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MERCADO E ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS 
 

 MERCADO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com os dados da IQVIA, o mercado ambulatório 
(a PVA) registou, no mês de Setembro, vendas de 173 M€, 
resultado da dispensa de 21,2 milhões de embalagens. 
Comparando com o período homólogo, representa um 
aumento de 1% em valor mas uma redução em -2,8% em 
volume. 

No acumulado de 2020, o mercado totaliza vendas de 
1.565,2 M€, crescimento de +2,1% que em igual período de 
2019, com a dispensa de 196,5 milhões de embalagens, 
menos -0,3% que em 2019. O preço médio unitário situa-se 
nos 7,97€, um aumento homólogo de 2,4%. 

O mercado comparticipado em 2020 (a Setembro) 
representa 80,4% do valor do mercado total, e regista um 
crescimento homólogo de 3,0% em valor e de 1,0% 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 2,6%. Este 
aumento é impulsionado sobretudo pelo crescimento do 
segmento dos genéricos. 

O Top 10 de vendas, em valor, no YTD 2020, é preenchido 
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 47%, 
resultado do crescimento do volume em 51,8%.  

Outra classe terapêutica com crescimento expressivo em 
valor é a classe dos antidiabéticos agonistas da GPL-1, que 
ocupando a 17ª posição, regista um crescimento de 25,1% 
resultado do aumento do número de embalagens 

dispensado de +35,2%. 

Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA 
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO OTC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCARGOS SNS NO AMBULATÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YTD 2020 

(Set.)

Valor M€ 282,1

Tx.V.H. % -2,8%

Volume M. 32,8

Tx.V.H. % -5,9%

% 12,9%

€ 8,59

Quota no M. 

Ambulatório (valor)

PVP médio unitário

MERCADO OTC 
VALOR (PVP)

Mercado 

Ambulatório 

de OTC

Fonte: INFARMED e CEFAR 

A monitorização do INFARMED mostra que os encargos do 
SNS com medicamentos dispensados no ambulatório 
registaram, em Agosto, um decréscimo de -4,3%, resultado da 
dispensa de -5,4% das embalagens que em Agosto de 2019.  

No YTD 2020, os encargos do SNS com medicamentos, no 
canal farmácia, totalizam 902,7 M€, +3,3% em termos 
homólogos, equivalente a +28,4 M€, tendo sido dispensadas 
107 milhões de embalagens, correspondendo a uma redução 
de -2,3%, ou seja, menos 2,5 milhões de embalagens. A classe 
terapêutica com maior peso no crescimento do mercado em 
valor é a dos Antidiabéticos (sem insulinas), com uma quota 
de 20,3%. 

O PVP médio unitário no acumulado do ano é de 12,91 euros, 
o que representa um aumento de 3,5% face a igual período de 
2019. 

A taxa média de comparticipação foi de 65,4%, mais 1,0 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 15,57 €, +9,1% que em igual 
período de 2019.   

De acordo com os dados do hMR, o mercado OTC, 
no canal de dispensa ambulatório, totalizou, no 
acumulado a Setembro de 2020, vendas de 282,1 M€ 
(valores a PVP), resultado da venda de 32,8 milhões 
de embalagens, apresentando assim uma dinâmica 
homóloga de redução de –2,8% em valor e de -5,9% 
em volume. 

O mercado OTC representa, no YTD 2020, 12,9% 
das vendas, a PVP, de todo o canal ambulatório nas 
farmácias, e 16,8% do volume. 

As 3 principais classes terapêuticas, em valor, estão 
relacionadas com a gestão da dor, Anti-inflamatórios 
e Analgésicos, e tratamento das pernas.  

 

 

Fonte: hMR, Análise APIFARMA; V.H. calculadas 
considerando os valores de cada período. 

O mercado dos medicamentos com a classificação formal de 
genéricos vendidos na farmácia registou, em Setembro, um 
aumento de 1,5% do valor de vendas face a Setembro de 2019, 
apesar da redução em -1,5% do número de embalagens 
dispensadas, com vendas de 35,5 M€ e 7,09 milhões de 
embalagens.  

No acumulado do corrente ano, as vendas totalizam 323,7 M€, em 
resultado da dispensa de 67,8 milhões de embalagens, o que 
representa uma variação homóloga de 3,7% e 3,6% 
respectivamente. O PVA unitário médio é de 4,92 €, V.H. de + 0,1%. 

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, 739 M€, a que corresponde uma quota de 
mercado em valor de 47,2%, que sobe para os 73,2% em termos de 
volume unitário.  

