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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS 
 

MERCADO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os dados do IMS, em Fevereiro de 2020, o 
mercado ambulatório registou vendas de 166,9 M€, 
resultado da dispensa de 21,4 milhões de embalagens. Em 
termos homólogos continuou a crescer em valor +1,6%, mas 
reduziu em volume, -0,9%. 

O preço médio unitário foi de 7,80€, representando um 
aumento homólogo de 2,5%. 

No YTD 2020, o crescimento homólogo registado em valor, 
+3,8%, resultou do crescimento de ambos os sectores de 
mercado, i.e., genéricos e marcas, que aumentaram as 
vendas, respectivamente, em 3,5% e 5,3%. Já em volume 
só os genéricos cresceram, +4,4%, com as marcas a 
recuarem -1%, pelo que no global, o volume do mercado 
cresceu 0,7%. 

No mesmo período, o mercado comparticipado acompanhou 
a dinâmica de crescimento em valor, +3,5%, e cresceu 
também em volume +0,9%. 

No caso do mercado concorrencial, o crescimento em valor 
foi menor, +1,8%, mas em volume foi de +2,2%. 

O preço médio unitário no YTD 2020 de 7,77 € a PVA 
representa um crescimento de 3,5% face ao mesmo período 
de 2019. 

 

O Top 10 de vendas, em valor, no YTD 2020 a Fevereiro, é 
ocupado pelas classes terapêuticas que incluem os 
medicamentos usados no tratamento das doenças crónicas 
mais comuns. No 1º lugar está a classe dos antidiabéticos 
orais inibidores da DPP-IV, com uma quota em valor de 
5,9%, seguida dos anticoagulantes orais com 5,4%, e em 
terceiro lugar os Antidepressores com 3,6%.  

Em termos de dinâmica de crescimento em valor, o 
destaque vai para a classe dos inibidores da SGLT2, com 
um crescimento homólogo, de 35,9%, que acompanha o 
crescimento em volume de 39,3%. A segunda classe com 
maior crescimento em valor é a dos Anti-hipertensores, 
+13%, e em 3º estão os Anticoagulantes Orais, +10%.  

As 2 classes terapêuticas com maior quota em valor 
correspondem a classes onde ainda não existem MG e com 

inovação recente. 

Fonte: IQVIA data View; Análise APIFARMA 

Mercado Ambulatório Fev.20 V.H. (%) YTD 2020 V.H. (%)

M. Valor (M€, PVA) 166,9 1,6% 363,0 3,8%

M. Volume (M. Emb.) 21,4 -0,9% 46,7 0,7%

Preço médio unitário 7,80 2,5% 7,77 3,1%

M. Concorrencial (M€, PVA) 77,6 -0,1% 168,8 1,8%

M. Comparticipado (M€, PVA) 132,4 1,4% 286,3 3,5%
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL 

Os medicamentos com a classificação formal de genéricos 
vendidos na farmácia registaram, em Fevereiro, vendas de 34,4 
M€ (PVA), resultado da dispensa de 7 milhões de embalagens. 
Face a Fevereiro de 2019, equivale a um aumento de 3,0% em 
valor e de 1,8% em volume. O preço médio unitário situou-se nos 
4,90 €, a PVA.  

No YTD 2020, as vendas de MG somam 74 M€ com a dispensa 
de 15,2 milhões de embalagens, correspondendo a aumentos 
homólogos de 5,4% e 4,3% respectivamente. O PVA médio 
unitário foi de 4,87€, com uma V.H. de +1%. A quota deste 
segmento no mercado ambulatório é de 20,4% em valor, e de 
39,2% em volume unitário. 

No YTD 2020, o mercado concorrencial, i.e., mercado em que 
as marcas têm competição de medicamentos genéricos 
autorizados e em comercialização, totalizou vendas de 168,8 M€, 

a que corresponde uma quota em valor de 46,5%. Já em volume 
unitário a quota sobe para os 72,2%, sendo que neste mercado, 
os medicamentos com estatuto formal de MG representam já 
54,3% do volume unitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADO OTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INFARMED e CEFAR 

A monitorização do CEFAR mostrou que, em Janeiro de 
2020, os encargos do SNS no ambulatório continuaram a 
registar aumentos homólogos, quer da despesa, +6,2%, quer 
do número de embalagens vendidas, +0,9%, com a despesa 
em 119,8 M€ (PVP), resultado do consumo de cerca de 14,7 
milhões de embalagens. 

