ESTUDO PERCEPÇÃO SOBRE
MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Account Manager: António Gomes
Project Manager: João Costa
APOGEN| GfK METRIS | 2021

Project Manager: Sara Duarte

01
CONTEXTO E
OBJECTIVOS

APOGEN| GfK METRIS | 2021

ESTUDO PERCEPÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Contexto & Objectivos
A APOGEN contactou a GfK, Metris para realizar um estudo cujos principais objetivos passaram
por quantificar para os três targets alvo os determinantes, barreiras e facilitadores no
processo de adoção de MG, nomeadamente:
ü Inicia terapêutica para patologias crónicas com originador ou MG;
ü Razões de utilização de MG;
ü Quais as barreiras que estão a condicionar a adesão aos medicamentos genéricos;
ü Qual a perceção acerca do valor dos MG;
ü Qual a perceção acerca da eficácia, qualidade e segurança dos MG; Os MG são iguais aos medicamentos de marca
(originadores);
ü Qual a perceção acerca do preço dos MG;
ü Qual a perceção sobre o seu contributo para a sustentabilidade do SNS, das farmácias e do orçamento familiar;
ü A pandemia teve impacto na utilização de MG;
ü Pretende-se que sejam considerados 3 targets neste estudo: Médicos de MGF, Farmacêuticos e Utentes.
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ESTUDO PERCEPÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

POPULAÇÃO

ABORDAGEM METODOLÓGICA

MÉDICOS

FARMACÊUTICOS

UNIVERSO:
O Universo de investigação deste projecto foi
constituído pelo conjunto de indivíduos, com
idade igual ou superior a 55 anos, residentes
em Portugal Continental.

UNIVERSO:
Universo constituído por médicos de
Medicina Geral e Familiar a exercer atividade
em Portugal Continental, constantes de bases
de dados a constituídas para o efeito

UNIVERSO:
Universo constituído pela totalidade dos
farmacêuticos a exercer actividade em
farmácias de Oficina sedeadas Portuga
Continental. Foram considerados todos os
profissionais.

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:
A informação foi recolhida através de
inquérito online acedido diretamente
pelos entrevistados, previamente informados
deste projeto através de um mail com
informações referentes ao mesmo e com o
link de acesso ao inquérito, através do
sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:
A informação foi recolhida através de
inquérito online acedido diretamente
pelos entrevistados, previamente informados
deste projeto através de um mail com
informações referentes ao mesmo e com o
link de acesso ao inquérito, através do
sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

AMOSTRA:

AMOSTRA:

A informação foi recolhida através de
entrevista telefónica, pelo sistema CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

AMOSTRA:

Constituída por 801 entrevistas

(Margem de erro de +/- 3,5%, com um nível de
confiança de 95%)

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:
Início do trabalho de campo 15/03/2021
Fim do trabalho de campo 01/04/2021

300 médicos de Medicina Geral e
Familiar: Norte: 31%; Centro: 20%; Sul: 49%

(Margem de erro de +/- 5,7%, com um nível de
confiança de 95%)

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:

Início do trabalho de campo 17/03/2021
Fim do trabalho de campo 13/04/2021
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300 farmacêuticos: Norte: 30%;
Centro: 20%; Sul: 50%

(Margem de erro de +/- 5,7%, com um nível de
confiança de 95%)

RECOLHA DA INFORMAÇÃO:

Início do trabalho de campo 17/03/2021
Fim do trabalho de campo 27/04/2021
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3.1 | POPULAÇÃO
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POPULAÇÃO

3.1.1 RELAÇÃO COM OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Notoriedade e conhecimento sobre MG junto da população

100%
conhece ou já ouviu falar de
medicamentos genéricos

90%
tem conhecimento que o doente tem o poder de escolher o
medicamento genérico que pretender, independentemente
do aconselhamento/dispensa efectuada pela Farmácia
(desde que respeite o princípio/substancia activa prescrita pelo seu Médico)

Base: Total (801)
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POPULAÇÃO

3.1.1 RELAÇÃO COM OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Atitude face à solicitação de MG ao médico e aconselhamento
por parte do médico
64%

Costuma pedir especificamente por medicamentos
genéricos ao médico, quando há essa possibilidade

Não pede especificamente medicamentos genéricos ao médico, deixa ao seu critério

O médico costuma fazer alguma recomendação sobre a utilização de
medicamento de marca ou medicamento genérico?
(RESPOSTA ÚNICA )

Não
77%

(TOTAL = 100%)

24%
2%

Sim, geralmente sim

Sim
22%

Por vezes, mas depende da situação

Não peço, deixo ao critério do médico

Ns/Nr 1%

Qual é habitualmente a recomendação do médico?

