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MERCADO DE MEDICAMENTOS
MERCADO AMBULATÓRIO:
MERCADO TOTAL FARMÁCIAS (PVA) – YTD 2021
Mercado Ambulatório (PVA)

Dez.21

V.H. (%)

YTD 2021

V.H. (%)

M. Valor (M€)

185,0

12,8%

2.182,5

4,4%

M. Volume (M. Emb.)

22,0

12,9%

264,2

1,7%

Preço médio unitário (€)
M. Comparticipado (M€)

8,42

-0,1%

8,26

2,7%

150,7

11,0%

1.771,5

4,8%

Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA

De acordo com os dados da IQVIA, o mês de Dezembro de 2021 foi mais um mês de crescimento de mercado em termos homólogos, quer em
valor (+12,8%), quer em volume (+12,9%), à semelhança dos meses anteriores.
Assim no total do ano de 2021, o mercado ambulatório (a PVA) registou variações positivas em valor e volume face ao ano de 2020. Com vendas
num total de 2.182,5 M€, resultado da dispensa de 264,2 milhões de embalagens, o ano salda-se por um aumento em valor de 92,3 M€, i.e., +
4,4% e um aumento em volume de 4,3 milhões de embalagens, i.e., +1,7%.
O preço médio unitário situou-se nos 8,26€, a que corresponde um aumento homólogo de 2,7%.
O mercado comparticipado acompanhou a dinâmica do mercado total, representando 81,1% do total de valor de vendas de medicamentos.
O crescimento em valor do mercado ficou a dever-se essencialmente ao segmento de marcas, com um peso no crescimento de 50%, já o
crescimento do mercado em volume deveu-se fundamentalmente ao segmento dos medicamentos genéricos, com um peso no crescimento de
62,6%.
Em termos de classes terapêuticas, o Top 5 em valor representa 23,8% do mercado, e incluem os medicamentos usados no tratamento das
doenças crónicas mais comuns. A ocupar o 1º lugar está a classe dos Anticoagulantes orais, com uma quota em de 6,3%, seguida dos
antidiabéticos inibidores da DPP-IV orais com 5,6%, e em terceiro lugar os antidiabéticos orais inibidores da SGLT2 com 4,2% de quota.
A classe que mais cresceu em valor absoluto, em 2021, foi a dos Antidiabéticos orais inibidores da SGLT2, já a classe que mais contraiu em valor
foi a das vacinas antibacterianas, reduzindo em 17,2 M€.

Top 3 V.H. - Valor (ATC3)

Abs. (M€)

(%)

27,0

41,9%

AGONISTAS DA GLP-1

17,0

48,0%

INIB DIRECTOS FACTOR XA

16,30

13,5%

Abs. (MU)

(%)

A-DIABETIC OR-INIB SGLT2

0,82

41,7%

REG COLESTEROL

0,80

6,2%

ANTI-DEPRESSORES

0,65

5,9%

A-DIABETIC OR-INIB SGLT2

Top 3 V.H. Volume (ATC3)

Fonte: IQVIA; Análise APIFARMA
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MERCADO GENÉRICO E CONCORRENCIAL – YTD 2021 (DEZ.)
V.H. (%)

Volume

Valor

unitário

M. Concorrencial

1,6%

1,2%

M. Genérico

5,1%

2,3%

Valor

Volume
unitário

M. Concorrencial

45,6%

73,4%

M. Genérico

20,8%

40,1%

Quota no M. Total (%)

