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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS 
 

MERCADO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De acordo com os dados da IQVIA, em Maio de 2020, o 
mercado ambulatório registou uma forte redução nas 
vendas, quer em valor, quer em volume. Com a dispensa de 
17,1 milhões de embalagens, menos 24,5% que em Maio de 
2019, as vendas cifraram-se em 141,7 M€ (valores a PVA), 
uma redução de 20% face ao período homólogo.  

Desta forma, o mercado ambulatório totaliza no YTD 2020 
vendas de 910,1 M€, com a dispensa de 116,4 milhões de 
embalagens, o que equivale a variações homólogas de 
+6,2% e 4,6% respectivamente, ou seja, +53,3 M€ e 5,15 
milhões de embalagens. 

 O preço médio unitário foi de 7,82€, representando um 
aumento homólogo de 1,5%.  

Os mercados concorrencial e comparticipado seguiram as 
dinâmicas observadas, registando variações homólogas de 
+4.5% e 6,4% respectivamente, representado no acumulado 
de 2020, respectivamente, 46,6% e 80,1% do valor (a PVA) 
do mercado ambulatório. 

O crescimento do mercado em volume deveu-se 
essencialmente ao crescimento do volume do mercado 
concorrencial, com um peso na variação de 84%. Já o 
crescimento em valor deveu-se em 66% à dinâmica de 
crescimento do valor de vendas das Marcas protegidas. 

 

Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA 

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

M. Valor (M€, PVA) 141,7 -20,0% 910,1 6,2%

M. Volume (M. Emb.) 17,1 -24,5% 116,4 4,6%

Preço médio unitário 8,31 6,4% 7,82 1,5%

M. Concorrencial (M€, PVA) 65,0 -19,5% 424,0 4,5%

M. Comparticipado (M€, PVA) 115,3 -18,8% 729,1 6,4%

O Top 10 de vendas, em valor, no YTD 2020, é 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 valor de 6,2%, 
seguida dos anticoagulantes orais com 5,6%, e em terceiro 
lugar os Antidepressores com 3,8%.  

Em termos de dinâmica de crescimento em valor, o 
destaque vai para a classe dos antidiabéticos inibidores da 
SGLT2, que registam um crescimento homólogo de 52,2%, 
resultado do crescimento do volume de vendas em 56,8%. 
Seguem-se os Analgésicos N/ Narcóticos com +24,1% em 
valor devido ao aumento do volume em 32%. 
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL 

O mercado dos medicamentos com a classificação formal de 
genéricos (MG), vendidos na farmácia, registaram, no acumulado a 
Maio, vendas de 186,8 M€ em resultado da dispensa de 38,6 milhões 
de embalagens, o que representa uma variação homóloga de 7% e 
7,8%, respectivamente. O preço médio unitário, a PVA, é de 4,84 €. Os 
medicamentos genéricos representam 53,9% do volume unitário do 
mercado concorrencial. 

 

 

 

 

 

 

MERCADO OTC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os dados do INFARMED, os encargos do SNS 
com medicamentos dispensados no ambulatório registaram, em 
Abril, uma redução de -3,7%, resultado da dispensa de -12,5% 
das embalagens que em igual de período de 2019.  

Assim no YTD 2020, os encargos do SNS com medicamentos, no 
canal farmácia, totalizam 478,5 M€, a que corresponde uma 
variação homóloga de +10,8%, equivalente a +46,7 M€, tendo 
sido dispensadas 56,9 milhões de embalagens, correspondendo 
a um acréscimo de +3,4%, ou seja, mais 1,9 milhões de 
embalagens.  

O PVP médio unitário foi de 12,87 euros, a que equivale um 
aumento de 5%.  

A taxa média de comparticipação foi de 65,4%, mais 1,1 p.p. que 
em igual período de 2019. 

.   
Fonte: INFARMED  

No acumulado a Maio de 2020, de acordo com os dados do hmR, o 
mercado OTC, i.e., MNSRM dispensados em farmácias, totalizou 
vendas de 164,8 M€ (valores a PVP), resultado da venda de 19,8 
milhões de embalagens, apresentando uma dinâmica de crescimento 
homólogo de 1,4% em valor, e -1,0% em volume. 

