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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS
MERCADO AMBULATÓRIO
Mercado Ambulatório

De acordo com os dados da IQVIA, o mercado ambulatório
(a PVA) registou nos meses de Julho e Agosto reduções
homólogas no valor de vendas mensais, em reflexo da
redução do número de embalagens dispensadas.
No acumulado de 2020, o mercado totaliza vendas de
1.392,2 M€, +2,2% que em igual período de 2019, com a
dispensa de 175,3 milhões de embalagens, o mesmo que
em 2019. O preço médio unitário situa-se nos 7,94 €, mais
2,2% que em igual período do ano transacto.

Jul.20

V.H. (%)

Ago.20

V.H. (%)

YTD 2020

V.H. (%)

M. Valor (M€, PVA)

176,6

-5,8%

156,4

-4,3%

1.392,2

2,2%

M. Volume (M. Emb.)

21,6

-9,4%

19,0

-6,9%

175,3

0,0%

Preço médio unitário

8,19

3,9%

8,25

2,8%

7,94

2,2%

M. Concorrencial (M€, PVA)

81,3

-7,4%

72,2

-2,1%

658,5

2,7%

M. Comparticipado (M€, PVA)

146,7

-5,4%

129,2

-3,9%

1.123,5

3,3%

O mercado comparticipado, a Agosto de 2020,
representando 80,7% do valor total de mercado, regista um
crescimento homólogo de 3,3% em valor, e de 1,3% em
volume. O crescimento em valor foi impulsionado
essencialmente pelo aumento do valor do segmento de
mercado dos medicamentos originais.
Já o mercado concorrencial cresce em valor 2,7%. Este
aumento é impulsionado sobretudo pelo crescimento do
segmento dos genéricos (com um peso na variação de
61%).

O Top 10 de vendas, em valor, no YTD 2020, contínua a ser
ocupado pelas classes terapêuticas que incluem os
medicamentos usados no tratamento das doenças crónicas
mais comuns.
A ocupar o 1º lugar está a classe dos antidiabéticos orais
inibidores da DPP-IV, com uma quota em de 6,2%, seguida
dos anticoagulantes orais com 5,7%, e em terceiro lugar os
Antidepressores com 3,8%.
Em termos de crescimento homólogo em valor, o destaque
vai para a classe dos antidiabéticos inibidores da SGLT2,
que registam um crescimento homólogo em valor de 49,1%,
resultado do crescimento do volume em 53,9%.
Outra classe terapêutica com crescimento expressivo em
valor é a classe dos antidiabéticos agonistas da GPL-1, que
ocupando a 18ª posição, regista um crescimento de 23,8%
resultado do aumento do número de embalagens
dispensado de +34,6%.
Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL
O mercado dos medicamentos com a classificação formal de
genéricos vendidos na farmácia, registaram reduções de vendas,
quer em volume, quer em valor, nos meses de Julho e Agosto,
face a igual período de 2019. No acumulado do corrente ano, as
vendas totalizam 288,2 M€, em resultado da dispensa de 58,7
milhões de embalagens, o que representa uma variação
homóloga de 4,0% e 4,2% respectivamente.
O preço médio unitário situa-se nos 4,91 €, a PVA, -0,3% que no
mesmo período de 2019.

O mercado concorrencial, i.e., mercado com concorrência de MG,
totaliza, no YTD 2020, 658,5 M€, a que corresponde uma quota de
mercado em valor de 47,3%, que sobe para os 72,3% em termos de
volume unitário.
Este mercado regista no acumulado do ano crescimentos de 2,7%
em valor e 2,9% em volume.
Fonte: IQVIA, Análise APIFARMA; V.H. calculadas considerando os valores reais de
cada período.

