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ANÁLISE DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

    FATURADOS EM REGIME DE AMBULATÓRIO 
Relatório do 2º Quadrimestre do ano 2020 - CFT da ARSLVT i 

 

Sumário executivo 

A presente análise refere-se em particular aos medicamentos prescritos, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários 

(CSP) e Hospitais Públicos, que são faturados nas farmácias comunitárias da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  

1. Valores faturados – análise global referente a todos os contextos de prescrição 
 

 No segundo quadrimestre de 2020, observou-se uma diminuição do consumo e da despesa em medicamentos 

na ARSLVT com valores de PVP de 240.934.522 € (-6,6%, período homólogo), o encargo do SNS de 158.595.234 

€ (-5,4%, período homólogo) e o número de embalagens de 18.040.626 (-9,8%, período homólogo). O custo 

médio em PVP por embalagem aumentou em cerca de 0,5 € (+ 3,5%, período homólogo). Estes dados refletem 

um menor consumo de medicamentos (número de embalagens) e 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, no 2º 

Quadrimestre dos anos 2019/2020. 

 
 

 E termos de encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, todos os setores de prescrição apresentaram 

uma diminuição da variação em valor PVP. A maior despesa faturada (PVP de 110,5 milhões de euros (M€)) foi 

referente ao setor CSP, representando no segundo quadrimestre de 2020, 45,8% do total da despesa obtida. O 

setor Privado (médicos em exercício privado e Hospitais privados) posiciona-se em segundo lugar, 

correspondendo a 29,4% da despesa total obtida. Os Hospitais Públicos estão associados a 19,2% do valor de 

encargos e foi o setor que em que a variação em valor PVP mais diminuiu (-13,4%, período homólogo). Para os 

vários contextos de prescrição presentados, a variação referente ao valor SNS, apesar de também ter 

diminuído, superou a variação PVP, traduzindo uma maior utilização de medicamentos com escalões de 

comparticipação superiores (ex. os anticoagulantes orais diretos e os antidiabéticos). 

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

mais onerosas em PVP na ARSLVT: CSP, 5,7 M€; Hospitais Públicos, cerca de 765 mil €.  

 A diminuição da despesa nos quatro meses analisados (maio, junho, julho e agosto), principalmente no setor 

Hospitais Públicos, reflete a conjuntura do ano de 2020, a adoção de medidas no âmbito do combate à 

infecção por SARS-Cov-2.  

 

2. Medicamentos/produtos faturados em todos os contextos de prescrição (CSP e Hospitais 

públicos) 
 

 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 antiasmáticos e broncodilatadores e os 

antidislipidémicos. 

2º Q 2020 2º Q 2019

PVP 240 934 522 €   257 869 256 €  -16 934 734 € -6,6%

SNS 158 595 234 €   167 597 936 €  -9 002 702 € -5,4%

Nº embal 18 040 626 19 992 423 -1 951 797 € -9,8%

PVP/embal. 13,4 €                  12,9 €                 0,5 €                3,5%

Valor Total
Diferença Variação %



 

2 
 

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

de metformina + iDDP4, mantêm a liderança em valor de faturação. As coformulações metformina + SGLT2 

apresentam a maior variação em volume, face ao período homólogo. Nos setores de prescrição 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 apixabano, rivaroxabano e o edoxabano, mantêm a posição na lista 

do TOP 50 das DCI com maior faturação, 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). A sinvastatina (considerada a alternativa mais custo-efetiva entre as 

estatinas de intensidade baixa a moderada) foi uma das estatinas com uma maior diminuição do volume de 

prescrição face ao período homólogo.   

 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 no contexto de 

prescrição do Setor 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 tapentatol, 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 estarem enquadradas 

nas indicações relativamente restritas para a prescrição de opioides.   

 Em termos da utilização de novidades terapêuticas, no segundo quadrimestre de 2020, nos dois contextos de 

prescrição, os fármacos que se destacam entre os demais, pelo seu posicionamento em valor e/ou em volume 

de prescrição, face ao período homólogo são antidiabéticos não insulínicos, sob a forma de coformulação 

(metformina + iSGLT2), os inibidores da SGLT2 e o agonista da GLP-1. A associação sacubitril/valsartan ganha, 

mais uma vez, posicionamento em valor e volume de prescrição nos dois setores analisados. 
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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.  

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 

selecção de comparadores mais custo-efetivo 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. 

