
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

REDUÇÃO DA DESPESA DE MEDICAMENTOS NO AMBULATÓRIO 
É SUPERIOR AO HOSPITALAR 

 
 
O mercado de medicamentos (ambulatório) registou vendas de 222,7 milhões de euros 
no mês de Abril, uma quebra de -10,3% relativamente a Abril de 2011, segundo os 
dados da Health Market Research - hmR. Esta quebra verifica-se também no consumo, 
com -0,9% de embalagens vendidas face ao período homólogo. 
 
A previsão da hmR para o mercado de medicamentos (ambulatório) em Maio aponta 
para 246,1M€, com nova quebra de -9,8% no mercado de medicamentos em valor. 
Por outro lado, segundo dados do CEFAR, a despesa do SNS com medicamentos 
vendidos nas Farmácias em Abril foi de 91,2M€, o que corresponde a uma quebra de    
-8,9% face ao período homólogo. No acumulado de Janeiro a Abril, a despesa do SNS 
com medicamentos no ambulatório cai -4,2%. 
 
Em Abril, os Utentes também tiveram uma redução da sua despesa com 
medicamentos vendidos nas farmácias de -10,2% em comparação com o mês 
homólogo e no acumulado de Janeiro a Abril, os encargos para os Utentes já tiveram 
uma quebra de -5,9%. 
Para Maio, as projecções do CEFAR para a despesa do SNS com medicamentos 
(ambulatório) situam-se em 99,3M€ (IC95%), representando uma quebra de -11,7% 
face ao mês homólogo. 
 
Ao invés, a despesa do SNS com medicamentos nos hospitais entre Janeiro e Março de 
2012, segundo os Relatórios CHNM do INFARMED disponíveis, apresenta uma quebra 
de -2,4%, muito inferior ao esforço que tem vindo a ser despendido no ambulatório 
com vista ao contributo para a poupança pública com medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Fontes: 
 
hmR – dados do mercado ambulatório de medicamentos (exclui produtos do Protocolo Diabetes) 
CEFAR – análise da despesa do SNS com medicamentos no ambulatório (exclui produtos do Protocolo 
Diabetes) 
INFARMED – análise da despesa hospitalar do SNS com medicamentos 
 
A Health Market Research (hmR) é uma empresa do Grupo ANF, criada em 2009 e especializada em 
estudos de mercado e consultadoria para a indústria farmacêutica e sector da saúde em geral em 
Portugal. 
 
O Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR) é uma Contract Research Organization (CRO) do 
Grupo ANF que presta consultoria de suporte à tomada de decisão em Estudos de Farmacoeconomia & 
Economia da Saúde, Mercado de Medicamentos, Económico-Financeiros, Farmacoepidemiologia, 
Avaliação de Resultados em Saúde e Estatística Aplicada à Saúde. 
 
Alguns destes produtos e serviços são disponibilizados conjuntamente pela parceria CEFAR/hmR. 
 

 
 
 
 

Informações adicionais: João Seabra 

LPM Comunicação 

Tel .  21 850 81 10 /  969 845 026  

j oaoseabra@lpmcom.pt  

Ed.  L isboa Or i ente ,  Av.  In f ante  D.  Henr i que,  333 H -  Esc r i tó r io  49,  1800 -282 L is boa 

www. lpmcom.pt  

mailto:joaoseabra@lpmcom.pt
http://www.lpmcom.pt/

