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análise do Mercado de Medicamentos Genéricos

mercado de Genéricos 2014 vs 2013

Em 2014, o mercado de medicamentos genéricos cresceu 
4,1%  em volume (embalagens) comparativamente com o 
período homológo, atingindo 79,0 milhões de embalagens.

Preço de Venda ao Público e Poupança Real 

Entre 2010-2014, o PVP médio dos medicamentos genéricos 
no mercado total sofreu uma redução de 51,8%, verifican-
do-se uma estabilização do preço nos últimos 2 anos. Em 
2014, a dispensa dos medicamentos genéricos permitiu uma  
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Fonte: Sistema de Informação hmR/Análise CEFAR

poupança real para os cidadãos e entidades públicas e priva-
das de mais de 451M€, valor calculado por simulação do 
volume total de genéricos dispensados, valorizado pela 
diferença entre preço médio mensal dos medicamentos 
de marca e genérico por GH, mas com consequências 
também na redução da remuneração das Farmácias 
e dos Grossistas. De 2011 a 2014, a poupança para o 
Estado e Utentes proporcionada pela dispensa de medi-
camentos genéricos nas Farmácias foi de 1.691 milhões 
de euros.

Quota de Medicamentos Genéricos (SNS)

A quota de medicamentos genéricos no SNS, em volu-
me de unidades, em 2014,  atingiu 46,6% o que resulta 
num crescimento de 14,9pp em 4 anos. Contudo, veri-
fica-se uma estagnação nos primeiros meses de 2015. 
Quanto ao mercado GH SNS, nos últimos 2 anos (2013-
-2014) a quota de genéricos tem-se mantido constan-
te sem crescimento à volta dos 72,0%, situação que se 
parece manter para 2015, conforme dados apurados no 
YTD:Setembro2015 (71,8%).
De uma análise efectuada a dados disponíveis na base 
de dados do Infarmed (Infomed), verifica-se que em 
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Evolução anual da quota de medicamentos genéricos 
no mercado SNS e mercado GH SNS (Volume de Unidades) 
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Dezembro de 2014 estavam activos 707GH num total de 
207 DCI distintas, o que resulta num aumento de 41 DCI 
com genérico comercializado face a Dezembro de 2010 
(166 DCI). Cada GH, apresentava, em média, 9,4 medica-
mentos genéricos, mais 1,5 medicamentos, em média, 
face a 2010 (média de 7,9 medicamentos genéricos/GH).

Efectuando uma comparação internacional, verifica-se 
que Portugal apesar da tendência de crescimento da quo-
ta de genéricos, situava-se numa posição abaixo da média 
Europeia, mesmo comparando com alguns países do Sul 
da Europa, em que o mercado de Genéricos também está 
em desenvolvimento. 

Quota de genéricos em países europeus (volume de embalagens no mercado comparticipado), 2013

Fonte: Adaptado de OECD Health Statistics 2015 

Paracetamol lidera ranking de vendas em 2014

Ranking 2014 2010

1 Paracetamol - Pharmakern (MG) Paracetamol - Pharmakern (MG)

2 Paracetamol - Ratiopharm (MG) Zolpidem - Ratiopharm (MG) 

3 Zolpidem - Actavis (MG) Alprazolam - Mylan (MG)

4 Zolpidem - Ratiopharm (MG) Ibuprofeno - Ratiopharm (MG)

5 Alprazolam - Mylan (MG) Diazepam - Ratiopharm (MG)

6 Metformina - Generis (MG) Omeprazol - Mylan (MG)

7 Omeprazol - ToLife (MG) Ibuprofeno - Ratiopharm (MG)

8 Metamizol - Cinfa (MG) Metformina - Generis (MG)

9 Diazepam - Ratiopharm (MG) Nimesulida Jabasulide - Jaba (MG)

10 Paracetamol - Generis (MG) Tansulosina - Mepha (MG)

11 Fenofibrato - Zentiva (MG) Paracetamol - Generis (MG)

12 Sinvastatina - Alter (MG) Alopurinol - Ratiopharm (MG)

13 Ibuprofeno - Ratiopharm (MG) Metformina - Sandoz (MG)

14 Sinvastatina - Zentiva (MG) Diazepam - Ratiopharm (MG)

15 Metformina - Generis (MG) Furosemida - Ratiopharm (MG)

16 Beta-histina - Generis (MG) Sinvastatina - Tetrafarma (MG)

17 Furosemida - Ratiopharm (MG) Diclofenac - Sandoz (MG)

18 Sinvastatina - Mepha (MG) Sinvastatina - Mepha (MG)

19 Omeprazol - Zentiva (MG) Alprazolam - Mylan (MG) 

20 Alprazolam - Mylan (MG) Sinvastatina - Sandoz (MG)

No ranking de vendas 2014 de medicamentos genéricos em volume (embalagens), presença de 12 DCI distintas com 3 DCI ausen-
tes do ranking de 2010 (Beta-histina, Fenofibrato, Metamizol). Das 20 apresentações, 6 (3+3) são de Paracetamol e Sinvastatina.
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eCoNoMia Da saÚDe