Neste relatório, as análises realizadas são referentes ao segundo quadrimestre de 2020, um período que engloba a 

evolução da pandemia SARS-Cov-2 e as inerentes alterações nos comportamentos a nível sanitário, social, económico e 

financeiro. A análise que se segue, apesar de englobar todos os contextos de prescrição é referente, em particular, aos 

medicamentos prescritos no contexto dos CSP e dos Hospitais Públicos, de forma a dar continuidade à análise prévia, 

uma vez que estes foram os setores que apresentaram as maiores variações em valor e em volume no primeiro 

quadrimestre de 2020.  
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Análise por contexto de prescrição 
 

Na análise referente ao segundo quadrimestre de 2020, observa-se que o setor dos CSP mantém a liderança no valor de 

encargos com medicamentos faturados na ARSLVT, representando 45,8% do total da despesa obtida, com um valor de 

110.512.073 € em PVP. Os outros setores também mantiveram as suas posições em termos de valor, com o setor 

Outros Locais Privados, em segundo lugar (56.618.824 €), seguido dos Hospitais Públicos (46.270.273 €) e dos Hospitais 

Privados (16.231.014 €).  

Os CSP, mais uma vez, foi o setor que mais contribuiu para o aumento da despesa com medicamentos na ARSLVT e 

apesar de ter apresentado uma diminuição na variação de valores PVP e SNS (-3,1%; cerca de -3,5 M€ em PVP), esta foi 

maior que as observadas nos restantes setores analisados. Os Hospitais do Setor Público foi o setor qua apresentou a 

maior diminuição em variação (-13,4% em PVP), o correspondente à diminuição da despesa na ordem dos 7,1 M€ 

(Tabela 2).  

 

 
Gráfico 1: Faturação em valor (PVP e SNS) por contexto de prescrição na ARSLVT no 2º quadrimestre do ano 2020 e comparação com 

o do ano 2019 e respetiva variação homóloga em PVP.  

 

Como observado com o valor de encargos, todos os setores de prescrição apresentaram uma diminuição na variação do 

volume de embalagens, tendo sido esta mais acentuada no setor dos Hospitais Públicos (-17,9%), o correspondente a 

menos 639.116 embalagens, face ao período homólogo (Tabela 2). 

 

 
Gráfico 2: Volume de embalagens observado por contexto de prescrição na ARSLVT no 2º Quadrimestre de 2020 e comparação com 

o do ano de 2019 e respetiva variação homóloga.  

 

Dado que houve uma menor variação na diminuição do valor PVP da medicação em relação ao seu volume (número de 

embalagens), o custo médio em PVP por embalagem aumentou cerca de 0,5 € (+3,5%, 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 segundo quadrimestre de 2020.  

 

 
 Var = variação; Dif = diferença 

Cuidados de Saúde Primários 

Principais considerações 

 Os CSP diminuíram a utilização de medicamentos em valor (PVP, SNS) e em volume (Embalagens) (Tabela 2), 

contudo observou-se um aumento do PVP/Embalagem (+4,5%) e do valor de PVP por utilizador, tendo sido 

este na ordem dos 27%. Uma vez que o número de utilizadores distintos diminuiu em 11%, considera-se que 

houve um aumento de prescrição, não só de mais medicamentos por utilizador, como também de 

medicamentos mais onerosos.  

 Da análise dos valores de encargos com medicamentos em valor (PVP e SNS) no segundo quadrimestre, à 

exceção do mês de junho, em que foi observado um aumento da despesa faturada (+3,6% em PVP e +5,2% em 

SNS), os restantes meses apresentaram uma diminuição da despesa faturada em relação ao período homólogo 

(Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3: Faturação em valor (PVP e SNS) no contexto de prescrição CSP na ARSLVT nos meses de maio, junho, julho e agosto de 

2020 e comparação com os do ano 2019 e respetiva variação homóloga em PVP e SNS.  

Análise DCI 

 Os dispositivos médicos representam um custo de cerca de 5,9 M€ (variação homóloga de PVP de -0,2%), 

associado a um consumo de 266,3 mil embalagens (-1,9%). 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), mantêm o predomínio 

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 – 10% e de – 13,2%, respetivamente. (Tabela 4). A diminuição da 

utilização em volume destes fármacos pode estar relacionada com a diminuição do volume e da despesa 

faturada no segundo quadrimestre de 2020. Segundo as atuais recomendações para a terapêutica 

farmacológica da hiperglicemia na DM2, a metformina é a 1ª linha de terapêutica oral e a gliclazida é 

considerada a alternativa preferencial de 2ª linha, na inexistência de comorbilidades que justifiquem a 

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

CSP | Sector Público -3,1% -1,5% -7,3% 4,5% -3.510.434 -1.157.122 € -686.253

Outros Locais | Sector Privado -4,5% -3,1% -6,2% 1,8% -2.575.697 -1.032.904 € -281.943

Hospital | Sector Público -13,4% -12,2% -17,9% 5,5% -7.147.177 -4.691.410 € -639.116

