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PREÂMBULO 

Após a entrega da candidatura ao título de especialista em Assuntos Regulamentares 

concedido pelo Colégio dos Assuntos Regulamentares da Ordem dos Farmacêuticos 

comecei a pensar qual poderia ser o tema do trabalho técnico-profissional. 

 

Inicialmente, dirigi a minha pesquisa para possíveis temas directamente relacionados 

com a minha actividade profissional como colaboradora do LEF, uma Contract 

Research Organization (CRO) que presta serviços no âmbito dos Assuntos 

Regulamentares quer na elaboração de dossiers de autorização de Introdução no 

Mercado (AIM), quer na gestão dos mesmos. Assim, neste percurso de procura de 

informação, deparei-me com um assunto que, apesar de não ser o core da minha 

actividade profissional, achei interessante pela enorme quantidade de informação que 

havia disponível. Tratava-se da liberalização do mercado dos medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), que autorizava a venda destes medicamentos fora 

das farmácias em locais previamente registados para o efeito e, ao mesmo tempo, 

estabelecia um regime de preços livre. 

 

Este tema despertou-me logo um interesse em conhecer o resultado da implementação 

desta medida que, na altura, suscitou tanta polémica, assim como qual teria sido a 

evolução do mesmo ao longo dos anos e porquê se continuava a escrever tanto sobre o 

mesmo. Assim, decidi dirigir a minha pesquisa neste sentido e apresentar o trabalho sob 

o título: Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM): Requisitos 

regulamentares e análise da evolução do mercado. 

 

Encarei, desta forma, a elaboração deste trabalho com dois objectivos principais: o 

primeiro, uma aprendizagem a nível pessoal na tentativa de aprofundar conhecimento, e 

o segundo tentar fazer um sumário do impacto que a referida medida teve, quer do 

ponto de vista regulamentar e até político, quer do ponto de vista do mercado. Assim, 

este trabalho pretende apresentar a informação avaliada sobre os últimos anos do 

mercado dos MNSRM. 
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O sector do medicamento, nomeadamente o MNSRM, é influenciado por um vasto 

número de factores que, por sua vez, são muito díspares. Dadas as limitações de tempo, 

seleccionei somente alguns destes aspectos que me pareceram de maior interesse e 

melhor enquadramento no âmbito do tema de estudo. Estes factores são: o factor preço, 

a regulamentação aplicável, e o sistema de classificação quanto à dispensa ao público 

Contudo existem outros factores que são também imputáveis aos MNSRM, tais como a 

comparticipação, o uso racional, a farmacovigilância, etc. que não são alvo de estudo 

profundo deste trabalho mas são referidos ao longo do mesmo uma vez que fazem parte 

do ciclo do medicamento e estão nele implícitos. 
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INTRODUÇÃO 

Em Portugal, o mercado de medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) foi 

liberalizado em 2005, com a autorização de venda destes medicamentos fora das 

farmácias e o estabelecimento de um regime de preços livre.  

 

A implementação das medidas ditadas no quadro legal publicado em 2005 implicou o 

fim da exclusividade da actividade de dispensa de medicamentos não sujeitos a receita 

médica por parte dos farmacêuticos nas farmácias de oficina. Isto provocou uma 

alteração no mercado do medicamento, designadamente dos medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM), quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de 

vista económico e até político.  

 

Perante esta situação, e transcorridos seis anos, pretende-se com este trabalho, fazer 

uma análise objectiva do impacto que esta medida teve no mercado dos MNSRM, qual 

foi a sua evolução e, ao mesmo tempo, realizar uma avaliação da consecução dos 

objectivos preconizados aquando da publicação da legislação em causa.  

 

Para isso, o trabalho organiza-se da seguinte forma: 

 Capítulo 1 - Enquadramento regulamentar 

 Capítulo 2 - Enquadramento político 

 Capítulo 3 – Análise do mercado dos MNSRM 

 Capítulo 4 – Tendência do mercado dos MNSRM: Switching 
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CAPÍTULO 1 - ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR  

Nos últimos 20 anos, houve, em Portugal, uma reestruturação profunda da legislação 

aplicável ao medicamento. Os objectivos desta mudança foram, principalmente, a 

transposição para ordem jurídica interna das Directivas Europeias, a codificação de 

legislação dispersa em documentos normativos únicos mais abrangentes, e a adaptação 

do conteúdo à luz do progresso técnico e científico. 

