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EDITORIAL

 A IASIST inicia com esta publicação um espaço que pretende complementar a iniciativa do “TOP 5 – A Ex-
celência dos Hospitais” e o debate que tradicionalmente dá início a esta cerimónia, com uma resenha das opiniões 
de alguns dos preletores e parceiros do evento.

 Subordinada ao tema “Diferentes visões da inovação em Saúde: Novas técnicas, medicamentos, mode-
los de gestão e resultados em saúde”, estamos interessados na opinião dos representantes das várias áreas da 
saúde, desde os médicos aos gestores de topo dos hospitais, dos responsáveis da indústria farmacêutica aos 
reguladores do setor do medicamento, das administrações de saúde aos decisores políticos.

	 Pretendemos	uma	visão	plural	daquilo	que	é	a	inovação	em	saúde	nos	dias	de	hoje,	dos	desafios	que	se	
anteveem no seu futuro e das soluções que se preconizam para que se concretize.
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 A IASIST é uma empresa que se dedica, em diversos países do mundo, à realização de estudos de Ben-
chmarking Clínico nas diversas áreas prestadoras de cuidados de saúde, nomeadamente Cuidados de Saúde 
Primários, Hospitais de agudos, Reabilitação e Cuidados Continuados.

 Tendo iniciado a sua atividade em Portugal em 2007 pela mão de uma das administradoras hospitalares 
mais reconhecidas no nosso país, a Dr.ª Margarida Bentes, a IASIST incide os seus estudos sobre a atividade 
clínica, baseando as suas avaliações em critérios e indicadores de desempenho objetivos e análises comparativas 
de resultados.

 O nosso trabalho é, reconhecidamente, da maior importância para os nossos clientes, permitindo-lhes 
dispor	de	ferramentas	para	a	governação	clinica,	sinalizando	as	melhores	práticas	e	aquelas	onde	se	verifica	ainda	
potencial de melhoria.

 O “TOP5 – A Excelência dos Hospitais” é já uma referência anual no panorama hospitalar português, que 
se iniciou em 2014 e conta este ano com a sua quarta edição.

 Tendo como objetivo premiar os hospitais do Serviço Nacional de Saúde que apresentam as melhores prá-
ticas clínicas, trata-se de um projeto na área do benchmarking hospitalar, explorando as vantagens incontornáveis 
que resultam da comparação de resultados entre vários hospitais.

 O TOP 5 não pretende fazer um ranking de todos os hospitais, mas sim distinguir aqueles apresentam os 
melhores resultados. Esta opção baseia-se na vontade de encarar este tipo de iniciativa pela positiva, pugnando 
para que no futuro todos os hospitais se aproximem dos níveis de excelência.



IASIST: TOP 5’17 | A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS IASIST: TOP 5’17 | A EXCELÊNCIA DOS HOSPITAIS

6 7

DA CONSISTÊNCIA 
À EVOLUÇÃO CLÍNICA

 Perante uma plateia interessada e conhecedora 
da realidade da Saúde no país, a IASIST ofereceu a todos 
um evento onde a sobriedade e a qualidade andaram 
de mãos dadas, tendo estado presentes e participado nas 
respetivas sessões os principais intervenientes do sector 
da saúde em Portugal.

 A primeira parte do evento iniciou-se com o debate 
em mesa redonda subordinado ao tema inovação, tendo 
como principal objetivo perceber quais as diferentes visões 
sobre a inovação em saúde pelo olhar de parceiros e in-
tervenientes do setor, procurando encontrar as bases para 
um trabalho conjunto. O debate teve como comentadora 
Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, tendo sido 
oradores Agostinho Branquinho, Vice-Presidente do Con-
selho de Administração da Saúde da Santa Casa da Mise-
ricórdia do Porto; Carlos Martins, presidente do Conselho 
de Administração do CH Lisboa Norte; Maria do Céu Ma-

chado, presidente do Infarmed; Marta Temido, presidente 
da ACSS e Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos 
Médicos. A moderação esteve a cargo da comunicadora 
Marina Caldas.

