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 ANÁLISE GLOBAL DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS                                  
 FATURADOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO             

Relatório do ano 2019 - CFT da ARSLVT i 

 

Sumário executivo 

A presente análise é referente aos medicamentos prescritos nos diferentes contextos de prescrição e faturados nas 

farmácias comunitárias da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

1. Valores faturados 
 

 No ano de 2019, observou-se um aumento do consumo e da despesa em medicamentos na ARSLVT, sendo o 

PVP de 779.943.822 € (+4,6%, período homólogo), o encargo do SNS de 503.985.889 € (+ 5,5%, período 

homólogo) e o número de embalagens de 60.915.411 (+ 2,2%, período homólogo). O custo médio em PVP por 

embalagem aumentou em cerca de 0,3 € (+ 2,3%, período homólogo). Estes dados refletem não só um maior 

consumo de medicamentos (número de embalagens), como um aumento da utilização de alternativas mais 

onerosas (maior PVP/embalagem) e/ou com maior margem de comparticipação.  

Tabela 1: Análise comparativa das variáveis de faturação (PVP, SNS, nº de embalagens e PVP/embalagens) na ARSLVT, ano 

2019/2018. 

 
 

 Por contexto de prescrição, a maior despesa faturada é, como habitual, referente aos Cuidados de Saúde 

Primários (CSP) (PVP de 340 M€), com um aumento da variação de 4,4% face ao período homólogo. Contudo, 

esta variação foi menor do que as observadas para o Setor Privado (médicos em exercício privado e Hospitais 

privados) e que para o ambulatório dos hospitais do setor público.  

Em termos de encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, o setor que apresenta maior variação em 

valor PVP é o Setor Privado, representando, no ano de 2019, 30% do total da despesa obtida, apenas menos 

13,7% da despesa registada no contexto dos CSP. Os Hospitais Públicos posicionam-se em terceiro lugar no 

que refere ao valor de encargos, estando associados a 20,6% do total da despesa obtida.  

Para os vários contextos de prescrição considerados para análise, a variação referente ao valor SNS superou a 

variação do PVP, traduzindo uma maior utilização de medicamentos com escalões de comparticipação 

superiores (ex. os novos medicamentos anticoagulantes orais e os antidiabéticos). 

 Nos contextos de prescrição considerados, estimam-se os seguintes custos de oportunidade para as 50DCI 

mais onerosas em PVP na ARSLVT: Cuidados de Saúde Primários, 17,7 milhões de euros (M€); Setor Privado, 8 

M€; Hospitais Públicos, cerca de 3M€. 

 No setor CSP, o valor médio de PVP por utilizador de medicamentos faturados, para o período em análise 

(2019) é de 141 €, o que corresponde a uma variação de +2,2% em comparação com o período homólogo. No 

setor Hospitais Públicos, observa-se também um aumento desta variação (+7%), sendo o valor médio de PVP 

por utilizador de 129 €. Uma vez que, para o Setor Privado, não dispomos do denominador (número de 

utilizadores) não foi possível determinar o custo por utilizador neste setor.  

 

 

 

 

Ano 2019 Ano 2018

PVP 779 943 822 €         745 971 665 € 33 972 157 €  4,6%

SNS 503 985 889 €         477 730 545 €         26 255 345 €  5,5%

Nº embal. 60 915 411 59 615 729 1 299 682 2,2%

PVP/embal. 12,8 €                        12,5 € 0,3 €                 2,3%

Valor Total
Diferença Variação %
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2. Medicamentos/produtos faturados em todos os contextos de prescrição 
 

 Da análise dos medicamentos prescritos e faturados na região da ARSLVT observa-se que os que estão 

associados a maior despesa (valor PVP) são, maioritariamente, os utilizados no tratamento da diabetes 

mellitus, os anticoagulantes orais diretos, os antipsicóticos, os antidepressivos, os antiasmáticos e 

broncodilatadores e os antidislipidémicos. 

 Os antidiabéticos não insulínicos, na forma de medicamentos coformulados, particularmente as associações 

de metformina + iDPP4, continuam a liderar em termos de custos. Os análogos da GLP-1 e os inibidores da 

SGLT2 apresentam a maior variação em volume face ao período homólogo. A análise da utilização destes 

antidiabéticos mostra que se mantém a tendência na redução da utilização de gliclazida. Nos setores 

analisados, o volume de utilização do somatório das associações metformina + iDPP4 é superior ao da 

gliclazida. Esta sulfonilureia é a alternativa preferencial de segunda linha no tratamento da diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2). 

 Os anticoagulantes orais diretos, como o rivaroxabano, o apixabano e o edoxabano, mantêm o aumento 

homólogo da despesa mais significativo, de todas as DCI, consolidando a alteração de paradigma no 

tratamento anticoagulante.  

 Os fármacos utilizados no tratamento da dislipidemia mantêm destaque, em termos de utilização, nos vários 

contextos de prescrição. A atorvastatina permanece em primeiro lugar em termos de valor e volume de 

prescrição. Mantém-se a tendência de aumento de prescrição de rosuvastatina (considerada uma alternativa 

menos custo-efetiva na presença de risco cardiovascular elevado e menos ainda, nos casos de risco 

cardiovascular moderado ou baixo) e a diminuição de prescrição da sinvastatina (considerada a alternativa 

mais custo-efetiva entre as estatinas de intensidade baixa a moderada).   

 As associações de glucocorticoides + agonistas adrenérgicos β2, para inalação no âmbito do tratamento da 

asma e da doença pulmonar obstrutiva crónica, mantêm posição relevante entre os medicamentos com maior 

valor de faturação, nos vários contextos de prescrição.  

 Os antipsicóticos atípicos permanecem entre os fármacos mais utilizados, particularmente nos contextos de 

prescrição do Setor Privado e dos Hospitais Públicos. A paliperidona mantém a liderança em valor entre os 

medicamentos faturados em ambulatório nos Hospitais Públicos.   

 A utilização de opioides fracos, como o tramadol e o tapendatol, continua a ser uma tendência no tratamento 

da dor. Os critérios de prescrição destes fármacos devem ser monitorizados e analisados à luz das atuais 

recomendações da OMS para o tratamento escalonado da dor, devendo as prescrições estar enquadradas nas 

indicações relativamente restritas para a prescrição de opioides.   

 Em termos da utilização de novidades terapêuticas, no ano de 2019, nos vários contextos de prescrição, os 

fármacos que se destacam entre os demais, pela sua evolução em volume de prescrições, face ao período 

homólogo, são novamente o febuxostate e a associação sacubitril/valsartan. Registe-se que em 2019 o 

sacubitril/valsartan surge pela primeira vez na lista dos 50 fármacos com maior valor de faturação nos setores 

Privado e Hospitais Públicos.  

O agonista da GLP-1 e os inibidores da SGLT2 mantêm-se entre os fármacos que registaram um maior aumento 

em volume de prescrição em todos os setores analisados (CSP, Privado e Hospitais Públicos).  
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Nota introdutória 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) 

tem realizado a análise da prescrição da sua área de influência desde 2012/2013.  Os diferentes contextos em análise 

são: Cuidados de Saúde Primários, Sector Público; Sector Privado; Hospital, Sector Público; Hospital, Sector Privado; 

Sector Social e Outros. 

A finalidade da publicação dos relatórios pela CFT é constituir um meio de reflexão sobre as práticas de utilização de 

medicamentos na Região de Lisboa e Vale do Tejo, em todos os contextos de prescrição (público e privado). Os 

principais indicadores em análise (volume e valor dos medicamentos faturados) são extraídos do Sistema de 

Informação das ARS (SIARS). 

Com as limitações inerentes à posologia e dimensão de embalagem, o volume (número de embalagens) de 

medicamentos faturados pode ser considerado o marcador de qualidade da prescrição e consequentemente do seu uso 

em contexto de prática clínica. 

O valor, através do Preço de Venda ao Público (PVP) e dos encargos SNS, são os marcadores que conjugados com o 

volume permite outro tipo de análise, nomeadamente, a da utilização de alternativas com melhor custo-efetividade. A 

seleção de comparadores mais custo efetivos foi suportada pela evidência disponível (e.g. Agências de avaliação de 

tecnologias de saúde como o INFARMED, NICE, CADTH, Boletins Terapêuticos da ARSLVT e outras fontes relacionadas). 

O custo de oportunidade correspondeu ao potencial de poupança que advém da substituição de algumas substâncias 

ativas pelos seus comparadores, considerados alternativas mais custo-efetivas. O grau de substituição variou em função 

do grupo farmacoterapêutico analisado, mas foi, em regra conservador, procurando facilitar a sua aplicabilidade à 

prática clínica real.  

Neste relatório, à semelhança dos anteriores, seguiu-se a seguinte estratégia de análise: 

1. Tendência comparativa com o período homólogo anterior 

a. Medicamentos com maior encargo do SNS (valor) 

b. Medicamentos mais prescritos (volume) 

2. Coerência com os boletins terapêuticos da ARSLVT 

Este relatório descreve o consumo de medicamentos em contexto real, embora sem ajuste: à idade e estabilidade das 

unidades funcionais, às caraterísticas sociodemográficas (e.g. idade), morbilidade, número de inscritos por unidade de 

saúde (à exceção do PVP/utente) ou utilização de serviços. No entanto, a magnitude dos elementos em análise poderá, 

potencialmente, minimizar alguns vieses consequentes do não ajustamento a essas caraterísticas. 
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Análise por contexto de prescrição 
 

Na análise referente ao ano de 2019, observa-se que o setor dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) mantém a 

liderança no valor de encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, representando 43,7% do total da despesa 

obtida, com um valor de 340.908.438 € em PVP. O setor Outros Locais Privados foi o segundo com maior impacto na 

faturação (175.718.434 € em PVP), seguido dos Hospitais Públicos (160.978.701 € em PVP) e dos Hospitais Privados 

(58.226.133 € em PVP). 

