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Gab Apoio Ministro Administração Interna

De: Gab Ministro da Administração Interna
Enviado: segunda-feira, 3 de Dezembro de 2012 12:38
Para: Gab Apoio Ministro Administração Interna
Assunto: FW: Proposta de Lei - Alteração ao DL 35/2004 - Segurança Privada
Anexos: Estudo UNL_Conclusões_VFinal.pdf; 121128_Audiência Comissão de Saúde.pdf

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Concluído

  
Melhores cumprimentos 
Divisão de Informação e Relações Públicas do MAI 

De: ANF [ANF@anf.pt] 
Enviado: sexta-feira, 30 de Novembro de 2012 16:25 
Para: Gab Ministro da Administração Interna 
Assunto: Proposta de Lei - Alteração ao DL 35/2004 - Segurança Privada 

Ex.ma Senhora Chefe do Gabinete de S. E o Ministro da Administração Interna 
Dra. Rita Abreu de Lima 
  
Acusamos a recepção do V/ ofício n.º 8535/2012, de 22 de Novembro de 2012, através do qual nos foi enviado a 
Proposta de Lei de alteração ao Decreto‐lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, sobre Segurança Privada, que 
agradecemos. 
  
O nosso contributo tem por objecto principal a inclusão das farmácias como entidades obrigadas a adoptar um 
sistema de vigilância e instalação de dispositivos obrigatórios de segurança e protecção (artigo 8.º, n.º 4) nas suas 
instalações. 
  
As questões relacionadas com a segurança são uma grande preocupação para as farmácias e para a ANF. 
  
Temos estado proactivamente envolvidos na sua abordagem, em estreita articulação com o Ministério da 
Administração Interna. 
  
Temos apoiado a formação e a criação de mecanismos de segurança nas farmácias. 
  
Mas não podemos concordar com o princípio de obrigar as farmácias a disporem de um sistema de vigilância. 
  
Não concordaríamos num contexto normal de actividade do sector. 
  
A situação torna‐se, absolutamente inaceitável, no actual contexto económico e financeiro das farmácias. 
  
As farmácias são microempresas e não é possível impor‐lhes um custo acrescido na sua actividade operacional, 
quando, em muitas circunstâncias, como é o caso do interior, não é necessário ou não têm condições económicas 
para o suportar. 
  
A decisão deve, por isso, ser voluntária, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada farmácia, como 
aliás, tem vindo a acontecer desde há muitos anos. 
  
O sector das farmácias em Portugal está em ruptura. 
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Em Setembro de 2012, havia 1.280 farmácias (≈ 45%) com fornecimentos suspensos em pelo menos um fornecedor 
e o valor global da dívida das farmácias aos grossistas, já em litígio, era de 283,4 milhões de euros. 
  
Existem ainda 1.955 farmácias (≈ 67%) com 96,4 milhões de euros de pagamentos em atraso, em processos pré‐
litigiosos. 
  
Igualmente, todos os estudos evidenciam que a situação das farmácias já ultrapassou o limiar da sobrevivência. 
  
De acordo com um estudo recente, cujas conclusões anexamos, da Nova School of Business and Economics (Pedro 
Pita  Barros,  Bruno Martins  e  Ana Moura),  "nas  condições  de mercado  atuais  e  dada  a  alteração  observada  na
estrutura de custos das farmácias, o lucro económico da farmácia média é negativo, sendo necessário um ajuste de 
equilíbrio através do encerramento de farmácias". 

Aproveitamos também a oportunidade para enviar a V. Ex.a a apresentação de suporte à  intervenção da ANF esta
semana na Comissão de Saúde da Assembleia da República. 