64%

Medicamento Genérico

Não, peço especificamente para não ser genérico

(*)

34%

Medicamento de Marca

18%

Depende do Medicamento

10%
1%

Não sabe/ Não responde

Base: Não pede esp. MG, deixa
ao critério do médico (510)

Ns/Nr

46%
2%

Base: É habitual o médico fazer alg recomendação sobre a utilização de medica/ de marca ou medicamento genérico (114)

Base: Total (801)

(*) Medicamento de marca (original / “medicamento de referência”)
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POPULAÇÃO

3.1.1 RELAÇÃO COM OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Atitude face à compra de MG – Com e Sem Receita
Vamos agora imaginar que vai à farmácia…
… com uma receita médica onde o(s) medicamento(s) estão
prescritos por substância activa …

… sem receita médica ou recomendação do médico
(Se for comprar um medicamento e houver opção de genérico… )

(TOTAL = 100%)

Opto sempre pelo medicamento genérico
Opto pelo genérico se tiver experiência prévia com
o produto
Opto pelo genérico se recomendado pelo
farmacêutico
Depende. Posso optar pelo medicamento genérico
ou pelo medicamento de marca
Opto sempre pelo medicamento de marca
Não sabe/ Não responde

(TOTAL = 100%)

Opto sempre pelo medicamento
genérico
Opto pelo genérico se tiver experiência prévia
com o produto

45%

Opto pelo genérico se recomendado pelo
farmacêutico

10%

Depende. Posso optar pelo medicamento
genérico ou pelo medicamento de marca

20%

Opto sempre pelo medicamento de marca

9%
14%

Não sabe/ Não responde

2%

47%

11%
13%
16%
13%
2%

Base: Total (801)
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POPULAÇÃO

3.1.1 RELAÇÃO COM OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Impacto da pandemia na relação com os MG
A pandemia que estamos a atravessar alterou de alguma forma a
sua relação com os medicamentos genéricos?

(TOTAL = 100%)

1%
1%

Sim, com a pandemia tendo a optar menos por
medicamentos genéricos

Sim, com a pandemia tendo a optar mais por
medicamentos genéricos

98%

Não, não alterei a minha atitude face
a medicamentos genéricos

Base: Total (801)
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POPULAÇÃO

3.1.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Vantagens e Desvantagens dos MG
Vantagens

Desvantagens

Preço/mais baratos

91%

Qualidade/eficácia idêntica

Melhor relação qualidade/preço

11%

Menor qualidade/eficácia

17%

Inspiram menor
confiança/segurança

4%

A composição e/ou dosagem não a
mesma que os originais

3%

Outra

2%

2%

Não identifica qualquer vantagem/
nenhuma

3%

Não Sabe

2%

Não identifica qualquer
desvantagem/ nenhuma
Não sabe

59%

16%

Base: Total (801)
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POPULAÇÃO

3.1.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Performance dos MG
A existência de medicamentos genéricos é Muito Positiva, Positiva, Nem Positiva Nem Negativa, Negativa ou Muito
Negativa?
(TOTAL = 100%)

5 - Muito positiva
32%

4 - Positiva
3 - Nem positiva nem negativa

85%

2 - Negativa

53%

1 - Muito negativa
9%
1%
5%

Não sabe/ Não responde

Média

4,22

Base: Total (801)

(*) SOMA DA % 4+5
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POPULAÇÃO

3.1.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Medicamentos Genéricos vs. Medicamentos de marca
Qualidade dos MG face aos medicamentos de marca?
12%

(RESPOSTA ÚNICA )

16%

Não sabe/ Não responde

72%

Menos qualidade

Mesma qualidade

0,1%

Mais qualidade

Eficácia dos MG face aos medicamentos de marca?
10%

(RESPOSTA ÚNICA )

16%

74%

Não sabe/ Não responde

Menos eficaz

Igualmente eficaz

Mais eficaz

Segurança dos MG face aos medicamentos de marca?
11%

(RESPOSTA ÚNICA )

8%

81%

Não sabe/ Não responde

Menos seguro

Igualmente seguro

0,4%

Mais seguro

Regulação/controlo dos MG face aos medicamentos de marca?
19%

6%

Não sabe/ Não responde

(RESPOSTA ÚNICA )

74%

Menos regulados

Base: Total (801)
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Igualmente regulados