O PVP médio unitário no mercado do SNS foi de 12,57 euros, 
a que equivale um aumento de 3,8% face a Janeiro de 2019.  

A taxa média de comparticipação foi de 65%, mais 0,9 p.p. 
que em 2018.  

O encargo médio do SNS por embalagem foi de 8,17 €. Já o 
encargo médio por receita médica foi de 14,41 €, +3,4% em 
termos homólogos, sendo dispensadas em média 1,75 

embalagens por receita.   

Fonte: IQVIA data View; Análise APIFARMA 

Em Fevereiro de 2020, de acordo com os dados do hmR, o mercado OTC, i.e., vendas de MNSRM em farmácias, totalizou vendas de 
33,8 M€ (valores a PVP), resultado da dispensa de cerca de 4 milhões de embalagens, apresentando uma dinâmica homóloga de 
crescimento de +4,7% em valor e de 0,9% em volume.  

No YTD 2020, o mercado OTC representa, 15,5% em valor a PVP, e 21,0% em volume, de todo o canal ambulatório nas farmácias. No 
mesmo período uma embalagem de OTC vendida teve um PVP médio de 8,28€, mais 0,25€ do que o praticado em termos homólogos. 

 

 

Valor 119,8 M€ V.H.(%) = +6,2%

Volume 14,7 milhões Emb. V.H.(%) = +0,9%

Encargos SNS - 

YTD 2020
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MERCADO HOSPITALAR – DÍVIDA DAS ENTIDADES PÚBLICAS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA 
 

INFLAÇÃO  

De acordo com o INE, em Janeiro de 2020, a variação homóloga 
do IPC foi de 0,8%, superior em 0,4 p.p. à observada no mês 
anterior.  

Nas classes com contribuições homólogas negativas destacam-se 
as classes do Vestuário e calçado, das Comunicações e o Lazer, 
recreação e cultura. Nas classes com contribuições positivas 
salientam-se as dos Transportes. 

 
 

 

Fonte: APIFARMA - empresas associadas (medicamentos e de DiV) 

A dívida das entidades públicas à Industria Farmacêutica, 
monitorizada pela APIFARMA junto das suas associadas, 
continuou, em Fevereiro de 2020, a trajectória crescente. 

A divida total registou um aumento de 55,9 M€, i.e., +8,4%, 
face a Janeiro, totalizando 718,3 M€. A dívida vencida 
acompanhou a dinâmica, aumentando para os 428,6 M€, 
mais 60,2 M€ que no mês passado, representando agora 
59,7% do total.  

O prazo médio de recebimento também aumentou, mais 19 
dias, situando-se em 238 dias, continuando acima do prazo 
definido pela Directiva aplicável. 

A dívida das empresas de DiV totalizou 64,6 M€, 
representando 9% da dívida total, e teve uma dinâmica 
similar já que também registou aumentos face a Janeiro, 
quer no valor total (+0,7 M€), quer no vencido (+2,8 M€). 

YTD (Fev.) 2020

Top 10  ATC Quota Valor V.H.(%)

Antigripais 10,9% -5,6% ↓
Anti-Inflamatórios e 

Anti-Reumáticos
10,2% 5,3% ↑

Expectorantes 8,8% -9,4% ↓
Analgésicos e 

Antipiréticos
7,3% 10,7% ↑

Inflamação Garganta 7,0% 1,2% ↑
Tratamento e cuidado 

de pernas pesadas
5,6% 11,4% ↑

Laxantes 5,6% 3,5% ↑
Descongestionante 

nasal
4,6% 0,7% ↑

Anti Alérgicos 

Respiratórios
3,1% 5,6% ↑

 Cicatrizantes e 

Hemostáticos
2,5% -1,7% ↓

As principais classes terapêuticas, em valor, continuam, em Fevereiro, e à 
semelhança de Janeiro, ser as relacionadas com a gestão da gripe e 
constipações, i.e., Antigripais e Expectorantes, e da Dor com os Anti-
Inflamatórios. Já em volume a classe dos Analgésicos e Antipiréticos foi a 
que registou maiores vendas, seguida dos Antigripais. 

