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PREÂMBULO
Caros Profissionais, 

É com imensa satisfação que vos apresento o “1º Caderno ARSLVT: Evidências I”. Esta coleção 
decorre de um conjunto de iniciativas que estamos a promover no âmbito dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) – o Programa de 
Conhecimento para o Desenvolvimento da Agenda 2030. 

Com este programa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo pretende: 

• Dinamizar a cultura e o espírito da Instituição, assim como a troca de experiências 
entre os dirigentes, assente no desenvolvimento e reforço das competências técnicas, 
profissionais e humanas ao longo da vida.

• Assumir um papel ativo, cooperativo e facilitador, contribuindo assim para a realização 
das medidas que melhorem as metas e os indicadores globais da Região no âmbito da 
Agenda 2030.

Neste âmbito os “Cadernos ARSLVT” são um importante instrumento de apoio ao propósito 
do Programa. Tratam-se de documentos de apoio não só para os participantes nas diferentes 
ações, como para todos aqueles que tenham interesse por estas temáticas. 

O “1º Caderno ARSLVT” é dedicado à primeira Conferência da ARSLVT, subordinada ao tema 
“Desafios para o Setor e o Desenvolvimento Sustentável: A Inovação Tecnológica na Saúde- 
As Indústrias que a lideram e os Sistemas Nacionais de Saúde-Que Futuros?”.

O seu conteúdo encontra-se estruturado em duas partes: 

• A cargo da Prof.ª Ana Paula Harfouche, responsável pelo Programa, que, 
elaborou a redação do capítulo sobre o enquadramento temático na Agenda 
2030 deste 1º Caderno ARSLVT;

• A cargo do Prof. Félix Ribeiro, economista, docente e conferencista que, a partir 
do combate às doenças infeciosas do séc. XIX, perspetiva os desafios do séc. XXI, 
como é o caso da digitalização. 

Caros profissionais, conto convosco para valorizar o passado, pensar e agir no presente e para 
preparar o futuro. 

Votos de boa leitura. 

Luís Pisco
Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

PARTE 
I

PARTE 
II
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INTRODUÇÃO

O “1º Caderno ARSLVT” intitulado Evidências I, surge no âmbito da Iniciativa - Programa de Conhecimento para 
o Desenvolvimento da Agenda 2030, que visa promover o conhecimento estruturado e estimular a criação de 
espaços de reflexão próprios, envolvendo os stakeholders mais relevantes para dinamizar a evolução futura das 
cidades e das pessoas da Região em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Esta Iniciativa tem como finalidade estimular o debate público sobre como os grandes desafios biomédicos, 
tecnológicos, digitais, societais e de segurança podem desencadear no setor da Saúde a exigência de novas 
estratégias de adaptação por antecipação, assim como, uma gestão adequada de transição para modelos de 
desenvolvimento mais robustos e sustentáveis.

A ARSLVT consciente do papel crescente que a inovação tecnológica tem nos sistemas de Saúde nas sociedades 

contemporâneas, incluiu na agenda desta Iniciativa este importante tema:

A inovação tecnológica na Saúde decorre de vários movimentos exteriores, os quais impactam nos doentes, nos 
profissionais, nas famílias e nas organizações: nos dados, na informação e processos, na liderança, no bom governo, 
na estrutura e na estratégia.

Estes movimentos exteriores acontecem em momentos distintos, muitas vezes ocasionais, com velocidades e 
intensidades diferentes de lugar para lugar, mas a sua implementação é incontornável no quotidiano de toda e 
qualquer comunidade.

A revolução tecnológica a que se assiste, incluindo a emergência de desenvolvimento da internet, das tecnologias 
móveis e do mundo digital, às mais recentes tecnologias do Big Data Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, 
4D, cloud, entre outras, estão a alargar esta inovação que vai desde o domínio da atividade da gestão nos serviços 
de Saúde até ao quotidiano das práticas clínicas, nomeadamente, a inovação na área farmacêutica liderada pelos 
medicamentos, na área dos equipamentos digitais, ou em tratamentos baseados na biotecnologia a partir do 
conhecimento do ADN humano.

Inovação Tecnológica na Saúde: 

AS INDÚSTRIAS QUE A LIDERAM E OS SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE - QUE FUTUROS?

PARTE I
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Em complemento e decorrente desta inovação, existem outros benefícios associados a novas formas de bem-estar, 
à alimentação, à inovação dos materiais, às smart cities, à associação do digital com outras áreas de conhecimento, 
como por exemplo, na arquitetura e design dos edifícios, de serviços e de equipamentos, da qual beneficiam os 
doentes e os resultados dos profissionais.

Para a abordagem deste importante e atual tema convidámos o Professor José Manuel Félix Ribeiro, que é muito 
provavelmente a personalidade portuguesa que há mais tempo e de forma regular e permanente estuda, analisa 
e produz conhecimento e saber sobre os futuros.

Esta singularidade advém do seu pioneirismo, percurso e experiência, mas também e sobretudo do seu olhar “fora 
da caixa” sobre os objetos de estudo de investigação, que agrega uma grande profundidade analítica com reflexões 
desconcertantes e propostas de soluções de elevada pertinência, acompanhada por uma visão abrangente e 
multidisciplinar, trabalho em equipa e humildade intelectual. Razões pelas quais é frequentemente desafiado a 
produzir conhecimento, dar aulas, palestras, conferências e a coordenar equipas públicas e privadas.

Possui uma vastíssima experiência pessoal e, entre outros cargos, coordenou de 1986 a 1994 a preparação de 
programas estruturais para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia negociados com a Comissão Europeia 
e integrou o Departamento de Prospectiva e Planeamento do Ministério da Economia (1994-2011), tendo 
desempenhado as funções de Subdirector-Geral (1995-2007) com a responsabilidade das áreas de Prospectiva 
e Informação Internacional. Foi responsável, desde 2004 pela disciplina “Prospectiva” nos cursos de dirigentes da 
Administração Pública ministrados pelo Instituto Nacional de Administração.

A sua atividade distribuiu-se pelas áreas da economia industrial, internacional, estudos prospetivos e análise 
geopolítica. Tem uma extensa lista de publicações e de colaborações institucionais, entre outras, desde 1986 com o 
Instituto da Defesa Nacional. Atualmente é ainda membro do IPRI – Instituto Português das Relações Internacionais 
da Universidade Nova de Lisboa.
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ENQUADRAMENTO TEMÁTICO NA AGENDA 2030

Neste capítulo pretende-se fazer uma síntese da Agenda 2030 e da sua importância para todos os países, e não 
apenas para os países em desenvolvimento, como era o caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 
no período entre 2000 e 2015. 

Para tal recorremos ao Relatório Voluntário Nacional – Portugal, 2017 - Por ocasião da Apresentação Nacional 
Voluntária no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas.

Em primeiro lugar relembrar que foi na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo sobre o pós-2015 que foi 
adotada, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a resolução intitulada “Transformar o nosso mundo: a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/RES/70/1), no dia 25 de setembro de 2015.