2%

Mais regulados

POPULAÇÃO

3.1.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Drivers de decisão entre MG vs medicamento de marca

(ORDENADO POR GRAU DE INFLUENCIA)

Até que ponto cada um dos seguintes aspetos tem influência na sua decisão de comprar um
medicamento genérico em vez do medicamento de marca?
Ser recomendado pelo profissional de saúde
3% 11%
(médico/farmacêutico)
A diferença de preço face ao original ser expressiva 3%

O medicamento original ser já bem conhecido/
5%
muito antigo
A gravidade da doença (1)

7%

Ser um medicamento de toma única (2) 6%
Ser um medicamento de toma continuada (3)

7%

13%

6%

23%
6%

Base: Total (801)

58%

23%

55%

32%

17%

32%

27%

18%

37%

20%
67%

Não sabe/ Não responde
Alguma influência

19%

22%

18%

38%

Ser recomendado por familiares/amigos 3%

(RESPOSTA ÚNICA )

21%

21%

17%

20%
15%

Nenhuma influência
Muita influência

15%
11%

4%

Média

%T2B*

3,32

81%

3,23

77%

2,35

46%

2,34

43%

2,20

38%

2,13

35%

1,51

15%

Pouca influência

(1) A gravidade da doença (por exemplo, admite tomar um genérico para uma constipação leve ou para uma dor de cabeça, mas não para doenças mais graves)
(2) Ser um medicamento de toma única ou seja, prefere um genérico se for para tratar uma situação pontual, e prefere o medicamento original para um tratamento crónico, isto é, para o resto da vida)
(3) Ser um medicamento de toma continuada (3) (ou seja, prefere um genérico se for um medicamento que precise de tomar toda a vida, e prefere o medicamento original para um tratamento pontual)
(*) SOMA DA % 4+5
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POPULAÇÃO

3.1.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Grau de concordância com as afirmações

(ORDENADO POR GRAU DE CONCORDÂNCIA)

(RESPOSTA ÚNICA )

Até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações?
A existência de medicamentos genéricos
permite que mais pessoas tenham acesso
à medicação de que precisam
A existência de medicamentos genéricos
permite ao SNS poupar dinheiro nas
comparticipações
O dinheiro poupado pelo SNS com os
medicamentos genéricos permite o
investimento em novos tratamentos
inovadores

4%

15%

8% 1%2% 8%

14%

3% 4%

79%

22%

12%

59%

21%

47%

Não sabe/ Não responde

Discordo totalmente

Discordo em parte

Não concordo nem discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente

Base: Total (801)

Média

%T2B*

4,73

94%

4,47

81%

4,22

67%

(*) SOMA DA % 4+5
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3.2 | MÉDICOS
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MÉDICOS

3.2.1 DIMENSÃO DO MERCADO

Prescrição de medicamentos genéricos
(VALORES MÉDIOS )

665 prescrições num mês de prática clínica
normal

76% prescrições para as quais existe MG
(MÉDIA PERCENTUAL)

(independentemente de os prescrever ou não)

Base: Total (300)

Considerando a totalidade das prescrições que faz, como
as distribuiria por tipologia:
(TOTAL = 100%)

65% vezes em que opta por MG em

(MÉDIA PERCENTUAL)

Medicamentos de marca

32%

Base: Total (300)

Medicamentos genéricos

68%

vez do medicamento original

Que corresponde a
uma média de 449
prescrições/mês
de
MD por médico, num
mês de prática clínica
normal

Base: Total (300)
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MÉDICOS

3.2.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Vantagens e Desvantagens dos MG
Vantagens

(REF.>2%)

Desvantagens
92%

Preço/Mais baratos / Acessibilidade

31%

Menor qualidade/eficácia

25%

Composição e/ou dosagem não é mesma q os originais

Mais variedade/opções no mercado/
Disponibilidade no mercado

16%

Qualidade/eficácia idêntica

4%

Melhor adesão do doente/ Compliance

4%

15%

Inspiram menor confiança/segurança

12%

Confusão por parte dos doentes
Demasiadas marcas/ Demasiados genéricos

10%

Susbstituição de marcas/laboratórios com frequencia

10%

Bom perfil de segurança

4%

Falta de Informação / conhecimento / Falta de estudos

8%

Bioequivalência

3%

Reações adversas / Tolerabilidade

8%

Melhor relação qualidade/preço / Custobenefício

2%

Perfil semelhante

2%

A prescrição por DCI é mais simples

2%

Erro na administração do medicamento
Genéricos do mm fármaco com apresentação…

Base: Total (300)

