
ESCLARECIMENTO

Octapharma explica monopólio
Relativamente à notíciapublicada
pelo Diário deNotícias na edição
de dia 24 de fevereiro com o título
Sócrates em empresa commono
pólio no plasma vem aOctaphar
maPortugalprestar o seguinte es
clarecimento

1 Apresença daempresanomer
cado é pautada pela seriedade dos
seus colaboradores e das suas prá
ticas comerciais Aliás a forma de
aquisição dosmedicamentospelos
hospitais públicos está consagrada
na lei sendo supervisionada e au
ditadapordiversas entidades inde
pendentes nomeadamente o
Tribunal de Contas e a Inspeção
Geral das Atividades emSaúde

2 A área de atuação da empresa é

exclusivamente a de produtos de
uso hospitalar e como tal os seus
clientes são na suagrandemaioria
todos hospitais Refere a notícia a
ocorrência de ajustes diretos com
hospitais Lembramos que para
qualquer produto para o qual só
existauma única opção nomerca
do as entidades hospitalares pro
cedem precisamente a um ajuste
direto ao respetivo fornecedor É o
caso de um determinado medica

mento neste caso o plasmahuma
no inativado do qual aOctaphar
maéo único produtor medicamen
to este essencial para a vida dos
doentes
3 Refere ainda a notícia uma su

posta situação de quase monopó
lio neste sector Nomercadodosde

rivados do plasma e do sanguenão
existe qualquer situação demono
pólio bem pelo contrário Nesta
área atuam em Portugal pelo
menos oito empresas diferentes
que colocam igualmente e de
forma competitiva à disposição
dos doentes osmedicamentos que
delesnecessitam Todas estasem

presas dispõem de produtos que
competem entre si e dispõem de
outros que são igualmenteúnicos
nomercado No que diz respeito à
Octapharma tal acontece com o
plasmahumano inativado Trata
se de um medicamento que é
único no mercado sem qualquer
equivalente terapêutico Não exis
te qualquer situação demonopó
lio que designa umasituação par
ticular de concorrência imperfei
ta emque umaúnica empresa de
teriaomercado deumdetermina

do produto ou serviço conseguin
do portanto influenciar opreço do
bemquecomercializa Não éo caso
daOctapharma que apesarde ter
ummedicamento que é único se
submete às condições definidas
pelo mercado e aos procedimen
tos de aquisição previstos na Lei
4 Como atrás exposto a Oc
tapharma é detentora de conhe
cimento científico e de produtos
reconhecidos internacionalmen

te como indiscutíveismais valias
algunsdos quaissãomedicamen
tos únicos e sem equivalentes te
rapêuticos Neste enquadramen
to a Octapharma Portugal é con
siderada pelas várias instituições
de saúde nacionais como umpar
ceiro importanteparao tratamen
to de patologias que afetam cen
tenas de milhares de doentes em
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