 

Neste capítulo será efectuada a análise cronológica da regulamentação implementada ao 

longo dos últimos 20 anos. Esta análise incidirá na legislação respeitante aos MNSRM. 

No fim deste capítulo apresenta-se um quadro resumo da legislação analisada por ordem 

cronológica de forma a facilitar a leitura da mesma. 

 

Em 1991 

Em 1991 é publicado o primeiro diploma oficial que estrutura e dá início a “uma nova 

era no sector farmacêutico, designadamente no domínio da introdução no mercado, 

controlo de qualidade e fabrico de medicamentos de uso humano”, tal como referido no 

próprio preâmbulo, tendo por base as orientações europeias, sob a categoria de Decreto-

Lei nº 72/91, de 8 de Fevereiro. Foi designado por “Estatuto do Medicamento. 

 

O referido D.L. transpõe, parcialmente, para a ordem jurídica interna as Directivas: 

 Directiva n.º 65/65/CEE, de 26 de Janeiro de 1965; 

 Directiva n.º 75/319/CEE, de 20 de Maio de 1975; 

 Directiva n.º 83/570/CEE, de 26 de Outubro de 1983; 

 Directiva n.º 87/21/CEE, de 22 de Dezembro de 1986; 

 Directiva n.º 87/22/CEE, de 22 de Dezembro de 1986; 

 Directiva n.º 89/105/CEE, de 21 de Dezembro de 1988; 

 Directiva n.º 89/341/CEE, de 3 de Maio; 

 Directiva n.º 89/342/CEE, de 3 de Maio; 

 Directiva n.º 89/343/CEE, de 3 de Maio; 

 Directiva n.º 89/381/CEE, de 14 de Junho. 
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São, igualmente, revogados os seguintes diplomas internos: 

 Decreto n.º 19331, de 6 de Fevereiro de 1931; 

 Decreto n.º 41448, de 18 de Dezembro de 1957; 

 Artigos 60.º, 61.º, 104.º a 106.º, 128.º e 160.º do Decreto-Lei n.º 48547, de 27 de 

Agosto de 1968; 

 Decreto-Lei n.º 522/73, de 12 de Outubro; 

 Decreto-Lei n.º 2/83, de 8 de Janeiro; 

 Decreto-Lei n.º 262/85, de 15 de Julho; 

 Decreto-Lei n.º 154/86, de 20 de Junho; 

 Decreto-Lei n.º 229/88, de 29 de Junho; 

 Decreto-Lei n.º 81/90, de 12 de Março; 

 Decreto-Lei n.º 231/90, de 14 de Julho; 

 Decreto-Lei nº 247/83, de 9 de Junho; 

 Decreto-Lei nº 10/82, de 19 de Janeiro;  

 Decreto-Lei nº 319/76, de 3 de Maio; e 

 Decreto Regulamentar n.º 72/77, de 31 de Outubro 

 

Tal como refere o próprio preâmbulo do Decreto-Lei nº 72/91, de 8 de Fevereiro, o 

objectivo da elaboração e posterior publicação e entrada em vigor deste diploma foi, 

fundamentalmente, criar um Estatuto do Medicamento que reunisse num único diploma 

quer a legislação dispersa quer o normativo inovador de modo a permitir modernizar 

todo o sistema desde a introdução no mercado até à comercialização, tendo em conta a 

necessidade e importância da actividade fiscalizadora como um elo fundamental da 

garantia da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. 

 

Após análise deste documento normativo verifica-se que existem três artigos dedicados 

exclusivamente aos então denominados “Medicamentos de venda livre”.  

 

O artigo 88º, define os “medicamentos de venda livre” como aqueles medicamentos 

que, destinando-se ao tratamento ou prevenção de certas doenças, por não requererem 

cuidados médicos, podem ser adquiridos sem receita médica.  
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Trata-se de uma definição simplista do conceito. Não faz menção às questões de 

segurança e eficácia do medicamento em causa. 

 

O artigo nº 89, regula, em várias alíneas, a autorização destes medicamentos no 

mercado, estabelece os requisitos de classificação e o regime de comparticipação que se 

aplica, sendo que refere o seguinte: 

1 - A autorização para que os medicamentos já comercializados possam ser de venda 

livre é da competência do Ministro da Saúde. 