É de destacar que os Hospitais do Setor Privado foram os que apresentaram maior incremento na variação de valores 

PVP e SNS (+10,2%; cerca de 5,3 M€ em PVP), contudo foi o sector dos CSP, dada a sua maior dimensão, que mais 

contribuiu para o aumento da despesa com medicamentos na ARSLVT em 2019, com uma subida de 14,4 M€ em PVP 

(+4,4%) (Tabela 2). 

 

 
Gráfico 1: Faturação em valor (PVP e SNS) por contexto de prescrição na ARSLVT no ano 2019 e comparação com o ano de 2018 e 

respetiva variação homóloga em PVP.  

 

O setor Hospitais Privados foi o que apresentou maior aumento de volume de embalagens (+7,1%), o correspondente a 

mais 293.094 embalagens face ao período homólogo. 

Os ACeS (CSP) aumentaram em volume 2,2% (+613.018 embalagens) e os Hospitais Públicos em 3,8% (+ 392.466 

embalagens) (Tabela 2). 

 

 
Gráfico 2: Volume de embalagens observado por contexto de prescrição na ARSLVT no ano de 2019 e comparação com o ano de 

2018 e respetiva variação homóloga.  

 

Dado a variação do valor PVP da medicação ter sido superior ao do seu volume (número de embalagens), o custo médio 

em PVP por embalagem aumentou cerca de 0,3 € (+2,3%, período homólogo) na ARSLVT, refletindo a opção por 

medicamentos mais onerosos (Tabela 1).  
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Tabela 2: Variações homólogas referentes a valores de PVP, SNS, EMBAL. e PVP/EMBAL. e respetivos valores diferenciais (PVP, SNS, 

EMBAL.), nos diferentes contextos de prescrição no ano de 2019.  

 
 Var = variação; Dif = diferença 

Cuidados de Saúde Primários 

Principais considerações 

 Os CSP aumentaram a utilização de medicamentos em valor (PVP, SNS e PVP/Embalagem) e em volume 

(Embalagens) (Tabela 2), consequência do aumento em cerca de 2% do número de utilizadores e do aumento 

de 2,2% no valor de PVP por utilizador. O que poderá significar que se prescreveram, não só mais 

medicamentos como também mais onerosos.   

 Os dispositivos médicos representam um custo de cerca de 17,3 M€ (variação homóloga de PVP de +3,6%), 

associado a um consumo de 797,9 mil embalagens (+ 2,2%). Este valor deve-se essencialmente à dispensa de 

lancetas e tiras de leitura de reagente da glicemia capilar e da glicosúria. Neste valor também se inclui a 

prescrição de dispositivos dispensados para situações de incontinência, câmaras expansoras, material para 

ostomia de eliminação e produtos manipulados, embora com menos expressão económica. 

 Os antidiabéticos não insulínicos, sob a forma de coformulação (metformina + iDPP4), predominam em custo 

(PVP) no que respeita aos medicamentos utilizados (Tabela 3). A metformina e a gliclazida permanecem na 

liderança como os antidiabéticos não insulínicos mais utilizados em volume (nº de embalagens), com variações 

homólogas de + 1,8% e de -5,2%, respetivamente (Tabela 4). Observa-se, no entanto, uma tendência mantida 

na diminuição da utilização da gliclazida (ver relatórios anteriores). Segundo as atuais recomendações para a 

terapêutica farmacológica da hiperglicemia na DM2, a gliclazida é considerada a alternativa preferencial de 2ª 

linha, na inexistência de comorbilidades que justifiquem a utilização dos novos fármacos (inibidores da SGLT2 

e agonistas da GLP-1) (Boletim Terapêutico Nº1/2019, CFT da ARSLVT (Ver aqui)). 

Os inibidores da SGLT2, como a canaglifozina e a empagliflozina (também na associação com metformina), e o 

agonista da GLP-1, dulaglutido, foram os antidiabéticos não insulínicos com maior aumento em volume face ao 

período homólogo (Tabela 5).  

 Entre os anticoagulantes orais diretos, o rivaroxabano e o apixabano mantêm o destaque nos medicamentos 

mais faturados, e pelo seu incremento em volume de prescrição (Tabela 3). Contudo, o edoxabano foi o que 

apresentou a maior variação em volume (+114%). 

 Nos antidislipidémicos, a atorvastatina mantem-se a estatina mais prescrita em valor (PVP) e volume. Da 

mesma forma que o observado anteriormente (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018), a rosuvastatina é a 

estatina com maior incremento em volume (+21%) e está associada a maior despesa (PVP) do que a 

sinvastatina, a qual continua a apresentar um decréscimo no número de embalagens prescritas (-7%) (Tabela 

3).  

As coformulações de estatinas com outros antidislipidémicos tiveram um aumento no consumo (PVP e 

volume), sendo que a associação pravastatina + fenofibrato apresenta-se entre os medicamentos mais 

faturados em PVP (Tabela 3). A associação rosuvastatina + ezetimiba destaca-se entre os medicamentos com 

maior aumento de volume (+1640%) (Tabela 5), sem que exista evidência consistente dos benefícios 

cardiovasculares destas associações. 

Estes dados refletem uma divergência às recomendações efetuadas no âmbito da utilização custo-efetiva das 

estatinas na redução do risco cardiovascular (Boletim Terapêutico Nº2 de 2014, CFT da ARSLVT (Ver aqui)). 

Local de Prescrição Var % PVP Var % SNS Var% Embal. Var% PVP/embal. Dif. PVP Dif. SNS Dif. embal.

CSP | Sector Público 4,4% 5,1% 2,2% 2,2% 14 469 929 € 10 856 092 € 613 018

Outros Locais | 

Sector Privado
2,1% 3,2% 0,7% 1,3% 3 591 061 € 3 103 233 € 105 427

Hospital | Sector 

Público
7,2% 8,0% 3,8% 3,3% 10 793 289 € 8 564 688 € 392 466

Hospital | Sector 

Privado
10,2% 11,4% 7,1% 2,8% 5 370 766 € 3 387 824 € 293 094

Entidades do Sector 

Social
5,4% 6,3% 1,3% 4,1% 1 597 401 € 1 403 944 € 25 720

Outros -12,4% -12,5% -10,4% -2,3% -1 850 291 € -1 060 435 € -130 043

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3163/BT_Terap_utica_da_hiperglicemia_na_Diabetes_Tipo_2_03-2019.pdf
https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/1402/Boletim_n_2_estatinas_junho_2014.pdf
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 As terapêuticas que associam glucocorticoides e agonistas adrenérgicos β2 de longa duração, na forma 

inalatória, utilizados no tratamento da asma e doença pulmonar obstrutiva crónica, mantêm um 

posicionamento relevante no que respeita ao PVP entre os medicamentos mais faturados em ambulatório 

(Tabela 3). 

 Nos últimos anos (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018) tem-se observado de modo consistente uma 

tendência para o aumento da utilização de opioides fracos no tratamento da dor. A associação tramadol + 

paracetamol mantém a liderança em termos de volume de prescrição, comparativamente a qualquer anti-

inflamatório, tendo apresentado uma variação homóloga de +13,9% (Tabela 4). O tapentadol é o analgésico 

com maior valor de faturação em PVP, tendo o seu volume de prescrição aumentado em 27%.  

 O febuxostate inibidor da xantina oxidase aprovado para o tratamento da hiperuricemia crónica em doentes 

com deposição de uratos, começou a ser prescrito em 2018 e de imediato, destacou-se pelo número 

considerável de prescrições (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018). No ano de 2019, o febuxostate 

mantém-se na lista dos fármacos que apresentam maior aumento em volume. É de realçar, como referido no 

Resumo de Características do Medicamento (RCM), que o tratamento com febuxostate deve ser evitado em 

doentes com doença cardiovascular grave (história de enfarte de miocárdio, angina instável ou acidente 

vascular cerebral). Em Fevereiro de 2019 a FDA reportou um aumento da mortalidade cardiovascular (doença 

cardíaca isquémica ou insuficiência cardíaca congestiva) em doentes com gota e história prévia de eventos 

cardiovasculares em doentes a fazer febuxostate (Ver aqui). O febuxostate deve ser reservado para doentes 

em que houve falência ou reações adversas cutâneas graves ao alopurinol.  

 O inibidor da neprilisina e do recetor da angiotensina, sacubitril/valsartan, permanece na lista dos fármacos 

com maior crescimento em volume (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018). Esta associação é uma opção 

terapêutica no tratamento da insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda (FEVE≤35%), como 

alternativa aos IECA/ARAs, em doentes que se mantêm sintomáticos em classe NYHA ≥II, apesar de terapêutica 

otimizada nas doses máximas toleradas de IECA/ARA, Bloq-B e diuréticos se indicados, após pelo menos 3-6 

meses de tratamento.  