 

 

Fonte: hmR, Análise APIFARMA 

Fonte: INE 
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PIB 

No 4º trimestre de 2019, Portugal registou um aumento do PIB de 
2,2% em relação ao trimestre homólogo e uma variação de 0,3% 
em relação ao trimestre anterior. 

No conjunto do ano 2019, o PIB aumentou 2,2% em volume, menos 
0,4 pontos percentuais que o observado no ano anterior. Esta 
evolução resultou do contributo positivo menos intenso da procura 
interna, reflectindo o abrandamento do consumo privado e da 
diminuição do investimento. A procura externa líquida apresentou 
um contributo ligeiramente menos negativo que em 2018. Em 2019, 
as Exportações aumentaram 3,7% em volume e as Importações 
aumentaram 5,2% face ao ano anterior. 

Na ZE19 a variação homóloga do PIB foi de 1,0% e 1,2% na EU27. 
Analisando por Estados-Membros, destacam-se os aumentos do 
PIB na Irlanda (1,8%), Malta (1,7%), e Roménia (1,5%). As quedas 
registaram-se na Grécia, na Finlândia (ambos com -0,7%), em Itália 
(-0,3%) e em França (-0,1%). Não se registou variação do PIB na 
Alemanha. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS  

De acordo com a execução orçamental da DGO, em Janeiro de 
2020, o SNS totalizou uma despesa de 822,9 M€, representando 
um crescimento homólogo de +6,5%, equivalente a mais 50,2 M€. 
O saldo do SNS situou-se em 58,6 milhões de euros, representando 
uma melhoria de 49,3 M€ face ao período homólogo, o que traduz 
um aumento de 12,7% da receita, superior em 6,2 p.p. ao da 
despesa. 

A despesa total aumentou reflectindo o aumento das despesas com 
pessoal (9,4%) e dos fornecimentos e serviços externos, onde se 
destaca o contributo dos meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica +13,3% e dos produtos vendidos em farmácia 4,4%. 

Já a dívida a fornecedores externos, voltou á dinâmica de 
crescimento face ao mês anterior. 

 

 
 

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E DO SECTOR SAÚDE - 2019 

Em 2019 a exportação de Medicamentos (matérias-primas e 
produtos farmacêuticos) cifrou-se em 1.129,6 M€, valor que 
representa um aumento homólogo de 15,3%, alterando a dinâmica 
de decréscimo registadas nos 2 anos anteriores.  
O valor de exportações de medicamentos eleva a taxa de cobertura 
em relação ás importações para os 40% face aos 37% de 2018. 
O crescimento deste sector foi ainda superior ao crescimento das 
exportações totais, que registaram uma variação homóloga de 
3,6%.  

Já as exportações portuguesas em Saúde*, de acordo com dados 
da AICEP, atingiram um novo recorde de cerca de 1.481 M€, 
crescendo 14,5% face a 2018. 
As exportações dos medicamentos representaram 1,9% do total de 
exportações e 76,3% das exportações da fileira da Saúde. 
 

Fontes: DGO, ACSS; 

Fonte: INE 

Fonte: INE e AICEP; *Saúde - estão incluídos o fabrico de produtos 
farmacêuticos de base, de preparações farmacêuticas, de equipamento 
de radiação e electromedicina e de instrumentos e material médico-

cirúrgico Fontes: DGO, ACSS; 
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CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR 

 

LEGISLATIVA 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/2020 - Presidência 
do Conselho de Ministros - Prorroga o mandato da Estrutura de 
Missão para a Monitorização do Programa Orçamental da 
Saúde”. 
 

REGULAMENTAR  
 
Medicamentos Comparticipados - Lista dos novos 
medicamentos comparticipados com início de comercialização a 
1 de Fevereiro, fornecida pelo INFARMED. 
 

 
 

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES 
  
WINTER 2020 EUROPEAN (INTERIM) FORECAST – Segundo as 
Previsões Económicas de Inverno, a Comissão Europeia prevê 
um crescimento real do PIB de 1,2% em 2020 e também em 2021 
para a Zona Euro, e de 1,4% em 2020 e em 2021 para a UE27, 
mantendo as previsões de Outono. Para Portugal, prevê um 
crescimento real do PIB de 1,7% em 2020 e também em 2021, 
mantendo as previsões de Outono. 
 