Tratando-se de uma agenda universal, assente em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas 
a implementar por todos os países da Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030 pressupõe a integração dos 
ODS nas políticas, processos e ações desenvolvidas nos planos nacionais e áreas regionais do mundo.

Nas palavras de Ban Ki-Moon, “os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a nossa visão comum para 
a Humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos”. António Guterres (Secretário-Geral da 
ONU), por sua vez, identificou o apoio ao desenvolvimento sustentável (17 ODS) como uma das 3 prioridades do 
seu mandato à frente da ONU, tal como a promoção da paz e a reforma interna da Organização. 

Os 17 ODS vieram alterar a forma de abordar o desenvolvimento, ao i) integrarem as 3 dimensões do 
desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental); ii) assentarem em objetivos e metas universais a 
serem implementados por todos os países (e não apenas por países em desenvolvimento); iii) terem uma maior 
dimensão de combate às desigualdades e promoção dos Direitos Humanos, como preocupação transversal a 
todos os ODS; e iv) implicarem uma nova dinâmica de conjugação de esforços de uma multiplicidade de atores, 
incluindo as ONG (organizações não-governamentais), o setor empresarial privado, a academia, parceiros sociais, 
e restantes membros da sociedade civil, não esquecendo também a cooperação entre o Parlamento, o Governo, 
autoridades regionais e autarquias locais, ou seja um desafio que diz respeito a todos.
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No plano regional europeu, a União Europeia (UE) procura estabelecer uma nova abordagem para garantir o 
crescimento e a sustentabilidade na sua tripla dimensão (económica, social e ambiental) para além de 2020. Este 
processo, que está associado à revisão da Estratégia Europa 2020, para um horizonte temporal futuro, deverá 
necessariamente refletir a implementação, a nível interno e externo, dos dois grandes marcos internacionais de 
2015 em matéria de Desenvolvimento Sustentável: a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
e o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas. 

A este respeito importará notar que a sustentabilidade na Europa vai muito além da sua dimensão interna. Por 
outro lado, diversos desafios globais, como as situações de pobreza extrema e de desigualdade, os conflitos, as 
migrações, o terrorismo, as alterações climáticas, e as pandemias, acabam por ter uma repercussão direta em solo 
europeu, motivo pelo qual a Europa não pode ser pensada em termos isolados da sua dimensão externa.

Aos esforços desenvolvidos para garantir a sustentabilidade interna da UE deverá corresponder empenho em 
prol do desenvolvimento sustentável além-fronteiras. Nessa medida, reveste-se de importância primordial que os 
diferentes atores incorporem e alinhem as suas estratégias, programas e iniciativas, à luz dos ODS.

O principal nível de implementação da Agenda 2030, sendo inquestionavelmente nacional, implica que cada país 
definirá a forma como os ODS deverão ser concretizados. A tendência natural é de que cada Estado defina as 
respetivas prioridades estratégicas.

No plano nacional a implementação da Agenda 2030 é conduzida de uma forma i) abrangente e completa, 
considerando o esforço nacional para o cumprimento de todos os ODS; ii) integrada, respeitando uma visão 
global de promoção do desenvolvimento sustentável e evitando a compartimentação de políticas por silos; 
e, simultaneamente, iii) focada, com uma clara identificação dos ODS prioritários à luz da visão estratégica de 
desenvolvimento do País, consubstanciada, em particular, no Programa Nacional de Reformas. A incorporação da 
Agenda 2030 nas estratégias, planos e políticas nacionais articula-se por áreas temáticas, identificadas enquanto 
5P: 

• PESSOAS – traduzindo a determinação em erradicar a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, 
e garantir que todos possam realizar o seu potencial no respeito da dignidade e igualdade, num ambiente 
saudável; 

• PROSPERIDADE – impondo-se a garantia de que todos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena 
realização pessoal, assegurando que o desenvolvimento económico, social e tecnológico ocorra em harmonia 
com a natureza; 

• PLANETA – reforçando a convicção da necessidade de se proteger o planeta da sua degradação, incluindo 
através de padrões sustentáveis de consumo e produção, da gestão sustentável dos recursos naturais e 
de medidas urgentes para se combater as alterações climáticas, atendendo às necessidades das gerações 

presentes e futuras; 



Fonte: Relatório Voluntário Nacional - Portugal, 2017

FIGURA 1 | ORGANIZAÇÃO TEMÁTICA DA PARTICIPAÇÃO DE VÁRIOS ATORES
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• PAZ – salientando a determinação de se promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo 
e da violência, e recordando que não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz, nem paz sem 
desenvolvimento sustentável; 

• PARCERIAS – mobilizando-se os meios necessários para a implementação da Agenda 2030 por meio de uma 
Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, fortalecendo-se o espírito de solidariedade 
global, com ênfase nos mais pobres e mais vulneráveis, e com a participação de todos os países, todas as 
partes interessadas e todas as pessoas, não deixando ninguém para trás.

PESSOAS

PROSPERIDADE

PLANETA

PAZ

PARCERIAS
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Neste plano, e a título de exemplo, Portugal atribui uma importância central à educação, formação e qualificação, 
ao longo da vida, com impactos diretos no bem-estar das pessoas, no desempenho económico, no combate à 
pobreza, na promoção da igualdade e coesão social, da cidadania e do ambiente. Por isso, reconhece-se como 
desígnio prioritário e via transversal para alcançar vários outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 
nº4 – Educação de Qualidade.

Importa, ainda, recordar que o direito à educação encontra-se consagrado na Constituição da República 
Portuguesa, sendo reconhecido como estruturante na garantia da igualdade de oportunidades, da superação das 
desigualdades económicas, sociais e culturais, do desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, 
bem como da solidariedade e responsabilidade sociais e da participação democrática na vida coletiva.

 Em termos internacionais, destacam-se os compromissos de Portugal com os principais instrumentos que 
incidem sobre o direito universal à educação, visando a plena expansão da personalidade humana. São eles: a 
Carta das Nações Unidas (1945) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); o Pacto Internacional 
sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1988); a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres (1979); a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); a Declaração Mundial 
sobre Educação para Todos (1990); a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006); e, ainda, a 
Declaração de Incheon (2015).

Neste contexto, este 1º Caderno pretende ser um contributo para agregar ideias, pessoas e instituições que, 
em conjunto e ao longo dos próximos anos, atuem de forma alinhada com os ODS, contribuindo desse modo 
para a prosperidade da Região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente no que se refere ao ODS nº 3 – (Saúde 
de Qualidade); para o qual contribuem o ODS nº 4 – (Educação de Qualidade ao longo da vida para todos os 
profissionais da Saúde) e o ODS nº 17 – respeitante às Parcerias.

Com este propósito, o 1º Caderno corporiza o ODS nº 17, a parceria com a SPMS, cujo trabalho e empenho na 
edição é do reconhecimento e agradecimento por esta ARSLVT. 