 Questões como os constrangimentos económi-
co-financeiros	e	a	dificuldade	de	equidade	a	nível	de	es-
truturas, organização e equipamentos de saúde no país 
estiveram na mesa, mas também a necessidade de olhar 
para a inovação como uma porta que pode levar a novas 
e promissoras perspetivas para quem dela mais precisa 
dela: os doentes.

Novas regras para o TOP em 2017

 Na segunda parte do evento, os consultores da 
IASIST, Hugo Lopes e João Completo, apresentaram a 
abordagem metodológica que esteve na base da atribuição 
dos	respetivos	prémios,	explicando	o	Impacto	da	Codifica-
ção	ICD-10	e	os	Desafios	e	Diferenças	Metodológicas.

A IASIST realizou no passado dia 7 de Novembro, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 4ª edição do TOP5’17, tendo 
sido atribuídos 11 prémios – uma menção honrosa e 10 troféus 
- aos hospitais portugueses do SNS.

Mesa Redonda “difeRentes visões da inovação eM saúde: novas técnicas, 
MedicaMentos, Modelos de gestão e Resultados eM saúde”

 Relativamente aos prémios, o Centro Hospitalar 
do Porto, pertencente ao Grupo E, foi vencedor nas duas 
categorias – Consistência e Evolução Clinica – e rela-
tivamente aos restantes grupos a grande maioria  foram 
conseguidos por hospitais localizados no Norte do país, 
com exceção do Hospital Professor Fernando da Fonseca 
e Hospital da Horta (Açores), que recebeu a menção 
honrosa (ver caixa à direita).

Hugo lopes - iasist poRtugal

João coMpleto - iasist poRtugal

 A entrega de prémios teve como intervenientes 
diretos João Completo, Hugo Lopes, Maria de B e l é m 
Roseira, Marta Temido e o secretário de Estado da Saú-
de, Manuel Delgado, que encerrou o encontro, referin-
do a importância da realização deste evento da IASIST 
que, desde o seu nascimento em Portugal, aposta 
no Benchmarking clínico para melhorar a qualidade dos 
hospitais portugueses.

Esperamos por si em 2018 para mais um evento TOP.

ULS  Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.

B  Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos

C  Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.

D  Hospital de Braga

E  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Grupo Hospital

Prémio Consistência

ULS  Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.

B  Hospital da Prelada

B   Menção Honrosa - Hospital da Horta

C  Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E.

D  Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, E.P.E.

E  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Grupo Hospital

Prémio Evolução Clínica

Mesa entRega de pRéMios
Hugo lopes, MaRia de BeléM RoseiRa, Manuel delgado, 

MaRta teMido e João coMpleto

ULS  Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.

B  Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos

C  Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.

D  Hospital de Braga

E  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Grupo Hospital

Prémio Consistência

ULS  Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.

B  Hospital da Prelada

B   Menção Honrosa - Hospital da Horta

C  Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E.

D  Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca, E.P.E.

E  Centro Hospitalar do Porto, E.P.E.

Grupo Hospital

Prémio Evolução Clínica
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pRéMios consistência

unidade local de saúde do alto MinHo, e.p.e. 
fRanklin RaMos e Hugo lopes

Hospital santa MaRia MaioR, e.p.e. - BaRcelos
JoaquiM BaRBosa e João coMpleto

centRo HospitalaR do tâMega e sousa, e.p.e.
MaRta teMido e caRlos alBeRto silva

Hospital de BRaga
MaRia de BeléM RoseiRa e João feRReiRa

centRo HospitalaR do poRto, e.p.e.
paulo BaRBosa e Manuel delgado

pRéMios evolução clínica

Menção HonRosa: Hospital da HoRta
Hugo lopes e luísa Melo alves

unidade local de saúde do noRdeste, e.p.e.
João coMpleto e caRlos alBeRto vaz

Hospital da pRelada
ângelo duaRte e João coMpleto

Hospital da senHoRa da oliveiRa, guiMaRães, e.p.e.
delfiM RodRigues e MaRta teMido