O tratamento com sacubitril/valsartan deve ser iniciado por médicos com experiência no tratamento de 

insuficiência cardíaca grave e os doentes devem ser seguidos em programas estruturados de seguimento de 

doentes com insuficiência cardíaca com interligação entre cuidados primários e secundários (Ver aqui). 

 No grupo dos inibidores da bomba de protões, apesar do omeprazol apresentar praticamente o dobro do 

volume de prescrição registado comparativamente ao do esomeprazol, este último apresenta um valor PVP 

superior. Acresce que o esomeprazol apresenta um aumento do volume em 10%, e o omeprazol uma descida 

de -1%, resultando em diferenças orçamentais consideráveis entre estes dois fármacos equivalentes em 

termos de efetividade (Tabela 3) (Ver aqui). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-increased-risk-death-gout-medicine-uloric-febuxostat
https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Sacubitril%20+%20Valsartan
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/2518/Boletim_IBP_Jan2016.pdf
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Tabela 3: Extrato do TOP 50 da distribuição em valor (PVP) dos medicamentos por DCI e dispositivos médicos faturados em 

ambulatório, relativo ao acumulado do ano 2019, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários.  

 

 Considerando os produtos de saúde mais faturados (TOP 50), no que respeita à distribuição em valor (PVP) 

durante o ano de 2019, estima-se que os custos de oportunidade sejam cerca de 17,7 M€, um valor 

correspondente a 10% do valor do PVP para as 50 DCI mais onerosas (ver considerações metodológicas – pág 

18).  

Tabela 4: TOP 30 da distribuição em volume (nº embalagens) dos medicamentos faturados em ambulatório, por DCI, relativo ao 

acumulado do ano de 2019, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários.  

 

DCI PVP SNS Nº embal. PVP SNS Nº embal.

Dispositivos médicos 17 372 934 €     15 828 558 €     797 907 3,6% 3,7% 2,2%

Metformina + Vildagliptina 12 675 998 €     11 596 387 €     271 446 -1,0% -1,0% 2,3%

Metformina + Sitagliptina 12 199 700 €     11 150 585 €     267 078 4,7% 4,7% 4,7%

Rivaroxabano 10 512 281 €     7 916 961 €        133 811 16,1% 15,7% 16,8%

Apixabano 9 538 939 €        7 275 849 €        127 193 28,2% 27,9% 28,1%

Atorvastatina 5 821 147 €        1 752 241 €        973 583 4,1% 10,1% 10,3%

Dabigatrano etexilato 5 254 487 €        3 966 674 €        70 123 -2,4% -2,8% -2,3%

Dapagliflozina 4 238 412 €        3 864 887 €        94 136 22,2% 22,2% 22,2%

Insulina glargina 4 151 990 €        4 151 119 €        76 827 12,7% 12,7% 13,5%

Rosuvastatina 4 045 209 €        943 288 €            236 860 -10,8% -19,9% 20,7%

Sitagliptina 3 704 746 €        3 401 104 €        106 227 -2,7% -2,7% 0,2%

Linagliptina 3 519 113 €        3 245 169 €        72 713 12,6% 12,6% 12,6%

Sinvastatina 3 509 841 €        999 770 €            649 775 -9,0% -7,0% -7,1%

Budesonida + Formoterol 3 483 255 €        2 547 683 €        80 262 12,9% 12,8% 16,7%

Fluticasona + Salmeterol 3 364 272 €        2 495 594 €        82 451 -6,5% -6,8% -2,6%

Dutasterida + Tansulosina 3 185 343 €        1 330 763 €        100 076 8,6% 8,0% 14,4%

Esomeprazol 3 132 890 €        1 462 326 €        237 656 8,6% 6,8% 9,7%

Metformina 3 129 424 €        2 180 816 €        856 732 0,9% 2,2% 1,8%

Tapentadol 3 026 801 €        2 593 464 €        96 558 28,9% 29,9% 26,7%

Omeprazol 2 786 087 €        898 817 €            460 256 -2,8% -2,9% -1,4%

Pitavastatina 2 748 434 €        1 148 146 €        131 789 2,8% 2,5% 3,1%

Pravastatina + Fenofibrato 2 694 406 €        1 103 426 €        126 005 3,5% 3,4% 3,4%

Perindopril + Indapamida 2 655 273 €        1 467 732 €        281 112 2,3% 5,5% 5,3%

Metformina + 

Dapagliflozina

2 638 140 €        2 401 868 €        56 829 81,0% 80,8% 81,0%

Edoxabano 2 620 064 €        1 973 543 €        40 690 113,6% 113,6% 113,6%

Empagliflozina 2 601 833 €        2 373 556 €        55 335 116,2% 116,3% 116,1%

Escitalopram 2 410 425 €        752 585 €            189 841 5,5% 13,7% 9,7%

Perindopril + Amlodipina 2 286 679 €        1 159 576 €        180 167 3,9% 7,7% 17,9%

Bisoprolol 2 286 480 €        1 094 215 €        546 987 4,9% 3,8% 5,9%

Pregabalina 2 270 396 €        1 489 901 €        160 381 -10,8% -19,9% 20,7%

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

Total TOP 50 183,792,126 €

Ano 2019 Variação homóloga do ano 2019

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Variação 

homóloga  

de volume

Atorvastatina 973 583 5,98 €               883 050 6,33 €               10,3%

Metformina 856 732 3,65 €               841 622 3,69 €               1,8%

Dispositivos médicos 797 907 21,77 €            781 073 21,48 €            2,2%

Sinvastatina 649 775 5,40 €               699 344 5,52 €               -7,1%

Ácido acetilsalicílico 547 247 2,59 €               592 918 2,58 €               -7,7%

Bisoprolol 546 987 4,18 €               488 251 4,26 €               12,0%

Paracetamol 477 133 2,64 €               452 492 2,63 €               5,4%

Tramadol + Paracetamol 464 852 4,69 €               408 235 4,39 €               13,9%

Omeprazol 460 256 6,05 €               466 785 6,14 €               -1,4%

Pantoprazol 356 504 5,95 €               340 119 6,06 €               4,8%

Levotiroxina sódica 343 514 3,82 €               326 879 3,85 €               5,1%

Beta-histina 330 677 5,95 €               326 923 5,96 €               1,1%

Indapamida 326 945 4,72 €               339 259 4,69 €               -3,6%

Alprazolam 326 105 4,59 €               327 708 4,59 €               -0,5%

Gliclazida 314 588 5,70 €               331 915 5,81 €               -5,2%

Tansulosina 309 287 5,69 €               297 738 5,73 €               3,9%

Nebivolol 285 404 6,05 €               279 354 6,13 €               2,2%

Clopidogrel 285 084 7,58 €               292 807 7,72 €               -2,6%

Losartan + Hidroclorotiazida 282 713 7,30 €               294 982 7,51 €               -4,2%

Lercanidipina 282 197 7,46 €               254 708 7,60 €               10,8%

Perindopril + Indapamida 281 112 9,45 €               266 863 9,72 €               5,3%

Perindopril 280 155 7,70 €               267 191 7,92 €               4,9%

Metformina + Vildagliptina 271 446 46,70 €            265 419 48,24 €            2,3%

Metformina + Sitagliptina 267 078 45,68 €            254 988 45,68 €            4,7%

Amlodipina 241 915 5,46 €               230 887 5,59 €               4,8%

Zolpidem 238 201 3,15 €               232 354 3,14 €               2,5%

Esomeprazol 237 656 13,18 €            216 630 13,31 €            9,7%

Rosuvastatina 236 860 17,08 €            196 276 23,11 €            20,7%

Irbesartan + Hidroclorotiazida 229 813 6,81 €               242 740 6,95 €               -5,3%

Furosemida 229 733 4,28 €               229 973 4,38 €               -0,1%

Ano 2019 Ano 2018
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Tabela 5: Listagem dos DCI que registaram maior aumento em volume, no contexto dos CSP, na ARSLVT
(1)

, no ano de 2019. 

 

(1)
 Critérios definidos pela CFT da ARSLVT – É considerável o aumento da utilização em volume quando:

 

- aumento ≥ 1000 embalagens dispensadas com concomitante variação de volume > a 100%, face ao período homólogo. 

- ≥ 1000 embalagens dispensadas se não utilizado no período homólogo. 
 

Cuidados de Saúde Primários - ACeS  

PVP por Utilizador 

No ano de 2019 observa-se um valor médio de PVP por utilizador de medicamentos faturados de 141€, o que 

corresponde a uma variação de + 2,2% em comparação com o período homólogo. Consistentemente com o observado 

no último relatório apresentado (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018), continua a observar-se um aumento da 

despesa (valor PVP) em medicamentos por utilizador.  

Face aos dados reportados no relatório anterior, não se verificam diferenças no que respeita aos ACeS com maior e 

menor valor da relação PVP/utilizador. Os ACeS Lezíria e Médio Tejo mantêm os valores mais elevados para este 

indicador e os ACeS Lisboa Norte e Lisboa Central continuam a apresentar os valores mais baixos do mesmo. Em termos 

de variação, o ACeS Lezíria foi o que apresentou a maior subida (+4,3%) e o ACeS Estuário do Tejo é o que apresenta a 

menor. 

 
  * UTILIZADOR MC: utentes inscritos e que utilizaram os serviços clínicos do ACeS. 

Gráfico 3: Valor PVP por utilizador nos ACeS da ARSLVT no ano de 2019 e variação em relação ao período homólogo. 