Acreditamos que o Ministério da Administração Interna terá em devida atenção estas nossas preocupações e 
reiteramos a nossa disponibilidade para continuar a cooperar no âmbito da criação de mecanismos de segurança 
das farmácias e dos seus utentes. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
A Direcção 
  
Associação Nacional das Farmácias 
Telf. 21 340 0600 
Fax 21 347 2994 
http://www.anf.pt 
  

 
  





 


Audiência Comissão de Saúde 
 


28 de Novembro de 2012 
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Política do medicamento desde 2005 


2012 (Abr.) Redução média de 5,6% no preço dos medicamentos de marca 


2012 (Mai.) Redução média de 15,3% no preço dos medicamentos genéricos 


Redução da despesa do Estado com medicamentos apenas baseada em medidas administrativas de 


redução de preços e margens 


2012 (Jan.) Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 24,6% 


2005 (Set.) 


 
 
Redução administrativa de 6%  no preço de todos os medicamentos 
 
 


2007 (Fev.) 


2008 (Set.) Redução administrativa de 30% no preço de todos os medicamentos genéricos 


2010 (Jul.) Redução média de 7% no preço dos medicamentos de marca 


2010 (Ago.) Redução de 20% a 35% no preço de alguns medicamentos genéricos 


Reposição das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 28,0%  2010 (Mai.) 


Redução administrativa de 6%  no preço de todos os medicamentos 


 
 
Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 26,60%  
 
  
 
Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 25,12%  
 
 


2010 (Out.) Dedução de 6% no preço de todos os medicamentos 
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• Em apenas 3 anos, o mercado ambulatório reduzirá 997,9 milhões de euros 
 


-408,3 Milhões Euros em 2011 


-323,1 Milhões Euros em 2012 


-266,5 Milhões de Euros em 2013 


* Estimativas calculadas com base nos dados até Outubro 2012. Para 2013 foi considerado o valor previsto no Orçamento do Estado. 


Fontes: Sistema de Informação hmR / Análise CEFAR 
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* * 


Milhões de Euros Valor Medicamentos 







* Estimativas calculadas com base nos dados até Setembro 2012. Para 2013 foi considerado o valor previsto no Orçamento do Estado. 
** Despesa Pública: SNS e Entidades Públicas (Ilhas, ADSE, Ministério da Justiça, Forças Armadas, PSP, Militares, CGD, Câmaras Municipais, RTP, Santas 
Casas Misericórdia, Administração Portos, INCM)  
Fontes: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR (Encargos das Farmácias Associadas da ANF)  


 


• Em 3 anos, a despesa pública com medicamentos em ambulatório reduzirá 722,8 milhões de 


euros 


 


Despesa Pública (SNS, ADSE, outras**) 


-447,4 Milhões Euros em 2011 


-155,4 Milhões Euros em 2012 


- 120,0 Milhões Euros em 2013 
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Milhões de Euros Despesa Pública Total Ambulatório 







Evolução do mercado e da despesa com medicamentos em ambulatório  2012 


 


 


•O mercado de medicamentos reduz -10,5%  (- 294,4 M€) 


 


•A Despesa SNS ambulatório diminui -10,5% (- 121,5 M €) 
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     Dados de Outubro e Novembro: estimativa 


Nota: Mercado Medicamentos e Encargos SNS (dados estimados para Outubro, ao dia 15/Out), Dados provisórios das Farmácias Associadas da 


ANF (sem a totalidade das rectificações em Julho), Encargos SNS e Entidades Públicas (Ilhas, ADSE, Ministério da Justiça, Forças Armadas, PSP, 


Militares, CGD, Câmaras Municipais, Santas Casas Misericórdia, Administração Portos, INCM); sem Protocolo da Diabetes.  