Este mercado regista, no acumulado do ano, crescimentos de 2,6% 
em valor e 2,5% em volume. 

Os MG neste mercado tem uma quota de volume unitário de 54,3%. 

Fonte: IQVIA, Análise APIFARMA; V.H. calculadas considerando os valores reais de 

cada período. 

YTD (Set.) 2020

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

Anti-Reumáticos
12,7% -1,1% ↓

Tratamento e cuidado 

de pernas pesadas
8,2% 11,1% ↑

Analgésicos e 

Antipiréticos
7,7% 7,9% ↑

Laxantes 7,0% 3,2% ↑
Antigripais 5,9% -5,9% ↓
Inflamação Garganta 4,9% -9,7% ↓
Expectorantes 4,5% -21,2% ↓
 Cicatrizantes e 

Hemostáticos
3,9% 1,6% ↑

Anti Alérgicos 

Respiratórios
3,6% -1,3% ↓

Descongestionante 

nasal
3,3% -5,3% ↓
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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, diminuiu em Setembro de 2020, para os 
761,1 milhões de euros. 

Esta redução, de -49,3 M€, i.e., -6,1%, em relação ao mês 
anterior, resultou da realização de factoring sem recurso 
por parte de algumas empresas e da execução do Acordo 
Governo-APIFARMA 2020. 

A dívida vencida acompanhou a dinâmica da dívida total, 
reduzindo para os 477,3 milhões de euros, -9,5% face a 
Agosto, ou seja, menos 50,1 milhões de euros, 
representando agora 63% do valor total. 

A dívida às empresas de meios de diagnóstico in vitro (DiV) 
representa 10% do valor total de dívida.  

O prazo médio de recebimento reduziu para os 237 dias, 
mas continuando acima do prazo definido pela Directiva. 

De acordo com a monitorização do INFARMED, os encargos com 
medicamentos hospitalares em Agosto continuaram a registar 
crescimento homólogo em valor, em cerca de +1%, apesar da 
redução do volume de unidades dispensadas de -9,3%.  

Desta forma, e no acumulado a Agosto de 2020, os gastos 
hospitalares somam 907,1 M€, com uma variação homóloga de 
+2,0%, ou seja, mais 18 M€. Já a utilização em unidades CHNM, 
regista uma redução homóloga de -7,1%, tendo sido dispensadas 
156,9 milhões de unidades.  

As classes terapêuticas com maior peso no crescimento do 
mercado são a dos medicamentos Oncológicos, com uma quota 
de 32,2%, e uma V.H. +9,8%, seguida dos medicamentos para o 
VIH representando 13,6% do total da despesa, com uma V.H. 
+1,6%. 

Por outro lado verifica-se que a despesa com medicamentos 
Órfãos, no acumulado de 2020, representa 14,6% do total.  

No caso dos medicamentos cujas DCIs já têm Biossimilares no 
mercado, cerca de 9 moléculas, verifica-se que a quota em 
unidades é de 61,8%. 

A análise por área de prestação mostra que 84% dos gastos se 
referem ao ambulatório Hospitalar. O Internamento, Cirurgia e 
Urgência representam apenas 12%. 

 

 

Fonte: INFARMED  
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CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA 
 

INFLAÇÃO  

 
 

 

 

 

 

 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS  

De acordo com a execução orçamental da DGO, de Agosto de 
2020, o SNS totalizou uma despesa de 7.096,6 M€, representando 
um crescimento homólogo de +6,1%, equivalente a mais 407,8 M€.  

Apesar do aumento da despesa, o saldo final do SNS situou-se em 
166,3 milhões de euros, representando um aumento de 401,9 M€ 
face ao período homólogo, o que traduz um aumento de 12,5% da 
receita, superior em 6,5 p.p. ao da despesa. O aumento da receita 
resulta essencialmente do aumento das transferências do OE. 

Os números da despesa reflectem o aumento das despesas nas 
principais rubricas: a de pessoal, que teve uma variação em 7,4%, 
e a dos fornecimentos externos (PPP, MCTD e Medicamentos). 
Destaca-se, 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 (97,9 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 287,3 M€, mais 65,2 M€ que no mês anterior.  

 

 

 

 
 

CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR 

LEGISLATIVA

Regras sobre congressos corporativos – Despacho n.º 8998-
C/2020, 2.ª série, de 18 de Setembro, que fixa a interpretação 
dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos 

corporativos, nos termos e para os efeitos da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de Setembro. 

 
 
 

Fontes: DGO, ACSS; 

Fonte: INE 

O INE registou uma taxa de variação homóloga do IPC em Setembro 
de -0,1%, taxa inferior em 0,1 p.p. à registada no mês anterior.  