O mercado OTC representa, no YTD 2020, 13,2% das vendas, a PVP, 
de todo o canal ambulatório nas farmácias, e 17,4% do volume. 

As 3 principais classes terapêuticas, em valor são as relacionadas com 
a gestão da dor e gripe / constipações, i.e., Anti-inflamatórios, 
Antigripais e Analgésicos e Antipiréticos.  

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, 19,7%, reflectindo o efeito Covid-19. 

 

 

Fonte: hMR 

O mercado concorrencial, i.e., mercado com concorrência de MG, 
totaliza, no YTD 2020, 424 M€, a que corresponde uma quota de 
mercado em valor de 46,6%, que sobe para os 73,5% em termos de 
quota em volume unitário.  

Este mercado regista no acumulado do ano crescimentos de 4,5% em 
valor e 7,8% em volume. Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA 

YTD (Mai.) 2020

Top 10  ATC Quota Valor V.H.(%)
Anti-Inflamatórios e 

Anti-Reumáticos
11,3% -1,8% ↓

Antigripais 8,2% 0,6% ↑
Analgésicos e 

Antipiréticos
8,2% 19,5% ↑

Tratamento e cuidado 

de pernas pesadas
6,8% 10,8% ↑

Laxantes 6,4% 3,2% ↑
Expectorantes 6,4% -13,2% ↓
Inflamação Garganta 6,0% -2,6% ↓
Descongestionante 

nasal
3,9% -3,8% ↓

Anti Alérgicos 

Respiratórios
3,8% -0,7% ↓

 Cicatrizantes e 

Hemostáticos
3,0% -3,1% ↓

Valor 478,5 M€ V.H.(%) = +10,8%

Volume 56,9 milhões Emb. V.H.(%) = +3,4%

Encargos SNS - 

YTD 2020
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MERCADO HOSPITALAR – ENCARGOS DO SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO HOSPITALAR – DÍVIDA DAS ENTIDADES PÚBLICAS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A dívida total das entidades públicas à Industria 
Farmacêutica, monitorizada pela APIFARMA junto das 
suas associadas, continuou, em Abril, a trajectória de 
crescimento, totalizando os 764,5 M€. 

Desde Janeiro, que a dívida total acumulou um aumento de 
139,4 M€, apesar do pagamento extraordinário de Março. 

Também a dívida vencida aumentou em Abril para os 430,3 
M€, representando 56,3% do total.  

O prazo médio de recebimento foi de 241 dias, continuando 
acima do prazo definido pela Directiva aplicável. 

Do total da dívida, 7,9% é divida às empresas de Div, e a 
restante é divida referente à venda de medicamentos. 

De acordo com a monitorização do INFARMED, os encargos 
com medicamentos hospitalares, registaram um pico de 
vendas no mês de Março, revertendo a tendência em Abril. 
Desta forma, e no acumulado a Abril de 2020, os gastos 
somam 460,2 M€, com uma variação homóloga de +3,7%, ou 
seja, mais 16,4 M€.  

Em termos de utilização em unidades CHNM, esta tem uma 
dinâmica inversa, com uma variação homóloga de -2,3%, 
tendo sido dispensadas 83,4 milhões de unidades.  

A análise por área de prestação mostra que 84% dos gastos 
se refere ao ambulatório Hospitalar. O Internamento, Cirurgia 

e Urgência representam apenas 12%. 

460,2 M€ V.H.(%) = +3,7%

83,4 milhões uni. V.H.(%) = -2,3%

Encargos SNS - 

YTD 2020

No que se refere ao Top 3 das áreas terapêuticas, em 1º lugar a 
Oncologia com uma quota em valor de 31,6% e uma V.H. de +10,1%, 
seguindo-se o VIH, com uma quota de14,2% e Artrite reumatóide/… 
representando 9,8% da despesa. 

A quota global de utilização de Biossimilares, em unidades, está nos 

64,0%, com um aumento de 8,9 p.p. face ao mesmo período de 2019. 

Fonte: INFARMED  
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CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA 
 

INFLAÇÃO  

De acordo com o INE, a inflação registou uma variação homóloga 
de -0,7% em Maio, taxa inferior em 0,5 p.p. à registada no mês 
anterior. Nas classes com contribuições negativas para a 
variação homóloga, destacam-se as dos Transportes e do 
Vestuário e calçado. Nas classes com contribuições positivas 
salientam-se as classes dos Bens alimentares e bebidas não 
alcoólicas e dos Restaurantes e hotéis. 