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

O mercado dos medicamentos com a classificação formal de genéricos (MG), vendidos na farmácia, registou, em Dezembro de 2021, um
aumento homólogo de 9% do valor de vendas e de 10,1% no número de embalagens dispensadas, com vendas de 36,3 M€ e 7,19 milhões de
embalagens. Esta dinâmica de crescimento verifica-se desde o mês de Abril.
Assim, no total do corrente ano, as vendas totalizam 452,3 M€ (a PVA), em resultado da dispensa de 89,5 milhões de embalagens, o que
representa uma variação homóloga de 5,1% e 2,8% (2,3% se volume unitário) respectivamente. O preço médio unitário (a PVA) foi de 5,05 €,
com uma V.H. de + 2,1%.
O mercado concorrencial, i.e., mercado com concorrência de MG, totalizou, no ano de 2021, 993,8 M€, a que corresponde uma quota de
mercado em valor de 45,6%, que sobe para os 73,4% em termos de volume unitário. Este mercado regista, no acumulado do ano, crescimentos
de 1,6% em valor e 1,2% em volume unitário. Os MG têm neste segmento de mercado uma quota de volume unitário de 54,7%.
No ano de 2021, 6 novas DCIs passaram ater competição de genéricos e a fazer parte do mercado generificado. Destas destacam-se as
combinações fixas para a Hipertensão: Amlodipina + Lisinopril e Amlopidina + Telmisartan.

MERCADO OTC (PVP) – YTD 2021 (DEZ)
Top 5 ATC
Anti-Inflamatórios e AntiReumáticos
Tratamento e cuidado de
pernas pesadas

Quota Valor V.H.(%)
13,1%

7,1%

8,6%

11,3%

Analgésicos e Antipiréticos

8,1%

8,5%

Laxantes

7,4%

8,4%

Antigripais

5,1%

-9,5%

↑
↑
↑
↑
↓

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

De acordo com os dados do hMR, o mercado OTC, no canal ambulatório, totalizou, no do ano de 2021, vendas de 393 M€ (valores a PVP),
resultado da venda de 43,5 milhões de embalagens, apresentando assim uma dinâmica de recuperação face ao ano de 2020, com crescimento
de 5,9% em valor e 1,4% em volume.
O PVP médio unitário no mercado OTC, em 2021, foi de 9,04 euros, a que equivale um aumento de 4,5% face ao preço unitário médio de 2020.
Este segmento de mercado, de acordo com os dados do hMR, tem uma quota no mercado ambulatório total em valor de 12,7%, e de 16.1% em
volume.
As 3 principais classes terapêuticas, em valor, estão relacionadas com a gestão da dor, Anti-inflamatórios e Analgésicos, e tratamento das pernas.
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ENCARGOS DO SNS COM MEDICAMENTOS:
ENCARGOS NO AMBULATÓRIO – MAT 2021 (NOV)
Os dados do Cefar mostram que em Novembro os encargos do SNS
com medicamentos dispensados no ambulatório registaram, um
crescimento homólogo de 11,5%, resultado do aumento da utilização
em 9,5%.
No YTD 2021, os encargos do SNS com medicamentos, no canal
farmácia, totalizam 1.301,5 M€, +4,6% em termos homólogos,
equivalente a mais 57,1 M€, tendo sido dispensadas 152,8 milhões
de embalagens, correspondendo a um aumento de 3,4%, ou seja,
mais 5 milhões de embalagens.
O PVP médio unitário no acumulado do ano é de 13,03 euros, o que
representa um aumento de 0,5% face a igual período de 2020.
A classe terapêutica com maior peso no crescimento do mercado em
valor é a dos Antidiabéticos (sem insulinas), com uma quota de
21,8% e um crescimento de +11,5%.
A taxa média de comparticipação foi de 65,3%, mais 0,2 p.p. que em
igual período de 2020.
O encargo médio por embalagem foi de 8,52 €. Já o encargo médio
por receita médica foi de 15,95 €, +2,4% que em igual período de
2020.

Encargos SNS YTD 2021

Valor

1.301,5 M€

V.H.(% ) = +4,6%

Volume

152,8 milhões Emb.

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

Fonte: INFARMED e CEFAR

ENCARGOS NO HOSPITAL – MAT 2021 (NOV)
De acordo com a monitorização do INFARMED, os encargos com
medicamentos hospitalares em Novembro continuaram a registar
crescimento homólogo em valor, +18,9%.
No acumulado de 2021, os gastos hospitalares com medicamentos
somam 1.447,4 M€, com uma variação homóloga de +11%, ou seja,
mais 143,9 M€. Já a utilização em unidades CHNM regista 237,4
milhões de unidades, a que corresponde um aumento homólogo de
5,8%, ou seja, mais 13,1 milhões de unidades.
As classes terapêuticas com maior peso no crescimento do mercado
são a dos medicamentos Oncológicos, com uma quota de 32,6%, e
uma V.H. +12,6%, seguida dos medicamentos para o VIH
representando 12,4% do total da despesa, com uma V.H. +4,0%.