1%

3%

Variação de Preço

3%

Não identifica qualquer desvantagem/ nenhuma
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4%

Menor controlo / Menos regulado

Outras respostas
Não identifica qualquer vantagem/ nenhuma

6%

7%
8%
19

MÉDICOS

3.2.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Performance dos MG
A existência de medicamentos genéricos é Muito Positiva, Positiva, Nem Positiva Nem Negativa, Negativa ou Muito
Negativa?
(TOTAL = 100%)

5 - Muito positiva
35%

4 - Positiva
3 - Nem positiva nem negativa

81%

2 - Negativa

45%

1 - Muito negativa
9%

Não sabe/ Não responde

8%
2%
1%

Média
Base: Total (300)

4,06
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MÉDICOS

3.2.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Notoriedade e performance dos MG junto dos doentes
Qual é, na sua opinião, o grau de conhecimento que os seus
doentes têm dos medicamentos genéricos?

Pela sua experiência no tratamento de doentes, que imagem acha
que as pessoas têm dos genéricos?

(TOTAL = 100%)

5 - Têm um conhecimento aprofundado

3%

4 - Mostram algum conhecimento

31%

34%

4 - Positiva

58%

65%

2 - Negativa

34%

1 - Muito negativa

1 - Não têm qualquer tipo de conhecimento

21%

23%

Não sabe/ Não responde

Não sabe/ Não responde
13%
1%

8%

Média
Base: Total (300)

7%

3 - Nem positiva nem negativa

3 - Conhecem, mas geralmente precisam de aconselhamento
2 - Têm pouco conhecimento

(TOTAL = 100%)

5 - Muito positiva

2,97

Média
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3,59
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MÉDICOS

3.2.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Medicamentos Genéricos vs. medicamentos de marca
Qualidade dos MG face aos medicamentos de marca?
5%

(RESPOSTA ÚNICA )

32%

62%

Não sabe/ Não responde

Menos qualidade

Mesma qualidade

1%

Mais qualidade

Eficácia dos MG face aos medicamentos de marca?
4%

(RESPOSTA ÚNICA )

37%

Não sabe/ Não responde

58%

Menos eficaz

Igualmente eficaz

1%

Mais eficaz

Segurança dos MG face aos medicamentos de marca?
2%

(RESPOSTA ÚNICA )

23%

72%

Não sabe/ Não responde

Menos seguro

3%

Igualmente seguro

Mais seguro

Regulação controlo dos MG face aos medicamentos de marca?
6%

36%

Não sabe/ Não responde

(RESPOSTA ÚNICA )

52%

Menos regulados

Base: Total (300)
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Igualmente regulados

6%

Mais regulados

MÉDICOS

3.2.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Grau de concordância com as afirmações

(ORDENADO POR GRAU DE CONCORDÂNCIA)

(RESPOSTA ÚNICA )

Média

%T2B*

59%

4,37

87%

58%

4,33

83%

28%

3,77

64%

27%

3,59

58%

Até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações?
A existência de medicamentos genéricos
permite que mais pessoas tenham acesso à
medicação de que precisam

2%6% 5%

A existência de genéricos permite ao SNS
poupar dinheiro nas comparticipações

2% 5%

8%

Não seria possível manter a sustentabilidade
do SNS sem medicamentos genéricos

4% 6%

7%

O dinheiro poupado pelo SNS com os
genéricos permite o investimento em novos
tratamentos inovadores

5%

9%

28%

25%

19%

11%

36%

17%

31%

Não sabe/ Não responde

Discordo totalmente

Discordo em parte

Não concordo nem discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente

Base: Total (300)

(*) SOMA DA % 4+5
APOGEN| GfK METRIS | 2021

MÉDICOS

3.2.3 ACONSELHAMENTO

Pedido de informação sobre MG
Costuma ser abordado por doentes que pretendem
obter esclarecimentos e/ou informações sobre o
medicamentos genéricos?
72%

0

4%
23%

Muito frequentemente

Costuma ser Ocasionalmente, frequentemente e muito frequentemente pelos abordado por doentes

Qual é o tipo de informações que os seus doentes costumam pedir?
(RESPOSTA MÚLTIPLA )

Frequentemente
Ocasionalmente
45%

Raramente

19%
9%

(ESPONTÂNEO )

Questões relacionadas com eficácia

68%

Diferenças face ao medicamento original

Muito raramente/nunca

Questões relacionadas com o preço

Não sabe/ Não responde

Questões relacionadas com segurança

Base: Ocasionalmente, frequentemente e muito frequentemente (216)
Base: Total (300)
APOGEN| GfK METRIS | 2021

57%
38%
32%

MÉDICOS

3.2.3 ACONSELHAMENTO

Aconselhamento de MG
Em que situações aconselha ou recomenda medicamentos genéricos?