Hospital pRof. doutoR feRnando da fonseca, e.p.e.
MaRia de BeléM RoseiRa e fRancisco Roxo

centRo HospitalaR do poRto, e.p.e.
paulo BaRBosa e Manuel delgado
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	 Num	contexto	em	que	as	 transições	demográficas,	epide-
miológicas e sociais são cada vez mais rápidas, o hospital inovador 
é aquele que incorpora no seu ADN a atenção constante às neces-
sidades e expetativas da população servida.

 Ao hospital inovador não basta disponibilizar a última ge-
ração de terapêuticas, como não basta funcionar em instalações 
high-tech, oferecer modernas apps e websites. Não basta retirar o 
melhor partido de todas as oportunidades de ambulatorizar procedi-
mentos, integrar cuidados, desenvolver a hospitalização domiciliá-
ria e todas as formas de tele-saúde. Não basta organizar a sua 
atividade em função dos percursos dos doentes, contrariando os 
silos	assistenciais	dos	serviços	e	das	profissões	e	desenvolvendo	
modelos colaborativos de cuidados. Não basta implementar progra-
mas de gestão do risco e de melhoria contínua da qualidade. Não 
basta	sequer	ser	tudo	isto	e	ainda	economicamente	eficiente	e	am-
bientalmente sustentável. 

Marta Temido
Presidente do Conselho Diretivo da ACSS

HOSPITAL INOVADOR

 No hospital inovador a qualidade técnica é tão importan-
te como a qual idade de serviço.

 O maior inimigo do hospital inovador é a burocracia e o seu 
cortejo de rotinas; mas também o silêncio dos doentes (e dos pro-
fissionais).	

 Se soubermos ouvir os doentes, teremos melhores hospi-
tais.	Seremos	capazes	de	distinguir	o	supérfluo	e	o	acessório	da-
quilo que realmente importa, é útil e cria valor. Perceberemos que 
os doentes são diferentes e, consequentemente, apreciam 
coisas diferentes. 

 A predisposição para a inovação é fortemente influen-
ciada pela cultura organizacional e pelas lideranças. Contu-
do, também se treina e se estimula. E iniciativas como o TOP 5 da 
IASIST são excelentes alavancas.
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ENVOLVENTE, ORGANIZAÇÃO, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO, 
VARIÁVEIS DO MODELO DE GESTÃO DA SCMP

 O ambiente de incerteza, de permanente transformação e 
volatilidade, baseado na revolução digital e “internet das coisas”, 
conferem à Envolvente Global características, extremamente, exi-
gentes para a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP). Estas 
circunstâncias requerem, ao nível da gestão, uma forte capacidade 
de impacto na Organização, para assegurar o melhor desempenho 
colectivo, assente na mudança de paradigmas, aperfeiçoamento de 
modelos, revisão e adaptação de processos, com uma frequência 
cada vez mais intensa.

 Neste enquadramento, as alianças com parceiros como a 
IASIST são críticas, pois acrescentam valor, elevada especialização 
à operação da SCMP e induzem a busca permanente das práticas 
mais	eficazes	e	eficientes,	a	melhoria	contínua	e	qualidade	dos	pro-
cessos, visando a excelência.

António Manuel Lopes Tavares
Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto

	 A	Área	da	Saúde	corporiza	“o	caso”	mais	actual	de	confir-
mação da missão intemporal da SCMP, know-how, tradição clíni-
ca, inovação e capacidade de gestão. Os modelos e metodologias 
adoptados, aliados à aplicação de diferentes tipos de benchmarking, 
designadamente interno, concorrencial, funcional e estratégico, pro-
porcionados	pela	parceria	firmada	com	a	IASIST,	têm	constituído	os	
factores chave de sucesso que asseguram o futuro.