Encargos SNS YTD 2021

Por outro lado verifica-se que a despesa com medicamentos Órfãos,
no acumulado de 2021, aumentou 3,4% e representa 13,1% do total.

Valor

1.447,4 M€

V.H.(%) = +11%

Volume

237,4 milhões unidades

V.H.(%) = +5,8%

No caso dos medicamentos cujas DCIs já têm Biossimilares no
mercado, cerca de 9 moléculas, verifica-se que a quota em unidades
é de aumentou 20,3 p.p. para atingir os 74,7%.
A análise por área de prestação mostra que 83% dos gastos se
referem ao ambulatório Hospitalar. O Internamento, Cirurgia e
Urgência representam apenas 13%.
De ressalvar que em 2021 o número de entidades hospitalares
publicas aumentou, com a inclusão do Hospital de Vila-Franca de
Xira.
Fonte: INFARMED
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DÍVIDA DAS ENTIDADES PÚBLICAS À INDUSTRIA FARMACÊUTICA – MAT 2021
A dívida total das entidades públicas à Industria Farmacêutica,
monitorizada pela APIFARMA junto das suas associadas, atingiu
em Novembro de 2021, os 1.021,9 milhões de euros.
Corresponde a um aumento de +33,7 M€, ou seja, +3,4%, em
relação ao mês anterior. Em termos homólogos aumentou
+19,6%, ou seja, mais +167,1 M€.
A dívida vencida acompanhou a dinâmica da dívida total,
aumentando para os 684,5 milhões de euros, +5% face a Outubro,
ou seja, mais 32,5 milhões de euros, representando agora 67% do
valor total.
Com excepção de Agosto, onde ocorreram pagamentos
extraordinários, nos restantes meses a divida total tem sempre
crescido, a uma média mensal de 47 M€.
A dívida às empresas de meios de diagnóstico in vitro (DiV)
representa 12% do valor total de dívida.
O prazo médio de recebimento subiu para os 272 dias,
continuando acima do prazo definido pela Directiva.

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

ACTIVIDADE REGULAMENTAR E ASSISTENCIAL
ACTIVIDADE REGULAMENTAR – FINANCIAMENTO PÚBLICO DE INOVAÇÃO – YTD 2021
# DCIs com decisão:

30 (inclui 1 indeferimento)
+10 que em 2020
Tempo médio de decisão (n=23):

17,6 meses
+1 mês que em 2020

Glossário: Medicamentos inovadores, são medicamento sujeitos a receita médica (MSRM), com novas Substancias activas (novas DCIs), que obtiveram pela 1º vez Autorização de Introdução no Mercado (AIM), considerandose a 1º indicação; NIs - Novas indicações (NI) ou formas farmacêuticas (NF) de medicamentos inovadores; Decisões - abrangem deferimentos e indeferimentos. Tempo de decisão - tempo que medeia entre a data de pedido de
financiamento (ou de AIM para as DCIs de empresas não associadas) e a data de decisão publicada pelo INFARMED, sendo descontadas as paragens de relógio sempre que a informação está disponível;