Hospital | Sector Privado -12,1% -10,8% -16,1% 4,7% -2.235.446 -1.141.258 € -221.640

Entidades do Sector Social -10,0% -10,0% -11,5% 1,7% -1.048.440 -792.469 € -77.573

Outros -9,7% -7,6% -12,4% 3,0% -417.539 -187.538 € -45.272
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utilização dos novos fármacos (inibidores da SGLT2 e agonistas da GLP-1) (Boletim Terapêutico Nº1/2019, CFT 

da ARSLVT (Ver aqui)). Contudo, os agonistas da GLP-1, o dulaglutido, o liraglutido, os inibidores da SGLT2, 

como a canagliflozina, a empagliflozina, a dapagliflozina (também na associação com metformina) e a 

associação glibenclamida + metformina, apresentaram aumento na variação de volume, tendo sido os 

antidiabéticos não insulínicos com maior variação de volume face ao período homólogo.  

 Entre os anticoagulantes orais diretos, o apixabano, o rivaroxabano, o dabigatrano etexilato e o edoxabano 

encontram-se entre os dez primeiros fármacos mais faturados, sendo que todos, à exceção do dabigatrano 

etexilato, aumentaram a sua variação em volume face ao período homólogo (Tabela 3).  

 Entre os antidislipidémicos, a atorvastatina mantém a liderança de prescrição em valor (PVP) e em volume 

(Tabelas 3 e 4). Todas as estatinas apresentaram uma diminuição da variação em valor (PVP) e em volume, à 

exceção da rosuvastatina, que apresentou um aumento (+8,7%) do número de embalagens prescritas (Tabelas 

3 e 4).  

As coformulações de estatinas com outros antidislipidémicos como a pravastatina + fenofibrato, apesar de ter 

apresentado uma descida em valor e volume (- 6%), mantém o seu posicionamento entre os medicamentos 

mais faturados em PVP (Tabela 3). A associação rosuvastatina + ezetimiba permanece entre os medicamentos 

com maior aumento de volume (+ 121%) (Tabela 5) sem que exista evidência consistente dos benefícios 

cardiovasculares destas associações. Mais uma vez, estes dados mostram 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)). 

 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). 

 A utilização de opioides fracos no tratamento da dor continua a ser uma tendência de prescrição. O tapentadol 

mantém-se como o analgésico com maior valor de faturação em PVP (+8,9%), tendo o seu volume aumentado 

em 6,9%. A associação tramadol + paracetamol continua a ser dos medicamentos mais prescritos em volume, 

ainda que tenha apresentado uma diminuição da variação homóloga de – 2,1% (Tabela 4).  

 No segundo quadrimestre de 2020, o inibidor da neprilisina e do recetor da angiotensina, sacubitril/valsartan, 

sobe de posição na lista do TOP 50 dos medicamentos mais faturados em valor (PVP), tendo apresentado, 

entre todos os fármacos desta lista, a maior variação homóloga (+99%).  

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-β 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). 

 Os inibidores da bomba de protões apresentaram uma diminuição da sua prescrição, contudo, o esomeprazol 

mantém a liderança em valor de despesa faturada (PVP), apesar de continuar a ser menos prescrito em 

volume que o omeprazol (- 59.608 embalagens). Deste modo, observa-se uma diferença orçamental 

considerável entre estes dois fármacos equivalentes em termos de efetividade (Tabela 3).  

 

 

 

 

 

https://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3163/BT_Terap_utica_da_hiperglicemia_na_Diabetes_Tipo_2_03-2019.pdf
https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Sacubitril%20+%20Valsartan
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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 2º Quadrimestre do ano 2020, 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 segundo quadrimestre de 2020, estima-se que os custos de oportunidade sejam cerca de 5,7 M€, 

um valor correspondente a 9,3% do valor do PVP para as 50 DCI mais onerosas (ver considerações 

metodológicas – pág 12).  

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

acumulado do 2º Quadrimestre de 2020, no contexto dos Cuidados de Saúde Primários.  

 

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

, no 2º Quadrimestre de 

2020. 

DCI PVP SNS Nº embal. PVP SNS Nº embal.