MERCADO OTC
De acordo com os dados do hMR, o mercado OTC, no
canal de dispensa ambulatório, totalizou, no acumulado a
Agosto de 2020, vendas de 251,3 M€ (valores a PVP),
resultado da venda de 29,4 milhões de embalagens,
apresentando assim uma dinâmica homóloga de redução
de -3,4% em valor e de -6,5% em volume.
O mercado OTC representa, no YTD 2020, 12,9% das
vendas, a PVP, de todo o canal ambulatório nas farmácias,
e 16,75% do volume.
As 3 principais classes terapêuticas, em valor, estão
relacionadas com a gestão da dor, Anti-inflamatórios e
Analgésicos, e tratamento das pernas.
Já em volume a classe que registou maiores vendas foi a
dos Analgésicos e Antipiréticos, sendo que também é a
classe com maior crescimento homólogo, 7,41%, ainda por
efeito da situação de pandemia de Covid-19.

Top 10 ATC

MERCADO OTC
Valor
Mercado
Ambulatório
de OTC

YTD 2020
M€

251,3

Tx.V.H.

%

-3,4%

Volume

M.

29,4

Tx.V.H.

%

-6,5%

%

12,9%

Quota no M.
Ambulatório (valor)
PVP médio unitário

€

YTD (Ago.) 2020
Quota Valor V.H.(%)

Anti-Inflamatórios e
Anti-Reumáticos
Tratamento e cuidado
de pernas pesadas
Analgésicos e
Antipiréticos

12,5%

-1,6%

↓

8,1%

10,8%

↑

7,7%

8,6%

Laxantes

7,0%

3,1%

Antigripais

6,1%

-6,1%

Inflamação Garganta

4,9%

-9,9%

Expectorantes

4,8%

-20,7%

3,9%

1,6%

↑
↑
↓
↓
↓
↑

3,7%

-1,5%

↓

3,4%

-5,9%

↓

8,56

Cicatrizantes e
Hemostáticos
Fonte: hMR, Análise APIFARMA; V.H. calculadas Anti Alérgicos
considerando os valores de cada período.
Respiratórios
Descongestionante
nasal

ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO
A monitorização do INFARMED e CEFAR mostra que os
encargos do SNS com medicamentos dispensados no
ambulatório registaram, em Julho, um decréscimo de -2,0%,
resultado da dispensa de -5,9% das embalagens que em Julho
de 2019.
No YTD 2020, os encargos do SNS com medicamentos, no
canal farmácia, totalizam 801,5 M€, +4,3% em termos
homólogos, equivalente a +33 M€, tendo sido dispensadas
94,8 milhões de embalagens, correspondendo a uma redução
de -1,9%, ou seja, menos -1,8 milhões de embalagens. A
classe terapêutica com maior peso no crescimento do mercado
em valor é a dos Antidiabéticos (sem insulinas).
O PVP médio unitário no acumulado do ano é de 12,95 euros,
o que representa um aumento de 4,5% face a igual período de
2019.
A taxa média de comparticipação foi de 65,4%, mais 1,2 p.p.
que em igual período de 2019.
O encargo médio por embalagem foi de 8,52 €. Já o encargo
médio por receita médica foi de 15,81 €, +8% que em igual
período de 2019.

Encargos SNS YTD 2020

Valor

801,5 M€

V.H.(% ) = +4,3%

Volume

94,8 milhões Emb.

V.H.(% ) = -1,9%

Fonte: INFARMED e CEFAR
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MERCADO HOSPITALAR – ENCARGOS DO SNS
De acordo com a monitorização do INFARMED, os encargos com
medicamentos hospitalares registaram nos últimos 2 meses,
Junho e Julho, dinâmicas de crescimento em valor, em cerca de
+9%, apesar da redução do volume de unidades dispensadas, de
-7% em média no mesmo período.
Desta forma, e no acumulado a Julho de 2020, os gastos
hospitalares somam 795,1 M€, com uma variação homóloga de
+2,1%, ou seja, mais 16,6 M€. Já a utilização em unidades
CHNM, regista uma redução homóloga de -6,8%, tendo sido
dispensadas 138,9 milhões de unidades.
As classes terapêuticas com maior peso no crescimento do
mercado são a dos Citotóxicos (VH. +12,9%) e dos
Imunomoduladores (VH. +4,4%).
A análise por área de prestação mostra que 84% dos gastos se
referem ao ambulatório Hospitalar. O Internamento, Cirurgia e
Urgência representam apenas 12%.