Por último, é neste enquadramento que a 1ª Conferência da ARSLVT do dia 3 de Dezembro de 2019 (no 
âmbito do ODS nº3), retratada neste Caderno, se posiciona na Iniciativa - Programa de Conhecimento para 
o Desenvolvimento, inscrita na agenda da ARSLVT (no âmbito do ODS nº4) e em articulação com diferentes 
parceiros (no âmbito do ODS nº17).



O WELFARE STATE  
NA EUROPA 
OCIDENTAL: 
OS SERVIÇOS 
DE SAÚDE  
E INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
1950 - 2000

1.

PARTE II
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A proteção das populações face a doenças infeciosas contagiosas e a epidemias, recorrendo 
a campanhas de vacinação (quando estavam disponíveis vacinas no mercado farmacêutico) e 
envolvendo as redes de hospitais públicos ou privados (com ou sem objetivos lucrativos) através 
de acordos com os Estados para apoio ao tratamento das vítimas dessas doenças.

A criação de redes de Clínicas ou Centros de Saúde próximos dos locais de residência, em 
que um corpo de médicos generalistas acompanhava individualmente as populações, no que 
passou a ser designado de cuidados primários e, quando considerado necessário, orientavam 
os seus pacientes para cuidados de especialidade.

Os hospitais públicos ou privados com acordos com o Estado, além de assegurarem as 
intervenções de urgência face a acidentes de diverso tipo que podiam ocorrer, concentravam 
os equipamentos pesados de diagnóstico - que se multiplicaram partir da década de 50 
do século XX - e asseguravam a infraestrutura e os recursos humanos especializados para 
cirurgias numa variedade de especialidades e os cuidados intensivos. A disponibilidade nos 
hospitais de especialistas múltiplos de áreas clínicas permitiu a opção de localizar nos hospitais 
a oferta por parte dos Sistemas dos Cuidados de Saúde nas especialidades, em princípio sob 
orientação dos médicos generalistas. 

1.1. OS SERVIÇOS DE SAÚDE NOS WELFARE STATE NA 
EUROPA OCIDENTAL

No pós-2ª guerra mundial assistiu-se, nomeadamente na Europa Ocidental, à criação de Sistemas de Saúde 
organizados pelos Estados e/ou em colaboração com empregadores e empregados, enquadrados nos Welfare 
States que se consolidaram nesse período.

Estes sistemas admitiram basicamente três níveis de intervenção:

1.
2.

3.

Estes Sistemas de Saúde na Europa Ocidental no pós-guerra reforçaram o seu papel como “sistemas de tratamento 
de doenças”, com a comparticipação no custo dos medicamentos desenvolvidos e disponibilizados pelas 
empresas farmacêuticas em competição no mercado internacional, reservando-se os Estados, em muito casos, 
através de instituições próprias, a definição de quais os medicamentos que poderiam ser objeto de prescrição 
e consequentemente de comparticipação nos seus preços de custo - o que tornou possível a massificação dos 
consumos de medicamentos-, e fez da prescrição de medicamentos uma das tarefas chave dos médicos generalistas 
da rede de cuidados primários.



FIGURA 2 | ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA SAÚDE
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1.2.1. O ECOSSISTEMA DA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA SAÚDE: PRINCIPAIS ATORES  

Na Figura 2  procurámos representar a variedade de tipos de organizações que atualmente intervêm na inovação 
tecnológica na área da Saúde, das quais seguidamente destacaremos a  Indústria Farmacêutica  -  e dentro 
desta o conjunto que se designa habitualmente por Big Pharma –, ou seja, organizações empresariais integradas 
verticalmente, com grandes centros de investigação e com escala de operações comerciais a nível global.

Refira-se também que os  Sistemas de Segurança Social, que funcionaram no  quadro do Welfare State do pós-2ª 
Guerra, se envolveram nas questões de Saúde com a cobertura do risco de doença dos trabalhadores, passando 
a necessitar  de uma triagem  que autorizasse a ausência ao trabalho por razões de saúde, sem quebra total de 
rendimentos salariais. 

1.2 A INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA SAÚDE



FIGURA 3 | Value Chain in Pharmaceutical Market

Focalização na I &D e ciclo de inovação farmacêutica

FONTE: World Health Organization, 2006, The  pharmaceutical industry in Europe, key data

LEGENDA: 1 Investigantional New Drug Application; 2 New Drug Application; 3 Market Authorization
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1.2.2. A INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA



Disease Group Phase I Phase II Phase III NDA Cumul.
Arthritis / Pain 76.9% 38.1% 78.1% 89.1% 20.4%
CNS 66.2% 45.6% 61.8% 77.9% 14.5%
Cardiovascular 62.7% 43.3% 76.3% 84.4% 17.5%
Gastrointestinal 66.8% 49.1% 71.0% 85.9% 20.0%
Immunology 64.8% 44.6% 65.2% 81.6% 15.4%
Infections 70.8% 51.2% 79.9% 96.9% 28.1%
Metabolism 47.8% 52.0% 78.9% 92.8% 18.2%
Oncology 64.4% 41.8% 65.4% 89.7% 15.8%
Ophthalmology 66.0% 39.0% 64.0% 92.0% 15.2%
Respiratory 63.4% 41.1% 59.9% 76.9% 12.0%
Urology 50.0% 38.0% 67.0% 79.0% 10.1%
Women´s Health 39.0% 42.0% 48.0% 59.0% 4.6%

Drug development sucess rates

Fonte: “Valuation in Life Sciences” by Boris Bodgan and Ralph Villiger | Courtesy of Avence, Basel/Switzerland

TABELA I
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1.2.3. MODELOS DE NEGÓCIO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

• A indústria farmacêutica centrou-se no desenvolvimento e venda de medicamentos que, no essencial, se 
destinaram a terapias de cuidados primários de doenças atingindo populações numerosíssimas de doentes – tais 
como hipertensão, diabetes, colesterol elevado e depressão - centrando-se nomeadamente no ataque às maiores 
causas de morte nos países desenvolvidos - as doenças cardiovasculares - procurando transformá-las em doenças 
com tratamento continuado.

• A abundância de novas moléculas para tratar  doenças de grande difusão deu origem a um conjunto de 
medicamentos que venderam mais do que mil milhões de dólares - que se designam habitualmente por blockbusters, 
- os quais permitiram às empresas que os desenvolveram e comercializaram, obter autofinanciamento para o seu 
pipeline de novas moléculas.

• Na base desta abundância de novas moléculas esteve a revolução que a biologia molecular trouxe à compreensão 
dos mecanismos de várias dessas doenças e levou à descoberta de  modos de ou inibir a produção de proteínas 
a elas associadas ou de incentivar a sua produção. Por sua vez, a procura das small moleculles químicas, que 
poderiam desempenhar esta função constituindo as substâncias ativas de novos medicamentos, foi facilitada a 
partir de meados da década de 90 pelo surgimento de novas tecnologias para a descoberta de novos fármacos 
(ex:computational chemistry & structural biology high throughput  screening de moléculas).