2 - O pedido de autorização de introdução no mercado de medicamentos de venda livre 

está sujeito às disposições deste diploma e aos seguintes requisitos: 

a) As dosagens e posologias devem estar adequadas ao seu uso correcto; 

b) A via injectável não pode ser utilizada. 

3 – Os medicamentos de venda livre só podem ser comercializados com o nome com 

que foram autorizados. 

4 - As especialidades farmacêuticas classificadas de venda livre não podem integrar 

qualquer grupo terapêutico comparticipável com o mesmo nome. 

5 - O disposto no número anterior não se aplica aos casos em que, por razões de saúde 

pública, seja revogada a classificação de venda livre. 

 

Refere-se de forma clara que a decisão sobre a classificação de um medicamento quanto 

à dispensa recai sobre o Ministro de Saúde. Aparecem também alguns requisitos que 

devem ser cumpridos aquando do pedido de autorização do medicamento caso se 

pretenda que seja classificado como de venda livre. Estes requisitos referem unicamente 

à posologia, dosagem e via de administração. Mais uma vez, de encontro com a 

simplicidade da própria definição, dada no artigo 88º, os requisitos não referem às 

questões de segurança e eficácia do medicamento. 

 

O artigo 89º também contempla o regime de comparticipação dos medicamentos de 

venda livre impedindo a classificação dos mesmos dentro de um grupo terapêutico 

comparticipável com o mesmo nome. 

 

Finalmente, o artigo 90º do D.L. 72/91 de 8 de Fevereiro, vem regular o local de venda 

dos medicamentos de venda livre dando a seguinte instrução: 
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Os medicamentos de venda livre são vendidos exclusivamente em farmácias sem 

exigência de receita médica. 

 

Ainda, relativamente à Comercialização, o artigo 61º com o título Regime de Preços, 

refere o seguinte: 

1 - O regime de preços dos medicamentos, com excepção das especialidades 

farmacêuticas de venda livre, é fixado por portaria conjunta dos Ministros das 

Finanças, da Saúde e do Comércio e Turismo. 

2 - O regime de preços das especialidades farmacêuticas de venda livre é fixado por 

portaria conjunta dos Ministros da Saúde e do Comércio e Turismo. 

 

O documento legislativo referido no artigo 61º do D.L. 72/91, de 8 de Fevereiro é a 

Portaria nº 261/91, de 30 de Março, que determina, no seu artigo 2º, o seguinte: O 

regime de preços das especialidades farmacêuticas de venda livre consiste na 

obrigatoriedade do envio pelas empresas para tal notificadas dos preços e das margens 

de comercialização praticados, reservando-se a Administração a faculdade de intervir 

na fixação desses preços e margens se os considerar não justificados. 

 

O artigo 1º, ainda esclarece que as especialidades farmacêuticas de venda livre ficam 

sujeitas a este regime de preços nos estádios de produção, importação e 

comercialização. Concluindo, em 1991 estabelecia-se preços e margens de 

comercialização livres, sendo que só algumas empresas e especialidades farmacêuticas 

de venda livre consideradas representativas, eram notificadas pela Direcção-Geral de 

Concorrência e Preços (DGCP) para serem objecto de notificação dos preços e das 

margens praticadas pelos titulares de AIM. 

 

 

De 1994 a 2000 

Ainda hoje, existe uma grande heterogeneidade nas condições de dispensa ao público de 

medicamentos entre os diferentes países da União Europeia. Verifica-se que alguns 

medicamentos classificados como MNSRM em determinados Estados Membros apenas 

podem ser vendidos mediante receita médica noutros Estados Membros. 
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Em 1992, a Directiva n.º 92/26/CEE do Conselho, de 31 de Março, determinou a 

harmonização dos princípios básicos aplicáveis à classificação quanto à dispensa ao 

público dos medicamentos de uso humano (MUH), para efeitos da sua circulação e 

distribuição uniformes no espaço intracomunitário. 