 

 

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Variação de 

volume

Furoato de fluticasona + Brometo de umeclidínio + Vilanterol 1 415 63,4 €               

Empagliflozina + Metformina 1 777 47,0 €               

Rosuvastatina + Ezetimiba 20 292 37,1 €               1 166 43,4 €               1640,3%

Amlodipina + Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida 10 007 34,9 €               879 34,4 €               1038,5%

Losartan + Amlodipina 3 123 24,6 €               331 25,6 €               843,5%

Canagliflozina 11 404 53,1 €               1 765 48,1 €               546,1%

Amlodipina + Atorvastatina 3 056 12,1 €               571 11,6 €               435,2%

Febuxostate 7 093 26,6 €               1 327 33,9 €               434,5%

Ramipril + Amlodipina 3 611 7,7 €                  676 7,8 €                  434,2%

Sacubitril + Valsartan 12 354 101,2 €            3 372 100,3 €            266,4%

Dulaglutido 20 321 56,5 €               6 005 58,4 €               238,4%

Tafluprost + Timolol 1 571 25,7 €               501 26,8 €               213,6%

Bisoprolol + Perindopril 9 675 9,6 €                  3 840 10,3 €               152,0%

Lidocaína 2 120 42,2 €               898 67,8 €               136,1%

Empagliflozina 55 335 47,0 €               25 602 47,0 €               116,1%

Calcifediol 12 436 4,5 €                  5 785 4,7 €                  115,0%

Edoxabano 40 690 64,4 €               19 049 64,4 €               113,6%

Ano 2019 Ano 2018
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Análise de Indicadores 

Os indicadores em seguida referidos, são “flutuantes”, isto é, incluem sempre os registos dos últimos doze meses. 

Desta forma, poderão ser analisados em qualquer altura do ano sem que isso afete a sua validade. 

A sua interpretação foi realizada de acordo com os intervalos e critérios definidos pela ACSS. Como referido na nota 

introdutória procedeu-se às análises do consumo de medicamentos em contexto real sem ajuste: à idade e estabilidade 

das unidades funcionais, às características sociodemográficas (e.g. idade), à morbilidade, ao número de inscritos por 

unidade de saúde (à exceção do PVP/utente) ou à utilização de serviços.  

Em termos globais, na análise dos vários indicadores por UF (USF e UCSP), optou-se por analisar apenas os dados 

reportados para utentes com médico de família.  

 

1. Hipertensão Arterial 

 

No ano de 2019, em todos os ACeS, o custo da terapêutica do doente com HTA controlada apresenta-se com valores 

médios compreendidos entre os 50 e os 100 €, dentro do intervalo esperado. Contudo, para o indicador “proporção de 

hipertensos controlados com idade inferior a 65 anos”, nenhum ACeS apresenta valores dentro do intervalo esperado 

(67 a 100%). Apenas cinco ACeS, Oeste Norte, Oeste Sul, Médio Tejo, Lezíria e Almada/Seixal conseguem atingir 

proporções no “intervalo aceitável”.  

Na ARSLVT, comparativamente aos dados reportados no relatório anterior (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018), 

o custo por doente hipertenso controlado sobe para 89€ (valor anterior 87 €). No que respeita à proporção de 

hipertensos controlados com idade inferior a 65 anos o valor aumentou de 42% para 46% (Gráfico 4), apesar da 

melhoria contínua, esta percentagem é inferior aos valores definidos como aceitáveis (≥ 50% - critérios ACSS). 

 

 

 
Gráfico 4: Proporção hipertensos < 65 anos, com Pressão Arterial < 150/90 e Custo com Terapêutica do doente com HTA controlada 

nos ACeS da ARSLVT. 

Da análise dos registos efetuados pelas UF, apenas algumas USF reportaram valores dentro dos intervalos esperados 

para os indicadores ”proporção de hipertensos controlados com idade inferior a 65 anos” e “custo com terapêutica do 

doente com HTA controlada”. Mesmo entre as UCSP com melhores registos, nenhuma apresenta valores esperados 

para os dois indicadores em simultâneo (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

Intervalo esperado Intervalo aceitável

Proporção hipertensos < 65 A, com PA < 150/90 67 - 100% 50 - 100%

Custo c/ Terapêut. do doente c/ HTA controlada 50 - 100€ 50 - 105€
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Tabela 6: UCSP e USF que apresentam os melhores registos referentes ao indicador “Proporção Hipertensos < 65 A com PA < 

150/90” e respetivo “Custo com terapêutica do doente com HTA controlada”, no ano 2019.  

 

Tabela 7: UCSP e USF que apresentam os piores registos referente ao indicador “Proporção Hipertensos < 65 A com PA < 150/90” e 

respetivo “Custo com terapêutica do doente com HTA controlada”, no ano 2019.  

 

 

2. Diabetes 

 

No âmbito da DM, verifica-se que apenas os ACeS Lisboa Central e Almada/Seixal apresentam valores dentro do 

intervalo aceitável para os dois indicadores referentes à DM (“Proporção DM com última Hgb A1c ≤ 8%” e “Custo com 

Terapêutica do doente com DM controlado”) (Gráfico 5).  

Em termos globais, na ARSLVT a proporção de doentes com DM com última Hgb A1c ≤ 8% encontra-se no valor 

aceitável de 56 %, associado a um custo médio por doente controlado de 350 €, um valor acima do esperado.  

 

 
 

 

Gráfico 5: Proporção DM com última HG A1c ≤8% e Custo com Terapêutica do doente com DM controlado nos ACeS da ARSLVT. 

Na análise dos registos efetuados pelas UF, verifica-se que entre as UCSP e as USF que apresentaram melhores registos 

para o indicador “Proporção DM com última Hgb A1c ≤ 8%”, apenas duas apresentaram custos de tratamento por 

doente controlado dentro dos valores esperados, o que permite demonstrar que é possível manter os doentes 

controlados a um custo que defenda a sustentabilidade do SNS (Tabela 8).  

UF ACeS
Proporção hipertensos < 65 A, 

com PA < 150/90

Custo c/ terapêut. do doente c/ 

HTA controlada

UCSP Mação ACeS Médio Tejo 63% 79 €                                             

UCSP Constância ACeS Médio Tejo 60% 112 €                                           

UCSP Sardoal ACeS Médio Tejo 54% 106 €                                           

USF Andreas ACeS Oeste Sul 86% 78 €                                             

USF Tornada ACeS Oeste Norte 85% 79 €                                             

USF Pedro e Inês ACeS Oeste Norte 84% 83 €                                             

3 USF COM MELHOR REGISTO

3 UCSP COM MELHOR REGISTO

UF ACeS
Proporção hipertensos < 65 A, 

com PA < 150/90

Custo c/ terapêut. do doente c/ 

HTA controlada

UCSP Sacavém ACeS Loures/Odivelas 2% 52 €                                             

UCSP Sobral de Monte Agraço ACeS Oeste Sul 3% 84 €                                             

UCSP Agualva ACeS Sintra 10% 86 €                                             

USF Areeiro ACeS Lisboa Centra l 7% 15 €                                             

USF Santa Cruz ACeS Oeste Sul 23% 104 €                                           

USF Castanheira do Ribatejo ACeS Estuário do Tejo 26% 87 €                                             

3 UCSP COM PIOR REGISTO

3 USF COM PIOR REGISTO

Intervalo esperado Intervalo aceitável

Proporção DM c/ última Hgb A1c <= 8% 60 - 100% 50 - 100%

Custo c/ Terapêut. Do doente c/ DM controlada 120 - 300€ 120 - 320€
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Tabela 8: UCSP e USF que apresentam os melhores registos referentes ao indicador “Proporção DM com última HbA1c ≤ 8%” e 

respetivo “Custo com terapêutica do doente com DM controlada”, no ano 2019.  

 
 

Tabela 9: UCSP e USF que apresentam os piores registos referentes ao indicador “Proporção DM com última HbA1c ≤ 8%” e 

respetivo “Custo com terapêutica do doente com DM controlada”, no ano 2019.  

 

Setor Privado 

Principais considerações 

 Este setor engloba os hospitais, consultórios e clínicas em exercício privado.  

 Trata-se do segundo maior setor no que refere ao valor de encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, 

representado 30% do total da despesa obtida. 

 No contexto de prescrição, o setor Outros Locais/Setor Privado apresenta um aumento em valor (PVP, SNS e 

PVP/Embalagem) e em volume (Embalagens), em relação ao período homólogo. No período anteriormente 

analisado (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018), este foi o único sector que apresentou uma diminuição 

no valor de encargos com os medicamentos faturados na ARSLVT.  

 No setor hospitais privados continua a verificar-se um aumento de PVP, SNS, PVP/embalagem e de volume de 

embalagens. De todos os setores apresentados, é o que apresenta maior aumento percentual nos vários itens 

analisados (Tabela 2, Gráficos 1 e 2).  

 Os novos anticoagulantes orais diretos continuam a manter a liderança no que respeita aos fármacos com 

maior valor de prescrição (PVP). O rivaroxabano e o apixabano ocupam os dois primeiros lugares na lista de 

medicamentos mais faturados em ambulatório e mantêm um incremento no valor e volume em relação ao 

período homólogo. O dabigatrano etexilato, continuando a tendência verificada no ano anterior (Relatório ARS 

janeiro a dezembro de 2018), apresenta uma diminuição quer no valor quer no volume de prescrição (Tabela 

10).  