Dispositivos médicos 5 904 761 €      5 380 305 €      266 333 -0,2% -0,3% -1,9%

Metformina + Vildagliptina 3 920 627 €      3 583 659 €      84 542 -8,0% -8,1% -8,1%

Metformina + Sitagliptina 3 832 995 €      3 501 224 €      85 549 -7,5% -7,6% -5,7%

Apixabano 3 689 469 €      2 806 367 €      49 182 13,7% 13,3% 13,6%

Rivaroxabano 3 456 705 €      2 594 018 €      48 545 -4,2% -4,5% 5,6%

Atorvastatina 1 938 441 €      599 027 €          328 783 -1,2% 1,1% -0,1%

Dabigatrano etexilato 1 574 725 €      1 185 469 €      21 880 -11,0% -11,3% -7,4%

Dapagliflozina 1 527 764 €      1 392 938 €      35 700 5,6% 5,6% 11,1%

Rosuvastatina 1 321 710 €      344 500 €          86 802 -2,0% 8,7% 8,7%

Insulina glargina 1 315 594 €      1 314 451 €      25 422 -6,6% -6,7% -2,3%

Edoxabano 1 260 253 €      948 942 €          19 546 39,3% 39,3% 39,1%

Metformina + Dapagliflozina 1 232 932 €      1 121 162 €      27 914 38,5% 38,3% 45,5%

Linagliptina 1 224 581 €      1 128 152 €      25 298 3,2% 3,1% 3,2%

Empagliflozina 1 206 274 €      1 100 935 €      25 645 33,8% 33,9% 33,8%

Sitagliptina 1 161 988 €      1 065 471 €      34 135 -7,4% -7,6% -5,1%

Budesonida + Formoterol 1 119 175 €      818 726 €          26 761 4,3% 4,3% 7,4%

Tapentadol 1 117 009 €      957 365 €          34 953 8,9% 8,8% 6,9%

Esomeprazol 1 022 507 €      437 496 €          78 897 -2,4% -12,1% -0,9%

Sinvastatina 1 005 803 €      292 379 €          187 177 -15,3% -13,8% -15,0%

Fluticasona + Salmeterol 1 002 001 €      741 610 €          25 668 -6,8% -7,1% -3,5%

Metformina 958 630 €          681 623 €          262 839 -9,9% -8,0% -10,0%

Pitavastatina 856 139 €          357 063 €          40 978 -8,0% -8,1% -8,1%

Omeprazol 855 299 €          285 299 €          138 505 -7,9% -4,2% -10,0%

Pravastatina + Fenofibrato 855 016 €          349 528 €          39 954 -6,0% -6,3% -6,0%

Dutasterida + Tansulosina 851 197 €          244 748 €          37 141 -20,1% -45,0% 11,0%

Sacubitril + Valsartan 846 706 €          637 905 €          8 133 99,2% 98,7% 92,2%

Perindopril + Indapamida 832 537 €          466 661 €          88 741 -6,8% -5,2% -6,5%

Pregabalina 784 855 €          532 116 €          56 607 2,6% 5,5% 4,3%

Escitalopram 784 672 €          264 321 €          62 516 -3,5% 6,0% -2,4%

Atorvastatina + Ezetimiba 766 598 €          315 409 €          15 813 5,2% 5,4% 9,9%

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

Total TOP 50 61 550 516 €   

2º Quadrimestre de 2020 Variação homóloga do 2º Q do ano 2020

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) 

por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) 

por 

embalagem

Variação 

homóloga  de 

volume

Atorvastatina 328.783 5,90 €                  329.015 5,96 €                  -0,1%

Dispositivos médicos 266.333 22,17 €               271.584 21,80 €               -1,9%

Metformina 262.839 3,65 €                  292.000 3,64 €                  -10,0%

Sinvastatina 187.177 5,37 €                  220.111 5,39 €                  -15,0%

Bisoprolol 179.934 4,24 €                  187.774 4,15 €                  -4,2%

Ácido acetilsalicílico 166.181 2,59 €                  193.381 2,58 €                  -14,1%

Tramadol + Paracetamol 155.787 4,73 €                  159.087 4,68 €                  -2,1%

Omeprazol 138.505 6,18 €                  153.890 6,03 €                  -10,0%

Paracetamol 116.768 2,62 €                  137.126 2,63 €                  -14,8%

Pantoprazol 115.806 5,95 €                  119.666 5,94 €                  -3,2%

Levotiroxina sódica 109.172 3,80 €                  113.916 3,82 €                  -4,2%

Alprazolam 106.797 4,55 €                  108.603 4,59 €                  -1,7%

Beta-histina 103.456 5,95 €                  112.013 5,95 €                  -7,6%

Tansulosina 98.645 5,63 €                  103.663 5,74 €                  -4,8%

Indapamida 94.461 4,71 €                  110.286 4,72 €                  -14,3%

Gliclazida 92.814 5,57 €                  106.939 5,67 €                  -13,2%

Lercanidipina 90.324 7,43 €                  96.735 7,41 €                  -6,6%

Nebivolol 90.261 5,93 €                  96.596 6,01 €                  -6,6%

Clopidogrel 90.120 7,50 €                  96.522 7,55 €                  -6,6%

Perindopril 88.874 7,58 €                  94.448 7,69 €                  -5,9%

Perindopril + Indapamida 88.741 9,38 €                  94.947 9,41 €                  -6,5%