• Os custos de desenvolvimento destes novos fármacos foram crescendo, enquanto os responsáveis pelo 
financiamento dos sistemas públicos e privados de Saúde se focalizaram na redução dos preços dos medicamentos, 



GRÁFICO I | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NOS EUA
CRESCIMENTO DAS DESPESAS DE INOVAÇÃO E NOVAS MOLÉCULAS REGISTADAS

Pharmaceutical Research and Development Trends in The United States, 1970-2002

SOURCE: For number of new molecular entities (NMEs) approved, U.S Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research. For 
PHRMA member’s spending, Pharmaceutical Research and Manufuctures of America, Pharmaceutical Industry Profile, 2002 (Washington: PhRMA,2003).
NOTE: Line relates to the right y axis and denotes worldwide research and development (R&D) spending by PhRMA member companies, inflation-adjusted 
to constant 2002 dollars by the National Institutes of Health (NIH) Biomedical R&D price deflator.
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1.2.4. UM PERÍODO ÁUREO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (1985-2000)

Os anos que decorreram entre 1985-2000 podem considerar-se como o período áureo para a Indústria Farmacêutica 

sob a clara liderança das Big Pharma, orientado para descoberta e melhoramento de moléculas químicas, dirigidas 

para a produção e venda medicamentos de grande consumo e de grande procura; recorde-se que nos EUA a 

valorização bolsista da indústria farmacêutica foi multiplicada 85 vezes entre 1985 e 2007). Esta evolução foi 

acompanhada por um forte crescimento  das despesas de inovação (vide gráfico 1 relativo ao período 1970-2002) 

e pelo crescimento dos medicamentos aprovados, embora na última parte do período em causa houvesse uma 

multiplicação do que se designa por me too (ex: medicamentos que já tinham três antecessores dos quais se 

distinguiam apenas por ligeiras mudanças).

como sendo a componente de mais rápida execução na redução dos custos de cuidados de Saúde. Não só através 
de controlos de preços, como cada vez mais através da generalização do uso de genéricos, após a perda de 
proteção de patentes, que iam expirando.

• Enquanto isso acontecia, o desenvolvimento da genética e da genómica (recordar a finalização do Projeto de 
Descodificação do Genoma Humano) ia alargando a compreensão dos mecanismos de doenças com outras 
origens, como por exemplo, no campo das doenças oncológicas e nas do sistema imunitário.

• Simultaneamente, e a partir de finais da década de 80, com base nos desenvolvimentos da biotecnologia, surgiu 
uma outra abordagem terapêutica centrada na obtenção e transformação de proteínas específicas, moléculas com 
complexidade muitíssimo superior às tradicionais small mollecules químicas.
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1.2.5. O MODELO DE NEGÓCIO DAS BIG PHARMA

O modelo de negócio típico das grandes empresas diversificadas e globais na sua escala de vendas (Big Pharma) 
assentou durante décadas em:

• Concentrar esforços de I&D num conjunto alargado de patologias em que procedem à busca de novos 
medicamentos.

•  Procurar desenvolver e colocar no mercado medicamentos - quase sempre small molecules obtidas por síntese 
química – para segmentos da procura nas sociedades desenvolvidas suficientemente vastos para poderem gerar 
biliões de dólares de vendas, os blockbusters.

• Concentrar esforços de I&D no tratamento de patologias de largo espetro, procurando evitar a manifestação 
de sintomas que prejudiquem a vida ativa e a qualidade de vida, ou travar o desenvolvimento de processos que 
poderiam culminar em causas de morte - mas em muitos casos sem curar as doenças.

•  Assegurar que o ritmo de “produção” de blockbusters deveria ser suficiente para poder financiar com as suas 
vendas o desenvolvimento de outros medicamentos, em outras patologias ou em distintas fases do processo de 
aprovação.

•  Maximizar a rapidez do processo de desenvolvimento para conseguir beneficiar de um período significativo de 
proteção de patente já com os medicamentos presentes no mercado, o que exigia mais elevadas produtividades 
na descoberta e desenvolvimento desses novos medicamentos.

• Procurar que o “pipeline” de medicamentos em desenvolvimento deveria ser o maior possível e estivesse distribuído 
pelas fases do processo de aprovação, por forma a estarem sempre um número de medicamentos na fase final, 
dos quais poderiam eventualmente resultar blockbusters.
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1.3 A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: ANOS DE MUDANÇA, 
VAGA DE FUSÕES E AQUISIÇÕES | 2000-2010

1.3.1. A QUEBRA DE RENDIBILIDADE NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NOS EUA (2000-2010)

Com a passagem para a década 2000-2010 a Indústria Farmacêutica nos EUA quebrou claramente a sua 

rendibilidade em resultado de três causas:

Os medicamentos genéricos nos países desenvolvidos viram crescer rapidamente a sua quota 

de mercado, tendo os EUA vendido em 2005, e pela primeira vez, mais medicamentos com 

prescrição médica genéricos do que os medicamentos com marca; esta mudança foi o resultado 

de uma convergência de interesses entre as novas HMO (Health Maintenance Organizations) e os 

retalhistas: os primeiros para reduzirem os custos, os segundos para aumentar as margens do 

seu negócio, sem prejudicar as vendas.

A produtividade da inovação foi-se reduzindo aos poucos, levando à adoção de novas tecnologias 

para tentar acelerar a descoberta de novas moléculas.

Começaram a suceder-se os prazos de expiração de patentes que haviam coberto alguns dos 

blockbusters do início dos anos 90, o que significava para as empresas que os haviam produzido, 

perdas de mil milhões de dólares em vendas.

Ao mesmo tempo, ao lado das grandes farmacêuticas começava a desenvolver-se um setor de empresas de 

biotecnologia cujos produtos eram moléculas complexas muitas vezes proteínas existentes no organismo 
humano, sem os problemas de proteção por patentes típicos das small molecules.

Durante a década de 2000-2010, a resposta a estas mudanças das empresas farmacêuticas - nomeadamente das 

Big Pharma, que haviam sido as principais praticantes do modelo dos blockbusters – foi diversa, mas teve alguns 

elementos comuns.

• Aumentar as receitas, para compensar redução das margens, gerando meios que permitissem continuar o 

investimento no desenvolvimento de novos medicamentos. Esse aumento de receitas tanto pode ser alcançado 

por fusões e aquisições de empresas com elevados volumes de vendas, como pelas aquisições de empresas em 

àreas terapêuticas com forte potencial de crescimento da procura, como pelo alargamento da atividade às áreas 

dos diagnósticos, dos genéricos, dos produtos de venda livre, etc. 

I.