 Os dispositivos médicos representam um valor que ultrapassa os 5,1 M€ (variação homóloga PVP de +12,5%). 

A maior parte deste valor é referente a dispositivos para o controlo da diabetes, como tiras de reagente da 

glicémia capilar e da glicosúria e lancetas. Neste grupo também se inclui o valor referente à prescrição de 

câmaras expansoras, material para ostomias de eliminação, para ostomias respiratórias e manipulados.  

 A amoxicilina + ácido clavulânico apresenta-se como o fármaco com maior volume de prescrição e posiciona-se 

no quarto lugar em valor PVP. Ainda no contexto da antibioticoterapia, a azitromicina mantém o quarto lugar 

em volume de prescrição, com uma variação de + 2,3%, face ao período homólogo e encontra-se entre as 50 

DCI mais faturadas em valor (Tabelas 10 e 11). O posicionamento destes dois antibióticos, entre os 

medicamentos com maior valor e volume de prescrição, coloca a questão da sua sobreutilização e de uma 

UF ACeS
Proporção DM c/ última HbA1c 

&lt;= 8,0%

Custo c/ terapêut. do doente c/ 

DM controlada

UCSP Entroncamento ACeS Médio Tejo 74% 410 €                                           

UCSP Mação ACeS Médio Tejo 67% 243 €                                           

UCSP Arruda dos Vinhos ACeS Estuário do Tejo 65% 442 €                                           

USF D. Jordão ACeS Oeste Sul 84% 403 €                                           

USF Andreas ACeS Oeste Sul 81% 250 €                                           

USF Tornada ACeS Oeste Norte 81% 345 €                                           

3 UCSP COM MELHOR REGISTO

3 USF COM MELHOR REGISTO

UF ACeS
Proporção DM c/ última HbA1c 

&lt;= 8,0%

Custo c/ terapêut. do doente c/ 

DM controlada

UCSP Alverca do Ribatejo ACeS Estuário do Tejo 1% 85 €                                             

UCSP Caneças e Famões ACeS Loures/Odivelas 10% 386 €                                           

UCSP Montijo Rural ACeS Arco Ribeirinho 17% 508 €                                           

USF Areeiro ACeS Lisboa Centra l 15% 58 €                                             

USF São João do Estoril ACeS Cascais 27% 344 €                                           

USF do Mosteiro ACeS Loures/Odivelas 30% 336 €                                           

3 UCSP COM PIOR REGISTO

3 USF COM PIOR REGISTO
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aplicação indevida em infeções não bacterianas, fomentando a problemática da emergência das resistências 

microbianas.  

 Os antidiabéticos não insulínicos sob a forma de medicamentos coformulados (metformina + iDPP4) mantêm 

relevância em termos de custos (PVP).  

A metformina é o antidiabético não insulínico mais utilizado em volume (nº de embalagens), seguido da 

associação metformina + sitagliptina (+ 3,5%), da gliclazida (- 5%) e da metformina + vildagliptina (-0,9%). 

Observa-se que a diminuição da prescrição da gliclazida, como verificado em 2018, mantém-se. O seu volume 

de prescrição continua inferior ao da associação metformina + sitagliptina, embora, de acordo com as 

recomendações para a terapêutica farmacológica da hiperglicemia na DM2 (Boletim Terapêutico Nº1/2019, 

CFT da ARSLVT), a gliclazida seja a alternativa preferencial de 2ª linha e a associação metformina + sitagliptina 

é considerada uma abordagem terapêutica de 3ª linha. Considera-se que a associação de um iDPP4, como a 

sitagliptina, não apresenta vantagem cardiovascular. Assim, os dados apresentados parecem mostrar, mais 

uma vez, uma divergência às recomendações efetuadas (Boletim Terapêutico Nº1/2019, CFT da ARSLVT (Ver 

aqui)).  

Os agonistas da GLP-1, como o dulaglutido, e o inibidor da SGLT2, canaglifozina, são os antidiabéticos não 

insulínicos com maior aumento em volume face ao período homólogo (Tabela 12). 

É de recordar de que a utilização dos agonistas da GLP-1 e dos inibidores da SGLT2 está recomendada na 

presença de comorbilidades que fundamentem a sua utilização, pelo que se estima que sejam necessárias em 

apenas 20% dos doentes com DM2.  

 No âmbito do tratamento da dislipidemia, a atorvastatina mantem a liderança em termos de volume, tendo 

apresentado uma variação homóloga de + 5,6% (Tabela 11). Contrariamente, a utilização de sinvastatina 

continua a diminuir em volume (variação homóloga de volume de -9,7%), não estando contemplada, pela 

primeira vez, na lista dos 20 fármacos mais prescritos. Contudo, a associação sinvastatina + ezetimiba 

mantém-se entre os medicamentos mais faturados em PVP (Tabela 10), apesar de apresentar uma diminuição 

(-10%) do volume de prescrição. Este facto deve-se ao elevado custo desta associação.  

A rosuvastatina mantém a liderança entre os medicamentos mais faturados em PVP, com uma variação 

homóloga de +4,4% em volume (Tabela 10). A pitavastatina também se encontra entre os fármacos mais 

faturados em PVP, com uma variação de volume de + 2,8%.  

Pretende-se destacar a evidência do aumento expressivo da utilização de coformulações de estatinas com 

outros antidislipidémicos, como o ezetimiba. As associações atorvastatina + ezetimiba e sinvastatina + 

ezetimiba encontram-se na lista dos medicamentos mais faturados em valor PVP e a associação rosuvastatina 

+ ezetimiba, dada a sua introdução recente no mercado, posiciona-se entre os medicamentos que registaram 

um maior aumento em volume, tendo apresentado um acréscimo de 1174%, face ao período homólogo.  

Face ao exposto, considera-se que a utilização destes fármacos não seguem, em grande parte, as 

recomendações propostas - Boletim Terapêutico Nº2 de 2014 (Ver aqui), no âmbito da utilização das estatinas 

com melhor relação custo-efetividade na redução do risco cardiovascular aterosclerótico. 

 No âmbito do tratamento da asma e doença pulmonar obstrutiva crónica, observa-se que as associações de 

glucocorticoides e agonistas adrenérgicos β2 de longa duração, na forma inalatória, mantêm um 

posicionamento relevante entre os medicamentos mais faturados em PVP em relação a 2018. 

 Os fármacos utilizados para diversas condições do SNC, como os antipsicóticos, continuam a apresentar um 

aumento das variações homólogas em PVP e volume, o que os mantém numa posição relevante na prescrição 

realizada neste setor (Tabelas 10 e 11)  

 A utilização de febuxostate continua a apresentar um aumento da sua utilização em volume (+ 201%). A 

prescrição deste fármaco deve ser reservada a doentes com hiperuricemia crónica e deposição de uratos que 

não respondam ou não tolerem o alopurinol. Ademais, é mantido o alerta emitido pela FDA pelo risco 

acrescido de morte cardiovascular em doentes com hiperuricemia crónica e história prévia de eventos 

cardiovasculares (Ver aqui), contemplado no RCM como advertência e precaução especial de utilização.  

 O fármaco sacubitril/valsartan, o inibidor da neprilisina e do recetor da angiotensina, surge pela primeira vez 

na lista dos 50 fármacos que apresentaram maior valor PVP de faturação, tendo apresentado um aumento de 

PVP de +124% e de volume de +114%. Recorde-se que em análises anteriores (Relatório ARS janeiro a 

dezembro de 2018), realçamos que este fármaco se encontrava na lista dos fármacos com maior aumento de 

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3163/BT_Terap_utica_da_hiperglicemia_na_Diabetes_Tipo_2_03-2019.pdf
https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3163/BT_Terap_utica_da_hiperglicemia_na_Diabetes_Tipo_2_03-2019.pdf
https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/1402/Boletim_n_2_estatinas_junho_2014.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-increased-risk-death-gout-medicine-uloric-febuxostat
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volume, sendo expetável que em análises posteriores ganhasse impacto relevante nos valores de faturação de 

medicamentos dispensados em ambulatório, o que agora se constata.  

É assim necessário reforçar que o sacubitril/valsartan deve ser considerado como opção terapêutica no 

tratamento da insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda (FEVE≤35%), como alternativa aos 

IECA/ARAs, em doentes que se mantêm sintomáticos em classe NYHA ≥II, apesar de terapêutica otimizada nas 

doses máximas toleradas de IECA/ARA, Bloq-β e diuréticos se indicados, após pelo menos 3-6 meses de 

tratamento. Acresce-se que o tratamento com sacubitril/valsartan deve ser iniciado por médicos com 

experiência no tratamento de insuficiência cardíaca grave e os doentes devem ser seguidos em programas 

estruturados de seguimento de doentes com insuficiência cardíaca com interligação entre cuidados primários 

e secundários (Ver aqui). 

 No grupo dos inibidores da bomba de protões, o omeprazol apresenta uma diminuição do volume de -3,5%, 

contrariamente ao esomeprazol, que aumentou o seu volume de prescrição em +9,7%, com um PVP de 

2 808 707 €, mais do dobro do valor do omeprazol. Com base nestes dados, considera-se a existência de 

diferenças orçamentais consideráveis entre dois fármacos que apresentam equivalência em termos de 

efetividade (Ver aqui). 