COUNTRY REPORT PORTUGAL - A Comissão Europeia publicou a 
sua análise anual da situação económico-social nos Estados-
Membros, incluindo uma avaliação dos desequilíbrios 
remanescentes.  
No caso de Portugal, registavam-se desequilíbrios 
macroeconómicos, em particular no que dizia respeito ao 
elevado stock de passivos externos líquidos, elevada dívida 
pública e privada e uma elevada percentagem de créditos 

vencidos ou improdutivos, num contexto de baixo crescimento da 
produtividade. Portugal continua na lista dos países da UE com 
desequilíbrios macroeconómicos, tal como a Alemanha, Irlanda, 
Espanha, Holanda, França, Croácia, Roménia e Suécia. A 
Grécia, Itália e Chipre estão no grupo dos países que têm 
desequilíbrios excessivos, do qual Portugal já fez parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE MORTE – O INE publicou o relatório anual das causas de morte em Portugal, que apresenta os resultados estatísticos relativos 
à mortalidade no país durante o ano de 2018. Os dados mostram que as taxas de mortalidade por doenças do aparelho circulatório e por 
tumores malignos atingiram os valores mais elevados desde 2008, sendo que a primeira continua a ser a principal causa de morte em 
Portugal, com 29% dos casos e um aumento face a 2017 de 1,7%. Em 2018, registaram-se no país 113.573 óbitos, mais 3,1% (3 386 
óbitos) que em 2017. A idade média ao óbito foi de 78,5 anos, com um quinto dos óbitos foram de pessoas com 85 ou mais anos. 
 
 
 

DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Em Fevereiro o espaço da comunicação social começou a ser 
dominado pela pandemia do Covid-19. Em Dezembro de 2019, 
foi identificada, na cidade de Wuhan, na China, uma família de 
vírus (Coronavírus) cujos principais sintomas se assemelham a 
uma gripe comum ou, nos casos mais graves, a uma pneumonia. 
O vírus foi, entretanto, nomeado pela OMS como Covid–19, 
sendo todos os dias revelados novos dados sobre este vírus, 
sintomas, procura de soluções terapêuticas, e a sua expansão 
em termos de número de afectados e vitimas mortais, 
abrangendo cada vez mais áreas geográficas. Durante este mês 
a discussão ainda se centrou muito no efeito que a situação na 
China tem em termos mundiais, nomeadamente ao colocar em 
causa as metas de crescimento e também na eventual escassez 

de produtos oriundos do país. A problemática em termos dos 
efeitos de saúde geograficamente mais alargados começou 
também a tomar forma com as notícias do alastramento na 
Europa e o rápido agravamento da situação na Itália. Noticias 
como a falta de máscaras, os supermercados com as prateleiras 
vazias, as lojas e centros comerciais fechados, etc., começaram 
a ser comuns. O mote passou a ser evitar o contacto para 
controlar o contágio. Em Portugal, com o aparecimento dos 
primeiros casos suspeitos, a DGS começou a anunciar os 
preparativos para o combate ao Covid-19 em Portugal, como a 
activação de hospitais de referência e a emissão dos cuidados 
preventivos a ter. 

  

https://www.apifarma.pt/Documentos%20ENews/MCFevereiro20.pdf
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Outro tema destaque de Fevereiro foi a discussão sobre a 
despenalização morte assistida com cinco propostas de 
projectos lei a serem votados na Assembleia da República. O 
debate público foi animado com posições opostas nos diversos 
meios sociais, religiosos, políticos e até na classe médica. 
Apareceram também vários pareceres negativos de instituições 
como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida ou  

a Ordem dos Médicos. Os cinco projectos de lei apresentados 
foram do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido 
Pessoas Animais Natureza (PAN), do Partido Ecologista os 
Verdes (PEV) e da Iniciativa Liberal, e todos foram aprovados na 
generalidade, sendo o projecto do PS o mais votado, com 128 
votos a favor.

 

A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (APIFARMA) FOI FUNDADA EM 1975, SUCEDENDO AO GRÉMIO NACIONAL DOS INDUSTRIAIS DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, INSTITUIÇÃO 

CRIADA EM 1939. ACTUALMENTE, REPRESENTA MAIS DE 110 EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, VACINAS, E DIAGNÓSTICOS IN VITRO 


