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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS
MERCADO AMBULATÓRIO
De acordo com os dados do IMS, em Março de 2020, o
mercado ambulatório registou um crescimento atípico, muito
em resultado do efeito da pandemia de Covid-19. Foram
dispensadas +61% de embalagens que no período
homólogo, ou seja, mais 12,2 milhões, fazendo o mercado
crescer em valor +50,6%, i.e., 82,1 M€.

Mercado Ambulatório

Mar.20

V.H. (%)

Abr.20

V.H. (%)

YTD 2020

V.H. (%)

M. Valor (M€, PVA)

244,7

50,6%

160,8

-4,0%

768,4

13,1%

M. Volume (M. Emb.)

33,5

61,0%

19,1

-10,6%

99,3

12,2%

Preço médio unitário

7,30

-6,5%

8,41

7,3%

7,74

0,8%

M. Concorrencial (M€, PVA)

116,9

52,9%

73,5

-6,7%

361,1

12,4%

M. Comparticipado (M€, PVA)

199,1

51,8%

128,4

-5,6%

613,8

12,9%

Analisando em mais detalhe o crescimento do mercado em
Março, verifica-se que o mercado concorrencial, com uma
variação homóloga em volume de 70,6%, foi o principal
responsável, com um peso de 80%, pelo aumento do volume
de vendas total registado. Por outro lado, o aumento da
dispensa dos medicamentos antidiabéticos foi uma das
classes que mais contribuiu para o aumento do valor de
vendas.
Já no mês de Abril a tendência inverteu-se, não só as
vendas foram muito inferiores á do mês de Março, como
registaram reduções homólogas, -4% em valor, e -10,6% em
unidades vendidas.
O mercado ambulatório totaliza assim no YTD 2020 vendas
de 768,4 M€ com a dispensa de 99,3 milhões de
embalagens, o que equivale a variações homólogas de
+13,1% e 12,2% respectivamente, ou seja, +88,5 M€ e 10,3
milhos de embalagens. O preço médio unitário foi de 7,74€,
representando um aumento homólogo de 0,8%.
Os mercados concorrencial e comparticipado seguiram as
dinâmicas observadas, representado no acumulado de
2020, respectivamente, 47% e 80% do valor (a PVA) do
mercado ambulatório.
De facto, com o crescimento do nº de casos de Covid-19 em
Portugal e a eminência da declaração de Estado de
emergência, que se verificou a 18 de Março, assistiu-se a um
fenómeno de aumento anormal da procura de certos
medicamentos, numa tentativa da população de armazenar
os medicamentos de consumo habitual, para as doenças
crónicas como Diabetes e Hipertensão, e os que
consideravam relevantes para o caso de terem a doença
(e.g., paracetamol, ácido acetilsalicílico, …), como se verifica
na análise da dinâmica das vendas, em volume, por classes
terapêuticas. Esta dinâmica inverteu-se em Abril, efeito do
confinamento e da acumulação de Março.
Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA
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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 valor de 5,9%,
seguida dos anticoagulantes orais com 5,5%, e em terceiro
lugar os Antidepressores com 3,7%.
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 57,1%,
resultado do crescimento do volume de vendas em 61,7%,
seguida dos Analgésicos N/ Narcóticos com +41,7% em
valor devido ao aumento do volume em 49,6%.
Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA

MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL
Nesta situação de pandemia por Covid-19 um dos mercados com maior
crescimento foi o mercado concorrencial, muito impulsionado pela
venda dos analgésicos e anti-inflamatórios. Assim este mercado
totaliza, no YTD 2020, 361,1 M€, a que corresponde uma quota de
mercado de 47%, sendo que em volume unitário a quota sob para os
73,6%. Neste mercado, os medicamentos com estatuto formal de MG
representam 53,6% do volume unitário.