(TOTAL = 100%)

28%

Geralmente, quando prescrevo genéricos, faço-o sem procurar a opinião do
doente
Quando aconselho ou recomendo genéricos, faço-o por iniciativa própria

31%

Algumas vezes aconselho ou recomendo genéricos por iniciativa própria, outras
vezes quando os doentes me pedem a opinião
Geralmente só aconselho ou recomendo genéricos quando me pedem a opinião

31%
6%
4%
0%

Nunca aconselho ou recomendo genéricos
Não sabe/ Não responde

Base: Total (300)
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MÉDICOS

3.2.3 ACONSELHAMENTO

Grau de concordância com as afirmações

(ORDENADO POR GRAU DE CONCORDÂNCIA)

Até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações?
As condições económicas do doente são um
fator que levo sempre em conta quando 2%5% 10%
prescreve um genérico
Há genéricos que não faz muito sentido
13%
prescrever porque o medicamento original é 3% 8%
muito barato
Há algumas classes terapêuticas para as quais
não prescrevo genéricos
Faz sentido prescrever genéricos para doenças
crónicas, mas não tanto para situações agudas
ou pontuais
Faz sentido prescrever genéricos para situações
0%
agudas, mas não tanto para doenças crónicas

13%

(RESPOSTA ÚNICA )

30%

53%

41%

13%

11%

24%

33%

16%

32%

35%

30%

17%

22%

32%

18%

11%

22%

Não sabe/Não responde

Discordo totalmente

Discordo em parte

Não concordo nem discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente

Base: Total (300)

6%

Média

%T2B*

4,26

83%

3,98

76%

3,54

63%

2,88

42%

2,48

28%

(*) SOMA DA % 4+5
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MÉDICOS

3.2.3 ACONSELHAMENTO

Não prescrição de MG de algumas classes terapêuticas
63% não prescrevem genéricos de algumas classes terapêuticas
(RESPOSTA ÚNICA )

Base: Total (300)

Alguns exemplos destas classes:
(RESPOSTA MÚLTIPLA ) (ESPONTÂNEO )

Diuréticos
Antibióticos
Medicamentos para a cardiopatias/hipertensão
Hormonas/ Medicamentos para a tiróide
Medicamentos para perturbações mentais/neurológicas
Medicamentos para a diabetes
Anticoagulantes orais
Medicamentos para doenças respiratória
Pilulas contraceptivas / Anovulatórios
Betabloqueantes
Medicamentos para Dislipidemia
Antifúngico / Antimicótico
Todas as classes terapêuticas
Situações Agudas / Crónicas

39%
35%
19%
18%
12%
9%
7%
6%
3%
2%
2%
2%
2%
2%

Base: Não prescrevem genéricos de algumas classes (cód.4 + 5) (189)
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MÉDICOS

3.2.3 ACONSELHAMENTO

Impacto da pandemia na prescrição de MG
A pandemia que estamos a atravessar alterou de
alguma forma as suas prescrições de medicamentos
genéricos?
77% não, a pandemia não teve impacto nas

prescrições de medicamentos genéricos

6% sim, com a pandemia diminuíram as

prescrições de medicamentos genéricos

17% sim, com a pandemia aumentaram as

Base: Total (300)
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prescrições de medicamentos genéricos

3.3 | FARMACÊUTICOS
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3.3.1 DIMENSÃO DO MERCADO

FARMACÊUTICOS

Venda de medicamentos genéricos
- 63% dos medicamentos vendidos são genéricos
Considerando a totalidade dos medicamentos genéricos que vende, como é que os distribui pelas seguintes
situações?
(TOTAL = 100%)

Medicamentos em que é o farmacêutico que
aconselha um genérico

Medicamentos em que o utente pede
especificamente por um genérico

Medicamentos para os quais os utentes têm
receita médica a solicitar dispensa de genérico

29%

25%

45%

Base: Total (300)
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3.3.1 DIMENSÃO DO MERCADO

FARMACÊUTICOS

Venda de medicamentos genéricos
Como distribui os doentes que vão iniciar um novo
tratamento pelas seguintes situações?
(TOTAL = 100%)

RECEITA É PRESCRITA POR DCI
Pensando nos casos em que receita é prescrita por DCI,
como é que os divide pelas seguintes situações?