	 O	nosso	desafio,	considerando	a	nossa	história	e	o	futuro	é	
duplamente exigente, motivador e inquietante.

 A estratégia com que a Santa Casa da Misericórdia do Por-
to	encara	os	desafios	e	o	 futuro,	assenta	na	 trilogia	 tradição,	 tec-
nologia e talentos, de forma a garantir a sua continuidade de modo 
sustentável.
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DIFERENTES VISÕES DA INOVAÇÃO EM SAÚDE: MEDICAMENTOS

 A inovação em saúde pode ter diferentes visões mas há dois 
aspetos a salientar que devem ser essenciais: a comunicação entre 
dirigentes,	instituições	e	profissionais	de	saúde	e	o	respeito	de	todos	
os stakeholders pelos princípios da bioética. 

	 Quando	se	fala	em	terapêutica	inovadora,	financiada	pelo	es-
tado, é fundamental que haja uma certeza quanto ao que Kirby cha-
ma as recomendações 3 Es: Evidência provada, Economia adequada 
(custo-benefício) e respeito pela Ética (Kirby J, 2008).

 A inovação na área farmacêutica mostra um crescimento ex-
ponencial, esperando-se 600 novas moléculas nos próximos 5 anos, 
o que tem permitido o tratamento de doentes com opções terapêu-
ticas reduzidas ou mesmo ausentes mas é um verdadeiro desafio 
aos sistemas de saúde. 

 A despesa em medicamentos e dispositivos médicos cres-
ce de forma exponencial e toma proporções alarmantes em países 
cuja	saúde	assenta	em	serviços	de	financiamento	público	como	o	
Serviço Nacional de Saúde.

 Os benefícios da IT podem ser terapêuticos, clínicos, de 
qualidade de vida, e socioeconómicos pelo que o acesso precoce e 
universal é uma dimensão importante da equidade em saúde mas 

Maria do Céu Soares Machado
Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED

requer	regulamentação,	definição	de	critérios	baseada	na	evidência,	dis-
ciplina por parte dos prescritores, doentes e associações e compromisso 
de todos. 

	 			A	evidência	justifica	a	comercialização	e	a	utilização,	o	custo	
é	fixado	com	base	no	gasto	na	investigação	mas	também	na	eficácia	e	
na dimensão da massa crítica a quem se dirige ou seja o acesso é re-
gulado de forma indireta pelo que é crucial criar mecanismos indepen-
dentes, acessíveis, transparentes e efetivos de monitorização e exigir 
responsabilidade (Lee 2012). 

   A Austrália e a Nova Zelândia regulam de forma rigorosa os me-
dicamentos inovadores com critérios de controlo para o equilíbrio justo 
entre	a	utilização	adequada	dos	recursos.	Definem,	de	forma	inequívo-
ca, os critérios de prescrição, utilização e manutenção da terapêuti-
ca, o processo de envolvimento do doente, as restrições prescriti-
vas e acordos preço/volume entre governo e indústria farmacêutica 
(Lu 2008). 

A justiça igualitária não se aplica apenas ao cidadão atual mas também 
a futuras gerações pelo que, ao defender um doente com determinada 
patologia, se deve pensar nos outros doentes, atuais e futuros, de ou-
tros médicos ou instituições. Esse é o imperativo moral e ético atual na 
inovação.
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 Desde os tempos de Hipócrates que a Medicina tem 
percorrido um longo caminho, nem sempre linear, de acumula-
ção de conhecimento e de ruturas com o pré-estabeleci-
do. A investigação que salva vidas faz-se muitas vezes entran-
do em becos sem saída, a falhar e a voltar a tentar, falhanços 
e tentativas essas que estão por trás de cada passo dado na 
direção	certa	e	que	refletem	as	metamorfoses	do	empreendi-
mento	científico	ao	longo	dos	séculos.	

 A Gilead, nos seus 30 anos de existência, tem recorrido 
a Ciência para descobrir, transformar e melhorar terapêuticas e 
tratamentos que ajudam a salvar vidas em doenças potencial-
mente fatais. 