No caso dos medicamentos com a classificação formal de
genéricos vendidos na farmácia, estes registaram, no
acumulado do corrente ano, vendas de 157,5 M€ em
resultado da dispensa de 32,8 milhões de embalagens, o
que representa uma variação homóloga de 13,9% e 15,7%
respectivamente.
O preço médio unitário situa-se nos 4,80 €, a PVA.

O mercado regista no acumulado do ano crescimentos de 16,5% em
volume e 12,4% em valor.

MERCADO OTC
Top 10 ATC

No acumulado a Abril de 2020, de acordo com os dados do hmR, o
mercado OTC, i.e., vendas de MNSRM em farmácias, totalizou
vendas de 139,5 M€ (valores a PVP), resultado da venda de 16,9
milhões de embalagens, apresentando assim uma dinâmica
homóloga de crescimento em valor, de 6,3%, e 4,6% em volume.
O mercado OTC representa, no YTD 2020, 13,4% das vendas, a
PVP, de todo o canal ambulatório nas farmácias, e 17,8% 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, 30,7%,
reflectindo o efeito Covid-19.

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

Anti-Inflamatórios e
Anti-Reumáticos

10,6%

0,1%

Antigripais

9,4%

6,9%

Analgésicos e
Antipiréticos

8,5%

29,9%

Expectorantes

7,2%

-6,6%

Inflamação Garganta

6,6%

6,9%

Tratamento e cuidado
de pernas pesadas

6,3%

13,9%

Laxantes

6,1%

5,6%

4,1%

1,7%

↑
↑
↑
↓
↑
↑
↑
↑

3,5%

6,7%

↑

2,6%

-3,0%

↓

Descongestionante
nasal
Anti Alérgicos
Respiratórios
Cicatrizantes e
Hemostáticos

Fonte: hMR
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ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO
A monitorização do CEFAR mostrou que os encargos do SNS
com medicamentos dispensados no ambulatório registaram o
mesmo efeito em Março que o mercado ambulatório total,
observando-se um aumento de 33,3% no valor, resultado da
dispensa de +22,2% das embalagens que em Março de 2019.
Assim no YTD 2020, os encargos do SNS com
medicamentos, no canal farmácia, totalizam 375,2 M€, uma
variação homóloga de +15,5%, equivalente a +50,3 M€, tendo
sido dispensadas 44,8 milhões de embalagens,
correspondendo a um acréscimo de + 8,4%, ou seja, mais 3,5
milhões de embalagens.
O PVP médio unitário foi de 12,81 euros, a que equivale um
aumento de 4,7%.
A taxa média de comparticipação foi de 65,4%, mais 1,1 p.p.
que em igual período de 2019.
O encargo médio por embalagem foi de 8,38 €. Já o encargo
médio por receita médica foi de 15,06 €, +7,5% que em igual
período de 2019.

Encargos SNS YTD 2020

Valor
Volume

375,2 M€

V.H.(% ) = +15,5%

44,8 milhões Emb. V.H.(% ) = +8,4%

Fonte: INFARMED e CEFAR

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, continuou em Fevereiro e Março a
trajectória de crescimento, totalizando os 732,9 M€.
Já a dinâmica da dívida vencida foi diferente, depois de
continuar a crescer em Fevereiro, reduziu para 389,7 M€
em Março, resultado do pagamento extraordinário de
dívida, cf. tinha sido anunciado pela Ministra da Saúde, que
em Março referiu a canalização de 296 M€ para
pagamentos em atraso do sector empresarial da saúde.
A dívida vencida representa em Março 53,2% do valor total.
O prazo médio de recebimento em Março foi de 231 dias,
continuando acima do prazo definido pela Directiva
aplicável.
Fonte: APIFARMA - empresas associadas (medicamentos e de DiV)

CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA
INFLAÇÃO
De acordo com o INE, em Março 2020, a taxa de inflação foi de 0,0%, inferior em 0,4 p.p. à observada em Fevereiro. Esta desaceleração
traduziu sobretudo a variação homóloga de -3,7% do índice relativo aos produtos energéticos, reflectindo a evolução dos preços nos
mercados internacionais associada à redução da procura deste tipo de produtos devido à pandemia e às divergências entre os países
produtores de petróleo. É de destacar a diminuição da taxa de variação homóloga das classes dos Transportes e do Lazer, recreação e
cultura, e em sentido oposto, assinala-se o aumento da taxa de variação homóloga das classes do Vestuário e calçado e dos Bens
alimentares e bebidas não alcoólicas.
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DESEMPREGO
A taxa de desemprego foi 6,7%, valor igual ao do trimestre anterior e inferior em 0,1 p.p. ao do trimestre homólogo de 2019. A população
desempregada, estimada em 348,1 mil pessoas, diminuiu 1,2% (4,3 mil) em relação ao trimestre anterior
ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR - V.H. (%)

Total

Saúde

1,4

TAXA DE DESEMPREGO (%)
8,9

1,0

1,1

0,7

0,9

0,9

0,6

0,5

0,4

7

0,9
0,3

0,8
0,5

6,8

6,3

1ºT

2ºT

6,1

6,7

6,7

0,7

0,6

0,4
0,0

1ºT
2017

2018

2ºT

-0,2
3ºT
2019

4ºT

Jan

Fev

Mar.

2017

2018

3ºT
2019

4ºT

1ºT
2020

2020
Fonte: INE

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS
De acordo com a execução orçamental da DGO, de Março de 2020,
o SNS totalizou uma despesa de 2.723,6 M€, representando um
crescimento homólogo de +12,6%, equivalente a mais 305,1 M€.
Apesar do aumento da despesa, o saldo final do SNS situou-se em
18,7 milhões de euros, representando uma melhoria de 56,2 M€
face ao período homólogo, resultado de um aumento de 15,2% da
receita, superior em 2,6 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 9,5%, 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 Proteção Individual (58,3 M€) e ii) do
investimento (15,4 M€), maioritariamente derivado da aquisição de
ventiladores (11,7 M€).
Já a dívida a fornecedores externos, e em resultado de mais um

pagamento extraordinário por parte das Finanças, reduziu
substancialmente, com os pagamentos em atraso, i.e. divida
vencida a mais de 90 dias, a registarem o valor mais baixo dos
últimos anos.
Fontes: DGO, ACSS;

CONJUNTURA SOCIAL
A Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou a 11 de
Março de 2020, a pandemia de Covid-19, doença causada o
novo coronavírus (Sars-Cov-2). A OMS justificou a declaração
de pandemia com “níveis alarmantes de propagação e
inacção”. Em Portugal foram aprovadas, na reunião do
Conselho de Ministros do dia 12-03-2020, um conjunto de

medidas extraordinárias e de carácter urgente, entre as quais
o fecho das escolas a 16 de Março. A 18 de Março, através do
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, foi
declarado por 15 dias o de estado de emergência, com
fundamento na verificação de uma situação de calamidade
pública, o qual foi renovado por mais 2 vezes.
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São múltiplos os efeitos desta situação, quer em termos
sociais, quer económicos. Em termos de saúde, por exemplo,
verificou-se que há menos pessoas a procurar as urgências
dos hospitais portugueses desde o início do surto de covid-19
- com a procura a atingir mínimos históricos depois de ter sido
determinado o estado de emergência. Os dados são do portal
do SNS, que regista o número diário de episódios de urgência
nos hospitais, e mostram que, na semana de 16 a 22 de Março,
o número de pessoas a recorrer às urgências foi de 49.634 menos 69.801 utentes, quando comparado com a terceira
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semana de Março de 2019. Teme-se o efeito a médio prazo
dos tratamentos adiados.
Para monitorizar o efeito económico, o INE passou a publicar
no seu portal um Destaque - COVID-19 de acompanhamento
do impacto da pandemia nas empresas. Para ajudar as
empresas a C.I.P. (Confederação Empresarial de Portugal)
tem disponível no seu portal uma página com informação útil
relativa ás medidas económico-financeiras encetadas pelo
Governo relativas ao COVID – 19.