Fonte: DCT - ANF; Sistema de Informação hmR / Análise CEFAR 


Jan-12 251.280.738 -3,1% 22.878.550 -1,4% 102.711.893 0,9% 14.034.918 -9,5% 2.659.341 -15,5% 131.874.586 -5,1%


Fev-12 239.055.536 -1,7% 22.540.835 7,8% 97.203.184 -2,3% 13.563.475 -9,3% 2.497.656 -19,2% 125.791.220 0,2%


Mar-12 249.847.613 -7,8% 23.013.097 1,2% 105.135.728 -6,3% 14.971.470 -10,8% 2.815.544 -20,5% 126.926.494 -8,2%


Abr-12 222.684.160 -10,3% 20.536.614 -0,9% 91.159.459 -8,9% 12.677.528 -16,7% 2.280.300 -25,1% 116.566.874 -10,2%


Mai-12 238.872.904 -10,7% 22.582.458 1,6% 99.068.485 -11,9% 14.088.689 -14,0% 2.544.286 -26,6% 123.171.443 -8,9%


Jun-12 216.741.945 -16,3% 20.976.470 -2,4% 90.278.980 -17,1% 12.932.242 -18,7% 2.269.355 -32,4% 111.261.368 -15,0%


Jul-12 222.527.156 -15,4% 22.019.990 0,4% 90.454.963 -18,3% 13.177.227 -18,7% 2.238.108 -33,9% 116.656.858 -12,0%


Ago-12 212.211.147 -12,8% 21.461.631 2,3% 87.998.134 -11,7% 11.722.773 -12,9% 1.942.695 -29,6% 110.547.545 -13,2%


Set-12 205.344.788 -17,1% 20.500.603 -2,6% 85.432.114 -18,9% 12.009.425 -17,6% 2.126.388 -32,9% 105.776.861 -15,1%


Out-12 237.518.785 -7,3% 24.326.322 7,2% 98.059.603 -6,6%


Nov-12 219.025.056 -12,8% 22.220.296 1,2% 91.352.077 -12,7%


Jan-Nov/12 2.515.109.829 -10,5% 243.056.866 1,3% 1.038.854.622 -10,5% 119.177.747 -14,2% 21.373.673 -26,2% 1.068.573.248 -9,7%


Encargos Entidades 


Privadas (€)
D  Hom. 


Encargos Utentes 


(€)
D  Hom. Mês D  Hom. 


 Mercado 


Medicamentos 


(Volume) 


D  Hom. D  Hom. 
Encargos Entidades 


Públicas (€)
D  Hom.  Encargos SNS (€) 


 Mercado 


Medicamentos 


(Valor €) 







 
 
 
 


Fontes: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR 


Nota: Base 100 = 2009 


Índice de Preços no Consumidor  


(Mercado SNS Ambulatório) 


Desde 2009, o preço médio (PVP) dos medicamentos de marca reduziu 6,5% 


Desde 2009, o preço médio (PVP) dos medicamentos genéricos reduziu 58,7% 


Preço 


Médio 


Jan-10 


16,84€ 


16,31€ 
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15,45€ 


6,65€ 


Preço 


Médio 


Set-12 







[Para o último período disponível comparável (Jan-Ago)] 
  


   
A despesa SNS Hospitalar não inclui dados das PPP 
(Hospital de Braga; Hospital Cascais; Hospital Loures; Hospital Vila Franca de Xira) 


 


• Em apenas 2 anos, a despesa do SNS em ambulatório reduziu 445 milhões de euros 
 


• A despesa do SNS a nível hospitalar manteve-se inalterada 
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* Estimativas calculadas com base nos dados até Setembro 2012 
Fontes: Ambulatório: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR (Encargos SNS das Farmácias Associadas da ANF);  
Hospitalar: INFARMED Relatórios CHNM – Não inclui dados das PPP 


Despesa SNS Hospitalar 


+12,8 Milhões Euros em 2011 


-11,4 Milhões Euros em 2012  


Despesa SNS Ambulatório 


-316,4 Milhões Euros em 2011 


- 128,6 Milhões Euros em 2012 







3.62. Alterar o cálculo das margens de lucro para instituir uma margem comercial regressiva 


e um valor fixo para as empresas distribuidoras e para as farmácias, na base da experiência 


adquirida noutros Estados Membros. O novo sistema deverá assegurar uma redução na 


despesa pública com medicamentos e incentivar a venda de medicamentos menos 


dispendiosos. O objectivo é que lucros menores na distribuição contribuam, pelo menos, 


com um mínimo de 50 milhões de euros para a redução da despesa pública em 


medicamentos. [T4‐2011] 
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Memorando de Entendimento, Maio 2011  







• Em 3 anos, o sector da distribuição (Farmácias e Grossistas) contribuirá com 341,0 milhões 


euros para a redução do mercado de medicamentos 


* Estimativas calculadas com base nos dados até Outubro 2012. Para 2013 foi considerado o valor previsto no Orçamento do Estado. 