 Nesta missão complexa precisamos de parceiros para 
atingir objetivos comuns em benefício dos doentes em todo o 
mundo. Por isso mesmo, temos vindo a colaborar com as mais 
variadas instituições académicas de primeira linha, empresas 
de biotecnologia e farmacêuticas, centros de investigação e, 
claro, unidades hospitalares de todo o mundo que nos permi-
tem consolidar o nosso trabalho. E Portugal não é exceção.

 Com um papel central no desempenho do Serviço Na-
cional de Saúde, os hospitais portugueses têm sabido adap-
tar-se	continuamente	aos	desafios	dos	tempos,	inovando	nos	

Vitor Papão
Diretor-Geral Gilead Sciences Portugal

INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

procedimentos e incorporando inovação tecnológica com im-
pacto direto nos ganhos em saúde e na qualidade de vida dos 
portugueses. Recentemente, através de uma visão inovadora 
da sua missão, têm conseguido transformar em oportunidade 
a	sua	complexidade	de	conhecimentos	médicos	e	científicos	
vários, reforçando o seu impacto na saúde e economia das 
comunidades em que estão inseridos e, ao mesmo tempo, 
constituindo-se como catalisadores de desenvolvimento eco-
nómico e de internacionalização da prestação de cuidados 
de saúde de excelência. Tudo isto no contexto português dos 
últimos anos, em que os recursos continuam a ser escassos 
e em que, em certa medida, vivemos ainda numa fase de 
subfinanciamento	do	Sistema	Nacional	de	Saúde.

 Daí que seja fundamental continuarmos a trabalhar, 
em conjunto com as autoridades de saúde, no sentido de 
garantir o reconhecimento do valor em saúde da inovação 
científica,	acessível	a	todos	aqueles	que	mais	precisam.	Será	
esta aposta que, além de contribuir para uma melhoria da 
qualidade de vida, permitirá também manter a sustentabilida-
de do Sistema e melhorar a vida das populações. 

 Esse é o nosso compromisso para com os nossos 
parceiros, os doentes e a população em geral.  
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INOVAÇÃO EM SAÚDE

 A Saúde é seguramente uma das áreas que mais evoluiu nos 
últimos anos e na qual a inovação nas suas várias vertentes, tem sido um 
fator fundamental para a melhoria dos resultados em saúde. 

 Com a evolução da investigação e da ciência, bem como do co-
nhecimento que está hoje acessível a todos, deu-se uma alteração de 
expetativas. O grau de exigência que no passado era solicitado aos es-
tabelecimentos	de	saúde,	aos	profissionais	e	à	própria	Indústria	Farma-
cêutica, aumentou exponencialmente. A genuína expetativa dos doentes 
e seus familiares à resposta dada ao seu problema de saúde é cada vez 
mais elevada.

 O caminho para um sistema que funcione de forma integrada no 
acesso à inovação terapêutica, será apenas possível, através do debate 
dos temas de acesso e de sustentabilidade entre os vários stakeholders, 
dos governos à Indústria Farmacêutica, em defesa dos direitos univer-
sais	dos	cidadãos,	enquanto	contribuintes	e	beneficiários	dos	sistemas	
de saúde.

 É essencial que todas as partes interessadas e todos os stake-
holders	juntem	esforços	para	encontrar	os	modelos	de	financiamento	que	
respondam	aos	desafios	que	temos	pela	frente	na	saúde,	tanto	a	nível	de	
exigência como de inovação.
 
	 Para	garantir	a	sustentabilidade	económica	e	financeira	do	sis-
tema de saúde, será necessário conciliar inovação de qualidade com 
a capacidade de “pagar”, correlacionar custo-efetividade com acesso e 
equidade.