II.
III.



M & A Activites at a Glance

TABELA II

2010 vs 2009 2009 2010

Transaction value (USD Billion) 161.2 51.6

Top 5 transactions 78.4% 38.3%

Top 5 Countries in 2010 Number of transactions Value (USD mn)

United States 114 25.6
Germany 18 5.4
India 48 4.9
China 105 3.4
Brazil 13 1.9

Fonte: Thomas M&A Database, IMAP
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FUSÕES & AQUISIÇÕES NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 2009-2010

O processo de fusões & aquisições na indústria farmacêutica registou um boom em 2009 (563 acordos: 161,6 
b.US$) e em 2010 revelou um acentuado abrandamento (548 acordos: 51,6 b.US$) de cerca de – 68% em termos 
de volume de transações.

• Concentrar os esforços de I&D em áreas terapêuticas consideradas estratégicas para cada empresa e nelas 
enveredar por uma nova abordagem centrada na busca de medicamentos target oriented.

• Ampliar os seus pipelines de moléculas em desenvolvimento, adquirindo empresas inovadoras com bons pipelines 
ou adquirindo “carteiras de moléculas” em diferentes fases de aprovação. 

• Reduzir custos, nomeadamente reduzindo e recentrando o investimento em I&D e fazendo o outsourcing em 
larga escala de operações consideradas não estratégicas, por forma reduzir os custos fixos.

•  Reposicionar-se na cadeia de valor dos medicamentos passando a dispor de uma presença nos biologics, 
moléculas mais complexas e menos expostas aos riscos de expiração de patentes e à consequente réplica por 
genéricos. 

• Estabelecer presença no mercado dos genéricos, quer com filiais próprias, quer com acordos de exclusivo com 
fabricantes dos medicamentos, para obter participação nas receitas das vendas após o fim da proteção de patentes.

•  Ensaiar várias abordagens para penetração nos mercados em crescimento das economias emergentes.
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1.3.2. QUATRO TENDÊNCIAS NOS PROCESSOS DE FUSÕES & AQUISIÇÕES NA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA (2000-2010)

Uma nova fase da concentração no seio da Big Pharma, com as aquisições da WYETH pela 
PFIZER, da SHERING PLOUGH pela MERCK, da AVENTIS pela SANOFI, em paralelo com a entrada 
da empresa, resultante da fusão da BAYER e da SHERING alemã, neste grupo.

A venda sucessiva de divisões farmacêuticas – incluídas na Medium Pharma - de grupos químicos 
europeus - SOLVAY, KNOLL, ORGANON e ALTANA.

As aquisições de empresas de biotecnologia, quer pela Big Pharma, quer por empresas da 
Medium Pharma que sobreviveram como independentes.

Um interesse da Big Pharma por entrar ou consolidar posições em vacinas e em meios de 
diagnóstico (nomeadamente diagnóstico molecular).

A consultora Ernst & Young (em: De Pharma 1.0 to Pharma  2.0 ) considerou que a indústria farmacêutica realizou - 
na primeira década do novo milénio - a  passagem da fase de Pharma 1.0 (dominada pelo modelo blockbuster) para 
uma fase Pharma 2.0, processo evolucionário em que as empresas procuraram: 

• Renovar os pipelines de fármacos em aprovação, aumentar as receitas e tornar variáveis o maior número possível 
dos custos fixos.

• Mover-se progressivamente da dependência dos blockbusters para carteiras mais diversificadas de fármacos, mais 
direcionados a patologias específicas e em áreas terapêuticas consideradas estratégicas para cada empresa. 

• Explorar oportunidades em outros segmentos de mercado como os medicamentos sem prescrição (OTC), os 
genéricos, os produtos de consumo e a Saúde animal.

• Atribuir maior importância a medidas agressivas de corte de despesas, quer por via de estandardização, quer de 
outsourcing. 

• Ampliar a sua presença geográfica para ganhar maior eficiência e aceder a novas fontes de receitas.

I.
II.

III.
IV.



FIGURA 4 |Empresas farmacêuticas - Capitalização bolsista

DRUGS WHAT IT TREATS
2008 REVENUE 

IN BILIONS
Merck Singular Asthma $4.3

Cozaar / Hyzaar Hypertension   3.6
Gardasil HPV vaccine   1.4
Januvia Diabetes   1.4

Schering-Plough Remicade Inflammatory diseases $2.1
Nasonex Allergies   1.2
Temodar Brain tumors   1.0

Merck / Schering joint venture Zetia /Vytorin Cholesterol $4.6

Market value, in billions

SOURCE: WSJ Market Data Group (market value); the companies (key products) 
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AS EMPRESAS FARMACÊUTICAS - BIG PHARMA - VISTAS PELA ÓTICA DA CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA NO FINAL DE 
2009 (ANO DE DUAS DAS MAIORES FUSÕES E AQUISIÇÕES DA SUA HISTÓRIA)

Key products

THE NEW LANDSCAPE
A look at largest pharmaceutical players if pending deals are completed, 

and key Merck and Schering-Plough produtcs



MUDANÇAS 
NO ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO
DA SAÚDE 
ATÉ 2030

2.
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2.1.1 DEMOGRAFIA E ESTILOS DE VIDA

Nas economias desenvolvidas está-se a assistir a um fenómeno central na demografia - os envelhecimentos da 
população traduzida em:

Prolongamento do tempo de vida na população com 80 e mais anos, sujeita a doenças 
incapacitantes do foro neurológico - Parkinson, Alzheimer etc, sem que as estruturas familiares 
estejam preparadas para acolher os pacientes. 

Entrada na fase de maior consumo de medicamentos pela geração dos baby boomers do pós-2ª 
guerra, que pode vir a ser obrigada a prolongar o seu tempo de vida ativa devido a insuficiente 
capacidade financeira dos sistemas de pensões.

Maior impacto de doenças crónicas na população em idade ativa, devido a doenças adquiridas 
em consequência de estilos de vida (ex. obesidade) ou também a fatores ambientais (ex. alergias).

Estas três dinâmicas, atuando em conjunto, vão tornar ainda mais difícil o financiamento dos sistemas de Saúde, 
sejam financiados em parte por impostos ou em parte pelas contribuições de empregados e empregadores.

Paralelamente, a alimentação, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco ou de 
drogas têm um impacto cada vez maior nos padrões de morbilidade, ao que se vêm acrescentar os impactos 
ambientais, traduzidos em alergias, doenças respiratórias etc.

2.1 MACRO-ENQUADRAMENTO: PROCURANDO 
IDENTIFICAR TENDÊNCIAS ATÉ 2030

FIGURA 5 | Olhando para o horizonte 2030

UM DUPLO OLHAR PARA IDENTIFICAR TENDÊNCIAS QUE IRÃO CONDICIONAR A ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS NO 
HORIZONTE 2030

MACRO-ENQUADRAMENTO

AMBIENTE CONTEXTUAL
O QUE SE PASSA FORA

DA INDÚSTRIA MAS QUE
A PODE CONDICIONAR 

DE FORMA DETERMINANTE O QUE INFLUI DIRETAMENTE  
NO AMBIENTE COMPETITIVO  
E FINANCEIRO DA INDÚSTRIA

III.
II.

I.