Fontes: Sistema de Informação hmR / Análise CEFAR 


341,0 


97,5 


243,5 
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Milhões de Euros 







* Estimativas calculadas com base nos dados até Setembro 2012. Para 2013 foi considerado o valor previsto no Orçamento do Estado. 
** Despesa Pública: SNS e Entidades Públicas (Ilhas, ADSE, Ministério da Justiça, Forças Armadas, PSP, Militares, CGD, Câmaras Municipais, RTP, Santas 
Casas Misericórdia, Administração Portos, INCM)  
Fontes: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR (Encargos das Farmácias Associadas da ANF)  


• Em 3 anos, o sector da distribuição (Farmácias e Grossistas) contribuirá com 217,5 milhões 


euros para a redução da despesa pública com medicamentos. 


217,5 


62,2 


155,3 
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Milhões de Euros 







Nova School of Business and Economics | Setembro 2012 
 


“A economia da farmácia e o acesso ao medicamento” 


Fonte: Pedro Pita Barros, Bruno Martins e Ana Moura (GANEC, NOVA SBE), Setembro 2012 
11 


Efeito nos pagamentos do novo sistema de Margens da Distribuição 
 


 


 73,5 milhões de euros 
 


SNS  | - 49,6 milhões de euros 


Utentes | - 23,9 milhões de euros 


 


 


 
• Efeito subestimado: não contempla os efeitos de subsistemas públicos (dificuldade na 


extrapolação). 


 


• Objectivo do MoU alcançado: A poupança total em medicamentos cobertos pelo SNS é superior 


aos 50 milhões de euros de referência. 







• A despesa com medicamentos em ambulatório, em 2012, será de 1.145 milhões de euros, 


inferior em 51 milhões de euros ao objectivo definido pelo Governo (1.196 milhões de 


euros). 


 


• A despesa com medicamentos nos hospitais do SNS, em 2012, será de 1.029,4 milhões de 


euros, superior em 187,4 milhões de euros ao objectivo definido pelo Governo (842 


milhões de euros). 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Despesa SNS 
Objectivo 


 Ministério Saúde 
Estimativas  


ANF 
Diferença 


Ambulatório 1.196 M€ 1.144,8 M€ - 51,2 M€ 


Hospitalar 842 M€ 1.029,4 M€ + 187,4 M€ 


Dados 2012 
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Em Junho, pela primeira vez, a quota de mercado dos medicamentos genéricos (em GH) 


ultrapassou os 60%. 


 


 


Fontes: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR 


Nota: Foram fixados os GH existentes em Out/2011 e que se mantêm activos até Out/12 


Prescrição DCI 


A quota dos genéricos nos mesmos GH, entre Out-11 e Out-12, cresce 11,0%, acima do crescimento da 


quota total dos GH (8,9%). 
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O decréscimo do preço médio dos medicamentos genéricos acentuou-se a partir de Junho 2012 


Fontes: Sistemas de Informação SICMED e hmR / Análise CEFAR 


Prescrição DCI 
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5318258 – Montelucaste Chesmon 10 mg 14 cpr MG 