 Através do desenvolvimento de medicamentos e outras tecno-
logias de Saúde, a Indústria Farmacêutica assume um papel estratégico 
fundamental para o acesso da população a melhores cuidados de saúde 
e,	simultaneamente,	contribui	de	 forma	decisiva	para	o	desenvolvimento	científico	e	para	a	valorização	da	economia	
nacional. 
 
 Sabendo que a vitalidade de uma companhia Farmacêutica, depende da sua capacidade de trazer novos fárma-
cos que introduzam vantagens claras para os doentes e para o sistema de saúde, a Astellas assume um compromisso 
continuado para com o desenvolvimento dos mais inovadores e melhores medicamentos nas áreas terapêuticas a que 
se dedica. 

 A Astellas Pharma é uma Companhia Farmacêutica global, 
com uma visão muito clara – produzir medicamentos inovadores que 
transformem o amanhã dos doentes que deles necessitam. 
 Investimos no desenvolvimento de terapêuticas que ou são 
“first-in-class”	ou	são	“best-in-class”.	Tratamentos	que	oferecem	aos	
doentes e aos seus médicos opções terapêuticas inovadoras.

 Atualmente o portefólio da Astellas incide sobre as áreas de 
Oncologia, Urologia, Transplantação e Infeciologia. Fruto da Inves-
tigação e Desenvolvimento (I&D) vamos entrar em novas áreas te-
rapêuticas como a Medicina regenerativa, Oftalmologia e Doenças 
músculo-esqueléticas, bem como continuar o lançamento de medi-
camentos inovadores nas áreas de base.

 Somos uma companhia com um foco muito claro no doente, 
nos resultados e na inovação, seguindo uma conduta ética e respon-
sável em toda a nossa atuação.

 Por último, quando falamos em inovação na saúde, não po-
demos deixar de referir o impacto das novas tecnologias digitais en-
quanto promotoras de uma maior humanização da medicina.

 A tecnologia digital na medicina tem contribuído nos avanços 
científicos,	 possibilitando	 novas	 descobertas	 e	 tratamentos,	 novas	
formas de diagnóstico e de contacto com o doente.

 
 Foi este o tema base da Conferência Astellas do passado dia 
19 de outubro: “Medicina Humanizada num Mundo Digital “, que teve 

como objetivo trazer para discussão a ligação entre a humanização da 
medicina e o avanço do mundo digital para um bem comum: o doente.

	 Juntámos	pessoas	com	diversas	experiências	e	de	diferentes	contextos,	num	momento	de	reflexão	sobre	o	que	trans-
forma	o	nosso	amanhã	e	quais	os	caminhos	que	devem,	desde	já,	ser	definidos	para	garantir	uma	saúde	mais	humanizada	num	
mundo, cada vez mais, digital.

	 Um	dos	maiores	desafios	que	atualmente	se	põem	ao	setor	da	saúde	é	conseguir	alargar	o	acesso	dos	doentes	aos	
medicamentos inovadores. Para tal, além da constante aposta em I&D, que permite descoberta de novas moléculas, faz também 
parte do compromisso da Astellas o trabalho e a criação de sinergias e colaborações junto de autoridades nacionais e stakehol-
ders desta área para que sejam reunidas as condições que garantam este acesso.

 Filipe Novais 
 Director-Geral Astellas Farma, Lda
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 Inovação. Vemos, lemos, ouvimos hoje a palavra inovação 
associada a todo o tipo de assuntos. Ainda que banalizada, na Saú-
de é crítica e vale a pena defendê-la quando transformacional. Na 
Janssen a inovação médica transformacional é o que nos move. 
Queremos alcançar os melhores resultados em saúde. Queremos 
melhorar a vida do maior número possível de doentes. Queremos 
desenvolver soluções sustentáveis e integradas. 

 O mundo dos cuidados de saúde está a passar por uma 
aceleração tremenda. Medicamentos que curam doenças antes in-
curáveis, biomarcadores a orientar o processo de desenvolvimento, 
dispositivos que  fazem ‘m i l ag res ’ . Doentes bem informados 
que exigem acesso ao melhor tratamento disponível. 