A receita é prescrita por DCI

(TOTAL = 100%)

73%

Dispenso um medicamento de marca/
medicamento originador

A receita tem expresso a marca do medicamento
original que deve ser dispensado

A receita tem expresso a marca de medicamento
genérico que deve ser dispensado

Dispenso um medicamento genérico

16%

25%

75%

12%
Base: Receita é prescrita por DCI - Total (300)

Base: Total (300)
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3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Impacto dos MG na rentabilidade da farmácia
Que impacto é que a dispensa de medicamentos genéricos tem na rentabilidade da farmácia? Diria que
a rentabilidade…
(TOTAL = 100%)

Aumenta Bastante
Aumenta um pouco

48%

Não aumenta nem diminui

Aument
a

87%

Diminui um pouco
39%

Diminui bastante
Não sabe/ Não responde

8%
4%
1%

Média

4,32

Base: Total (300)
APOGEN| GfK METRIS | 2021

32

3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Vantagens e Desvantagens dos MG
Vantagens

Desvantagens
88%

Preço/Mais baratos
Maior rentabilidade para a farmácia/Margem
comercial

9%

Mais variedade/opções no mercado/
Disponibilidade no mercado

9%

Melhor adesão do doente/ Compliance

8%

12%

Baixo valor de faturação / Preço baixo

10%

Menor qualidade/eficácia

9%

Confusão por parte dos doentes

9%

Ruturas de estoque/ Manutenção do estoque

9%

Falta de informação / estudo

8%

Melhor relação qualidade/preço

3%

Composição/dosagem não a mesma que originais

7%

Bom perfil de segurança

3%

Falta padrão embalagens/comprimidos

7%

Perfil semelhante

2%

Para doentes carenciados
Outras respostas
Base: Total (300)

13%

Desconfiança da população/utentes

11%

Qualidade/eficácia idêntica

19%

Demasiadas marcas/ Demasiados genéricos
Flutuação de preços

38%

Mais económico para o SNS/estado

(REF.>2%)

2%
4%

Inspiram menor confiança/segurança

4%

Reações adversas

3%

Preconceito / má reputação

3%

Não identifica qualquer desvantagem/ nenhuma
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3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Performance dos MG
De uma forma geral, acha que a existência, em Portugal, de medicamentos genéricos é …

(TOTAL = 100%)

5 - Muito positiva
4 - Positiva

39%

3 - Nem positiva nem negativa

88%

2- Negativa
49%

1 - Muito negativa
Não sabe/ Não responde

8%
3%
1%
0%

Média

4,23

Base: Total (300)

(*) SOMA DA % 4+5
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3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Notoriedade e performance dos MG junto dos doentes
Pela sua experiência no atendimento ao público na farmácia, que
imagem acha que as pessoas têm dos genéricos?

Pela sua experiência, qual é o grau de conhecimento que os seus
utentes têm dos medicamentos genéricos. Diria que ...
(TOTAL = 100%)

(TOTAL = 100%)

3%

5 - Têm um conhecimento aprofundado

25%

4 - Mostram algum conhecimento

5 - Muito positiva

28%

3 - Conhecem, mas geralmente precisam de aconselhamento

9%

4 - Positiva
56%

3 - Nem positiva nem negativa

65%

39%

2 - Negativa

2 - Têm pouco conhecimento
1 - Não têm qualquer tipo de conhecimento

1 - Muito negativa

19%

Não sabe/ Não responde

Não sabe/ Não responde

13%

Média

22%
12%
1%

Média

2,84

Base: Total (300)

Base: Total (300)
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(*) SOMA DA % 4+5
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3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Medicamentos Genéricos vs. medicamentos de marca
Qualidade dos MG face aos medicamentos de marca?
2%

(RESPOSTA ÚNICA )

11%

86%

Não sabe/ Não responde

Menos qualidade

1%

Mesma qualidade

Mais qualidade

Eficácia dos MG face aos medicamentos de marca?
1%

(RESPOSTA ÚNICA )

16%

Não sabe/ Não responde

82%

Menos eficaz

1%

Igualmente eficaz

Mais eficaz

Segurança dos MG face aos medicamentos de marca?
2%

(RESPOSTA ÚNICA )

12%

84%

Não sabe/ Não responde

Menos seguro

2%

Igualmente seguro

Mais seguro

Regulação controlo dos MG face aos medicamentos de marca?
2%

15%

Não sabe/ Não responde

(RESPOSTA ÚNICA )

