira codificação destes produtos, parecendo estarse ainda longe das aspirações patentes nas recomendações da Comissão Europeia.
O presente estudo, após uma profunda e participada auscultação dos principais stakeholders
do setor, vem lançar algumas pistas sobre aqueles que são os impactos expetáveis da
adoção de standards globais na cadeia de valor da saúde em Portugal para a economia como
um todo (efeitos “macro”), assim como para os diversos tipos de operadores (efeitos
“micro”) que atuam nesta tão importante cadeia de valor, permitindo aproximar o valor
daqueles que são os benefícios aproximados da utilização generalizada de uma codificação
única e inequívoca nos produtos de saúde (aplicável a medicamentos e dispositivos
médicos).
Assim, a par das constatações do foro eminentemente qualitativo que parecem concorrer no
sentido da implementação de standards globais na cadeia de valor da saúde em Portugal,
acrescem evidências de natureza quantitativa que sugerem a existência de claras
poupanças para todos os elos desta cadeia, transversais a todas as tipologias de
operadores, cujo valor acumulado para a economia como um todo pode chegar aos
450 milhões de euros no cenário sem serialização ou 670 milhões de euros no
cenário com serialização (considerando um horizonte temporal de 10 anos).
No cenário mais simplista (sem serialização), as poupanças mais significativas resultam
sobretudo da redução dos níveis de inventário (que pode atingir os 88,5 milhões de euros),
da redução dos custos de gestão do inventário (até 10 milhões de euros/ano) e da redução
dos custos com a gestão da informação (até 10,6 milhões de euros/ano). Na hipótese dos
standards globais incluírem o número de série, o principal benefício (na casa dos 20 milhões
de euros/ano) deverá resultar da mitigação de perdas associadas à contrafação.
O elo da cadeia de valor que previsivelmente mais tem a ganhar com a adoção
simples dos standards será o das unidades hospitalares, com uma poupança
acumulada que pode chegar aos 171 milhões de euros. As farmácias, no seu
conjunto, poderão obter, no limite, poupanças de 129 milhões de euros, perfilandose como o segundo elo mais bem posicionado para beneficiar com esta alteração de
paradigma. Seguem-se a indústria farmacêutica, a indústria dos dispositivos médicos e os
grossistas (considerando só operadores full-line), com poupanças acumuladas que podem
atingir, respetivamente, 68 milhões de euros, 61 milhões de euros e 19 milhões de euros.
Na eventualidade da codificação se estender ao número de série, o elo que
tendencialmente sairá mais beneficiado será a indústria farmacêutica, alcançando
uma poupança acumulada que pode chegar aos 277 milhões de euros, secundado de perto
pelas unidades hospitalares, cuja poupança acumulada poderá ascender a 192 milhões de
euros.
Os resultados do presente estudo são de tal forma significativos que recomendam
inequivocamente a adoção em Portugal de standards globais na cadeia de valor da
saúde por forma a colocar todos os seus interlocutores a “falar a mesma linguagem”, à
semelhança do que já sucede em diversos países europeus e em diversas cadeias de valor de
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elevada sofisticação e exigência, afigurando-se como uma solução perfeitamente testada e
de créditos reconhecidos um pouco por todo o mundo desenvolvido, afirmando-se como um
valioso contributo para tornar mais eficiente e eficaz toda a cadeia de valor e, paralelamente,
alcançar poupanças não despiciendas no atual quadro de rigor na gestão dos orçamentos,
seja de entidades públicas ou privadas.
Os riscos associados a uma mudança do tipo “big-bang” aconselham, no entanto, que a
adoção destes standards seja faseada, começando pela introdução de standards globais
que acomodem apenas o número de lote e o prazo de validade (modalidade sem
serialização) e avançando mais tarde para o número de série, cenário que configura um grau
de complexidade mais elevado e um nível de investimento mais exigente.
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Anexos