 Hoje, já ninguém discute a pertinência dos resultados em 
saúde com base no valor. Parece-me que o tema é consensual. O 
desafio	é	saber	como	operacionalizá-lo	e	financiá-lo.	E	esta	é	segu-
ramente uma tarefa de enorme complexidade para a qual a Janssen 
tem contribuído. 
 

Filipa Mota e Costa
Diretora-Geral da Janssen Portugal

INOVAÇÃO MÉDICA TRANSFORMACIONAL

 No ano passado, a Janssen apoiou o Estudo Aramis “Um 
novo modelo de acesso à inovação em saúde baseado em resul-
tados”, relatório que apresenta recomendações orientadas para a 
melhoria	dos	resultados	em	saúde	e	respetivo	financiamento	em	
Portugal.	Este	documento	apresenta	uma	radiografia	do	estado	do	
financiamento	em	saúde	nacional	e	disponibiliza	uma	avaliação	de	
case studies de modelos internacionais que servem de reco-
mendações. 

 Mas não só. A Janssen associou-se ao Jornal de Negó-
cios na Conferência Investir em Saúde: Obter Resultados para 
dar ainda mais visibilidade ao tema. A conferência caminha para a 
segunda edição, já no próximo dia 29 de novembro.
 
 Na Janssen, acreditamos que os ganhos em saúde serão 
uma prioridade dos nossos prestadores de cuidados. Sabemos 
que o caminho em Portugal passará por uma boa colaboração 
entre diversas entidades, de forma a recompensar os bons de-
sempenhos e penalizar os menos bons, tendo sempre o doente 
no centro da decisão. 
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 A inovação é a força condutora do progresso em saúde. De 
facto, considerando que a saúde é um dos principais sectores de um 
país, a inovação deve ser encarada como uma medida de produtivida-
de económica e de valor acrescentado no seu todo, desde a inovação 
terapêutica até à organizacional. 

 Não é por acaso que a Indústria Farmacêutica e a Biotec-
nologia (IF) se posiciona na vanguarda do investimento em In-
vestigação e Desenvolvimento (I&D) quando comparada com outras 
indústrias do sector. Em 2016 a IF investiu em média cerca de 19% 
do total dos seus resultados em I&D1  prevendo-se o crescimento 
contínuo deste investimento até 20222 . 

 Importa questionar se este nível de investimento em inovação 
do medicamento poderá ser mantido a longo prazo. A inovação não 
pode ser considerada um dado adquirido e terá de ser apoiada por 
políticas públicas que proporcionem um equilíbrio entre o incentivo ao 
investimento e o risco inerente. Esta dicotomia não se traduz apenas 
numa questão da IF a nível global mas é também o resultado de po-
líticas públicas locais que impactam o acesso ao medicamento. Nos 
últimos anos temos vindo a assistir a um aumento considerável do 
nível de risco do investimento em I&D com a combinação de critérios 
cada vez mais exigentes desde o ponto de vista regulamentar e com 
medidas de contenção de custos na área do medicamento que pode-
rão impactar futuramente o incentivo ao investimento global, local e 
em	áreas	terapêuticas	específicas.	Como	exemplos,	assistimos	a	uma	
diminuição	significativa	do	investimento	na	área	do	SNC	nos	últimos	
15 anos e existe uma preocupação com a reduzida inovação em anti-
bioterapia3. 

 A inovação terapêutica, para além dos claros benefícios para o doente e para o sistema de saúde, tem contribu-
ído de forma substancial para o bem-estar social e económico da sociedade. Atualmente, este contributo é ainda mais 
relevante	se	tivermos	em	conta	os	desafios	sociais	associados	ao	envelhecimento	da	população	e	à	cronicidade	de	mui-
tas doenças. A inovação na área do medicamento tem contribuído para o aumento da esperança média de vida e para a 
conversão de muitas doenças fatais em doenças crónicas, nomeadamente na área da oncologia e do HIV e de algumas 
doenças raras onde o aparecimento de novos medicamentos veio trazer esperança e melhorar a qualidade de vida de 
muitos doentes.

