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Fonte: Youtube “Meet the Runway Model with One of the World's Most Advanced Prosthetic Limbs | Mashable Docs”
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DM na Europa - Alguns números

➢ Cerca de 27.000 companhias de tecnologia médica, das quais 95% são
pequenas e médias empresas;

➢ Um dos sectores europeus mais inovadores. Ciclo de vida médio de 18 meses;

➢ Uma patente a cada 40 minutos (>12.000/ano);

➢ A indústria das tecnologias médicas emprega mais de 675.000 funcionários;

➢ Mercado Europeu superior a 110 mil milhões de euros;

➢ A despesa com dispositivos médicos equivale a 203€ per capita.
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Despesa em Saúde (Europa)
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Mercado das Tecnologias Médicas por Área e 
Crescimento das Vendas 2016-2022
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Mercado Nacional

➢ Valor total do mercado: 1200 milhões € /ano

(Fonte: Taxa de comercialização de dispositivos médicos do INFARMED)

➢ Compras das Instituições do SNS: € 409 milhões

(Fonte: ACSS – “Material de consumo clínico” – excluindo equipamentos e DIVs)

➢ Exportações: € 268 milhões

(Fonte: Health Cluster Portugal | “Material médico-cirúrgico”)
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APORMED

➢ Instituição de utilidade pública

➢ Associação mais representativa do Setor (≈80% das vendas ao
SNS)

➢ Organismo de Normalização Setorial (CT 87)

➢ Assento nos Órgãos Institucionais:
➢ Conselho Consultivo do INFARMED

➢ Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP

➢ Comissão de Acompanhamento do Compromisso para a Sustentabilidade e
Desenvolvimento do SNS
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Associados APORMED
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Dispositivos Médicos
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APORMED

Classe IIa

ex: seringas sem agulha

Classe I

ex: pensos e material 

para tratamento de feridas

Classe IIb

ex: equipamentos para 

anestesia

Classe III

ex: pacemakers

Anexo II

Lista A

ex: monitores da

glicose sanguínea

Anexo II

Lista A

ex: testes de sangue

ABO

Dispositivos de 

autodiagnóstico

ex: testes de gravidez

Disp. Avaliação 

Comp. Funcional

ex: analisadores de

química clínica

APIFARMA



Circuito do Dispositivo Médico
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Regulação da interação com os Profissionais de 
Saúde

➢ Decreto-Lei nº5/2017

➢ Regula os critérios de Publicidade e Transparência no Setor dos
Dispositivos Médicos e dos Medicamentos

➢ Novo Código de Boas Práticas Comerciais da APORMED

➢ Vincula as empresas associadas aos mais rigorosos padrões de ética
e transparência algum dia implementado na Saúde
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Novo Código de Boas Práticas Comerciais da 
APORMED
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Interação com os Profissionais de Saúde
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Interação com os Profissionais de Saúde
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➢ Reconhecimento (quase) exclusivo do
médico no circuito do dispositivo médico

➢ Interação de natureza promocional e de
formação

➢ Produto como valor principal do circuito do
dispositivo médico

Modelo anterior

➢ Reconhecimento do valor de todos os
profissionais de saúde no aporte de
qualidade ao circuito do dispositivo médico

➢ Interação maioritariamente de natureza de
formação

➢ Cuidado do doente como valor principal do
circuito do dispositivo médico

Novo Paradigma



Valor do Farmacêutico no Circuito do 
Dispositivo Médico

➢ Experiência e skills desenvolvidos no Setor do Medicamento
são transitáveis para o Setor do Dispositivo Médico:
➢ Reporte de Efeitos Adversos;

➢ Gestão e cumprimento das Boas Práticas de “Armazenamento” de
Produto;

➢ Conhecimento dos requisitos regulamentares e dos pressupostos de
qualidade;

➢ Interação direta com doentes e estabelecimento uma “relação de
confiança” com estes;

➢ …
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Desafios para os Farmacêuticos no Circuito do 
Dispositivo Médico
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➢ Setor constantemente em inovação:
➢ Novos produtos a cada 18 a 24 meses;
➢ Elevada frequência de inovações disruptivas;

➢ Setor muito abrangente e com produtos muito diversos;
➢ É necessário ter conhecimento sobre o funcionamento de várias

tecnologias e áreas de conhecimento diferente (materiais,
eletrotecnia, informática, bioquímica, mecânica, física, etc.)

É NECESSÁRIO INVESTIR EM FORMAÇÃO VASTA E 
CONTÍNUA
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Muito Obrigada!


