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Maior crescimento na quota de genéricos impulsionou a maior quebra nacional na despesa 

com medicamentos 

DESPESA COM MEDICAMENTOS CAI 40,5 POR CENTO NA MADEIRA 

 

A despesa com medicamentos nas farmácias da Região Autónoma da Madeira diminuiu 40,5 por cento 

em Setembro de 2011 face ao mesmo mês do ano passado, menos 1,7 milhões de euros num mês. 

Sendo esta quebra bastante superior à redução da despesa observada no resto do país. 

Para esta redução contribuiu a aprovação de um Decreto Legislativo Regional, em Agosto de 2010, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da prescrição de medicamentos por DCI na Madeira.  

Destaca-se, igualmente, o crescimento em volume da quota de genéricos na Madeira (28,6 por cento 

entre Agosto de 2010 e Setembro de 2011) como muito superior ao crescimento da quota das restantes 

regiões de Portugal, atingindo em Setembro um valor próximo de 43 por cento no mercado 

concorrencial de genéricos (universo de medicamentos abrangidos por grupos homogéneos).  

Os dados divulgados resultam de uma análise elaborada pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde 

(CEFAR), com base nos dados mensais hmR e SICMED/ANF, por farmácia. 

 
Fontes: 
hmR – dados do mercado farmacêutico; SICMED – dados de facturação do mercado farmacêutico; Análise CEFAR. 

 
O Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (CEFAR) é uma Contract Research Organization (CRO) do Grupo ANF 
que presta consultoria através de Estudos de suporte à tomada de decisão sobre o Medicamento e outras 
Tecnologias de Saúde, nas áreas de Análise de Mercado, Farmacoeconomia & Economia da Saúde, Estudos 
Económico-Financeiros, Farmacoepidemiologia, Avaliação de Resultados em Saúde e Estatística Aplicada à Saúde 
(Tel. 213400670 / email: cefar@anf.pt). 
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