 Quando se fala de inovação terapêutica em geral tendemos a dividi-la em duas categorias: inovação radical/
breakthrough e inovação incremental. 

 Como breakthrough entendemos a inovação que traz uma mudança de paradigma e que se traduz num incre-
mento	da	qualidade	de	vida	dos	doentes.	No	entanto,	a	definição	de	mudança	de	paradigma	nem	sempre	é	consensual.	

Ana Garcia Cebrian
Directora-Geral Sanofi

A INOVAÇÃO É A FORÇA CONDUTORA DO PROGRESSO EM SAÚDE

Medicamentos para doenças para as quais não existia cura são facil-
mente	classificados	como	inovadores.	Por	outro	lado,	medicamentos	
que reduzem a progressão da doença ou a disponibilização de trata-
mentos orais em substituição de alternativas que requerem perfusões 
veem o seu estatuto inovador muitas vezes questionado. 

 Para além do benefício clínico que os medicamentos em si 
aportam, deverão ser considerados outros benefícios indirectos nem 
sempre valorizados, nomeadamente a possível otimização dos recur-
sos do sistema nacional de saúde e o seu impacto positivo social e 
económico no doente (ex. redução do absentismo laboral). 

 A inovação incremental apesar de subvalorizada é fundamen-
tal. Como em qualquer outro sector, a inovação em saúde assenta em 
constantes e pequenas evoluções. Desta forma, tem sido possível 
contribuir para a melhoria contínua dos produtos originais e aumentar 
as alternativas terapêuticas, permitindo uma redução dos preços e 
garantindo	a	acessibilidade	em	caso	de	dificuldades	de	abastecimen-
to ou descontinuação do produto.

 A longo prazo este tipo de inovação tem um impacto impor-
tantíssimo em todo o sistema. Por exemplo, no tratamento do cancro 
de mama medimos o benefício incremental dos novos produtos em 
meses adicionais de vida mas, se olharmos para o seu contributo nos 
últimos 15 anos, esta inovação pode ser vista como um breakthrough 
com aumentos de sobrevivência de anos e por vezes convertendo 
esta patologia numa doença crónica com qualidade de vida. 

 Por cada euro gasto em inovação existem benefícios adicionais e poupanças para a economia que nem sempre 
são mensuráveis nem contemplados. O Estado, ao proporcionar uma melhor saúde para todos, deveria considerar tanto 
a inovação radical como a incremental como um investimento no bem-estar e na produtividade dos cidadãos e numa 
economia mais dinâmica e saudável.  

 Assim, temo que o valor intrínseco da inovação na área da saúde e do medicamento possa estar de algum modo 
questionado, eventualmente devido às diferentes visões que o sector público, a indústria, os doentes e a sociedade em 
geral realmente percepcionam como inovação. Por esta razão, acredito que a solução passa pela reunião de consensos 
entre os diversos intervenientes públicos, privados e sociais para a construção de uma estratégia a longo prazo com a 
saúde como investimento e portanto com a inovação em saúde no centro do debate. A IF deve ser encarada como um 
parceiro relevante, na atração de investimento e na dinamização da economia, no acesso aos novos produtos e no esta-
belecimento de parcerias focadas na saúde e no bem-estar do doente.  
 
	 A	IF	e	a	Sanofi	podem	ajudar	na	procura	de	soluções	que	respondam	aos	desafios	atuais	e	que	promovam	a	
sustentabilidade do sistema nacional de saúde.

1EU R&D Scoreboard. The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 
2Evaluate (Evaluate Pharma) 2017. Total global pharmaceutical research and development (R&D) spending from 2008 to 2022
3The Innovation Gap in Pharmaceutical Drug Discovery & New Models for R&D Success. Kellogg School of Management, 2007
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