73%

Menos regulados

Base: Total (300)
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9%

Igualmente regulados

Mais regulados

3.3.2 IMAGEM DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS

FARMACÊUTICOS

Grau de concordância com as afirmações
(ORDENADO POR GRAU DE CONCORDÂNCIA)
(RESPOSTA ÚNICA )

Até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações?
A existência de medicamentos genéricos
1%
3% 5%
permite que mais pessoas tenham acesso à 0%
medicação de que precisam
A existência de medicamentos genéricos
permite ao SNS poupar dinheiro nas 1%
2%3%
comparticipações

20%

10%

O dinheiro poupado pelo SNS com os
medicamentos genéricos permite o
4% 7%
investimento em novos tratamentos
inovadores
Não sabe/ Não responde

Discordo totalmente

72%

29%

8%

17%

Discordo em parte

55%

31%

Não concordo nem discordo

32%

Concordo em Parte

Média

%T2B*

4,59

91%

4,34

84%

3,77

64%

Concordo totalmente

(*) SOMA DA % 4+5

Base: Total (300)
APOGEN| GfK METRIS | 2021

3.3.3 ACONSELHAMENTO

FARMACÊUTICOS

Pedido de Informação sobre MG
Costuma ser abordado na sua farmácia por pessoas que pretendem obter esclarecimentos e/ou
informações sobre os medicamentos genéricos?
(TOTAL = 100%)

Sim, frequentemente

18%

Sim, por vezes

Sim, mas raramente

47%

Nunca
28%

Não sabe/ Não responde
7%
0%

Base: Total (300)
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3.3.3 ACONSELHAMENTO

FARMACÊUTICOS

Aconselhamento de MG
Em que situações aconselha ou recomenda medicamentos genéricos?

(RESPOSTA ÚNICA )

Geralmente aconselho genéricos por iniciativa própria

52%
Algumas vezes aconselho genérico por iniciativa própria, outras vezes quando me pedem a
opinião

Geralmente só aconselho genéricos quando me pedem a opinião

44%
Nunca aconselho genéricos
4%

Base: Total (300)
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3.3.3 ACONSELHAMENTO

FARMACÊUTICOS

Grau de concordância com as afirmações

(ORDENADO POR GRAU DE CONCORDÂNCIA)

Até que ponto concorda com cada uma das seguintes afirmações?
(RESPOSTA ÚNICA )

Há medicamentos genéricos que não faz muito
sentido recomendar porque o medicamento
original é muito barato
Há algumas classes terapêuticas para as quais
não recomendo medicamentos genéricos

1%7%

2%

Faz sentido recomendar medicamentos
genéricos para doenças crónicas, mas não tanto
para situações agudas ou pontuais

1%

Faz sentido recomendar genéricos para
situações agudas, mas não tanto para doenças
crónicas

1%

10%

13%

17%

41%

17%

16%

40%

21%

28%

3,73

69%

3,03

41%

14%

8%

2,45

30%

8%

2,30

24%

13%

22%

14%

16%

Não sabe/ Não responde

Discordo totalmente

Discordo em parte

Não concordo nem discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente

Base: Total (300)

%T2B*

28%

23%

38%

Média

(*) SOMA DA % 4+5
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3.3.3 ACONSELHAMENTO

FARMACÊUTICOS

Não prescrição de MG de algumas classes terapêuticas
41%

não recomendam genéricos de algumas classes terapêuticas
(RESPOSTA ÚNICA )

Base: Total (300)

Alguns exemplos destas classes:
(RESPOSTA MÚLTIPLA ) (ESPONTÂNEO )

Antibióticos

38%

Diuréticos

32%

Hormonas/ Medicamentos para a tiróide

21%

Medicamentos para a cardiopatias/hipertensão

14%

Medicamentos para perturbações mentais/neurológicas

12%

Medicamentos para doenças respiratórias

5%

Antidepressivos

5%

Anti-Inflamatórios

3%

Ciclosporina

3%

Injetáveis

3%

Anticoagulantes orais

2%

Medicamentos para a diabetes

1%

Base: Não recomendam genéricos de algumas classes (cód.4 + 5) (123)
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3.3.3 ACONSELHAMENTO

FARMACÊUTICOS

Impacto da pandemia na venda de de MG
A pandemia que estamos a atravessar alterou de alguma
forma a venda de medicamentos genéricos nesta farmácia?
(RESPOSTA ÚNICA )