Rosuvastatina 86.802 15,23 €               79.876 16,88 €               8,7%

Metformina + Sitagliptina 85.549 44,80 €               90.704 45,68 €               -5,7%

Metformina + Vildagliptina 84.542 46,37 €               92.031 46,31 €               -8,1%

Losartan + Hidroclorotiazida 83.302 7,13 €                  95.962 7,28 €                  -13,2%

Furosemida 80.861 4,34 €                  80.525 4,27 €                  0,4%

Esomeprazol 78.897 12,96 €               79.605 13,16 €               -0,9%

Sertralina 77.095 6,91 €                  76.816 6,76 €                  0,4%

Zolpidem 76.228 3,16 €                  79.428 3,15 €                  -4,0%

Amlodipina 73.866 5,45 €                  82.219 5,44 €                  -10,2%

2º Quadrimestre de 2020 2º Quadrimestre de 2019
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(1)
 Critérios definidos pela CFT da ARSLVT – É considerável o aumento da utilização em volume quando:  

- aumento de ≥ 333 embalagens dispensadas com concomitante variação de volume > a 100%, face ao período homólogo. 

- ≥ 333 de embalagens dispensadas se não utilizado no período homólogo. 
 

   

Hospitais Públicos 

Principais considerações 

 Os hospitais públicos, incluindo as PPP, constituem o setor que apresentou uma maior diminuição de utilização 

de medicamentos em valor (PVP, SNS) e em volume (Embalagens), contudo foi o que apresentou a maior 

variação de valor de PVP/Embalagem (Tabela 2). Acrescenta-se o facto de ter sido observado um aumento do 

valor PVP/utilizador em 13% e uma diminuição do número de utilizadores em cerca de 24%. Estes dados 

parecem traduzir, de forma inequívoca, não só a prescrição de mais medicamentos por utilizador, como 

também medicamentos mais onerosos.  

 Da análise dos valores de encargos com medicamentos em valor (PVP e SNS) no segundo quadrimestre de 

2020, observa-se que a diminuição da despesa faturada ocorreu em todos os meses analisados (Gráfico 4).  

 

 
 

Gráfico 4: Faturação em valor (PVP e SNS) no contexto de prescrição Hospitais Públicos na ARSLVT nos meses de maio, junho, julho e 

agosto de 2020 e comparação com os do ano 2019 e respetiva variação homóloga em PVP e SNS.  

Análise DCI 

 Os dispositivos médicos representam um custo de cerca de 3 M€ (variação homóloga de -4,8%). 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 de 

volume

Empagliflozina + Metformina 5.704 47,0 €               

Ertugliflozina 1.813 39,6 €               

Metformina + Canagliflozina 1.226 52,8 €               

Rosuvastatina + Amlodipina 821 14,1 €               

Ertugliflozina + Metformina 683 42,9 €               

Azelastina + Fluticasona 442 21,2 €               

Rosuvastatina + Perindopril + Indapamida 388 20,1 €               7 19,3 €               5442,9%

Etonogestrel 381 111,5 €            22 111,5 €            1631,8%

Solifenacina 528 10,9 €               40 8,6 €                  1220,0%

Furoato de fluticasona + Brometo de 

umeclidínio + Vilanterol

3.153 63,4 €               240 63,3 €               1213,8%

Insulina degludec 1.462 70,5 €               222 70,3 €               558,6%

Amlodipina + Candesartan 2.186 32,2 €               847 35,0 €               158,1%

Ramipril + Amlodipina 2.561 7,5 €                  1.134 7,8 €                  125,8%

Rosuvastatina + Ezetimiba 14.574 34,0 €               6.589 37,4 €               121,2%

Dulaglutido 13.629 55,3 €               6.736 56,3 €               102,3%

2º Quadrimestre 2020 2º Quadriemstre 2019
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 A terapêutica antipsicótica mantém o predomínio na despesa faturada. Nas DCI do top 50 em PVP está 

associada a uma despesa superior a 4,3 M€, sendo que a paliperidona contribui com um valor de 1,9 M€. 

 Os anticoagulantes orais diretos, o apixabano e o rivaroxabano continuam a manter os primeiros lugares na 

lista de DCI com maior valor de prescrição (PVP), apesar de no segundo quadrimestre terem apresentado uma 

diminuição da variação de -12% e -24%, respetivamente, face ao período homólogo (tabela 6).  

 No segundo quadrimestre de 2020, o sacubitril/valsartan, sobe para o quarto lugar, na lista do TOP 50 dos 

medicamentos mais faturados em valor (PVP), com uma variação de volume de +24,7%. Estes dados vêm 

consolidar o aumento crescente de utilização de um fármaco que só deve ser prescrito por médicos com 

experiência no tratamento de insuficiência cardíaca grave. Trata-se de uma associação que 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). 