5318266 – Montelucaste Chesmon 10 mg 28 cpr MG 


5420419 – Montelucaste Chesmon 4 mg 14 cpr MG 


5420427 – Montelucaste Chesmon 4 mg 28 cpr MG 


5420435 – Montelucaste Chesmon 5 mg 14 cpr MG 


5420443 – Montelucaste Chesmon 5 mg 28 cpr MG 


5318522 – Montelucaste Farmoz 10 mg 14 cpr MG 


5318530 – Montelucaste Farmoz 10 mg 28 cpr MG 


5420716 – Montelucaste Farmoz 4 mg 14 cpr MG 


5420724 – Montelucaste Farmoz 4 mg 28 cpr MG 


5420732 – Montelucaste Farmoz 5 mg 14 cpr MG 


5420740 – Montelucaste Farmoz 5 mg 28 cpr MG 


15 


Barreiras à entrada no mercado de medicamentos genéricos 


Novembro 2012 
 


Retirada do mercado do medicamento genérico do Montelucaste 
 


Providência cautelar interposta pela multinacional Merck Sharp & Dohme. 
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Poupança potencial dos medicamentos genéricos 


Prescrição DCI 


Poupança Potencial em 2011 


144,5 Milhões Euros  


Poupança Potencial em Jan-Set/2012 


100,8 Milhões Euros 


Fontes: Sistemas de Informação hmR / Análise CEFAR. 
Nota: Mercado GH, simulação de substituição total de medicamentos de marca por genéricos, ao preço médio mensal dos genéricos por GH. 
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Medidas já tomadas pelo Ministério da Saúde 


• Redução de horários 


 


• Eliminação da obrigatoriedade do segundo farmacêutico (regime excepcional) 


 


• Implementação da prescrição por DCI 
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Resumo 
 


Em resumo, as medidas propostas apresentam um 
potencial de poupança no sector de farmácias de 
aproximadamente 15,5 milhões de Euros. 


 


De salientar que este valor não tem incorporado o 
montante relativo a indemnizações que se teria de pagar 
para compensar a saída de farmacêuticos referida na 
medida I.  


 


Valores em Euros 


Medidas Valor da poupança do sector 


Medida I – substituição de 2º farmacêutico 6.003.229 


Medida II – farmácias no regime de excepção 1.881.920 


Medida II – redução de horários/turnos (75%) 3.998.555 


Medida III – impacto financeiro da redução de 
stocks 


3.652.059 


Valor potencial de poupança no sector 15.535.763 


Valor estimado das indemnizações 11.957.303 


Medidas já adoptadas pelo Ministério da Saúde 
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Fonte: Alliance Healthcare, Botelho & Rodrigues, Cofanor, Cooprofar, OCP, Plural e Udifar, em colaboração 


com a Groquifar. As empresas que colaboraram no estudo representam mais de 90% do mercado. 


Relacionamento financeiro das farmácias com o sector grossista 


• De Junho a Setembro de 2012, o montante global da dívida litigiosa aos grossistas cresceu 48,1 


milhões de euros (20,4%), mais do que em todo o ano de 2011, atingindo 283,4 milhões de euros. 


 


• Existem ainda 1.955 farmácias que têm 96,7 milhões de euros de pagamentos em atraso, em fase 


pré-litigiosa. 
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  Dez-11 Jun-12 Set-12 
Variação 


Dez11 / Set12 


        


 N.º de Farmácias com fornecimentos 
suspensos  


795 1.131 1.280 61% 


      


N.º de processos judiciais em curso para 
regularização de dívidas  


297 457 469 58% 


      


N.º de Farmácias com acordos de 
regularização de dívidas  


561 614 635 13% 


      


Montante global da dívida (processos 
judiciais e acordos de regularização)  


196.828.006 € 235.303.993 € 283.400.914 44% 







Nova School of Business and Economics | Setembro 2012 
 


“A economia da farmácia e o acesso ao medicamento” 


Fonte: Pedro Pita Barros, Bruno Martins e Ana Moura (GANEC, NOVA SBE), Setembro 2012 


  
2002 AdC  


 (70 farmácias) 
2012 Nova SBE  
(1346 farmácias) 


  Preço/ Receita 38,81 €  30,79 €  


  Custos Marginais/ Receita 35,66 €  33,21 €  


  Resultado/ Receita  3,15 € - 2,42 € 


• Problema Nacional: em todas as zonas geográficas há farmácias a enfrentar dificuldades, 


não é um problema localizado ou restrito a uma área geográfica em particular.  