 

Assim, em 1994, o D.L. 209/94, de 6 de Agosto veio transpor a referida Directiva n.º 

92/26/CEE para a ordem jurídica interna sob o título “Classificação de medicamentos de 

uso humano, quanto à dispensa ao público”. Este novo diploma revogou os artigos 

relativos aos medicamentos de venda livre do D.L. 72/91, de 8 de Fevereiro, referidos 

na secção anterior, e veio igualmente substituir a nomenclatura dos medicamentos 

anteriormente classificados como “especialidades farmacêuticas de venda livre” por 

“medicamentos não sujeitos a receita médica”, de acordo com a classificação 

estabelecida no próprio Decreto-Lei. 

 

Assim, o nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 209/94, de 6 de Agosto, introduz uma nova 

forma de classificação dos medicamentos quanto à sua dispensa ao público e surge, 

desta forma, as novas denominações para os medicamentos (ver mais informação no 

Capítulo 4): 

1) Medicamentos sujeitos a receita médica;  

a) Medicamentos de receita médica não renovável1; 

b) Medicamentos de receita médica renovável2; 

c) Medicamentos sujeitos a receita médica especial3; 

                                                            
1 Como descrito no artigo 5º do D.L. 209/94, de 6 de Agosto: São medicamentos de receita médica não renovável os que não 
preencham as condições exigidas no presente diploma relativamente aos medicamentos previstos nas alínes b) a d) do n.º 1 do 
artigo anterior 
2
 Como descrito no artigo 5º do D.L. 209/94, de 6 de Agosto: São medicamentos de receita médica renovável os que, não 

preenchendo as condições exigidas no presente diploma relativamente aos medicamentos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 do 
artigo 4.º, se destinem a determinadas doenças ou tratamentos prolongados e possam, no respeito pela segurança da sua utilização, 
ser adquiridos mais de uma vez, sem necessidade de nova prescrição médica 
3
 Como descrito no artigo 7º do D.L. 209/94, de 6 de Agosto: São medicamentos sujeitos a receita médica especial os que 

preencham uma das seguintes condições: 
a) Contenham, em dose não dispensada de receita, uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro; 
b) Possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou 
ser utilizados para fins ilegais; 
c) Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, incluída nas situações 
previstas na alínea anterior. 
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d) Medicamentos de receita médica restrita4, de utilização reservada a 

certos meios especializados. 

2) Medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 

Igualmente, no nº 2 deste mesmo artigo, descreve quais as condições que devem 

preencher os medicamentos para serem classificados como sujeitos a receita médica, 

sendo que o cumprimento de uma das seguintes condições impõe esta classificação. 

Assim, são considerados MSRM, quando: 

 

a) Possam constituir, directa ou indirectamente, um risco, mesmo quando usados para 

o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes 

daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, directo ou indirecto, 

para a saúde; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade e 

ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar  

d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica. 

 

Finalmente neste artigo 3º do D.L. 209/94, de 6 de Agosto, é referido o medicamento 

não sujeito a receita médica como aquele que não preenche qualquer das condições 

exigidas para os MSRM, referidas no parágrafo anterior. 

 

 

Desta forma, a classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público começa a 

considerar as questões sobre a segurança e a eficácia dos medicamentos que são 

estabelecidas na legislação através do D.L. 209/94, de 6 de Agosto.  

 

                                                            
4
 Como descrito no artigo 8º do D.L. 209/94, de 6 de Agosto: Os medicamentos de receita médica restrita são aqueles cuja 

utilização é reservada a certos meios especializados por preencherem uma das seguintes condições: 
a) Devam ser reservados exclusivamente a tratamentos em meio hospitalar, devido às suas características farmacológicas, à sua 
novidade, ou por razões de saúde pública; 
b) Devam ser utilizados em patologias cujo diagnóstico seja efectuado apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos 
diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes possam 
realizar-se fora desses meios; 
c) Sejam destinados a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização seja susceptível de causar efeitos adversos muito 
graves, requerendo a prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância especial durante o 
período de tratamento. 
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Igualmente, importa salientar neste documento normativo, que os MNSRM não 

carecem de cumprimento de qualquer requisito, sendo classificados numa perspectiva 

de exclusão. Concretizando, no caso dos medicamentos de uso humano (MUH), à 

partida todos os medicamentos são classificáveis como não sujeitos a receita médica 

excepto se preencherem uma das condições que determina a sua classificação quanto à 

dispensa como medicamento sujeito a receita médica 

 

Ainda neste diploma, o artigo 9º refere: 

1 - Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipáveis, salvo em 

casos excepcionais, devidamente justificados por razões de saúde pública. 