 No tratamento da DM2, os agonistas da GLP-1, dulaglutido e liraglutido, mantêm a sua posição entre os 

medicamentos mais faturados em valor. Entre os antidiabéticos orais, as coformulações de metformina + 

iDPP4 mantêm o seu posicionamento na lista do TOP 50 dos medicamentos mais faturados (Tabela 6).  

Em termos de utilização em volume (nº de embalagens), a metformina continua a ser o antidiabético mais 

utilizado, contudo, apresentou uma diminuição da variação homóloga de -15,7% (Tabela 7). Como observado 

no quadrimestre anterior, a associação metformina + sitagliptina mantém o segundo lugar, apesar de ter 

apresentado uma diminuição da variação de – 17,5%, sendo que a sua utilização em volume continua a ser 

superior à da gliclazida (variação homóloga de – 23%). Considerando que a gliclazida é a alternativa 

preferencial de 2ª linha, e a associação metformina + sitagliptina é uma abordagem terapêutica de 3ª linha, é 

de considerar a existência de um incumprimento das recomendações publicadas (terapêutica farmacológica da 

hiperglicemia na DM2 - Boletim Terapêutico Nº1/2019, CFT da ARSLVT).  

A associação empagliflozina + metformina, foi antidiabético não insulínico com a maior variação em volume 

face ao período homólogo (Tabela 8).  

Recorde-se de que a utilização dos inibidores da SGLT2 e dos agonistas da GLP-1 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. 

 Os fármacos para inalação que associam glucocorticoides e agonistas adrenérgicos β2 de longa duração, 

utilizados no tratamento da asma e na doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), mantêm relevância em 

termos de PVP, entre os medicamentos mais faturados (Tabela 6). No âmbito do tratamento de manutenção 

da DPOC, a associação furoato de fluticasona + brometo de umeclidínio + vilanterol aparece entre os 

medicamentos que registaram maior aumento da sua utilização em volume (+ 247%) (Tabela 8).  

 No âmbito do tratamento da dislipidemia, a atorvastatina mantém a primeira posição apesar da sua utilização 

ter diminuído em volume (- 6,5%) e em valor (- 8%). A rosuvastatina continua a ser a segunda estatina mais 

prescrita em valor (- 12,2%), com uma variação em volume de – 4,2%. A sinvastatina, apesar de também ter 

diminuído em volume (- 19,5%), continua a ser a segunda estatina mais prescrita (Tabela 7).  

No segundo quadrimestre de 2020, observou-se um decréscimo na prescrição de estatinas, contudo, mantém-

se o aumento de utilização de associações de estatinas com outros fármacos antidislipidémicos, como as 

associações rosuvastatina + Ezetimiba (+ 68% em volume), atorvastatina + ezetimiba (+ 4,5%) e sinvastatina + 

fenofibrato (+ 4%). 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). 

 No segundo quadrimestre de 2020, a utilização de opioides fracos no tratamento da dor acompanhou a 

tendência global de prescrição, uma vez que a sua utilização em valor e volume diminuíram, contudo, o seu 

posicionamento mantém relevância. O tapentadol continua entre os fármacos mais faturados em valor (- 

12,3%). A associação tramadol + paracetamol mantém-se entre as DCI mais prescritas em volume de utilização 

(- 18,3%) (Tabelas 6 e 7). Considerando os critérios da utilização dos opioides, segundo as recomendações da 

OMS, recomenda-se a monitorização da prescrição destes fármacos.  

 No grupo dos inibidores da bomba de protões, o esomeprazol apesar de ser menos utilizado em volume que o 

omeprazol (- 5853 embalagens) continua associado a maior despesa faturada (PVP). Apesar dos dois fármacos 

https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Sacubitril%20+%20Valsartan
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terem apresentado uma diminuição no volume de prescrição, esta foi mais acentuada no omeprazol (- 22% vs - 

15%), o que promove diferenças orçamentais consideráveis entre estes dois fármacos equivalentes em termos 

de efetividade.  

 

Tabela 6: Extrato do Top 50 da distribuição em valor (PVP) dos medicamentos por DCI e dispositivos médicos faturados em 

ambulatório, relativo ao acumulado do 2º quadrimestre do ano 2020, no contexto dos Hospitais Públicos, na ARSLVT. 

 

 No segundo quadrimestre de 2020, 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) seja cerca de 765 300 €, um valor que corresponde a 3,4% do valor do PVP total das 50 DCI analisadas 

mais onerosas (ver considerações metodológicas – pág 12).  

 

Tabela 7: TOP 30 da distribuição em volume (nº embalagens) dos produtos de saúde faturados em ambulatório relativo ao 

acumulado do segundo quadrimestre de 2020, no contexto dos Hospitais Públicos.  