 


• Perda de margem não é compensada: não há compensação para a perda de receita nas 


margens das farmácias através da venda de outros produtos. 


  Custos Fixos 22.091 €  44.438 €  


  Custos Financeiros Não incluídos Não incluídos 
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Nova School of Business and Economics | Setembro 2012 
 


“A economia da farmácia e o acesso ao medicamento” 


Fonte: Pedro Pita Barros, Bruno Martins e Ana Moura (GANEC, NOVA SBE), Setembro 2012 


Mesmo mantendo os custos fixos de 2002 (AdC), não considerando factores como a inflação 


e o aumento de custos por requisitos legais (pessoal, espaço, horários), o desequilíbrio das 


farmácias é de 228,7 milhões de euros em 2012, para resultado económico nulo. 


  2012 
2012  


(Custos Fixos 2002) 


  Custos Marginais 164,5 M€ 164,5 M€ 


  Custos Fixos 129,1 M€ 64,2 M€ 


  Custos Financeiros Não incluídos Não incluídos 


  Desequilíbrio económico 294 M€ 228,7 M€ 


Desequilíbrio das farmácias de 294 milhões de euros em 2012, para resultado económico nulo. 
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Não contempla o contributo adicional de 60,6 milhões de euros, da distribuição, para a 


redução do mercado prevista no Orçamento do Estado para 2013. 







Farmácias: Ruptura no acesso da população aos medicamentos 
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Farmácia de luto | Reunião Magna da Farmácia 


324.463 assinaturas. 


Maior petição da história da democracia Portuguesa! 
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Propostas das Farmácias para evitar o colapso  


 


MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 


  


1. Alargamento do prazo de pagamento das farmácias aos grossistas e dos grossistas à indústria 


farmacêutica, para 90 dias. 


 


2. Devolução às farmácias do excedente de poupança do SNS, em 2012. 


 


3. Criar mecanismos que incentivem o crescimento do mercado de genéricos, partilhando com 


as farmácias as poupanças obtidas. 


 


4. Criar mecanismos de concorrência nos medicamentos de marca. 


 


5. Acelerar a entrada de medicamentos genéricos no mercado. 


 


6. Criar um fee por dispensa. 


 


7. A remuneração da farmácias deve ser calculado sobre o preço de venda ao armazenista 


(PVA) máximo. 


 


8. Rever sistema de remuneração das farmácias. 
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Propostas das Farmácias para evitar o colapso  


 


As propostas apresentadas pelas farmácias têm como objectivo devolver a 


sustentabilidade mínima ao sector, entendendo-se por sustentabilidade mínima um 


resultado económico nulo, excluindo custos financeiros. 


 


Os mecanismos de incentivo aos medicamentos genéricos e de concorrência nos 


medicamentos de marca permitem a recuperação do sector das farmácias, sem aumentar 


a despesa para o Estado e para os Doentes. 
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A ECONOMIA DA FARMÁCIA E O ACESSO AO MEDICAMENTO 


ESTUDO DA NOVA SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS 


 


Principais Conclusões 


Pedro Pita Barros, Bruno Martins, Ana Moura 


 


Os eixos do presente Estudo consistiram em: actualizar o modelo usado pela Autoridade da Concorrência 


(AdC) para perceber o contexto actual do funcionamento económico do sector; analisar o impacto do novo 


sistema de margens; e compreender a visão dos utentes e farmacêuticos. 


Revisitar o Estudo “A situação concorrencial no sector das farmácias de 2005” 


1. A recalibração do modelo de análise usado pela AdC com dados actualizados a 2010 e amostra 


superior de farmácias demonstra uma realidade bastante diferente da encontrada em 2005, com 


dados até 2002. 


2. O preço médio por receita médica reduziu cerca de 20%, valor muito superior à redução de 5% 


estimada no Estudo da AdC como sendo suportável pelas farmácias. 