PROJECÇÕES MACROECONÓMICAS
Segundo o Eurostat, Portugal apresentou em 2019 um superavit
orçamental de 0,2% do PIB e uma dívida pública de 117,7%, sendo
o 3º pais da EU mais endividado.
Para 2020, as perspectivas para a economia portuguesa eram de
crescimento, todavia deterioraram-se abrupta e significativamente
com a pandemia COVID-19 e estão rodeadas de grande incerteza.
O FMI prevê uma diminuição real do PIB da economia portuguesa
de -8,0% em 2020 (revisão em baixa em 9,6 p.p. face às previsões
de Outubro) e um crescimento de 5,0% em 2021, e uma taxa de
desemprego de 13,9% e 8,7% respectivamente. Já a CE nas suas
previsões de Primavera, apresenta previsões em baixa um pouco
mais optimistas.

Indicador

2019

2020 P

2021 P

PIB (%)

2,2%

-6,8%

5,8%

Inflação (%)

0,3%

-0,2%

1,2%

Tx. Desemprego (%)

6,5%

9,7%

7,4%

Dívida Pública (%PIB)

117,7%

131,6%

124,4%

Défice Público (% PIB)

0,2%

-6,5%

-1,8%

Fonte: Previsões Económicas de Primavera da Comissão Europeia - Maio 2020

CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR
LEGISLATIVA
Despacho n.º 3219/2020 (11/03/2020) – Determinada o reforço
imediato de stocks de medicamentos no SNS para COVID-19,
pela aquisição imediata, por todas as unidades do SNS dos
medicamentos listados para reforçar os respectivos stocks em
20%, relativamente ao consumo anual registado em 2019. A lista
inclui, entre outros, analgésicos, antibióticos, antipiréticos, antiretrovirais ou corticosteróides.
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 (13 de Março) - Estabelece medidas
excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica
do novo Coronavírus - COVID 19.
Regulamento de Execução (EU) 2020/402 – Resolução da
Comissão Europeia que sujeita a exportação de determinados
produtos à apresentação de uma autorização de exportação.
Decreto-lei n.º 10-E/2020 - cria um regime excepcional de
autorização de despesa para resposta à pandemia da doença
COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10A/2020.
Lei do Orçamento do Estado para 2020 - Lei n.º 2/2020, de 31
de Março, que aprova o orçamento do Estado para 2020, e a Lei
n.º 3/2020: Grandes Opções do Plano para 2020.

Despacho n.º 4699/2020 - Determina que a percentagem de
lucro na comercialização, por grosso e a retalho, de dispositivos
médicos e de equipamentos de protecção individual identificados
no anexo ao Decreto-Lei n.º 14-E/2020.