Exportações mundiais de “produtos de saúde”
Países

2000

2005

2011

Alemanha

17.538.610.000

49.558.432.000

92.240.425.751

EUA

24.524.364.211

44.797.769.367

76.684.959.564

Suíça

10.400.572.420

27.914.691.237

62.787.480.754

Bélgica

7.798.436.477

36.704.671.406

56.330.949.521

Irlanda

6.224.719.107

23.693.261.371

43.683.354.710

França

11.797.720.814

27.814.260.559

41.554.988.224

Reino Unido

12.475.112.028

26.126.282.444

38.562.342.055

Holanda

7.450.728.290

18.394.588.465

31.427.218.328

Itália

6.567.398.991

13.945.816.972

22.114.022.173

China

1.295.599.345

3.771.374.720

13.065.916.268

Dinamarca

3.420.035.302

7.108.038.329

12.753.297.080

Espanha

2.032.362.218

6.916.456.672

12.480.353.429

Suécia

4.931.051.872

8.183.095.110

10.683.494.032

Japão

5.296.354.556

7.398.403.775

10.195.056.751

Áustria

1.972.598.678

5.044.640.855

10.111.510.759

Singapura

1.098.317.664

4.110.479.445

9.611.413.029

Índia

1.019.759.698

2.731.590.361

8.949.562.786

Israel

1.106.295.000

2.995.258.000

8.674.124.000

México

2.307.700.690

4.921.814.423

7.570.119.298

Canadá

1.608.187.021

4.351.053.897

6.726.241.260

Austrália

1.345.885.806

3.203.457.020

5.456.674.258

425.839.000

1.467.762.000

4.935.252.000

1.304.359.907

1.791.582.305

3.599.883.653

Polónia

197.615.000

793.301.880

2.983.943.187

Finlândia

669.048.799

1.646.009.127

2.892.165.561

Eslovénia

410.852.195

1.206.082.594

2.774.642.139

Coreia do Sul

550.850.470

1.077.004.122

2.670.537.629

República Checa

237.695.145

771.162.718

2.240.791.267

Brasil

298.578.351

658.051.339

1.790.918.362

Costa Rica

322.891.721

779.548.154

1.451.776.085

Hungria
Hong Kong

Panamá

16.417.003

15.192.593

1.443.331.021

Grécia

251.536.987

1.201.979.334

1.270.952.282

Malásia

278.020.898

503.763.245

1.195.935.957

Roménia

16.644.000

55.320.053

1.060.104.986

Portugal

247.986.132

439.400.539

949.800.154

Noruega

342.808.873

689.705.341

905.334.377

Argentina

305.623.256

411.379.519

875.158.362

Tailândia

295.000.903

435.663.528

847.786.992

72.154.658

108.889.609

808.232.311

2.408.439.044

5.853.352.609

12.232.629.341

140.864.172.530

349.590.587.037

628.592.679.696

Bulgária
Outros
Total
Fonte: COMTRADE; Unidade: dólares.
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Importações mundiais de “produtos de saúde”
Países