GRÁFICO II | ÁREAS TERAPÊUTICAS - DESPESAS E CRESCIMENTO

 

 
 

 

 

 

  

 

 

ÁREAS TERAPÊUTICAS TRADICIONALMENTE EXPLORADAS VERSUS ÁREAS TERAPÊUTICAS DE ESPECIALIDADE COM 
FORTE CRESCIMENTO POTENCIAL 

SOURCE: IMS Institute for Healtcare Informatics, May 2012
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2.1.2. MUDANÇA NOS PADRÕES DE MORBILIDADE NOS MERCADOS DESENVOLVIDOS

Considerámos que se podem destacar como tendências, no horizonte 2030: 

I. As doenças oncológicas vão afirmar-se como a principal causa de morte nos países desenvolvidos.

II. A diabetes e outras doenças associadas à obesidade, bem como doenças inflamatórias como a artrite 
reumatoide, vão afirmar-se como principais doenças crónicas na população em idade ativa.

III. O envelhecimento da população vai determinar maior frequência de doenças incapacitantes do foro 
neurológico nas fases pós-ativas da população.

IV. E podem vir a desenvolver-se novas doenças virais. 

O Gráfico 2 elaborado em 2012 tornava já patente o impacto da mudança no padrão de morbilidade nas economias 
desenvolvidas nas perspetivas futuras do mercado da indústria farmacêutica.
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2.1.3. NOVOS COMPORTAMENTOS DE FINANCIADORES E PRESTADORES DE CUIDADOS DE 
SAÚDE NAS ECONOMIAS DESENVOLVIDAS, FACE A RESTRIÇÕES ORÇAMENTAIS GENERALIZADAS

• Os financiadores públicos e privados dos diversos tipos de Sistemas de Saúde - pressionados por um lado pelas 
restrições orçamentais e pela quebra de crescimento nas economias desenvolvidas, e por outro pelo crescimento 
da procura potencial e pela elevação dos custos dos tratamentos - vão transmitir aos prestadores muito maiores 
exigências de controlo de despesas (enquadrando a liberdade de prescrição dos médicos) e à indústria farmacêutica 
uma prova do valor  económico dos novos medicamentos

• A indústria farmacêutica pode também vir a defrontar-se com uma evolução por parte dos sistemas de Saúde no 
sentido de incentivar uma mudança para um paradigma de prevenção de doenças e de cura definitiva das mesmas, 
e não apenas a sua transformação de causas de morte em doenças crónicas.

• Vão criar uma base para melhor compreender os mecanismos de doenças e os meios de diagnóstico precoce das 
mesmas, que permitirão uma intervenção para as impedir.

• E a medicina preditiva vai a prazo determinar uma mudança no modo de abordar o risco de Saúde individual e, 
através disso, inovar nos modos de financiar a cobertura diferenciada desse mesmo risco.

• As imunoterapias vão reforçar a sua importância nas terapêuticas a desenvolver.

• Seja ele um early diagnostic que alerte para o inicio de uma doença, seja um prospetive diagnostic em que se 
antecipa a possibilidade de ocorrência futura de uma doença seja simplesmente um companion diagnostic que 
permita administrar um dado tratamento de maneira mais eficaz, tendo em conta as características especificas 
dos doentes. Todos contribuindo para  uma abordagem mais personalizada da medicina, ao permitirem recolher 
informação sobre genes, proteínas e fatores ambientais para prevenir, diagnosticar e tratar doenças.

2.2.1. DESENVOLVIMENTOS CIENTÍFICOS DE DÉCADAS RECENTES - COMO A GENÓMICA E 
A PROTEONÓMICA - VÃO SER DETERMINANTES NA DESCOBERTA DE TERAPIAS NAS ÁREAS 
TERAPÊUTICAS COM MAIOR PROCURA 

2.2.2. A CAPACIDADE DE COMPREENDER AS DOENÇAS QUE SE VÃO TORNAR MAIS 
AMEAÇADORAS - E DE CONCEBER TRATAMENTOS AO NÍVEL MOLECULAR VAI ATRIBUIR UM 
PAPEL CADA VEZ MAIOR AO DIAGNÓSTICO, UTILIZANDO FERRAMENTAS MOLECULARES: 

2.2 AMBIENTE CONTEXTUAL
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2.2.3. OS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS CONTINUARÃO 
A CRESCER 

• Quer para as doenças referidas no Macro Enquadramento quer para doenças raras assistir-se-á a uma entrada 
mais significativa de fármacos biológicos, muito mais caros de desenvolver, sem que tal deixe de manter ainda as 
small mollecules químicas como foco da drug discovery.

2.2.4. PARA ALÉM DOS FÁRMACOS IRÃO DESENVOLVER-SE OUTROS TIPOS DE MEDICAÇÃO 
(TERAPÊUTICOS) E SEUS COMPLEMENTOS 

• Novas vacinas quer para doenças infeciosas quer para doenças não transmissíveis; 

• Avanços na regeneração de tecidos;

• Inovação nos modos de administração dos medicamentos.

2.2.5. A ENTRADA DE ATORES VINDOS DO CLUSTER DIGITAL NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NA 
REESTRUTURAÇÃO DOS PRÓPRIOS SISTEMAS 

• Atores que passaram a centrar as suas atenções no gigantesco mercado da Saúde como campo fundamental a 
transformar.

Pode pois concluir-se que o Ecossistema de Inovação Tecnológica na 
Saúde se vai alterar: 

• Por alteração de relações entre operadores tradicionais;

• Pela entrada dos operadores vindos do Macro Cluster digital na inovação 
tecnológica dos operadores tradicionais, como envolvendo a chegada de outros 
operadores novos;

• Pela rutura que o Macro Cluster Digital - combinação ciberespaço, plataformas 
digitais globais, Big Data Analytics/Machine Learning e Artificial Intelligence – pode 
ter no próprio modo como se venham a organizar relações entre consumidores, 
gestores de plataformas digitais, prestadores e financiadores.
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2.3.1. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VAI DEPARAR-SE NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS COM UMA 
MUDANÇA NAS PREFERÊNCIAS DOS FINANCIADORES 

A estratégia de transformar causas de morte em doenças crónicas, exigindo um uso continuado de medicamentos, 
que esteve em parte subjacente ao modelo dos blockbusters, vai deparar-se com financiadores cada vez mais 
interessados:

• Em reduzir a probabilidade de manifestação de doenças (prevenção);

• Em poder contar com soluções de cura definitiva ou de formas de administração de medicamentos que aumentem 
substancialmente a eficácia no ataque às causas das doenças;

• Em poder recorrer a novas terapêuticas menos dependentes de medicamentos, de entre as quais se podem 
incluir vacinas para doenças não infeciosas ou novas abordagens como a regeneração de tecidos.