3. O preço médio por receita médica reduziu de 38,81€ em 2002 para 30,78€ em 2012, para custo 


marginal de 33,21€, já não sendo, portanto, suficiente para gerar margem positiva que permita 


cobrir os custos fixos das farmácias. 


4. Há assim um diferencial de 2,43€ por receita para cobrir apenas os custos marginais, não se 


libertando recursos para cobrir os custos fixos estimados em 44.438€ por farmácia. 


5. De acordo com as estimativas obtidas para 2010 e evolução dos preços, conclui-se que a farmácia 


média estará a funcionar com margem negativa. 


6. Na farmácia média, em 2010, seria necessária uma margem líquida mínima de 4,5% e bruta de 


22,9%. 


7. Em 2010, o preço médio por embalagem necessário para resultado económico nulo era 15,80€. 


8. O enfoque deste Estudo é apenas sobre a viabilidade económica, isolando o efeito dos custos 


financeiros relacionados com investimentos, instalações e trespasses. 


9. As farmácias defrontam uma situação económica em que a actividade normal não permite cobrir 


os custos fixos numa maioria de estabelecimentos. 


10. A resposta passará por perdas para os proprietários das farmácias ou encerramento de farmácias 


para evitar essas perdas. 


 


Efeitos da alteração da forma de cálculo das margens 


11. O Estudo do impacto do novo sistema de margens, baseado em transacções reais nos primeiros 5 


meses de 2011 e de 2012 de uma amostra aleatória e representativa de 352 farmácias, conclui 


que o valor da redução de margens alcançado nas farmácias excede o valor previsto no 


Memorando de Entendimento como objectivo para o sector da distribuição de medicamentos. 
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12. Com efeito, a estimativa de redução das margens da distribuição para 2012 é de 75 milhões de 


euros (54 milhões de euros nas farmácias e 21 milhões de euros na distribuição grossista). 


13. A estimativa da poupança em 2012 é de 49,6 milhões de euros para o SNS e de 23,9 milhões de 


euros para os utentes (em medicamentos comparticipados pelo SNS).   


14. Esta estimativa está, contudo, subavaliada num contexto de continuidade na redução de preços, 


bem como se considerarmos toda a redução na despesa pública (incluindo subsistemas públicos 


de saúde, e não apenas no SNS). 


15. A perda percentual de margem das farmácias é, em média, 14%, sem ter em conta as reduções de 


preços que não decorreram da alteração das regras de cálculo das margens. As farmácias mais 


afectadas podem mesmo estar a registar perdas de margem acima de 20%. 


16. Verifica-se que o escoamento das vendas a preço antigo é relativamente rápido para a maioria dos 


medicamentos, pelo que o efeito do escoamento é muito reduzido, não afectando a magnitude 


dos efeitos encontrados. 


17. Constata-se que não há espaço para compensar a perda de margem verificada nos medicamentos 


pelas vendas de outros produtos. Aliás, estas representam apenas 15%, em valor, das vendas 


totais das farmácias, sendo que, em Junho de 2012, existiam também 978 outros pontos de venda 


que concorrem com as farmácias na venda destes produtos. 


18. Em todas as zonas geográficas há farmácias a enfrentar dificuldades, não sendo este um problema 


localizado ou restrito a uma área geográfica em particular. 


19. Estes resultados de perda de margem correspondem a uma redução por mês por farmácia 


estimada entre 1800 euros e 3100 euros, ou seja, o equivalente a uma redução entre 30% a 51% 


do número de farmacêuticos a trabalhar nas farmácias (menos 4117 no limite) ou a uma redução 


entre 36% a 62% do número de ajudantes (menos 8005 no limite), para compensar o efeito da 


perda nas margens. Esta estimativa não considera o efeito da redução de preços por outros 


motivos.  