Encargos SNS YTD 2020

795,06 M€

V.H.(% ) = +2,1%

139 milhões uni.

V.H.(% ) = -6,8%

Fonte: INFARMED

MERCADO HOSPITALAR – DÍVIDA DAS ENTIDADES PÚBLICAS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA
A dívida total das entidades públicas à Industria
Farmacêutica, monitorizada pela APIFARMA junto das
suas associadas, voltou em Julho à dinâmica de
crescimento, +4,5% face ao mês de Junho, o que equivale
a mais 33 M€, totalizando 772,9 M€.
A dívida vencida acompanhou a dinâmica da dívida total,
com um aumento mensal de +3,4%, i.e., +16,6 M€,
representando agora 65,2% do valor total.
O prazo médio de recebimento também aumentou para os
249 dias, continuando acima do prazo definido pela
Directiva.
Fonte: APIFARMA - empresas associadas (medicamentos e de DiV)

CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA
INFLAÇÃO
O INE registou uma taxa de variação homóloga do IPC em Julho 2020
de 0,1% e em Agosto de 0,0%. Nas classes com contribuições
positivas para a variação homóloga do IPC, destacam-se as classes
dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, dos Restaurantes e
hotéis e dos Bens e serviços diversos. Nas classes com contribuições
negativas salientam-se as classes dos Transportes e do Lazer,
recreação e cultura.
A taxa de variação média dos últimos doze meses do IPC foi de 0,1%.
O Eurostat estima que, em Julho de 2020, a taxa de inflação anual da
Zona Euro tenha sido 0,4%, e a UE27 uma taxa de 0,9% VH..

Fonte: INE
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PIB
De acordo com o INE, no 2º trimestre de 2020, reflectindo o impacto
económico da pandemia, o PIB registou uma forte contracção em
termos reais, tendo diminuído -16,3% em termos homólogos, e 13,9% comparativamente com o 1ºT de 2020. Este resultado é
explicado em larga medida pelo contributo negativo (-11,9 p.p.) da
procura interna, reflectindo a expressiva contracção do Consumo
Privado e do Investimento. O contributo da procura externa líquida
foi também negativo no 2º trimestre (-4,4 p.p.), traduzindo a
diminuição mais significativa das Exportações de Bens e Serviços
que a observada nas Importações de Bens e Serviços, devido em
grande medida à quase interrupção do turismo de não residentes.
A queda homóloga de -16,3% compara com -15,0% na área do euro
e -14,1% da União Europeia, de acordo com a estimativa do
Eurostat. Nas maiores economias europeias a evolução foi a
seguinte: Alemanha: -10,7%, França: -19,0%, Espanha: -22,1% e
Itália: -17,3%.

DESEMPREGO
No 2º trimestre de 2020, a taxa de desemprego foi estimada em
5,6%, inferior em 1,1 pontos percentuais relativamente ao trimestre
anterior.