 

 

DCI PVP SNS Nº embal. PVP SNS Nº embal.

Dispositivos médicos 3.092.462 €     2.792.149 €     104.162 -4,8% -4,6% -8,1%

Paliperidona 1.985.045 €     1.801.735 €     8.044 0,5% 0,3% -8,0%

Apixabano 837.301 €         628.621 €         11.226 -12,3% -12,6% -12,2%

Rivaroxabano 693.619 €         514.302 €         9.805 -23,9% -24,3% -15,9%

Sacubitril + Valsartan 689.598 €         507.802 €         6.074 28,1% 27,1% 24,7%

Aripiprazol 670.406 €         580.321 €         10.315 -1,3% -3,6% -2,8%

Insulina glargina 624.971 €         624.149 €         12.035 -23,9% -24,0% -20,7%

Messalazina 607.834 €         541.368 €         13.993 -6,6% -6,7% -10,6%

Quetiapina 596.991 €         464.663 €         47.723 -7,4% -3,6% -4,7%

Enoxaparina sódica 588.157 €         430.595 €         23.839 -23,4% -23,7% -20,8%

Risperidona 543.683 €         489.687 €         18.049 -11,9% -11,1% -9,0%

Rivastigmina 520.538 €         311.449 €         12.601 -7,7% -11,3% -5,1%

Olanzapina 518.180 €         444.049 €         24.494 -2,3% -1,2% -1,2%

Dulaglutido 486.052 €         442.090 €         8.801 18,1% 18,1% 20,5%

Budesonida + Formoterol 473.937 €         346.183 €         11.301 -14,8% -14,9% -12,6%

Metformina + Sitagliptina 442.343 €         404.387 €         9.898 -19,0% -19,1% -17,5%

Liraglutido 396.452 €         360.618 €         3.779 -12,6% -12,7% -11,9%

Metotrexato 394.649 €         383.993 €         8.531 -21,3% -21,2% -28,3%

Fentanilo 378.706 €         333.439 €         12.167 3,1% 2,7% -2,7%

Levetiracetam 377.059 €         291.979 €         17.249 -9,1% -4,5% -7,0%

Pregabalina 372.883 €         266.202 €         26.161 -9,6% -6,8% -8,6%

Metformina + Vildagliptina 372.098 €         340.087 €         8.019 -19,9% -20,0% -19,9%

Tapentadol 366.912 €         315.030 €         10.972 -12,3% -11,8% -14,3%

Edoxabano 346.238 €         257.593 €         5.373 1,7% 1,3% 1,7%

Linagliptina 343.351 €         315.647 €         7.085 -14,0% -14,1% -14,2%

Esomeprazol 311.347 €         136.154 €         24.183 -15,2% -21,6% -15,0%

Fluticasona + Salmeterol 305.675 €         224.813 €         7.752 -27,7% -28,3% -24,8%

Atorvastatina 291.011 €         90.079 €            44.725 -8,0% -4,1% -6,5%

Brometo de glicopirrónio + 

Indacaterol

276.096 €         202.711 €         4.927 -25,5% -25,6% -23,2%

Empagliflozina 273.008 €         248.866 €         5.798 -7,9% -8,1% -8,0%

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

Total TOP 50 22.637.205 €  

2º Quadrimestre de 2020 Variação homóloga do 2º Q do ano 2020

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) 

por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP (M) 