Os financiadores vão recorrer a uma pressão cada vez maior sobre as margens de lucro das empresas farmacêuticas 
na venda de medicamentos, reduzindo a sua capacidade de auto financiamento da I&D, isto se não houver 
pipelines suficientemente amplos e com várias moléculas nas fases finais (o que exige encurtamento nos prazos 
de desenvolvimento ) e se não houver alteração do modelo de negócio que permita gerar receitas adicionais.

2.3 SÍNTESE: O FUTURO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
NO HORIZONTE 2030

2.3.2. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VAI DEPARAR-SE COM UMA PROFUNDA MUDANÇA NO MIX DE 
PRODUTOS EM QUE PODE CENTRAR A SUA ATIVIDADE 

Se na década de 90 pôde crescer através do desenvolvimento e venda de medicamentos  que eram terapias de 
cuidados primários para doenças que atingiam grandes populações de pacientes, nas próximas décadas não só 
se vai deparar com a concorrência dos genéricos nos cuidados primários como as necessidades não satisfeitas 
se localizam em patologias cobertas pela medicina de especialidade e, muitas vezes em subsegmentos dessas 
mesmas especialidades- ou seja incidindo sobre populações muito mais reduzidas

As oportunidades de desenvolvimento de novos tratamentos para cuidados primários com potencial para gerar 
premium prices vão ser cada vez menores. 

A passagem de medicamentos para cuidados primários em doenças com largas populações de pacientes para 
medicamentos de especialidade, muito mais caros vai também exigir um acompanhamento obrigatório de 
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diagnósticos para avaliar rigorosamente da eficácia da sua utilização paciente por paciente, e vai exigir no 
futuro um acompanhamento por forma a garantir que a sua utilização  tenha o impacto desejado.

As empresas farmacêuticas terão que ser mais seletivas quanto às doenças em que pretendem concentrar esforços; 
e muitas terão também que avaliar as implicações de investir na descoberta de novas formas de tratamento - para 
além dos fármacos, como sejam as vacinas ou a medicina regenerativa. E têm que alargar em muitos casos a sua 
oferta, não a limitando aos medicamentos, mas estendendo-a aos meios de diagnóstico e aos dispositivos que 
intervenham no funcionamento dos órgãos e a diferentes modalidades de ajuda aos utilizadores. Ou seja, têm que 
desenvolver uma componente de serviços que valorize a oferta de marca e fidelize clientes.

A indústria farmacêutica atual, constituída por Big Pharma, Big Biologics, Mid Sized Pharma e prestadores 
especializados de serviços (CMO, CRO etc), foi formatada nas últimas décadas pela “estratégia dos 
blockbusters”.

Historicamente, quer as doenças quer os pacientes por elas afetados, eram caracterizados por fatores 
fenotípicos observáveis. Pela sua própria natureza a segmentação por fenótipos originava extensos 
mercados potenciais de pacientes exibindo, no essencial, as mesmas condições físicas.

A estratégia dos blockbusters focalizava-se no desenvolvimento de medicamentos que se dirigissem a esses 
mercados amplos, sendo o objetivo obter medicamentos para mercados que se situavam tipicamente 
nos 15 milhões ou mais de pacientes com doenças crónicas ,permitindo obter receitas anuais com a sua 
venda na ordem de 1 bilião de dólares ou mais. Estes blockbusters atingiam eficácias na ordem dos 35 a 
75%. 

Ora os desenvolvimentos científicos e tecnológicos ocorridos com o desenvolvimento da biologia molecular 
permitem hoje substituir a fenotipagem das doenças por uma compreensão ao nível molecular. E a 
segmentação dos pacientes com base nas características observáveis está a ser substituída por uma 
segmentação baseada no genótipo, com a possibilidade da eficácia dos tratamentos ser avaliada pelos 
respetivos biomarcadores.

Com efeito, os avanços tecnológicos estão a abrir às empresas farmacêuticas oportunidades de ligar 
tratamentos com eficácia a grupos geneticamente homogéneos de doentes (GHD), sendo que estes 
segmentos de mercado por genótipo com as respostas aos novos tratamentos avaliadas pelos 
biomarcadores prometem eficácias muito superiores aos intervalos atuais, aproximando-se dos 100%.

Ou seja, no futuro os mercados de massa da indústria farmacêutica, pelo menos nos países desenvolvidos, 
vão desaparecer e ser substituídos por uma multiplicidade de segmentos organizados de acordo com os 
genótipos.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: DO FENÓTIPO PARA O GENÓTIPO



SOURCE: "Pharma 2020: Supplying the Future", Price Waterhouse Coopers
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2.3.3. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VAI DEPARAR-SE COM UMA PROFUNDA MUDANÇA NAS 
ABORDAGENS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS

As small molecules químicas continuarão a ocupar um lugar chave, mas o caminho aberto pelas novas firmas 
biotecnológicas vai reforçar-se. Tais são os casos de firmas como a AMGEN, GENENTECH, BIOGEN etc, que 
assentaram a sua atividade nos avanços da genómica e da proteonómica para desenvolver moléculas muito 
maiores e mais complexas, que mais de perto mimetizam as moléculas que ocorrem no corpo humano, centrando 
a sua atividade, por exemplo em proteinas para cancros específicos, doenças imunológicas ou deficiências nos 
blood factors.

O desenvolvimento destes medicamentos de base biotecnológica é muito mais caro do que o das small molecules. 
E como se dirige a populações mais pequenas do que as dos medicamentos para cuidados primários, o seu preço 
será muito superior.

JÁ EM 2020 SE ESPERA QUE A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VÁ FORNECER UMA GAMA MUITO MAIS VASTA DE 
PRODUTOS, ASSENTES EM TRÊS TIPOS DE BASE TECNOLÓGICA, ATUALMENTE EM DIFERENTES FASES DE 
DESENVOLVIMENTO

FIGURA 6 | A evolução na indústria farmacêutica face às novas tecnologias 
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2.3.4. A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA VAI TER QUE DIVERSIFICAR A SUA INTERVENÇÃO, COM 
ENFOQUE NO ACOMPANHAMENTO DO CICLO DA DOENÇA (PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E 
CURA)

MACRO TENDÊNCIAS

1 Alteração nas “relações de força” no interior da  cadeia de valor das indústrias e serviços de saúde, 
devido às novas exigências colocadas aos prestadores e aos inovadores, nomeadamente à Indústria 
Farmacêutica, mas também aos Governos e às Seguradoras no sentido da redução dos preços dos 

medicamentos e da demonstração mais cabal do valor das suas soluções e intervenções terapêuticas, 
passando a fazer depender os pagamentos e comparticipações  do sucesso dos produtos e dos procedimentos 
através de métricas de resultados, como por exemplo, a introdução do Value Based Pricing (VBP). 

2 Mudança do paradigma do enfoque no tratamento da doença para um paradigma de prevenção, 
diagnóstico e cura. Esta mudança, por sua vez, vai atrair um conjunto de novos atores de dentro 
e de fora das fronteiras tradicionais do setor da Saúde, destacando--se nestes últimos, empresas 

associadas à inovação diruptiva por via da digitalização.