Em Abril, a taxa de inflação (VH) na Zona Euro situou-se em 
0,3%, e na UE27 em 0,7%. 

 

PIB 

Segundo o INE, no 1º trimestre de 2020, o PIB registou uma taxa 
de variação homóloga de -2,3%, em volume, após o aumento de 
2,2% no trimestre anterior. A contracção da actividade económica 
reflectiu o impacto da pandemia COVID-19, que se fez sentir de 
forma significativa no último mês do trimestre.  
O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga 
do PIB foi negativo em -1,3 p.p., observando-se uma diminuição 
mais intensa das Exportações de Bens e Serviços (-4,9%) que a 
observada nas Importações de Bens e Serviços (-2,0%). A 
procura interna apresentou um contributo negativo (-1,1 p.p.), 
pela primeira vez desde o 3º trimestre de 2013, em resultado da 
diminuição do consumo privado e do Investimento. 
Comparativamente com o 4º trimestre de 2019, o PIB diminuiu 
3,8% em termos reais. 
De acordo com o Eurostat, no 1º trimestre de 2020, o PIB registou 
uma variação homóloga de -3,1% na Zona Euro e de -2,6% na 
UE28. 
 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS  

De acordo com a execução orçamental da DGO, em Abril, o saldo 
do SNS situou-se em -149,2 milhões de euros, representando um 
agravamento de 11,3 milhões de euros face ao período homólogo. 

Registou-se um aumento da receita de 12,2% superior em 0,2 p.p. 
ao da despesa. O aumento da receita resulta essencialmente do 
aumento das transferências do OE. 

Com uma despesa total de 3.706,3 M€, os números reflectem o 
aumento das despesas nas principais rubricas: a de pessoal, que 
teve uma variação em 8,3%, e a dos fornecimentos externos, +9% 
(que inclui PPP, MCTD e Medicamentos). O contributo da rubrica 
“Outra despesa” continua a destacar-se resultado do aumento dos 
encargos associados à prevenção e tratamento da doença COVID-
19. 

Já a dívida a fornecedores externos, voltou a subir, com os 
pagamentos em atraso, i.e. divida vencida a mais de 90 dias, a 
registarem 212,2 M€ nos hospitais EPE.  

 Fontes: DGO, ACSS; 

Fonte: INE 
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ACORDO GOVERNO-APIFARMA 2020 

Estado Português, representado pelos Ministros de Estado e 
das Finanças, de Estado e da Economia e da Saúde, e 
Indústria Farmacêutica, por intermédio da APIFARMA, 
assinam o Acordo para 2020, no dia 25 de Maio, no qual se 
releva a importância de manter os pressupostos que têm vindo 

a vigorar nos últimos anos, designadamente o contributo para 
a sustentabilidade da despesa na política do medicamento e 
do Serviço Nacional de Saúde, tanto por via da eficiência na 
utilização dos recursos, como da consideração de 
procedimentos excepcionais de alocação de recursos em 
função de situações extraordinárias.  

 
 

CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR 
 

LEGISLATIVA 

Despacho n.º 5315/2020 - Documento determina que os 
medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime 
de ambulatório podem, excepcionalmente, a pedido do utente, 
ser dispensados nas farmácias comunitárias por si indicadas, ou 
no seu domicílio, enquanto a situação epidemiológica do País 
assim o justifique. 
 
 

 

REGULAMENTAR  

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

Lista de Notificação Prévia - Actualização da lista de 
medicamentos abrangidos pela notificação prévia de exportação 
ou distribuição para outros Estados-membros - informa que são 
retirados da lista os medicamentos da Reserva Estratégica de 
Medicamentos (REM). 