O desenvolvimento do mercado de genéricos em 
Portugal tem sido impulsionado maioritariamente por 
políticas do lado da oferta com a implementação de 
medidas diversas, entre outras:

• Reduções administrativas de preços;
• Revisão internacional do preço de medicamentos, 

através da comparação e alinhamento dos preços 
em Portugal com preços mais baixos de outros paí-
ses europeus;

• Desbloqueio judicial relacionado com patentes e 
aumento de substâncias activas com medicamento 
genérico comercializadas;

• Implementação da “Via Verde Genéricos”, que en-
volveu uma redução dos tempos de avaliação de pe-
didos de comparticipação de genéricos;

Apesar das medidas verificadas, o esforço para que o 
mercado continue a crescer implica também um refor-
ço de medidas do lado da procura.
A implementação da prescrição e dispensa por DCI, 
com obrigatoriedade de dispensa de medicamentos 
mais baratos que cumpram a prescrição médica, ex-
ceto se for outra a opção do utente, é uma medida im-
portante, mas gera também perdas na remuneração 
absoluta das Farmácias e dos Grossistas.
Vários estudos sugerem que os farmacêuticos devem 
receber uma remuneração adicional por forma a não se-
rem penalizados financeiramente pelo facto de dispensa-
rem medicamentos genéricos a preços mais baixos [1,2]. 
Pelo menos 5 países europeus têm implementado diversas 
soluções de incentivos à dispensa destes medicamentos 
[2]. Na Bélgica, por exemplo, as Farmácias recebem um fee 
adicional de 1,28€ por embalagem de genérico dispensa-
do. Na Suíça é atribuído cerca de 20€ pela substituição de 
uma marca por genérico por iniciativa do farmacêutico. 
Na França, o novo sistema de remuneração das Farmácias 
prevê incentivos por crescimento trimestral e de atingi-
mento da quota para um conjunto de 30 DCIs [2]. Outros 
países com incentivos variados são a Itália, onde a mar-
gem regulada nas Farmácias é maior para os genéri-
cos, e o Reino Unido, em que há lucro na compra de ge-
néricos, permitindo às Farmácias promover poupança 
para o SNS [2]. 

incentivos à dispensa 
de Medicamentos Genéricos

1.  Simoens S. Sustainable provision of generic medicines in Europe [homepage on the Internet]. c2013 [cited 2015 November 11]. Available from: http://www.generikusegyesulet.hu/contents/uploads/docu-
ments/document_1371468848_620.pdf

2.  Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR) da Associação Nacional das Farmácias. Estudo dos Sistemas Europeus de Remuneração das Farmácias. Lisboa: CEFAR; 2015
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Fonte: Sistema de Informação hmR  - Análise CEFAR
Análise no Mercado GH, simulação da valorização do volume total de genéricos dispensados em 
GH pela diferença entre preço médio mensal dos medicamentos de marca e genérico por GH. A 
poupança refere-se ao total (público, privado e utentes). 

Também Portugal legislou, em 2014, sobre o sistema 
de incentivos à dispensa de medicamentos genéricos 
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. A 
devida regulamentação e aplicação das medidas nos 
termos acordados entre o Ministério da Saúde e a 
Associação Nacional das Farmácias não foram con-
cretizadas.  
Efectuando uma análise ao mercado GH dos últimos 
anos (2011-2015), verifica-se que a dispensa de me-
dicamentos genéricos em ambulatório permitiu ge-
rar uma poupança real ao Estado e aos Utentes de 
1.691 Milhões de euros em 4 anos (2011-2014). 
No acumulado a Setembro de 2015, esta poupança 
aumentou 339,1 Milhões de euros, o que corresponde 
a um crescimento de 1,7% face ao homólogo. Estudos 
publicados [1] sugerem que a implementação de me-
didas de incentivos, na Farmácia, à dispensa de me-
dicamentos genéricos, poderá gerar um incremento 
significativo às poupanças já alcançadas.