Fonte: INE

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS
De acordo com a execução orçamental da DGO, de Julho de 2020,
o SNS totalizou uma despesa de 6.204,7 M€, representando um
crescimento homólogo de +6,2%, equivalente a mais 360,6 M€.
Apesar do aumento da despesa, o saldo final do SNS situou-se em
160 milhões de euros, representando uma melhoria de 376,5 M€
face ao período homólogo, o que traduz um aumento de 13,1% da
receita, superior em 6,9 p.p. ao da despesa. O aumento da receita
resulta essencialmente do aumento das transferências do OE.
Os números reflectem o aumento das despesas nas principais
rubricas: a de pessoal, que teve uma variação em 7%, e a dos
fornecimentos externos (PPP, MCTD e Medicamentos). Destacase, ainda, o contributo da rubrica de outra despesa resultado do
aumento dos encargos associados à prevenção e tratamento da
doença COVID-19, em particular: i) as transferências para a
Direção-Geral da Saúde para efeitos de financiamento de compras
de Equipamento de Protecção Individual (68,8 M€) e ii) do
investimento (91,4 M€).
Já a dívida dos hospitais EPE a fornecedores externos voltou a
aumentar, com os pagamentos em atraso (divida vencida a mais de
90 dias) a totalizar 222 M€.

Fontes: DGO, ACSS;
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CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR
LEGISLATIVA
Despacho n.º 6971/2020 – Foi publicado o Despacho n.º
6971/2020, 2ª série, de 7 de Julho, que cria um Grupo de
Trabalho para a Dispensa de Proximidade de Medicamentos.
Despacho n.º 8057/2020 - Foi publicado, a 19 de Agosto, o
Despacho que determina que as unidades hospitalares do
Sistema Nacional de Saúde (SNS) e restantes unidades de
saúde do SNS e do Ministério da Saúde devem reforçar os stocks
de medicamentos, de dispositivos médicos, de equipamentos de
protecção individual, de reagentes e de outro material de
laboratório, no mínimo em 20% relativamente ao consumo dos
medicamentos registado no segundo semestre de 2019 e ao
consumo registado no primeiro semestre do ano em curso
quanto aos demais produtos.

REGULAMENTAR
Medicamentos Comparticipados - Lista dos novos
medicamentos comparticipados com início de comercialização a
1 de Julho e 1 de Agosto, fornecida pelo INFARMED.
Revisão da lista de medicamentos abrangidos pela
notificação prévia de exportação ou distribuição para outros
Estados Membros - Foi publicada a Deliberação nº 58/CD/2020
de 14/07/2020, que veio actualizar a lista de medicamentos cuja
exportação ou distribuição para outros Estados Membros da
União Europeia carece de prévia notificação ao Infarmed

ESTRATÉGIA FARMACÊUTICA - EU
A Comissão Europeia lançou para consulta pública os
fundamentos sobre a Estratégia Farmacêutica para a Europa.
Esta estratégia, que está em consonância com a Estratégia
Industrial para a Europa e as prioridades do Pacto Ecológico
Europeu, do Plano Europeu de Luta contra o Cancro e da
Estratégia Digital, responderá a desafios de longa data, alguns

dos quais exacerbados pela crise da COVID-19,
nomeadamente melhorar e acelerar o acesso dos pacientes a
medicamentos seguros e baratos, e apoiar a inovação na
indústria farmacêutica da EU, e tem o roadmap definido, com
o término previsto para Q1 de 2021.
A EFPIA já respondeu ao pedido de contributos.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
CROSS-COUNTRY COLLABORATIONS - A OMS publicou um
relatório que sintetiza as formas de colaboração entre países
para melhorar o acesso a medicamentos e vacinas na Europa.
THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FIGURES - A Federação
Europeia da Indústria Farmacêutica (EFPIA) divulgou a edição
de 2020 do relatório “Indústria Farmacêutica em números”.
PATIENT WAIT - A EFPIA disponibiliza os resultados do estudo
anual, desenvolvido com o apoio do IQVIA, que demonstra que
o tempo médio de acesso dos doentes europeus a novos
tratamentos pode variar até aos 504 dias: 127 dias na Alemanha
aos 823 dias na Polónia. Leia o comunicado aqui.
“EVERY DAY COUNTS: IMPROVING TIME TO PATIENT ACCESS TO
INNOVATIVE ONCOLOGY THERAPIES IN EUROPE” - A Plataforma de
Oncologia da EFPIA divulgou o relatório “Every Day Counts”.
Este relatório apresenta os resultados da iniciativa “Time to
Patient Access”, que tem como objectivo reunir os parceiros
europeus e estabelecer um entendimento comum relativo às