Tabela 10: Excerto do TOP 50 da distribuição em valor (PVP) dos medicamentos faturados em ambulatório, por DCI, relativo ao 

acumulado do ano de 2019, no contexto do Setor Privado. 

 

 Considerando os medicamentos mais faturados (TOP 50), no que respeita à distribuição em valor (PVP) 

durante o ano de 2019, estima-se que os custos de oportunidade sejam cerca de 8 M€, um valor 

correspondente a 8% do valor do PVP total das 50 DCI analisadas mais onerosos (ver considerações 

metodológicas – pág 18).  

 

 

 

 

 

 

DCI PVP SNS Nº embal. PVP SNS Nº embal.

Rivaroxabano 6.991.267 €       5.029.771 €       89.204 8,7% 8,5% 9,2%

Apixabano 5.171.234 €       3.778.064 €       69.061 21,8% 21,8% 21,6%

Dispositivos médicos 5.101.707 €       4.270.116 €       235.043 12,5% 13,3% 5,3%

Amoxicilina + Ácido clavulânico 3.755.920 €       1.956.497 €       539.196 -0,3% -5,5% 1,0%

Metformina + Sitagliptina 3.445.503 €       3.121.763 €       75.358 3,5% 3,5% 3,5%

Rivastigmina 3.355.024 €       1.694.938 €       75.389 3,6% 4,5% 9,3%

Metformina + Vildagliptina 3.279.794 €       2.975.044 €       69.764 -3,7% -3,8% -0,9%

Rosuvastatina 3.174.113 €       533.941 €           153.156 -17,0% -32,5% 4,4%

Budesonida + Formoterol 3.103.041 €       2.184.978 €       71.318 5,4% 5,5% 8,5%

Dabigatrano etexilato 3.029.391 €       2.184.244 €       40.504 -6,2% -6,4% -6,2%

Esomeprazol 2.808.707 €       923.773 €           196.691 8,0% 8,8% 9,7%

Quetiapina 2.588.995 €       1.691.547 €       256.173 0,5% 5,2% 14,1%

Montelucaste 2.537.143 €       1.015.489 €       214.363 4,8% 4,4% 7,1%

Liraglutido 2.536.023 €       2.287.000 €       23.973 24,9% 25,0% 25,0%

Escitalopram 2.491.758 €       569.174 €           154.915 4,4% 11,1% 6,8%

Fluticasona + Salmeterol 2.429.447 €       1.721.033 €       59.771 -6,8% -6,8% -2,9%

Venlafaxina 1.957.829 €       642.614 €           195.205 5,4% 4,5% 6,7%

Furoato de fluticasona + Vilanterol 1.826.851 €       1.279.910 €       39.880 31,9% 31,9% 33,6%

Atorvastatina + Ezetimiba 1.811.121 €       696.191 €           35.816 26,7% 26,6% 26,9%

Memantina 1.750.167 €       673.160 €           97.934 1,7% -0,8% 4,6%

Sinvastatina + Ezetimiba 1.735.505 €       478.827 €           48.328 -26,5% -34,9% -10,0%

Pitavastatina 1.717.169 €       665.135 €           81.619 2,5% 2,4% 2,8%

Paliperidona 1.708.992 €       1.520.329 €       13.914 -14,7% -14,5% 3,5%

Edoxabano 1.684.601 €       1.212.729 €       26.144 73,9% 73,7% 73,5%

Ibuprofeno 1.582.909 €       447.658 €           395.615 7,7% 6,0% 6,9%

Atorvastatina 1.556.154 €       363.445 €           224.175 0,3% 6,8% 5,6%

Azitromicina 1.543.458 €       883.476 €           297.108 2,2% 2,0% 2,3%

Metotrexato 1.541.864 €       1.492.065 €       43.328 16,8% 16,4% -31,5%

Pregabalina 1.502.718 €       862.682 €           102.859 2,6% 11,9% 8,9%

Bilastina 1.492.930 €       567.839 €           194.096 23,4% 23,2% 23,6%

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

Total TOP 50 104.350.324 € 

Ano 2019 Variação homóloga do ano 2019

https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Sacubitril%20+%20Valsartan
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/2518/Boletim_IBP_Jan2016.pdf
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Tabela 11: TOP 30 da distribuição em volume (nº embalagens) dos medicamentos faturados em ambulatório, por DCI, relativo ao 

acumulado do ano de 2019, no contexto do Setor Privado.  

 

Tabela 12: Listagem das DCI que registaram maior aumento da sua utilização em volume, no contexto do Setor Privado, na ARSLVT
(1) 

 

(1)
 Critérios definidos pela CFT da ARSLVT – É considerável o aumento da utilização em volume quando:  

- aumento ≥ 1000 embalagens dispensadas com concomitante variação de volume > a 100%, face ao período homólogo. 

- ≥ 1000 embalagens dispensadas se não utilizado no período homólogo.
 

 

Hospitais Públicos 

Principais considerações 

 Trata-se do terceiro maior setor no que refere ao valor de encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, 

representado 20,6% do total da despesa obtida. 

 Os hospitais públicos do SNS, incluindo as PPP, aumentaram a utilização de medicamentos em valor (PVP, SNS 

e PVP/Embalagem) e em volume (Embalagens) (Tabela 2). Verificou-se um aumento no número de utentes 

utilizadores de medicamentos em cerca de 0,7% e um aumento do PVP/utilizador de 7%. 

 Os dispositivos médicos representam um custo de cerca de 9,7 M€ (variação homóloga de PVP de +14,4%). A 

maior parte deste valor é referente a dispositivos para controlo da diabetes, como agulhas, lancetas, seringas e 

tiras de reagentes para glicémia capilar. Neste grupo também se inclui o material utilizado em ostomia de 

eliminação, as câmaras expansoras e o material utilizado na incontinência. 

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) por 

embalagem

Variação 

hmóloga de 

volume

Amoxicilina + Ácido clavulânico 539.196 6,97 €               533.974 7,06 €                             1,0%

Paracetamol 441.468 2,66 €               411.832 2,66 €                             7,2%

Ibuprofeno 395.615 4,00 €               369.918 3,97 €                             6,9%

Azitromicina 297.108 5,19 €               290.568 5,20 €                             2,3%

Bisoprolol 261.244 4,40 €               241.123 4,44 €                             8,3%

Quetiapina 256.173 10,11 €            224.460 11,48 €                          14,1%

Dispositivos médicos 235.043 21,71 €            223.275 20,32 €                          5,3%

Alprazolam 231.066 4,70 €               231.983 4,70 €                             -0,4%

Atorvastatina 224.175 6,94 €               212.225 7,31 €                             5,6%

Metformina 215.001 3,85 €               207.168 3,91 €                             3,8%

Montelucaste 214.363 11,84 €            200.185 12,09 €                          7,1%

Levotiroxina sódica 212.092 3,80 €               202.148 3,82 €                             4,9%

Esomeprazol 196.691 14,28 €            179.342 14,50 €                          9,7%

Venlafaxina 195.205 10,03 €            182.867 10,16 €                          6,7%

Bilastina 194.096 7,69 €               157.098 7,70 €                             23,6%

Ácido acetilsalicílico 188.403 2,59 €               201.953 2,58 €                             -6,7%

Omeprazol 185.438 6,61 €               192.245 6,69 €                             -3,5%

Pantoprazol 182.947 7,04 €               175.644 7,24 €                             4,2%

Zolpidem 176.056 3,20 €               169.525 3,17 €                             3,9%

Tramadol + Paracetamol 165.698 4,79 €               148.503 4,57 €                             11,6%

Escitalopram 154.915 16,08 €            145.103 16,45 €                          6,8%

Rosuvastatina 153.156 20,72 €            146.659 26,06 €                          4,4%

Clopidogrel 148.318 8,74 €               150.583 8,88 €                             -1,5%

Sinvastatina 147.653 5,74 €               163.556 5,85 €                             -9,7%

Sertralina 146.643 8,36 €               141.506 8,12 €                             3,6%

Colecalciferol 145.356 8,99 €               140.715 8,71 €                             3,3%

Amoxicilina 137.202 4,62 €               138.142 4,61 €                             -0,7%

Beta-histina 128.573 6,12 €               127.124 6,15 €                             1,1%

Lorazepam 127.567 3,45 €               128.976 3,53 €                             -1,1%

Metamizol magnésico 126.351 3,71 €               148.459 3,65 €                             -14,9%

Ano 2019 Ano 2018

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Variação de 

volume

Furoato de fluticasona + Brometo de umeclidínio + Vilanterol 4.493 63,4 €               

Insulina degludec 2.042 70,5 €               

Dimesilato de lisdexanfetamina 1.453 92,9 €               

Rosuvastatina + Ezetimiba 13.431 35,6 €               1.054 45,6 €               1174%

Amlodipina + Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida 4.702 34,9 €               425 34,8 €               1006%

Canagliflozina 3.855 55,2 €               784 48,3 €               392%

Opicapona 3.259 129,3 €            730 129,2 €            346%

Febuxostate 4.504 27,7 €               1.495 33,9 €               201%

Dulaglutido 23.265 56,6 €               9.313 58,5 €               150%

Ano 2018Ano 2019
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 A terapêutica antipsicótica continua a predominar em PVP, neste contexto de prescrição, com um valor de 

faturação superior a 18,3 M€. Nas 10 primeiras DCI do top 50 em PVP, quatro são antipsicóticos, sendo que a 

paliperidona contribui com cerca de 5,9 M€. 