2000

2005

2011

EUA

21.668.449.923

56.516.700.879

97.795.105.470

Alemanha

11.308.722.000

36.218.906.000

62.817.994.288

Bélgica

6.660.460.605

37.599.287.915

41.502.875.326

França

8.963.403.636

20.680.092.990

36.449.510.645

Reino Unido

9.059.093.013

21.056.495.987

31.984.109.403

Japão

8.431.492.073

13.853.136.877

30.773.362.849

Itália

7.133.913.580

15.913.521.768

27.440.459.749

Holanda

5.920.901.745

17.644.785.032

25.130.158.164

Suíça

5.223.043.350

13.708.801.854

24.367.706.851

China

1.919.968.329

5.001.125.183

18.768.550.347

Espanha

4.542.689.045

10.928.358.017

18.473.091.367

Rússia

1.688.759.444

5.450.530.094

17.263.324.302

Canadá

5.071.255.814

10.326.285.042

17.036.266.473

Austrália

3.044.275.417

7.066.713.223

14.325.414.108

Brasil

1.904.341.935

2.766.722.028

8.856.751.650

Polónia

1.837.825.000

3.790.571.002

7.578.740.930

Áustria

2.171.722.888

4.263.313.743

7.223.763.845

México

1.860.206.197

4.147.144.328

7.210.751.252

Suécia

1.990.280.605

3.869.631.715

6.737.802.321

Coreia do Sul

1.321.487.565

3.135.859.829

6.505.098.347

Turquia

1.520.019.189

3.884.430.027

6.426.217.972

Irlanda

2.054.342.958

3.798.147.219

6.406.615.287

Dinamarca

1.253.691.536

3.030.649.180

5.223.103.670

República Checa

948.506.844

2.549.471.290

5.181.989.864

Arábia Saudita

1.085.964.427

2.199.935.440

4.789.533.188

Grécia

1.390.794.292

4.011.541.656

4.765.426.543

Singapura

835.394.444

2.365.328.645

4.696.152.768

Hungria

683.006.000

1.895.652.000

4.476.387.000

Venezuela

474.091.217

991.913.325

4.434.749.884

Hong Kong

1.533.366.737

2.087.864.954

4.170.206.827

Portugal

1.125.471.888

2.470.161.137

3.557.693.486

Roménia

437.765.000

1.261.551.324

3.501.995.088

Índia

514.401.400

1.211.002.907

3.458.697.840

Ucrânia

320.997.661

1.236.477.343

3.399.828.992

África do Sul

910.073.226

1.800.733.827

3.246.131.124

Finlândia

913.659.825

2.255.986.037

3.101.449.226

15.657.466.885

29.421.478.082

60.648.956.030

143.381.305.693

360.410.307.899

639.725.972.476

Outros
Total Geral
Fonte: COMTRADE; Unidade: dólares.
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Índice de comércio intra-setorial
País