 


A visão dos utentes e farmacêuticos 


20. A terceira parte deste Estudo consistiu em avaliar o impacto da alteração do esquema de margens 


nas famílias (perspectiva dos utentes) e na perspectiva dos farmacêuticos. 


21. Da análise ao inquérito aplicado aos utentes de uma amostra de 18% das farmácias, conclui-se que 


23% dos inquiridos referem ter abdicado de comprar medicamentos, dos quais 60% por motivos 


financeiros. Estes valores são de magnitude similar aos de inquéritos de anos anteriores 


(Villaverde Cabral e Alcântara da Silva, 2010), não se tendo encontrado um agravamento ou 


melhoria significativa nas dificuldades financeiras de acesso ao medicamento apesar da situação 


de crise económica e social do País. 


22. A análise espacial também não demonstrou que este fenómeno seja localizado ou restrito, 


parecendo ser global em todo o território nacional. 
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23. Em termos de dificuldades de acesso ao medicamento, 11% a 12% dos utentes referiram ter 


dificuldades em encontrar medicamentos na farmácia “quase sempre”, não sendo este igualmente 


um fenómeno localizado. 


24. Não se encontram alterações no padrão de aquisição de produtos de saúde na farmácia, o que 


reforça a inferência anterior de não ser possível compensar as perdas de margem através da 


venda de outros produtos. 


25. Da análise ao inquérito aplicado aos proprietários ou directores técnicos de uma amostra de 20% 


das farmácias, conclui-se que, de 2010 a 2012, se verifica um aumento do número médio de horas 


semanais de funcionamento e da percentagem de farmácias que paga aos fornecedores em 90 ou 


mais dias.  


26. Constata-se ainda uma diminuição do valor médio da compra diária ao grossista preferencial, a 


qual é particularmente notória em 2012. Cerca de 88% dos inquiridos refere ainda ter reduzido o 


stock mínimo da maioria dos medicamentos e 86,5% admitiu ter reduzido o número médio de 


embalagens adquiridas diariamente ao grossista durante o último ano. 


27. Cerca de 92% dos farmacêuticos refere ter dificuldades de obtenção dos medicamentos junto do 


grossista “quase todos os dias” e 6% admitiu ter problemas “algumas vezes por semana”. 


28. Novamente, estas dificuldades aparentam ser um fenómeno global e não específico de 


determinadas zonas do País. 


29. Finalmente, foi aplicado um inquérito numa amostra de 14% das farmácias em censo de 5 dias 


para quantificar os serviços prestados fora do acto de dispensa de medicamentos de um conjunto 


de 10 categorias destes serviços: medição de parâmetros e avaliação do risco; ensino da técnica 


de utilização de dispositivos; consulta prestada por profissional de diagnóstico e terapêutica; 


administração de medicamento ou vacina; consulta em programa de cuidados farmacêuticos; 


colheita para análises clínicas; administração de primeiros socorros; apoio domiciliário (exclui 


entrega de medicamentos); recolha de seringa usada e entrega de kit Troca de Seringas; e outros. 


30. O inquérito demonstrou que o custo / hora efectivo dos serviços prestados fora do acto de 


dispensa corresponde, em termos ponderados, a 20,69 euros. 


31. Tomando como exemplo a medição de parâmetros e usando os valores de uma metodologia de 


elicitação de preferências de valorização dos actos farmacêuticos constante de estudo de 2009 


devido a Miguel Gouveia e Fernando Machado, estima-se um custo anual deste serviço para as 


farmácias de 10,5 milhões de euros, valorizado pelos utentes em 23,5 milhões de euros, sendo o 


diferencial de 12,9 milhões de euros a medida monetária do incremento de bem-estar social 


proporcionado por este serviço que é percepcionado pelos utentes. 


32. Este inquérito evidenciou uma média de 8,6 serviços prestados fora do acto de dispensa por 


farmácia por dia (com duração média de 8 a 9 minutos), contrastando com um volume de 84,6 


dispensas de medicamentos por farmácia por dia. 


 


Lisboa, 12 de Setembro de 2012 