 O apixabano (+21%) e o rivaroxabano (+8%) mantêm a segunda e terceira posição em valor PVP no top PVP de 

medicamentos faturados em ambulatório (Tabela 13).  

 As terapêuticas que associam glucocorticóides e agonistas adrenérgicos β2 de longa duração, na forma 

inalatória, utilizados no tratamento da asma e na doença pulmonar obstrutiva crónica, mantêm relevância em 

termos de PVP, entre os medicamentos faturados (Tabela 13). 

 A prescrição das coformulações de metformina + iDPP4 mantém o destaque em valor PVP, no âmbito do 

tratamento da DM2 (Tabela 13). Em volume, a metformina é o antidiabético não insulínico mais utilizado (nº 

de embalagens), tendo apresentado um aumento de +4%. Em segundo lugar, surge pela primeira vez, a 

associação metformina + sitagliptina, ultrapassando a gliclazida que apresentou uma diminuição do volume 

em – 8,2%. Se se considerar, as recomendações para a terapêutica farmacológica da hiperglicemia na DM2 

(Boletim Terapêutico Nº1/2019, CFT da ARSLVT (Ver aqui)), onde a gliclazida é a alternativa preferencial de 2ª 

linha, e a associação metformina + sitagliptina uma abordagem terapêutica de 3ª linha, poderá considerar-se a 

existência de um incumprimento das recomendações publicadas. 

 O inibidor da SGLT2, canaglifozina, o agonista da GLP-1, dulaglutido e a associação metformina + dapagliflozina 

são os antidiabéticos não insulínicos com a maior variação em volume face ao período homólogo (Tabela 13 e 

15). Recorde-se de que a utilização dos agonistas da GLP-1 e dos inibidores da SGLT2 está recomendada na 

presença de comorbilidades que fundamentem a sua utilização, pelo que se estima que sejam prescritas em 

cerca de 20% dos doentes com DM2. 

 No tratamento da dislipidemia, a atorvastatina mantem a liderança em volume (+9,6%), e em 2019 passa a ser 

a estatina com maior PVP (+3,1%), ultrapassando a rosuvastatina que no período homólogo liderava neste 

valor. O PVP da rosuvastatina apresenta um decréscimo -9,4% (atribuível à comercialização do genérico) que 

resultou numa diminuição de 25 % do PVP/embalagem e não por uma menor utilização, uma vez que o volume 

aumentou em cerca de 21%. A sinvastatina continua a apresentar uma descida em volume (– 8%).  

Pretende-se destacar o aumento significativo da utilização de associações de estatinas com outros fármacos 

antidislipidémicos, particularmente as associações, sinvastatina + fenofibrato (+ 85,7%) e rosuvastatina + 

ezetimiba (+ 1536%) (Tabela 15). Desta forma, considera-se, a existência de um incumprimento da utilização 

de estratégias terapêuticas identificadas como tendo melhor relação custo-efetividade, na redução do risco 

cardiovascular aterosclerótico (Boletim Terapêutico Nº2/2014, CFT da ARSLVT (Ver aqui)). 

 No âmbito do tratamento da dor mantém-se o registo de um consumo preponderante de opióides fracos. O 

tapentatol e a associação tramadol + paracetamol apresentam um aumento de volume de 6% e 9%, 

respetivamente (Tabelas 13 e 14). Recomenda-se a monitorização da prescrição destes fármacos, 

considerando os critérios da sua utilização segundo as recomendações da OMS. 

 A prescrição de febuxostate continua a apresentar-se como uma nova tendência de prescrição no âmbito da 

hiperuricemia crónica. Como referido a prescrição deste fármaco deve permanecer reservada a doentes com 

hiperuricemia crónica e deposição de uratos não respondam ou não tolerem o alopurinol. Ademais, é mantido 

o alerta emitido pela FDA pelo risco acrescido de morte cardiovascular em doentes com gota e história prévia 

de eventos cardiovasculares (Ver aqui). 

 O sacubitril/valsartan permanece na lista dos fármacos com maior aumento em volume de embalagens. 

Contudo, como já referido anteriormente, o sacubitril/valsartan só deve ser prescrito por médicos com 

experiência no tratamento de insuficiência cardíaca grave. Esta associação apenas deve ser utilizada como 

opção terapêutica no tratamento da insuficiência cardíaca com disfunção ventricular esquerda (FEVE≤35%), 

como alternativa aos IECA/ARAs, em doentes que se mantêm sintomáticos em classe NYHA ≥II, apesar de 

terapêutica otimizada nas doses máximas toleradas de IECA/ARA, Bloq-β e Antagonista da aldosterona (e 

diuréticos se indicados), após pelo menos 3-6 meses de tratamento (Ver aqui). 

 

 

 

 

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3163/BT_Terap_utica_da_hiperglicemia_na_Diabetes_Tipo_2_03-2019.pdf
https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/1402/Boletim_n_2_estatinas_junho_2014.pdf
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-adds-boxed-warning-increased-risk-death-gout-medicine-uloric-febuxostat
https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Sacubitril%20+%20Valsartan
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Tabela 13: Extrato do Top 50 da distribuição em valor (PVP) dos medicamentos por DCI e dispositivos médicos faturados em 

ambulatório, relativo ao acumulado do ano 2019, no contexto dos Hospitais Públicos, na ARSLVT. 

 

 No ano de 2019, no contexto dos produtos de saúde mais faturados (TOP 50), considerando a distribuição em 

valor (PVP), estima-se que os custos de oportunidade no que respeita à distribuição em valor (PVP) 

ultrapassem os 3M €, um valor que corresponde a 4% do valor do PVP total das 50 DCI analisados mais 

onerosos (ver considerações metodológicas – pág 18).  

 

Tabela 14: TOP 30 da distribuição em volume (nº embalagens) dos produtos de saúde faturados em ambulatório relativo ao 

acumulado do ano de 2019, no contexto dos Hospitais Públicos.  

 

DCI PVP SNS Nº embal. PVP SNS Nº embal.

Dispositivos médicos 9 756 112 €           8 774 806 €        336 808 14,4% 13,9% 9,6%

Paliperidona 5 890 109 €           5 350 371 €        25 965 3,4% 3,4% 5,1%

Apixabano 2 907 907 €           2 189 761 €        38 950 21,5% 21,2% 21,5%

Rivaroxabano 2 753 016 €           2 049 583 €        35 127 7,6% 7,2% 7,8%

Insulina glargina 2 451 336 €           2 451 290 €        45 336 3,8% 3,8% 4,6%

Enoxaparina sódica 2 265 384 €           1 664 974 €        88 508 -0,7% -1,0% 2,7%

Aripiprazol 2 012 041 €           1 783 848 €        31 581 14,4% 16,1% 15,6%

Quetiapina 1 944 574 €           1 467 827 €        150 010 -0,7% 2,2% 10,3%

Messalazina 1 935 056 €           1 724 496 €        46 445 5,1% 4,8% -0,9%

Risperidona 1 896 053 €           1 697 321 €        60 566 -9,9% -10,2% 1,4%

Budesonida + Formoterol 1 802 132 €           1 316 422 €        41 599 8,9% 9,0% 12,3%

Rivastigmina 1 681 645 €           1 042 463 €        39 428 7,7% 10,6% 14,0%

Metformina + Sitagliptina 1 610 847 €           1 472 850 €        35 347 1,4% 1,4% 1,4%

Olanzapina 1 597 067 €           1 359 588 €        74 638 2,4% 4,9% 3,9%

Sacubitril + Valsartan 1 583 821 €           1 172 145 €        14 337 162,1% 160,9% 154,7%

Amoxicilina + Ácido clavulânico 1 390 265 €           759 598 €            204 552 -5,5% -10,1% -2,8%

Metformina + Vildagliptina 1 370 243 €           1 254 003 €        29 335 -4,7% -4,7% -1,8%

Liraglutido 1 328 971 €           1 210 287 €        12 572 17,8% 17,7% 17,8%

Fluticasona + Salmeterol 1 323 957 €           981 216 €            31 943 -9,3% -9,3% -5,3%

Metotrexato 1 287 600 €           1 246 466 €        36 851 30,3% 31,8% -23,6%

Dulaglutido 1 264 526 €           1 152 059 €        22 356 130,3% 130,6% 137,9%

Pregabalina 1 245 923 €           858 270 €            85 763 0,2% 6,5% 8,2%

Levetiracetam 1 223 642 €           911 324 €            54 259 7,7% 6,4% 12,0%

Tapentadol 1 220 136 €           1 039 512 €        37 618 3,5% 2,7% 5,5%

Linagliptina 1 171 592 €           1 079 103 €        24 221 8,5% 8,5% 8,4%

Brometo de glicopirrónio + Indacaterol 1 102 480 €           813 539 €            19 030 -0,7% -1,2% 0,4%

Fentanilo 1 098 657 €           969 492 €            37 566 -9,0% -9,5% -4,4%

Esomeprazol 1 092 385 €           512 090 €            84 648 6,1% 5,8% 5,3%

Brometo de tiotrópio 1 056 229 €           792 561 €            28 515 -6,0% -6,0% -3,1%

Dabigatrano etexilato 1 052 046 €           786 621 €            14 020 -4,2% -4,2% -4,3%

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

Total TOP 50 76 276 081 €        

Ano 2019 Variação homóloga do ano 2019

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) por 

embalagem

Variação 

homóloga  

de volume

Dispositivos médicos 336 808 28,97 €            307 396 27,75 €                             9,6%