2000

2011

África do Sul

0,2522

0,1486

Albânia

0,0244

0,0335

Alemanha

0,7840

0,8102

Andorra

0,2888

-

Anguila

0,0005

-

Antígua e Barbuda

0,0503

0,0285

-

-

Arábia Saudita

0,0447

0,1225

Argélia

0,0077

0,0012

Argentina

0,5096

0,5441

Arménia

0,0512

0,0873

Aruba

0,4844

0,0317

Austrália

0,6131

0,5517

Áustria

0,9520

0,8334

Azerbaijão

0,0120

0,3030

Bahamas

0,0356

0,0154

Bahrein

0,0174

0,0034

Bangladesh

0,0382

-

Barbados

0,5892

0,9423

Belarus

0,5193

0,4012

Bélgica

0,9213

0,8484

Belize

0,0259

0,0106

Benim

0,0141

-

Antilhas Holandesas

Bermudas
Bolívia
Bósnia-Herzegóvina

-

-

0,0895

0,0310

-

0,2759

Botsuana

0,1238

0,1532

Brasil

0,2711

0,3364

Bulgária

0,6190

0,7860

Burkina Faso

0,0024

0,0098

Burundi

0,0001

0,0047

-

0,0001

Cabo Verde

0,0232

0,0600

Camarões

0,0027

0,0042

Camboja

0,0070

0,1013

Canadá

0,4815

0,5661

Cazaquistão

0,0760

0,0326

Chile

0,2016

0,1995

China

0,8058

0,8209

Chipre

0,7063

0,9129

Colômbia

0,6098

0,3173

Coreia do Sul

0,5884

0,5821

Costa do Marfim

0,0106

0,0284

Costa Rica

0,9171

0,7094

Croácia

0,5333

0,6777

Cuba

0,7675

-

Butão
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País

2000

2011

Dinamarca

0,5365

0,5811

Dominica

0,0017

-

Egito

0,2247

0,2940

El Salvador

0,5186

0,4149

Emirados Árabes Unidos

0,1906

0,2064

Equador

0,2438

0,0636

Eslováquia

0,3894

0,4393

Eslovénia

0,7895

0,6173

Espanha

0,6182

0,8064

Estados Unidos da América

0,9382

0,8790

Estônia

0,5230

0,5161

Etiópia

0,0027

0,0237

-

-

Filipinas

0,2196

0,3602

Finlândia

0,8454

0,9651

França

0,8635

0,9345

Gabão

0,0095

-

Gâmbia

0,0009

-

Gana

0,0354

0,0336

Geórgia

0,1564

0,2816

Granada

0,0015

-

Grécia

0,3063

0,4211

Groelândia

0,0095

0,0115

Guatemala

0,6187

0,6056

Guiana

0,2257

0,1056

Guiné

0,0009

-

Fiji

Guiné-Bissau

-

-

Holanda

0,8856

0,8887

Honduras

0,0712

-

Hong Kong

0,9193

0,9266

Hungria

0,7681

0,9512

Iémen

-

0,0275

Ilhas Comores

0,0280

-

Ilhas Seychelles

0,1176

-

-

0,0005

Ilhas Turcas e Caicos

0,0065

0,0006

Índia

0,6706

0,5575

Indonésia

0,5444

0,7891

Irão

0,0471

0,1145

Irlanda

0,4963

0,2558

Islândia

0,6225

0,9496

Israel

0,9089

0,4207

Itália

0,9587

0,8925

Jamaica

0,0434

-

Japão

0,7716

0,4977

Jordânia

0,8746

0,9995

-

-

Ilhas Salomão

Kiribati
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País

2000

2011

Kuwait

0,0568

Lesoto

0,3220

-

Letónia

0,4967

0,7694

Líbano

0,0524

0,0673

Lituânia

0,3830

0,7016

Luxemburgo

0,2584

0,4339

Macau

0,1286

0,0479

Macedônia (República Jugoslava)

0,5343

0,5803

Madagáscar

0,0242

0,0553

Malásia

0,7289

0,7367

Malawi

0,0103

0,0048

-

-

Mali

0,0452

-

Malta

0,9924

0,6610

Marrocos

0,1838

-

Maurício

0,1397

0,6375

Maiote

0,0028

-

México

0,8926

0,9757

Moçambique

0,0022

0,0826

Moldova

0,0992

0,4706

Mongólia

0,0086

-

-

0,2196

Maldivas

Montenegro

-

Montserrat

0,0050

-

Namíbia

0,0440

0,0673

Nepal

0,1811

0,1036

Nicarágua

0,0156

0,0199

Níger

0,0536

0,0049

Nigéria

0,0034

0,0290

Noruega

0,4957

0,4989

Nova Caledónia

0,0421

0,0398

Nova Zelândia

0,4354

0,5884

Omã

0,0543

0,1638

-

0,2601

Panamá

0,1913

0,9647

Papua-Nova Guiné

0,0012

-

Palestina

Paquistão

-

0,7153

Paraguai

0,1439

0,3317

Peru

0,0680

0,1093

Polinésia Francesa

0,0145

0,0063

Polónia

0,1942

0,5650

Portugal

0,3611

0,4214

Qatar

0,0158

-

Quénia

0,5372

-

Quirguistão

0,0534

0,0343

Reino Unido

0,8414

0,9068

República Centro-Africana

0,0183

0,0012

República Checa

0,4008

0,6038
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País
República Dominicana

2000

2011
-

0,9419

0,0733

0,4647

-

0,0343

Rússia

0,1501

0,0492

Saint Vicente e Granadinas

0,0186

0,0284

-

0,0002

Roménia
Ruanda

Samoa Ocidental
Santa Lúcia

0,0191

-

São Cristóvão e Nevis

0,0151

0,0013

Senegal

0,0709

0,1124

Sérvia e Montenegro

0,7977

-

Serra Leoa

0,0138

-

-

0,4866

0,8640

0,6565

Sérvia
Singapura
Síria

-

-

Sri Lanka

0,0370

0,0134

Suazilândia

0,0479

-

Sudão

0,0225

-

Suécia

0,5751

0,7735

Suíça

0,6686

0,5592

Suriname

0,0144

0,0992

Tadjiquistão

0,0032

-

Tailândia

0,6974

0,5214

Tanzânia

0,0312

0,0283

-

-

Togo

0,0194

0,0880

Tonga

0,0002

0,0011

Trinidad and Tobago

0,0538

-

Tunísia

0,1033

0,3844

Turquemenistão

0,0023

-

Turquia

0,1487

0,2087

-

-

Ucrânia

0,2754

0,1284

Uganda

0,1904

0,0424

Uruguai

0,4028

-

Vanuatu

-

0,0090

Venezuela

0,2075

0,0202

Vietnam

0,0812

0,2871

Zâmbia

0,0475

0,1020

-

0,0483

0,2883

0,3513

Timor Leste

Tuvalu

Zimbábue
Total
Fonte: Cálculos com base na COMTRADE.
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Índice de comércio intra-setorial - comércio total (equivalente à média ponderada de todos os
ramos de atividade em cada país)
País
Afeganistão