 
 

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES 
  
SEMESTRE EUROPEU – A Comissão Europeia divulgou, no âmbito 
do Semestre Europeu as recomendações específicas que 
fornecem orientações anuais para as reformas em cada país. 
Para Portugal a Comissão recomenda que tome medidas, em 
2020 e 2021, para: i) Adoptar todas as medidas necessárias para 
enfrentar a pandemia, sustentar a economia e apoiar a 
recuperação. Quando a situação económica o permita, adoptar 
políticas orçamentais com vista a conseguir uma posição 
orçamental de médio prazo prudente e assegurar a 
sustentabilidade da dívida, ao mesmo tempo que promove o 
investimento; ii) Apoiar o emprego e dar prioridade a medidas 
destinadas a preservar empregos. Garantir protecção social e 
apoios ao rendimento suficientes e eficazes. Apoiar a utilização 
das tecnologias digitais no ensino e na formação e para 

aumentar a competitividade das empresas; iii) Implementar as 
medidas temporárias destinadas a garantir o acesso à liquidez 
para as empresas, em particular as pequenas e médias 
empresas. Implementar projectos de investimento público e 
promover o investimento privado de modo a promover a 
recuperação económica. Concentrar o investimento na transição 
verde e digital, em particular na produção e uso limpos e 
eficientes de energia, na infraestrutura ferroviária e na inovação; 
iv) Aumentar a eficiência dos tribunais administrativos e fiscais; 
v) Continuar a desenvolver esforços para melhorar a eficiência e 
a capacidade dos cuidados de saúde e dos cuidados de longa 
duração para combater a crise actual, bem como para enfrentar 
os desafios colocados pelo envelhecimento demográfico. 
 

 
 
 

DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

O mês de Maio fica marcado pelas notícias do início do alívio das 
medidas de confinamento e distanciamento social decretadas 
nas semanas anteriores. Medidas que, segundo o presidente da 
Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, 
permitiram “poupar o Serviço Nacional de Saúde”. 

Contudo, o Ministério da Saúde alertou que a epidemia “não 
acabou” e que “desconfinar não é abrandar”. As duas primeiras 
fases de desconfinamento, nas palavras do secretário de Estado 
da Saúde, “parece que correram bem”, mas ressalvou que é 
preciso “manter a mensagem de cautela e de prevenção”. 

É em Maio que a imprensa começa a dar destaque aos efeitos 
da pandemia nos cuidados de saúde “não Covid-19”. Uma 
diminuição do número de colonoscopias e endoscopias 
realizadas até ao início de Maio; queda – quase para metade, 
em Abril – do número de vacinas administradas em Portugal, em 
comparação com o mesmo mês de 2019; menos 2.500 cirurgias 
oncológicas, entre Janeiro e Abril, face a período igual no ano 
passado; cerca de 540 mil consultas de especialidades médicas 
e 51 mil cirurgias por realizar até Abril, face ao período homólogo 
de 2019.  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133226623/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-05-07&date=2020-05-01&dreId=133226588
https://www.apifarma.pt/Documentos%20ENews/MCMaio20.pdf
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3464134/Atualização+da+lista+de+medicamentos+abrangidos+pela+notificação+prévia+de+exportação+ou+distribuição+para+outros+Estados+Membros+-+29-04-2020/30f11fea-7c42-9336-29b6-813ccf720664
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-portugal_en.pdf
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Em termos de cuidados de saúde primários, não tinham sido 
realizados até Abril cerca de 840 mil consultas e 990 mil 
consultas de enfermagem face ao período homólogo. 

Neste contexto de retoma progressiva à “normalidade”, a 
ministra da Saúde admitiu a emissão de mais vales-cirurgia para 
recuperar operações em atraso, caso o SNS tenha dificuldade 
em responder atempadamente aos doentes. O bastonário da 
Ordem dos Médicos defendeu uma “concertação de esforços” 
para garantir a retoma da normalidade no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), compreendendo a intenção revelada pela tutela de 
recorrer mais aos privados para recuperar atrasos. 

Em uníssono, a Ministra da Saúde e o bastonário da Ordem dos 
Médicos apelaram às pessoas para que “deixem de ter medo” e 
que vão aos hospitais porque estes “asseguram a qualidade do 
serviço” e “em segurança”, em resultado das “diferentes vias 
para doentes Covid e não Covid”. 

Nota final para as palavras de incentivo do Primeiro-Ministro às 
empresas e à investigação portuguesas, empenhadas na 
produção de equipamentos na área da saúde, nomeadamente 
para o combate à covid-19. “Não podemos estar tão 
dependentes de fornecimentos externos como temos estado até 
agora”, afirmou.

. 

 

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 