Fonte: APIFARMA e INFARMED

Em 2021, de acordo com os dados do INFARMED, foram decididos em termos de financiamento público, 30 processos de novas moléculas, o
que corresponde a mais 10 que no ano de 2020.
A área terapêutica com maior número de novas moléculas aprovadas é a Oncologia, seguida da Fibrose quística e das Doenças raras. Das
decisões positivas, 34% correspondem a medicamentos órfãos.
O tempo médio de decisão foi de 17,6 meses, o que corresponde a mais um mês que o tempo médio de decisão em 2020.
Em termos de novas indicações de medicamentos inovadores, foram despachados, em 2021, 27 processos, incluindo 6 indeferimentos, o que
corresponde a mais 7 processos que no ano de 2020.
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Em 2021, até Novembro, a actividade assistencial registou
níveis acima dos observados no ano de 2020, e no caso das
consultas hospitalares já próximo dos valores prépandemia, i.e., do ano de 2019.
No caso das consultas presenciais nos centros de saúde,
apesar de uma recuperação face ao mesmo período de
2020, com a realização de mais 1,55 milhões de consultas,
a verdade é que no acumulado a Novembro de 2021 o total
de consultas é inferior em 5,7 milhões de consultas face ao
mesmo período de 2019. Ou seja, os números mostram que
não foi ainda possível recuperar a actividade assistencial
perdida em 2020 face a 2019.
Em sentido contrário estão as actividades de Telemedicina,
no caso dos cuidados hospitalares, e das consultas
médicas não presenciai, nos CSP, que registaram
aumentos sucessivos em 2020 e em 2021.

Fonte: Portal da Transparência, ACSS

CONJUNTURA MACROECONÓMICA E POLÍTICA
INDICADORES MACRO ECONÓMICOS:
INFLAÇÃO

PIB

DESEMPREGO

Fonte: INE

Inflação: Os dados do INE mostram que em
2021, o Índice de Preços no Consumidor
(IPC) registou uma variação média anual de
1,3%, sucedendo a uma variação nula
registada no conjunto do ano de 2020. A
aceleração do IPC verificou-se na maioria
das categorias, reflectindo, directa ou
indirectamente, os aumentos dos preços dos
bens energéticos.
Em Dezembro de 2021, o IPC registou uma
variação homóloga de 2,7%, taxa superior
em 0,1 p.p. à observada em Novembro.

PIB: No conjunto do ano 2021, o PIB
registou um crescimento de 4,9% em
volume, após a diminuição histórica de 8,4%
em 2020, na sequência dos efeitos
marcadamente adversos da pandemia
COVID-19 na actividade económica. A
procura interna apresentou um contributo
positivo expressivo, verificando-se uma
recuperação do consumo privado e do
Investimento. O contributo da procura
externa líquida foi bastante menos negativo
em 2021, tendo-se registado crescimentos
significativos das importações e das
exportações de bens e de serviços.

Desemprego: De acordo com o INE, no 3º
trimestre de 2021, a taxa de desemprego foi
de 6,1%, inferior em 0,6 pontos percentuais
relativamente ao trimestre anterior.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO SNS

-1.100,1, sem
transf. de capital

Fontes: DGO, ACSS;

De acordo com a execução orçamental da DGO, de Dezembro de 2021, o SNS totalizou uma despesa de 12.386.8 M€, representando um crescimento
homólogo de +7,0%, equivalente a mais 812,6 milhões de euros que em 2020. As rubricas que mais contribuíram para este crescimento foi a despesa
com pessoal, seguida da despesa com Meios complementares de diagnóstico e terapêutica, apesar de todas as rubricas, com excepção das PPP,
terem registados crescimentos homólogos.
Apesar do aumento da despesa, aliada ao aumento muito inferior das transferências do OE, que se ficaram por 1,2%, o saldo final do SNS situou-se
em -20,2 milhões de euros, resultado de dotações de capitais realizadas no final do ano no valor total de 1.080 M€, que permitiram a diminuição do
passivo do SNS. Caso contrário o saldo final teria sido de 1.100,1 M€, uma detioração em 735,3 M€ face a 2020. Os pagamentos em atraso aos
fornecedores externos diminuíram em Dezembro em 561 M€, ficando pelos 107,2 milhões de euros.