2000

2011
-

0,1111

África do Sul

0,9911

0,9650

Albânia

0,3871

0,5306

Alemanha

0,9536

0,9191

Andorra

0,0857

-

Anguila

0,0812

-

Antígua e Barbuda

0,1249

0,1160

-

-

Arábia Saudita

0,5614

0,5303

Argélia

0,5870

0,7827

Argentina

0,9795

0,9386

Arménia

0,5185

0,4864

Aruba

0,3432

0,2108

Austrália

0,9696

0,9301

Áustria

0,9644

0,9635

Azerbaijão

0,8035

0,5375

Bahamas

0,4340

0,3514

Bahrein

0,8558

0,8201

Bangladesh

0,8384

-

Barbados

0,3820

0,4453

Belarus

0,9177

0,9502

Bélgica

0,9621

0,9865

Belize

0,6188

0,6433

Benim

0,5151

-

Antilhas Holandesas

Bermudas

-

-

0,8814

0,9142

-

0,6923

Botsuana

0,8572

0,8943

Brasil

0,9934

0,9382

Bulgária

0,8514

0,9286

Burkina Faso

0,4053

0,9801

Burundi

0,4439

0,2985

-

0,6021

Cabo Verde

0,3440

0,1338

Camarões

0,8975

0,5947

Camboja

0,9826

0,9563

Canadá

0,9284

0,9998

Cazaquistão

0,7256

0,6028

Chile

0,9542

0,9584

China

0,9492

0,9574

Chipre

0,4063

0,3639

Colômbia

0,9438

0,9796

Coreia do Sul

0,9646

0,9715

Costa do Marfim

0,8125

0,7564

Costa Rica

0,9529

0,7177

Croácia

0,7195

0,7408

Bolívia
Bósnia-Herzegóvina

Butão
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País

2000

2011

Cuba

0,5142

-

Dinamarca

0,9512

0,9290

Dominica

0,5312

-

Egito

0,5031

0,6729

El Salvador

0,7457

0,6951

Emirados Árabes Unidos

0,8378

0,9102

Equador

0,8336

0,9583

Eslováquia

0,9639

0,9884

Eslovénia

0,9266

0,9626

Espanha

0,8514

0,9022

Estados Unidos da América

0,7656

0,7908

Estônia

0,8624

0,9824

Etiópia

0,5532

0,4543

Fiji

-

-

Filipinas

0,9857

0,8599

Finlândia

0,8540

0,9688

França

0,9860

0,9070

Gabão

0,5357

-

Gâmbia

0,1579

0,4321

Gana

0,7258

0,8490

Geórgia

0,6254

0,4735

Granada

0,4821

-

Grécia

0,5379

0,6853

Groelândia

0,8535

0,6580

Guatemala

0,7121

0,7591

Guiana

0,9515

0,7675

Guiné

0,9207

-

Guiné-Bissau

-

-

Holanda

0,9648

0,9631

Honduras

0,6047

-

Hong Kong

0,9727

0,9428

Hungria

0,9337

0,9537

-

0,8183

Iémen
Ilhas Comores

0,3304

-

Ilhas Cook

-

-

Ilhas Faroé

0,9444

-

Ilhas Seychelles

0,7225

-

-

0,9449

Ilhas Turcas e Caicos

0,1123

0,0635

Ilhas Wallis e Futuna

-

-

Índia

0,8890

0,7893

Indonésia

0,7009

0,9316

Irão

0,6493

0,6871

Irlanda

0,7982

0,6919

Islândia

0,8479

0,9507

Israel

0,9354

0,9595

Itália

0,9961

0,9671

Ilhas Salomão
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País

2000

2011

Jamaica

0,5813

-

Japão

0,8841

0,9808

Jordânia

0,4873

0,6064

Kiribati

-

0,1714

Kuwait

0,5390

-

Lesoto

0,7081

-

Letónia

0,7388

0,8744

Líbano

0,2058

0,3493

Lituânia

0,8222

0,9377

Luxemburgo

0,8529

0,7764

Macau

0,9834

0,1978

Macedônia (República Jugoslava)