61% Não, a pandemia não teve impacto na

venda de medicamentos genéricos

6% Sim, com a pandemia diminuiu a

33% Sim, com a pandemia aumentou a

venda medicamentos genéricos

Base: Total (300)

(RESPOSTA MÚLTIPLA )

venda medicamentos genéricos

(RESPOSTA MÚLTIPLA )

(ESPONTÂNEO )

(ESPONTÂNEO )

Quais as razões que levaram a essa diminuição das vendas de
medicamentos genéricos?
Os médicos estão a prescrever menos
medicamentos genéricos

Os doentes pedem mais por
medicamentos genéricos

53%

Os doentes pedem menos por
medicamentos genéricos

29%

O farmacêutico aconselha menos
medicamentos genéricos

18%

Não sabe/Não responde

18%

Quais as razões que levaram a esse aumento das vendas de
medicamentos genéricos?

O farmacêutico aconselha mais
medicamentos genéricos
Os médicos estão a prescrever mais
medicamentos genéricos

Base: diminuiu a venda medicamentos genéricos (17)*

77%

32%

24%

Base: Aumentou a venda medicamentos genéricos (99)
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3.3.5 FATORES DE DECISÃO

FARMACÊUTICOS

Influência na decisão de compra dos clientes entre MG e MM
(ORDENADO POR GRAU DE INFLUENCIA)

Até que ponto considera que cada um dos seguintes aspetos tem influência na decisão dos seus
clientes em comprar um medicamento genérico em vez do medicamento de marca?
Ser recomendado pelo profissional de saúde 2%
(médico/farmacêutico)

32%

A gravidade da doença (por exemplo, admite tomar um
genérico para uma constipação leve ou para uma dor de cabeça, mas não
para doenças mais graves)

Ser um medicamento de toma única (ou seja, prefere
um MG se for para tratar uma situação pontual, e prefere o medicamento
original para um tratamento crónico, isto é, para o resto da vida)

51%
23%

6%

3,65

98%

3,47

90%

33%

3,15

84%

32%

3,15

83%

2,89

74%

2,87

66%

2,76

61%

56%
27%

8%

%T2B*

58%
51%

15%

Ser recomendado por familiares/amigos 3%
Ser um medicamento de toma continuada (ou seja,
prefere um genérico se for um medicamento que precise de tomar toda a
vida, e prefere o medicamento original para um tratamento pontual)

32%

14%

1%

Média

66%

A diferença de preço face ao original ser 1% 9%
expressiva

O medicamento original ser já bem conhecido/ 2%
muito antigo

(RESPOSTA ÚNICA )

40%

30%

Não sabe/ Não responde
Alguma influência

27%
39%

Nenhuma influência
Muita influência

Base: Total (300)

18%

22%
Pouca influência

(*) SOMA DA % 4+5
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04
CONCLUSÕES

APOGEN| GfK METRIS | 2021

FARMACÊUTICOS

HIGH LIGHTS

Todos os targets estudados têm, no geral, uma opinião favorável dos MGs
Há, no entanto, algumas diferenças entre eles:
População:
Confiam, acreditam e adotam MGs.
Equiparam-nos aos originadores.

Farmacêuticos:
Promotores de MGs, com pontuais
reservas.

Médicos:
Promotores de MGs, com algumas
reservas…

A população não encontra pontos negativos nos MGs e equipara-os aos medicamentos originadores. Se
a decisão for deixada a seu cargo, tendem a optar por MGs. Assim, a principal barreira a uma utilização
mais generalizada de MGs neste target está nas recomendações/prescrições dos PS (principalmente,
do médico). Se for recomendado pelo médico, os utentes cumprem.

Os farmacêuticos são os mais sensíveis a questões comerciais. Os MGs contribuem positivamente para
a rentabilidade da farmácia, o que, aliado à boa imagem que deles têm, faz dos farmacêuticos
promotores naturais dos MGs. Com efeito, a quase totalidade admite recomendar proactivamente MGs
aos utentes. Não obstante, admitem que o ato de recomendação de um MG depende de alguns fatores
(classe terapêutica do fármaco e diferença de preço face ao originador…).

Genericamente os médicos têm uma opinião favorável face a MGs. Nota-se pontualmente algumas
dúvidas quanto à equivalência entre MGs e respetivos originadores. Os médicos relevam ter sempre
em conta fatores externos no momento de prescrever um MG: condição económica do utente, classe
terapêutica do fármaco e diferença de preço face ao originador.
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