Paracetamol 272 108 2,64 €               265 060 2,63 €                                2,7%

Amoxicilina + Ácido clavulânico 204 552 6,80 €               210 412 7,00 €                                -2,8%

Quetiapina 150 010 12,96 €            136 043 14,39 €                             10,3%

Metamizol magnésico 147 022 3,60 €               165 462 3,56 €                                -11,1%

Atorvastatina 141 697 6,62 €               129 274 7,04 €                                9,6%

Bisoprolol 127 103 4,28 €               110 650 4,32 €                                14,9%

Tramadol + Paracetamol 117 546 4,67 €               107 838 4,47 €                                9,0%

Levotiroxina sódica 117 257 3,83 €               113 845 3,83 €                                3,0%

Pantoprazol 114 364 6,20 €               108 411 6,25 €                                5,5%

Omeprazol 113 745 6,11 €               115 762 6,21 €                                -1,7%

Furosemida 112 624 4,23 €               110 722 4,30 €                                1,7%

Metformina 109 704 3,76 €               105 460 3,81 €                                4,0%

Ibuprofeno 101 468 3,37 €               98 348 3,34 €                                3,2%

Azitromicina 98 419 5,17 €               99 886 5,19 €                                -1,5%

Ácido acetilsalicílico 98 347 2,62 €               103 110 2,61 €                                -4,6%

Prednisolona 92 175 4,93 €               87 252 4,96 €                                5,6%

Enoxaparina sódica 88 508 25,60 €            86 141 26,47 €                             2,7%

Pregabalina 85 763 14,53 €            79 253 15,69 €                             8,2%

Esomeprazol 84 648 12,91 €            80 393 12,81 €                             5,3%

Montelucaste 81 112 9,12 €               75 576 9,45 €                                7,3%

Sertralina 79 674 7,09 €               74 222 7,02 €                                7,3%

Olanzapina 74 638 21,40 €            71 833 21,72 €                             3,9%

Sinvastatina 71 457 5,46 €               77 760 5,57 €                                -8,1%

Clonazepam 71 319 3,66 €               68 604 3,67 €                                4,0%

Venlafaxina 69 684 9,98 €               66 524 10,05 €                             4,8%

Clopidogrel 68 905 7,73 €               66 976 7,91 €                                2,9%

Ácido valpróico 68 337 10,48 €            69 526 10,48 €                             -1,7%

Hidroxicloroquina 66 730 4,35 €               63 218 4,35 €                                5,6%

Bilastina 66 642 7,68 €               54 826 7,70 €                                21,6%

Ano 2018Ano 2019
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Tabela 15: Listagem das DCI que registaram maior aumento da sua utilização em volume, no contexto dos Hospitais Públicos, na 

ARSLVT
(1) 

 

(1)
 Critérios definidos pela CFT da ARSLVT – É considerável o aumento da utilização em volume quando:

 

- aumento ≥ 1000 embalagens dispensadas com concomitante variação de volume > a 100%, face ao período homólogo. 

- ≥ 1000 embalagens dispensadas se não utilizado no período homólogo.
 

 

PVP por Utilizador 
No ano de 2019, os medicamentos faturados na ARSLVT em contexto hospitalar do SNS apresentam um valor médio de 

PVP por utilizador de 129€, correspondendo a uma variação de + 7%, comparativamente ao período homólogo. O 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa mantém a liderança no que respeita ao maior valor de PVP/utilizador (365€), 

seguido do Hospital das Forças Armadas com um valor de 225€, com uma variação homóloga de + 62%.  O Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto é o que apresenta um valor PVP/utilizador mais baixo (74€), apresentando uma 

diminuição da variação de – 1%, comparado com 2018. De uma forma global, todos os centros hospitalares/hospitais 

apresentam um aumento percentual do PVP/utilizador, à exceção do anteriormente mencionado (Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto) e do hospital Prisional de São João de Deus, que apresentou uma variação de – 34%.  

  

 

 
 

Gráfico 6: Valor PVP por utilizador nos centros hospitalares/hospitais relativo a medicamentos faturados na ARSLVT no ano de 
2019 e variação em relação ao período homólogo. 

 
 

Reflexão final 
 

 
O comportamento face ao volume de prescrição e encargos é comum entre setores (CSP público; Privado e Hospitais 

públicos), com tendência crescente de consumo dos novos antidiabéticos não insulínicos (designadamente as 

associações de metformina + iDPP4, inibidores da SGLT2 e agonista da GLP-1), dos anticoagulantes orais diretos, de 

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) por 

embalagem

Variação de 

volume

Insulina degludec 4 845 70,4 €               

Furoato de fluticasona + Brometo de umeclidínio + 

Vilanterol

3 587 63,3 €               

Rosuvastatina + Ezetimiba 6 722 34,2 €               411 40,6 €                                1535,5%

Amlodipina + Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida 1 781 34,4 €               257 33,5 €                                593%

Opicapona 1 783 129,2 €            302 127,6 €                             490%

Canagliflozina 2 678 53,6 €               456 48,1 €                                487%

Sacubitril + Valsartan 14 337 110,5 €            5 629 107,4 €                             155%

Dulaglutido 22 356 56,6 €               9 396 58,4 €                                138%

Febuxostate 2 903 27,0 €               1 300 34,0 €                                123%

Calcifediol 7 840 4,5 €                  3 546 4,7 €                                   121%

Metformina + Dapagliflozina 10 462 46,3 €               4 998 46,2 €                                109%

Ano 2019 Ano 2018
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antipsicóticos, das associações de glucocorticoides e agonistas adrenérgicos β2 (no tratamento da asma e da DPOC), de 

algumas estatinas (rosuvastatina, pitavastatina) e de opióides fracos (tramadol e tapendatol).  

Para alguns destes fármacos, o aumento da prescrição (em volume e/ou valor) corresponde a uma boa prática clínica e 

ao posicionamento racional dos mesmos. No entanto, em algumas situações a sua utilização poderá não corresponder 

ao preconizado nas diferentes NOC e/ou Boletins Terapêuticos, da ARSLVT, colocando em causa o uso racional dos 

mesmos e a sustentabilidade do SNS. Por exemplo, em alguns contextos a utilização de alternativas com melhor relação 

custo-efetividade, como a gliclazida e a sinvastatina, está a diminuir. Constatou-se também, ao comparar com análises 

anteriores (Relatório ARS janeiro a dezembro de 2018) uma tendência mantida para o aumento da utilização de 

novidades terapêuticas (como o febuxostate (hiperuricemia/gota) e a associção sacubitril/valsartan (insuficiência 

cardíaca), que poderá evidenciar uma sobreutilização destes medicamentos face às indicações terapêuticas aprovadas 

e ao preconizado, quer na comparticipação, quer nas orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. 

Outras áreas onde a utilização poderá estar a ser menos racional, com aumentos de consumo, é a das associações 

duplas e triplas de fármacos no âmbito das doenças cardiometabólicas como a dislipidemia e a hipertensão e a de 

alguns dispositivos médicos, nomeadamente, tiras de leitura de reagente da glicemia capilar.  

Como especificidades do Setor Hospital Público, observou-se que os encargos do SNS com a terapêutica antipsicótica 

continua a predominar neste contexto de prescrição em valor (PVP), com um contributo apreciável do fármaco 

paliperidona.  

Também no Setor Privado, os antipsicóticos permanecem entre os fármacos mais utilizados em valor.  

A amoxicilina + ácido clavulânico mantém o primeiro lugar do medicamento mais prescrito em volume no Setor 

Privado. Este dado poderá ser interpretado como uma medida indireta de acessibilidade na doença aguda neste setor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações metodológicas: 
Custos de oportunidade: correspondem aos potenciais de poupança que advém da substituição de algumas DCI prescritas por 
outros medicamentos que constituem alternativas mais custo-efetivas, à luz da evidência científica disponível (e.g., INFARMED, 
NICE, guidelines). O grau de substituição varia em função do grupo farmacoterapêutico analisado, mas é, em regra conservador, 
procurando facilitar a sua aplicabilidade à prática clínica real. Neste sentido, prevêem, em muitas situações, apenas a mudança 
de medicamento nos doentes novos ou que apresentem intolerância e/ou não resposta à DCI atual.  
 

Neste relatório, os custos de oportunidade foram aplicados apenas ao TOP 50 em PVP. O cálculo do custo de oportunidade foi 
apenas calculado para as áreas de farmacoterapia onde a CFT da ARSLVT já conduziu uma análise sistemática e robusta de 
acordo com a evidência científica disponível, que culminaram com a publicação de boletins terapêuticos. Neste sentido, 
considera-se que este valor encontra-se subestimado, devido ao facto de algumas patologias (ex. alterações do SNC, como as 
psicoses e a depressão), e a respetiva farmacoterapia, não terem sido objecto de revisão desta CFT. Ademais, esta comissão 
identifica a necessidade de proceder a uma actualização de alternativas terapêuticas mais custo-efetivas para outras patologias, 
bem como a sua valorização e o impacto económico da sua utilização em substituição das actualmente prescritas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
i Fonte de Informação: A informação de faturação de medicamentos para o ambulatório externo foi disponibilizada através do 

sistema de informação das ARS (SIARS). Relatórios gerados em Abril de 2019. Os valores apresentados podem sofrer alterações 
devido a reprocessamentos pelo CCF. 