0,7743

0,7774

Madagáscar

0,9305

0,6645

Malásia

0,9056

0,9049

Malawi

0,8324

0,7398

Maldivas

0,3279

0,1114

Mali

0,7391

-

Malta

0,8354

0,8330

Marrocos

0,7837

-

Maurício

0,8344

0,6084

Mauritânia

0,9844

0,9989

Maiote

0,0389

-

México

0,9621

0,9982

Moçambique

0,4769

0,7274

Moldova

0,7554

0,5985

Mongólia

0,8624

-

-

0,3957

Montenegro
Montserrat

0,0984

-

Namíbia

0,9608

0,9550

Nepal

0,6254

0,2660

Nicarágua

0,5356

0,6225

Níger

0,8147

0,6772

Nigéria

0,3537

0,6748

Noruega

0,7290

0,7262

Nova Caledónia

0,7690

0,6191

Nova Zelândia

0,9777

0,9794

Omã

0,6342

0,6681

-

0,2913

Panamá

0,3718

0,8007

Papua-Nova Guiné

0,6014

-

Palestina

Paquistão

-

0,7354

Paraguai

0,5556

0,7714

Peru

0,9616

0,9054

Polinésia Francesa

0,3712

0,1686

Polónia

0,7829

0,9469

Portugal

0,7578

0,8464

Qatar

0,5376

-
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País

2000

2011

Quénia

0,7041

-

Quirguistão

0,9531

0,6343

Reino Unido

0,9091

0,8528

República Centro-Africana

0,9411

0,6524

República Checa

0,9480

0,9630

-

0,5037

0,8852

0,9017

-

0,4705

Rússia

0,4947

0,7438

Saint Vicente e Granadinas

0,4769

0,1822

-

0,3215

República Dominicana
Roménia
Ruanda

Samoa Ocidental
Santa Lúcia

0,2177

-

São Cristóvão e Nevis

0,2854

0,3079

São Tomé e Príncipe

0,1699

-

Senegal

0,6171

0,6015

Sérvia e Montenegro

0,6312

-

Serra Leoa

0,1582

-

-

0,7446

0,9880

0,9436

Sérvia
Singapura
Síria

-

-

Sri Lanka

0,9270

0,6740

Suazilândia

0,8955

-

Sudão

0,9344

-

Suécia

0,9113

0,9692

Suíça

0,9876

0,9400

Suriname

0,9812

0,7980

Tadjiquistão

0,9638

-

Tailândia

0,9472

0,9993

Tanzânia

0,5850

0,5949

Timor Leste

-

-

Togo

0,7443

0,8350

Tonga

0,2272

0,1388

Trinidad and Tobago

0,8727

-

Tunísia

0,8116

0,8539

Turquemenistão

0,8322

-

Turquia

0,6734

0,7181

Tuvalu

-

-

Ucrânia

0,9784

0,9059

Uganda

0,5938

0,5543

Uruguai

0,7968

-

Vanuatu

0,4227

0,3692

Venezuela

0,6406

0,5698

Vietnam

0,9617

0,9517

Zâmbia

0,9975

0,8873

-

0,5800

0,7149

0,7151

Zimbábue
Total
Fonte: Cálculos com base na COMTRADE.
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Países clientes de Portugal
Países