Esta mudança foi tornada possível por três desenvolvimentos que se interligaram:

a) O surgimento de Novas Terapêuticas Inovadoras. O estudo referido dá como exemplos  duas grandes áreas de 
inovação:

• A Genética, graças a avanços na edição genética, na genotipagem, na definição de perfis, no mapeamento 
genético e nas terapias genéticas.

• A Programação Celular, graças ao desenvolvimento nas terapias com células estaminais.

b) Avanços nas Tecnologias Digitais e Nanotecnologias. O estudo destaca quatro áreas de inovação:

• A Impressão 3D, que permite obter modelos, órgãos, tecidos e células por esta via.

• As Nanotecnologias, que permitem dispor de nano robots, nano partículas e nano circuitos eletrónicos.

• A Biónica, em que se incluem os órgãos artificiais, os novos implantes, as próteses, os dispositivos de apoio 
funcional e os exo esqueletos.

• A Analítica Preditiva, que envolve o Big Data / Analytics e os avanços em Inteligência Artificial.

c) A muito maior possibilidade por parte dos pacientes de acesso a tecnologias e a dados sobre a sua saúde, no 
que o referido estudo designa por consumerization of health, que inclui:

• A difusão de dispositivos portáteis de monitorização permanente de parâmetros clínicos; as apps acessíveis por 
smartphones ou o que designa por medicina digital.



Novas terapias 
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FONTE: "Análise KPMG, 2016
OBSERVAÇÃO: Esses exemplos não são exaustivos. Eles são selecionados para 
demonstrar os principais desenvolvimentos subjacentes ao segundo turno

LEGENDA 

Forte impacto esperado

Viabilizadores

Impacto das principais tendências

TABELA III
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O quadro avalia o impacto potência das tendências selecionadas em quatro áreas terapêuticas:
ONCOLOGIA | NEUROLOGIA | DIABETES | CARDIOVASCULAR
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FIGURA 7 | A transformação digital na Saúde
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Um estudo da Deloitte (“Forces for change: the future of Health”, 2017) identifica as transformações que se podem 
esperar no funcionamento conjunto dos sistemas de Saúde que hoje organizam o financiamento, a prestação e a 
inovação em cuidados de saúde. E atribui , nessa transformação, um papel central à digitalização como é ilustrado 
na Figura 7.  

Deste estudo destacaríamos os seguintes elementos relativos a um possível funcionamento futuro dos Sistemas 
de Saúde:

• Os consumidores passarão a ter à sua disposição - e serão incentivados a utilizar - um conjunto de dispositivos 
portáteis de captação contínua de dados clinicamente relevantes, desde os parâmetros clínicos que informam 
sobre o perfil de atividade do consumidor aos que sintetizem dados ambientais relevantes

• Para além destes dispositivos portáteis (os wearables), poderão estar disponíveis nas residências, dispositivos 

3.1 A DIGITALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES NOS 
SISTEMAS DE SAÚDE



We have to get a point 
where you can price a 
product in the context  
of the total of treatment.

,,

Pascal Soirot | AstraZeneca CEO

FONTE: Financial Times, 18 Março 2019
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fixos em que a determinadas horas do dia seja possível obter informação, por exemplo, sobre a pressão arterial e 
temperatura comparável de imediato com os dados biométricos históricos.

• A disponibilidade destes dados personalizados permitiria a cada pessoa acompanhar de perto o seu estado de 
Saúde podendo partilhar esses dados, no todo ou em parte, com entidades prestadoras de cuidados de Saúde a 
quem confie as funções de diagnóstico preditivo, de aconselhamento em Saúde e de prescrição dos tratamentos 
que venham ser necessários.

• A maioria dos cuidados de Saúde atualmente prestados são considerados no estudo como sendo altamente 
algorítmicos e previsíveis, o que torna possível que parte dos cuidados de Saúde a fornecer de forma personalizada 
poderá ser apoiado por aconselhamento baseado em inteligência artificial.

• A digitalização faz assim entrar no grupo de entidades agenciáveis pelos indivíduos um novo tipo de entidades – 
as plataformas digitais globais -, que podem passar a funcionar de acordo como inter conectadoras privilegiadas 
entre os consumidores - os seus dados, o aconselhamento por inteligência artificial e os diversos prestadores de 

cuidados de Saúde – com regras a definir pelas autoridades regulamentares dos serviços de Saúde.

A importância da digitalização é tal que as empresas farmacêuticas Big Pharma reconhecem a necessidade de 
integrar os avanços da digitalização no seu processo de inovação e na sua oferta.



NOTAS FINAIS,
REFERÊNCIAS
E ANEXOS

4.
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A grande indústria farmacêutica e bio farmacêutica, por um lado, e as empresas - plataforma da economia digital 
- por outro, cada uma com os seus objetivos próprios, estão ambas envolvidas numa dinâmica de inovação 
tecnológica e organizativa que põe em causa a atual divisão de trabalho funcional entre entidades dos sistemas de 
cuidados de Saúde existentes nos países desenvolvidos com economias de mercado.

Mas permanece uma incerteza que vai condicionar o futuro:

Até que ponto estas duas forças de mudança vão convergir e articular-se ou, pelo contrário, 
vão oferecer em ordem dispersa soluções avulso, incapazes de oferecer uma abordagem 
de mudança abrangente, compatível como os desafios que se colocam aos sistemas de 
cuidados de Saúde existentes  e que procuramos referenciar ao longo do texto?

4. NOTAS FINAIS

REFERÊNCIAS

ANEXOS

• Relatório Voluntário Nacional - Portugal, 2017

• World Health Organization, 2006, The  pharmaceutical industry in Europe, key data

• Valuation in Life Sciences” by Boris Bodgan and Ralph Villiger | Courtesy of Avence, Basel/Switzerland

• For number of new molecular entities (NMEs) approved, U.S Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and 

Research. For PHRMA member’s spending, Pharmaceutical Research and Manufuctures of America, Pharmaceutical Industry 

Profile, 2002 (Washington: PhRMA,2003)

• Thomas M&A Database, IMAP

• WSJ Market Data Group (market value); the companies (key products) 

• IMS Institute for Healtcare Informatics, May 2012

• From Pharma 1.0 to Pharma 2.0 “  Ernst & Young

• Pharma Outlook 2030: from Evolution to Revolution. A Shift in Focus KPMG, 2017 

• Forces for change: the future of Health, Deloitte, 2017 

Estes anexos são objecto de uma distribuição à parte como documentação de apoio ao Exercício Delphi e que terá 
como equipa de projeto:

• Félix Ribeiro

• Ana Paula Harfouche



ANA PAULA HARFOUCHE

Profissional do setor da Saúde com atividade desenvolvida 
nas áreas da eficiência, custeio, gestão e administração.

JOSÉ FÉLIX RIBEIRO

Economista com atividade desenvolvida nas áreas da 
cenarização e planeamento, com ênfase nas questões 
internacionais e do desenvolvimento. 
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