Estimativa da poupança real dos medicamentos genéricos 
no mercado GH (Entidades e Utentes)
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sustentabilidade do Mercado de Genéricos na europa
Um relatório de uma análise às políticas de medicamentos genéricos de 28 países eu-
ropeus enumera um conjunto de recomendações específicas para alcançar um mercado 
sustentável de genéricos na Europa. 
Os resultados demostram que o desenvolvimento do mercado de medicamentos gené-
ricos deve ser apoiado por políticas do lado da procura, promovendo a prescrição pelos 
médicos, a dispensa pelos farmacêuticos e a utilização de medicamentos genéricos pe-
los utentes. Do lado dos médicos, salienta que medidas como a definição de orçamentos 
de prescrição de medicamentos e definição de quotas reduzem o volume e a despesa 
com medicamentos e aumentam a prescrição de genéricos. Do lado dos farmacêuti-
cos, defende que estes devem receber uma remuneração adicional que não os penalize 
financeiramente pela dispensa de medicamentos genéricos mais baratos. A tendência 
Europeia é a da passagem para uma remuneração baseada num fee por receita e/ou 
medicamento dispensado que confere um incentivo financeiro neutro, o qual potencia a 
substituição de genéricos, ou mesmo a combinação de ambos os sistemas. [1]

Custos evitáveis na saúde – implicação para as Farmácias
Um estudo da IMS Institute for Healthcare centrado no sistema de Saúde Norte-americano 
estimou que os custos causados pelo uso inadequado e desnecessário de medicamentos 
excediam os $200.000 Milhões em 2012, os quais poderiam ser evitáveis pela abordagem 
em 6 áreas-chave: 1) não adesão à terapêutica, 2) atraso na adequação da prática clínica 
à evidência, 3) uso indevido de antibióticos, 4) erros de medicação, 5) subutilização de ge-
néricos e 6) má gestão na polimedicação. Programas implementados demonstram que 
os Farmacêuticos contribuem com elevado valor para o sistema nas áreas identificadas. 
No caso dos medicamentos genéricos, a oportunidade de poupança (cerca de $12.000 
milhões) surge em áreas terapêuticas onde os medicamentos de marca ainda são muito 
prescritos e dispensados, apesar da disponibilidade de genéricos a baixo custo. A op-
timização do uso de genéricos é descrita como crucial para o controlo da despesa. Os 
modelos de compensação e incentivos demonstram ganhos elevados. [2]

Políticas de Utilização de Genéricos nos eUa
Uma revisão de literatura sobre as políticas de genéricos adoptadas pelo Sistema 
Medicaid nos EUA concluiu que a utilização destes medicamentos tem um papel crítico 
na manutenção e preservação deste sistema. Um em cada 5 americanos usufrui deste 
programa de apoio social, que garante o acesso continuado a cuidados médicos da popu-
lação mais carenciada e sem seguro, pelo que a redução de gastos desnecessários com 
medicamentos e a utilização de genéricos mais baratos têm sido mecanismos aplicados 
pelo Medicaid, com poupanças de cerca de 70% por prescrição nas substâncias com 
genérico. Também a adesão à terapêutica surge como um benefício colateral do uso de 
genéricos, na medida em que os co-pagamentos dos utentes são inferiores aos dos me-
dicamentos de marca, verificando-se maior persistência na sua utilização. [3]

1. Simoens S. Sustainable provision of generic medicines in Europe [homepage on the Internet]. c2013 [cited 2015 November 11]. Available from: http://www.
generikusegyesulet.hu/contents/uploads/documents/document_1371468848_620.pdf

2. IMS Institute for Healthcare Informatics. Avoidable Costs in U.S. Healthcare: The $200 Billion Opportunity from Using Medicines More Responsibly. 
2013. [homepage on the Internet]. c2013 [cited 2015 November 11]. Available from:  http://www.imshealth.com/deployedfiles/imshealth/Global/Content/
Corporate/IMS%20Institute/RUOM2013/IHII_Responsible_Use_Medicines_2013.pdf

3. Watanabe JH, Hazlet TK, Sullivan SD. Generic medication utilization policies in the United States and Medicaid sustainability. J Pharm Health Serv Res. 
[serial on online]. 2015 [cited 2015 November 11]; 6(1):3-10. Available from:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jphs.12084/pdf
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