2 - O regime de preços dos medicamentos não sujeitos a receita médica é fixado por 

portaria conjunta dos Ministros da Saúde e do Comércio e Turismo 

 

Resume-se, deste modo, o regime de preços e comparticipações aplicável aos MNSRM, 

mantendo-se assim a instrução relativamente ao regime de preços até publicação de 

nova Portaria. É só em 2000 que sai publicada a Portaria nº 713/2000, de 5 de 

Setembro, que vem regular o regime dos preços aplicáveis aos MNSRM não 

comparticipados.  

 

Entra em vigor, assim, uma nova normativa de preços dirigida em exclusivo aos 

MNSRM não comparticipados baseada na fixação de preços por parte das empresas 

detentoras de AIM. No entanto, este normativo confere poder à Administração de 

intervir se considerar que os preços aplicados não se justificam. Igualmente, em termos 

de comercialização, fixam-se as margens máximas a praticar pelo armazenista e pela 

farmácia. 

 

A Portaria nº 713/2000, de 5 de Setembro, introduz assim uma alteração a nível da 

comercialização dos MNSRM não comparticipados. Este documento passa a fixar as 

margens para o armazenista e para a farmácia, nos valores de 8% e 20% calculados 

sobre o preço de venda ao público, deduzido do IVA. 

 

Ainda no âmbito do D.L. 209/94, de 6 de Agosto, faz-se referência a uma lista de 

medicamentos sujeitos e não sujeitos a receita médica que deverá ser publicada com 
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uma periodicidade anual no Diário da República, assim como aos critérios de 

classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público. No artigo 12º deste 

documento legislativo refere que os critérios de classificação dos medicamentos sujeitos 

e não sujeitos a receita médica são aprovados por portaria do Ministro da Saúde. 

 

Uns anos mais tarde, em 2000, publica-se a Portaria nº 1100/2000, de 17 de Novembro, 

que visa transpor a proposta da Comissão Europeia através de uma norma de orientação 

dedicada à alteração da classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público de 

acordo com critérios técnico-científicos, e à criação de um Grupo de Consenso sobre 

automedicação com o intuito de estabelecer uma lista de indicações passíveis de 

automedicação. Estas propostas têm como objectivo facilitar a harmonização, no âmbito 

da União Europeia, na classificação de MSRM e MNSRM e possíveis alterações na 

classificação, assim como uniformizar a lista de situações passíveis de auto-medicação. 

Este tema é alvo de maior atenção e desenvolvimento no capítulo 4. 

 

Em 2005 

Em Junho de 2005 entra em vigor a Lei 38/2005, de 21 de Junho que autoriza o 

Governo a legislar sobre a comercialização de MNSRM fora das farmácias. A 16 de 

Agosto de 2005 é assim publicado o Decreto-Lei nº 134/2005 que cria a possibilidade e 

estabelece o regime de comercialização dos MNSRM fora das farmácias em locais 

previamente registados para o efeito.  

 

Os principais objectivos deste diploma, e que se encontram referidos no próprio 

preâmbulo, são os seguintes: 

a) Beneficiar o consumidor, melhorando o acesso através do aumento do n.º de pontos 

de venda; 

b) Induzir a redução dos preços dos MNSRM, liberalizando a sua fixação e promovendo 

a concorrência entre vários canais de distribuição e comercialização; 

c) Alargar o mercado de emprego para os jovens farmacêuticos e técnicos de farmácia; 

d) Acompanhar a tendência internacional de alargar os pontos de venda deste tipo de 

medicamentos. 
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Deste modo, o Decreto Lei 134/2005 dispõe o seguinte: 

 A autorização de venda dos MNSRM não comparticipados fora das farmácias em 

locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares e que estejam previamente 

registados no INFARMED; 

 A propriedade destes locais pode ser de qualquer pessoa singular ou colectiva e a 

responsabilidade destes estabelecimentos é de um farmacêutico ou de um técnico de 

farmácia, devendo assegurar o cumprimento das regras aplicáveis à venda dos MNSRM 

fora das farmácias;  

 O responsável técnico pode ter à sua guarda até cinco estabelecimentos desde que a 

distância entre os mais afastados não seja superior a cinquenta quilómetros. Esta pessoa 

não pode acumular esta actividade com as funções de director técnico de uma farmácia, 

de uma empresa de distribuição grossista ou de uma empresa de fabrico de 

medicamentos. 