CONJUNTURA LEGISLATIVA E REGULAMENTAR
LEGISLATIVA
Lei n.º 99/2021 – Contribuições extraordinárias – Publicada a 31
de Dezembro de 2021 a lei que aplica para o ano de 2022 as
contribuições especiais sobre a indústria farmacêutica e dos
fornecedores da indústria de dispositivos médicos do Serviço
Nacional de Saúde.
Portaria n.º 3/2022 - Comparticipação de medicamentos –
publicada a 3 de Janeiro, autoriza a comparticipação, a título
excepcional, dos medicamentos destinados ao tratamento da
hiperfenilalaninemia (HFA) em doentes com fenilcetonúria (PKU) e
em doentes com deficiência em tetrahidrobiopterina (BH4).
Portaria n.º 280/2021 - Revisão anual de preços dos
medicamentos - A Portaria publicada estabelece a manutenção, no
ano de 2022, dos países de referência estabelecidos para o ano de
2021, no que respeita a autorização dos preços dos novos
medicamentos, bem como para a revisão anual de preços dos
medicamentos do mercado hospitalar e ambulatório. Desta Portaria
resulta um mecanismo de travão para medicamentos
comercializados em ambulatório e quanto aos medicamentos
genéricos, o projecto mantêm a suspensão da revisão de preços dos
medicamentos genéricos comercializados em mercado ambulatório
e em mercado hospitalar, salvo se o preço máximo do medicamento

genérico for superior ao preço máximo do medicamento de
referência, resultante da revisão anual de preços de 2022, situação
em que procede à revisão.
Regulamento HTA – Publicado o Regulamento (UE) 2021/2282 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à avaliação das
tecnologias da saúde. Dá o enquadramento legal para a cooperação
dos Estados-membros em matéria de avaliação de tecnologias de
saúde (HTA, sigla em inglês) e entra em vigor em Janeiro 2022.
Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos – Entra em vigor em
Janeiro de 2021, bem como um novo sistema europeu para troca de
informação sobre estes testes para medicamentos experimentais,
visando harmonizar as regras comunitárias, i.e., harmonizando os
processos de apresentação, avaliação e supervisão de ensaios
clínicos na EU. Trata-se de um ponto de entrada único para
promotores e reguladores de ensaios clínicos para a submissão e
avaliação de dados de ensaios clínicos, que inclui uma base de
dados pública pesquisável para profissionais de saúde, pacientes e
o público em geral.
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REGULAMENTAR
Medicamentos Comparticipados - Lista dos novos medicamentos
comparticipados com início de comercialização a 1 de Janeiro,
fornecida pelo INFARMED.

Deliberação N.º 109/CD/2021 - aprova o sistema de preços de
referência unitários para a lista dos Grupos Homogéneos a vigorar
no 1º trimestre de 2022.

ESTUDOS E PUBLICAÇÕES
HEALTH AT A GLANCE 2021 - A OCDE divulgou a edição de 2021 da
publicação. De acordo com a mesma, a pandemia de Covid-19
gerou enormes custos humanos, sociais e económicos e revelou as
fragilidades subjacentes de muitos sistemas de saúde para resistir
a choques. A pandemia ceifou milhões de vidas, com muitas outras
sofrendo problemas de saúde como consequência directa ou
indirecta do vírus. A pandemia colocou imensa pressão sobre os
serviços de saúde que muitas vezes já estavam sobrecarregados. A
pandemia também mostrou que o gasto efectivo em saúde é um
investimento, não um custo a ser contido: sistemas de saúde mais
fortes e resilientes protegem populações e economias.

só em 2019, as infecções bacterianas resistentes a antibióticos
mataram mais de um milhão e duzentas mil pessoas. Mais do que a
SIDA ou a malária.
EVERY DAY COUNTS - Este relatório é uma continuação do relatório
“Cada Dia Conta” de 2020, realizado pela consultora Vintura para a
EFPIA.. O relatório inicial debruçou-se sobre as causas de atrasos
no acesso do doente a novos tratamentos contra o cancro em toda
a Europa. Esta nova edição concentra-se na análise das etapas
finais da Autorização de Introdução no Mercado: o processo
administrativo entre o parecer finaldo Comité dos Medicamentos
para Uso Humano (CHMP) e a decisão final da Comissão Europeia
(CE).

ANTIMICROBIAL RESISTANCE - A Revista The Lancet divulgou o estudo
“Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a
systematic analysis” que estima 10 milhões de mortos em 30 anos
por resistência a antibióticos. A análise publicada revela ainda que,

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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