2000

2005

2012

Alemanha

50.729.619

58.789.817

227.851.310

Angola

15.705.944

33.173.935

132.127.084

Espanha

18.340.037

36.382.865

105.623.814

França

24.202.132

35.002.217

94.361.389

Reino Unido

30.226.268

56.637.342

83.196.045

Bélgica

5.515.655

32.724.677

54.628.869

Estados Unidos da América

2.000.478

18.225.157

50.415.227

Holanda

13.790.233

24.885.085

42.813.809

Suíça

5.887.695

9.080.401

37.183.726

Venezuela

2.388.773

237.174

22.917.006

Itália

9.645.077

5.580.403

21.947.783

Dinamarca

6.812.219

19.171.624

19.529.325

Jordânia

4.508.600

9.749.156

17.875.893

41.689

575.813

10.161.797

3.672.328

6.390.436

9.132.254

450.971

686.897

8.470.370

3.549.687

3.154.960

8.413.372

98.801

2.370.210

8.088.309

Chipre

498.865

1.690.546

4.897.856

Turquia

481.741

76.724

4.421.157

Suécia

4.728.222

4.542.739

4.231.511

Polónia

Argélia
Cabo Verde
Irlanda
Moçambique
Arábia Saudita

2.980.590

7.268.637

4.203.079

Hungria

65.312

82.792

4.158.576

Noruega

2.408.923

4.296.253

4.013.469

Macau

1.870.142

1.285.445

3.819.712

Brasil

2.446.147

1.156.396

3.679.407

Marrocos

259.983

837.815

3.600.897

Finlândia

1.294.153

2.872.556

3.489.091

República Checa

1.160.480

2.397.157

3.067.138

408.215

695.974

2.922.281

-

-

2.688.407

1.786.993

1.025.626

2.015.368

Líbia
Bangladesh
Austrália
Rússia

104.911

-

1.927.285

Áustria

2.875.136

3.142.173

1.758.141

Líbano

399.046

387.025

1.659.528

-

-

1.598.601

40.053

32.558

1.392.883

Cuba
Roménia
Uganda

166.460

2.806

1.299.897

Peru

185.909

326.405

1.266.543

República Dominicana

796.390

524.692

1.205.842

Israel

477.433

60.163

1.186.182

Tunísia

52.090

1.251.581

1.066.682

Canadá

53.585

558.074

1.011.319

Outros

24.905.327

52.222.379

17.272.075

Mundo

248.012.312

439.554.685

1.038.590.309

Fonte: COMTRADE.
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Países fornecedores de Portugal
Países

2000

2005

2012

Alemanha

212.915.988

369.750.118

615.690.463

Espanha

117.235.222

285.130.747

466.656.950

França

121.151.042

304.351.499

334.991.056

Irlanda

59.030.891

227.084.514

300.576.090

Reino Unido

91.531.619

245.977.235

238.807.210

78.113.885

213.169.157

237.201.080

107.971.476

237.238.858

223.857.738

Suíça
Holanda
Estados Unidos da América

78.862.531

56.913.723

213.934.072

Itália

72.856.583

141.197.048

179.587.587

Bélgica

80.381.391

156.375.225

128.191.777

Dinamarca

16.766.542

40.374.019

57.065.064

Suécia

28.552.573

39.899.746

49.625.557

-

-

35.336.740

22.377.527

32.346.230

25.041.545

Portugal
Áustria
Polónia

15.734

827.923

20.416.859

China

2.124.214

5.121.871

17.609.957

Japão

7.431.905

12.566.103

16.996.056

226.822

1.632.463

16.989.003

Índia
Canadá

2.081.553

13.794.505

15.662.147

México

245.707

8.813.340

13.489.781

Hungria

229.500

3.599.403

11.194.898

Eslovénia

220.677

1.501.687

10.729.237

Brasil

386.597

1.844.082

8.869.594

Singapura

62.881

66.034

8.625.228

Grécia

46.119

90.643

8.357.547

Finlândia

2.755.779

3.840.910

8.245.497

Israel

1.698.308

1.942.650

8.000.511

23.143

225.846

7.594.006

Bulgária
República Checa
Turquia
Noruega
República Dominicana
Lituânia

1.732

2.220.082

7.201.332

32.902

638.758

6.873.557

654.866

977.943

6.181.444

-

14.459

5.776.439

201.830

1.113.896

5.136.355

Outros

21.146.329

62.736.845

36.852.367

Mundo

1.127.333.868

2.473.377.562

3.347.364.744

Fonte: COMTRADE.
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AM&A Lisboa
Rua Mouzinho da Silveira, 27, 2.º
1250-166 Lisboa
T. +351 21 351 14 00
F. +351 21 354 43 12

AM&A Porto
Rua Cunha Júnior, 41-A, 2.º
4250-186 Porto
T. +351 22 508 98 55
F. +351 22 508 98 57

amconsultores@amconsultores.pt
www.amconsultores.pt
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