causas dos atrasos no acessos dos doentes a novos
tratamentos oncológicos. Pretende, igualmente, encontrar
soluções comuns com potencial para reduzir o tempo de acesso
dos doentes a novos medicamentos, garantindo um acesso mais
rápido aos tratamentos.
CONTA SATÉLITE DA SAÚDE & ESTATÍSTICAS DA SAÚDE - 2018 – O
INE publicou os relatórios anuais relativos à saúde: A conta
satélite da saúde, onde é estimada uma despesa corrente em
saúde, em 2019, de 20.302,6 milhões de euros, valor que
representa um crescimento de 5,2% em relação ao ano anterior,
maior do que o crescimento do PIB (+1,3%) e maior para as
famílias e agentes financiadores privados (+6,2%) do que para
o Estado (SNS, SRS e subsistemas públicos), cuja despesa
cresceu 4,6% em 2019. As estatísticas da saúde que apresenta
os dados estatísticos sobre saúde relativos a Portugal em 2018,
tais como o estado de saúde, hospitais, farmácias e
medicamentos, pessoal de saúde inscrito, partos, morbilidade
por doenças de declaração obrigatória, mortalidade geral,
mortalidade infantil, etc.
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DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Em Julho e Agosto, o tema COVID-19 continuou a marcar, dia
após dia, a agenda mediática. Um dos momentos mais
noticiados surgiu das declarações da Ministra da Saúde que
admitiu que Portugal não está a conseguir interromper cadeias
de transmissão do novo coronavírus, deixando também uma
mensagem de tranquilidade quanto ao sistema de saúde que
continuará a dar resposta às necessidades assistenciais,
salientado ainda quatro aspectos de melhoria: a comunicação,
mais e melhor resposta ao nível da medicina intensiva, a
recuperação da actividade assistencial no SNS, mas também
uma melhor resposta por parte da saúde pública.
Foi também neste período que se adensaram, de forma mais
clara, as preocupações com os efeitos da paragem dos serviços
assistenciais de saúde. O bastonário da Ordem dos Médicos
pediu um programa excepcional sob pena de Portugal nunca
conseguir recuperar dos efeitos da pandemia. Segundo Miguel
Guimarães fizeram-se menos três milhões de consultas nos
cuidados primários (menos 57%), menos 900 mil consultas nos
hospitais (redução de 38%), e menos 93 mil cirurgias.
Por seu turno, o secretário de Estado da Saúde, reconheceu o
atraso que afectou consultas, cirurgias, cuidados primários e
cuidados diferenciados de saúde, afirmando que o país está a

“acelerar substancialmente” a recuperação da actividade
assistencial do Serviço Nacional de Saúde (SNS) condicionada
pela pandemia de covid-19.
A exigência, por parte de diversas associações de doentes
crónicos, da continuidade da entrega de medicamentos
hospitalares em casa ou em farmácias próximas da residência
ou do local de trabalho, à semelhança do que aconteceu durante
o estado de emergência, também mereceu a atenção dos media.
O presidente do Infarmed admitiu a essa possibilidade e estudar
soluções para aproximar o doente do tratamento prescrito.
Os resultados do primeiro relatório sobre o SNS, da autoria do
Conselho de Finanças Públicas (CFP), foram também
noticiados. O documento refere que a pandemia de Covid-19
mostrou a fragilidade do SNS e ameaça a sua sustentabilidade
financeira, denunciando a contínua desorçamentação da
despesa.
Nota final para a boa performance das exportações portuguesas
de produtos de saúde e que mereceu atenção noticiosa. As
exportações cresceram, no primeiro semestre deste ano, 16,4%
para 810 milhões de euros, face ao período homólogo, segundo
dados da Health Cluster Portugal.

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
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