REGULAMENTAR
Medicamentos Comparticipados - Lista dos novos
medicamentos comparticipados com início de comercialização a
1 de Março e a 1 de Abril, fornecida pelo INFARMED.
Lista de grupos homogéneos e preços de referência 2ºT
2020 - Actualização da lista dos grupos homogéneos e dos
preços de referência unitários na Deliberação N.º 28/CD/2020 do
INFARMED.
Circular Informativa n.º 002 - O INFARMED I.P publicou
orientações para a gestão responsável de Medicamentos no
actual contexto de Pandemia COVID-19.
Lista de Notificação Prévia - nova actualização decidida por
despacho do Presidente do Conselho Directivo, no dia 23 de
Março de 2020.
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Circular Informativa N.º 074/CD/100.20.200 - INFARMED I.P.
deu nota de um conjunto de recomendações necessárias à
salvaguarda da integridade das cadeias de fornecimento,
atendendo a que no contexto da Covid-19 poderá existir um
aumento na oferta de produtos que poderão ser falsificados.
Comissão emite orientações para atenuar perturbações dos
ensaios clínicos na EU - O objectivo é atenuar a perturbação
da investigação clínica na Europa e, por conseguinte, os efeitos
negativos da pandemia, sem comprometer a qualidade e a
segurança.
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Cedência de medicação de dispensa exclusiva hospitalar
(Operação Luz Verde) - Despacho n.º 4270-C/2020 da Ministra
da Saúde dispõe medidas de carácter excepcional e temporário
de fornecimento de medicamentos dispensados por farmácia
hospitalar em regime de ambulatório. Complementado pela
norma conjunta DGS/INFARMED n.º03/2020. A deslocação de
doentes ao hospital apenas para dispensa de medicamentos é
um risco a evitar, sendo possível uma articulação farmacêutica
que assegure, com proximidade e segurança, a dispensa destes
medicamentos.
INFARMED, I.P. disponibiliza na sua página electrónica uma
área dedicada à COVID-19.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
ADDRESSING CHALLENGES IN ACCESS TO ONCOLOGY MEDICINES – A
OCDE divulgou o relatório, elaborado com o apoio da Comissão
Europeia, que analisa o estado actual do acesso a
medicamentos oncológicos nos países da OCDE e da UE e
explora as políticas e práticas adoptadas pelos países para

enfrentar uma série de desafios específicos a esses
medicamentos.
ESTATÍSTICAS DA SAÚDE – 2018 – O INE publicou os dados
estatísticos sobre saúde relativos a Portugal em 2018.

DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Foi em Março que a comunicação social portuguesa direccionou,
definitivamente, a atenção para o novo coronavírus SARS-CoV2, causador da doença Covid-19. Para esse facto contribui o
facto de Portugal registar os primeiros casos positivos de
coronavírus em território nacional. Neste contexto, o primeiroministro apelou à população para que reforce as medidas de
prevenção para conter os riscos de contaminação, salientando
que é importante ter a consciência dos riscos e evitar
alarmismos. Em simultâneo, António Costa garantia que o
Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem “capacidade de resposta”
através da reorganização dos seus serviços para uma eventual
“grande expansão” do surto em Portugal.
O surto acabou por ser caracterizado como uma pandemia pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), classificando-o como “a
maior crise sanitária global do nosso tempo”. O Centro Europeu
de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) acabou por
recomendar aos países medidas para mitigar o impacto da
pandemia de Covid-19 como o encerramento de escolas, o
teletrabalho e cordões sanitários em áreas residenciais com
transmissão comunitária.
Portugal seguiu as recomendações da ECDC, medidas
anunciadas por António Costa numa comunicação ao país. Face
ao aumento do número de novos casos, o país acabou por

decretar o estado de emergência no dia 18 de Março, situação
que vigorará até à meia-noite do dia 2 de Maio.
Neste contexto, o Governo anunciou a criação de um regime
excepcional de prescrição electrónica de medicamentos para
salvaguardar a continuidade do acesso aos medicamentos com
prescrição médica, especialmente pelos doentes crónicos.
Durante este período, a Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica (Apifarma) tranquilizava os portugueses sobre a
disponibilidade de fármacos, assegurando que “Portugal possui
uma cadeia de produção de medicamentos e distribuição de
medicamentos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
operacional”.
Destaque ainda para divulgação de um estudo que indica que
Portugal pode ter registado 4.000 mortes em excesso o que
levou a Ordem dos Médicos a solicitar a retoma da actividade
não-Covid nos hospitais, “para que os restantes doentes não
continuem a ser descurados”.
Nota final para a notícia, ainda de Março, da decisão do
Ministério da Saúde afastar o Conselho de Administração dos
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Para além
do presidente Henrique Martins, foram afastados Artur Mimoso e
João Martins. Marta Temido justificou a alteração com a
cessação de mandato.
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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