por 

embalagem

Dispositivos médicos 104.162 29,69 €               113.286 28,68 €               

Paracetamol 58.462 2,58 €                  81.656 2,63 €                  

Quetiapina 47.723 12,51 €               50.058 12,88 €               

Atorvastatina 44.725 6,51 €                  47.849 6,61 €                  

Metamizol magnésico 41.981 3,64 €                  49.858 3,59 €                  

Bisoprolol 38.305 4,38 €                  43.643 4,24 €                  

Amoxicilina + Ácido clavulânico 36.155 6,31 €                  60.485 6,63 €                  

Pantoprazol 34.909 6,24 €                  38.326 6,16 €                  

Levotiroxina sódica 34.554 3,81 €                  38.953 3,84 €                  

Furosemida 33.997 4,27 €                  38.794 4,23 €                  

Tramadol + Paracetamol 32.570 4,61 €                  39.876 4,69 €                  

Metformina 31.272 3,74 €                  37.076 3,75 €                  

Omeprazol 30.036 6,20 €                  38.577 6,09 €                  

Ácido acetilsalicílico 27.008 2,62 €                  34.730 2,61 €                  

Pregabalina 26.161 14,25 €               28.620 14,42 €               

Olanzapina 24.494 21,16 €               24.791 21,40 €               

Sertralina 24.324 7,18 €                  26.839 7,10 €                  

Esomeprazol 24.183 12,87 €               28.457 12,90 €               

Enoxaparina sódica 23.839 24,67 €               30.081 25,52 €               

Prednisolona 22.890 5,00 €                  30.352 4,96 €                  

Clonazepam 22.880 3,66 €                  23.780 3,66 €                  

Montelucaste 22.576 8,89 €                  25.020 8,90 €                  

Venlafaxina 20.694 9,81 €                  23.955 9,92 €                  

Alprazolam 20.124 4,52 €                  21.907 4,53 €                  

Sinvastatina 19.641 5,34 €                  24.410 5,47 €                  

Clopidogrel 19.516 7,63 €                  23.330 7,69 €                  

Hidroxicloroquina 19.370 4,36 €                  22.529 4,35 €                  

Ácido valpróico 19.360 10,52 €               23.290 10,43 €               

Gabapentina 18.876 8,53 €                  21.817 8,37 €                  

Trazodona 18.825 11,57 €               20.145 11,59 €               

2º Quadrimestre de 2020 2º Quadrimestre de 2019
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Tabela 8: 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 ≥ 333 embalagens dispensadas com concomitante variação de volume > a 100%, face ao período homólogo. 

- ≥ 333 embalagens dispensadas se não utilizado no período homólogo.
 

 

Reflexão final 
 

A análise dos medicamentos faturados no segundo quadrimestre de 2020, mostra pela primeira vez (comparação com  

Relatórios publicados anteriormente) uma diminuição do consumo e da despesa em medicamentos na ARSLVT. 

Recorde-se que no primeiro quadrimestre tinha sido observado um aumento expressivo da variação de encargos com 

medicamentos faturados (PVP), particularmente nos setores de prescrição CSP e Hospitais Públicos. Como referido no 

relatório anterior (Análise do consumo de medicamentos faturados em regime de ambulatório – relatório do 1º 

Quadrimestre do ano 2020 – CFT da ARSLVT), o aumento considerável dos encargos resultou de alterações no acesso 

aos Cuidados de Saúde, consequentes da primeira declaração do estado de emergência e da adoção de medidas de 

confinamento, no âmbito do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Face a este 

pressuposto, era expectável uma diminuição dos encargos no período seguinte, como se veio a verificar no período 

seguinte.  

No segundo quadrimestre, para os dois setores de prescrição, CSP e Hospitais Públicos, o comportamento face aos 

encargos e volume de prescrição foi comum, contudo o setor Hospitais Públicos destaca-se pelo facto de ter 

apresentado a maior diminuição na despesa e concomitantemente o maior aumento na despesa por embalagem 

(PVP/Embalagem), o que traduz a prescrição de medicamentos muito mais onerosos.   

No que respeita às DCI mantém-se em destaque de prescrição os anticoagulantes orais diretos, os novos antidiabéticos 

não insulínicos (designadamente as associações de metformina + iDPP4, inibidores da SGLT2 e agonista da GLP-1), as 

associações de glucocorticoides e agonistas adrenérgicos β2 (no tratamento da asma e da DPOC), os antidislipidémicos, 

e os opioides fracos (tramadol e tapentadol). 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. 

No 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.  

Da mesma forma que observado em relatórios anteriores, mantém-se a tendência para o aumento da utilização de 

novidades terapêuticas particularmente o sacubitril/valsartan (insuficência cardíaca) e o febuxostate 

(hiperuricemia/gota). Este último apesar de não se encontrar entre os medicamentos mais faturados ou com maior 

variação de volume, continua a ser uma tendência de prescrição uma vez que no setor CSP e Hospitais Públicos 

apresentou uma variação de volume de + 37% e + 64%, respetivamente. Assim, considera-se a possível existência de 

uma sobreutilização destes medicamentos face às indicações aprovadas e ao preconizado, quer na comparticipação, 

quer nas orientações da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica.  

As associações duplas e triplas de fármacos, no âmbito das doenças cardiometabólicas como a dislipidemia e 

hipertensão continuam a apresentar um aumento de consumo, levando a questões de racionalidade na sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

DCI

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Nº de 

embalagens 

Dispensadas 

Valor PVP 

(M) por 

embalagem

Variação de 

volume

Empagliflozina + Metformina 1.289 47,1 €               

Azelastina + Fluticasona 464 21,2 €               

Cariprazina 443 54,4 €               

Cloreto de potássio 1.021 2,4 €                  159 2,4 €                  542,1%

Furoato de fluticasona + Brometo de umeclidínio + Vilanterol 3.053 63,4 €               881 63,3 €               246,5%

2º Quadrimestre 2020 2º Quadriemstre 2019
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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. 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 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. 