Nas classes com contribuições positivas para a variação homóloga 
destacam-se as dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, dos 
Bens e serviços diversos e da Saúde. Nas classes com contribuições 
negativas salientam-se as classes dos Transportes e do Vestuário e 
calçado. 

A taxa de variação média dos últimos doze meses do IPC foi de 0,1%. 

https://dre.pt/application/conteudo/143189715
https://dre.pt/application/conteudo/143189715


     
     

[ 5 / 5 ] 

Nº 67 SETEMBRO 

2020 
 
 
 
 
 
 

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES 
  
RELATÓRIO ANUAL 2019 “ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE NOS 

ESTABELECIMENTOS DO SNS E ENTIDADES CONVENCIONADAS“- Foi 
publicado o relatório que descreve a actividade e resposta em 
cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 
2019. 
 
ESTUDO SOBRE ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DA SAÚDE EM 

PORTUGAL - O Health Cluster Portugal (HCP), com o apoio do 

ISEG e da EY-Parthenon realizaram um estudo onde se defende 
uma reforma urgente no Serviço Nacional de Saúde, 
apresentando 45 medidas para melhorar a organização do sector 
da saúde em Portugal e o seu financiamento. O estudo concluiu 
que deve haver uma convergência entre o sistema público, 
privado e social, de forma a tornar o sector da saúde mais 
eficiente, em termos de recursos humanos e materiais, de 
acesso à saúde mas também em termos de financiamento. 

 
 
 

DESTAQUES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Entramos em Setembro com as notícias do aumento do número 
de casos de Covid-19 em Portugal, facto que a Diretora-Geral da 
Saúde associou às medidas de desconfinamento, sem deixar de 
assegurar o controlo da situação epidemiológica. Contudo, foi da 
Ministra da Saúde que surgiram os alertas: “O mais difícil vem 
ainda aí”. Marta Temido referia-se ao terreno que é preciso 
preparar para os meses que se aproximam, depois de o número 
de mortos e infectados diários por covid-19 ter recuado durante 
o Verão. 

Apesar do anúncio da necessidade de preparação, com o 
aproximar do Outubro, o Governo começou a ser questionado 
relativamente à apresentação de um plano integrado com a 
estratégia a nível nacional para a resposta à covid-19 e as outras 
infecções respiratórias, como a Gripe. O plano Outono/Inverno 
“está a ser ultimado e será conhecido muito em breve”, foi a 
resposta do gabinete da ministra da Saúde. 

Foi também em Setembro que se intensificou o alarme em 
relação à paragem da actividade assistencial programada da 
Saúde. Segundo dados divulgados pela Ordem dos Médicos 
(OM) e pela Associação Portuguesa dos Administradores 
Hospitalares (APAH), as consultas presenciais nos centros de 
saúde caíram 36% no primeiro semestre do ano face a igual 
período de 2019. Também a Europacolon alertou para as 

consequências da paralisação dos rastreios de base 
populacional e dos milhares de diagnósticos de doenças 
oncológicas que ficaram por fazer devido à pandemia de covid-
19. Foram adiadas, desde Março, mais de quatro milhões de 
consultas em centros de saúde, um milhão de consultas das 
várias especialidades médicas e mais de 100 mil cirurgias. 

O Plano Outono/Inverno do Ministério da Saúde acabou por ser 
divulgado, prevendo, entre outras medidas, a criação de uma 
task force para doentes não Covid-19, transformação das áreas 
dedicadas aos doentes Covid-19 em áreas destinadas 
exclusivamente a doentes respiratórios (Covid-19 e Gripe, por 
exemplo) e a existência de unidades livres da infecção 
provocada pelo SARS-CoV-2. Os administradores hospitalares e 
a Ordem dos Médicos ficaram apreensivos com o Plano 
apresentado. 

Nota final para a apresentação de estudo da autoria do ISEG/EY 
que recomenda a criação de um instituto autónomo para explorar 
a gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para as 
declarações do bastonário da Ordem dos Médicos que afirmou 
que Portugal está perante “um furacão” e que será 
“extraordinariamente difícil” lutar contra ele “apenas com o 
Serviço Nacional de Saúde”, referindo-se à luta contra a 
pandemia.

 

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 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2020/09/Relatorio_Anual_Acesso_2019.pdf
https://hcpmeetings.com/wp-content/uploads/2020/09/Organizac%CC%A7a%CC%83o-e-Financiamento-da-Sau%CC%81de-em-PT-Si%CC%81ntese.pdf