 

Relativamente ao regime de preços, tendo em consideração que até 2005 os MNSRM 

tinham um regime de fixação de preço de venda ao armazenista (PVA) livre e eram 

regulamentadas as margens máximas de comercialização, o presente diploma decreta 

que os MNSRM passam a ter um regime de preços livre, salvaguardadas as regras da 

concorrência. Excepção é feita para os MNSRM que beneficiam de comparticipação do 

Estado cuja venda é mantida exclusivamente nas farmácias. 

 

De uma forma muito geral, o D.L. 134/2005, de 16 de Agosto, no artigo 3º, impõe 

também o cumprimento das obrigações legais relativas ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância e ao princípio de uso racional do medicamento.  

 

Assim e por forma a dar cumprimento aos objectivos estabelecidos pelo Governo no 

âmbito da venda dos medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias, 

publica-se a Portaria 827/2005, de 14 de Setembro que vem regulamentar o disposto no 

D.L. 134/2005, estabelecendo as condições de venda de MNSRM através das seguintes 

rúbricas: 

 Definir as regras para o processo de registo prévio na entidade reguladora, o 

INFARMED, das organizações que se proponham comercializar MNSRM;  
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 Definir os requisitos de instalação e funcionamento dos novos locais de venda; 

 Estabelecer os requisitos, em termos de qualificações, dos profissionais que 

dispensam os medicamentos nos novos locais de venda;  

 

Em 2006 

Um ano após a entrada em vigor do referido Decreto-Lei relativo à liberalização da 

venda fora das farmácias e do estabelecimento de preços e margens livres para os 

MNSRM, publica-se o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto que, por sua vez, 

revoga o Decreto-Lei nº 72/91, de 8 de Fevereiro. Este novo Estatuto do medicamento 

tentou introduzir alterações significativas no sector do medicamento transpondo para o 

direito português novas directivas comunitárias, designadamente no fabrico, controlo da 

qualidade, segurança e eficácia, introdução no mercado e comercialização dos 

medicamentos para uso humano. 

 

O D.L. nº 176/2006, de 30 de Agosto estabelece o regime jurídico a que obedece a 

autorização de introdução no mercado e suas alterações, o fabrico, a importação, a 

exportação, a comercialização, a rotulagem e informação, a publicidade, a 

farmacovigilância e a utilização dos medicamentos para uso humano e respectiva 

inspecção, incluindo, designadamente, os medicamentos homeopáticos, os 

medicamentos radiofarmacêuticos e os medicamentos tradicionais à base de plantas. 

 

Este documento legislativo vem transpor, de forma parcial ou total, as seguintes 

Directivas Europeias: 

 Directiva n.º 2001/83/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de 

Novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo aos 

medicamentos para uso humano, adiante designada por Directiva n.º 2001/83; 

 Artigo 31.º da Directiva n.º 2002/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de Janeiro de 2003, que estabelece normas de qualidade e segurança em 

relação à colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de 

sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a Directiva n.º 

2001/83; 

 Directiva n.º 2003/63/CE, da Comissão, de 25 de Junho de 2003, que altera a 

Directiva n.º 2001/83/CE; 
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 Directiva n.º 2003/94/CE, da Comissão, de 8 de Outubro de 2003, que estabelece 

princípios e directrizes das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso 

humano e de medicamentos experimentais para uso humano; 

 Directiva n.º 2004/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 

Março de 2004, que altera, em relação aos medicamentos tradicionais à base de 

plantas, a Directiva n.º 2001/83/CE; 

 Directiva n.º 2004/27/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 

Março de 2004, que alterou a Directiva n.º 2001/83/CE 

 

Revoga, ainda, os seguintes diplomas internos: 

 Decreto-Lei n.º 72/91, de 8 de Fevereiro, com as alterações resultantes do 

Decreto-Lei n.º 249/93 de 9 de Julho, do Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de Agosto, 

do Decreto-Lei n.º 272/95, de 23 de Outubro, do Decreto-Lei n.º 291/98, de 17 

de Setembro, do Decreto-Lei n.º 242/2000, de 26 de Setembro, da Lei n.º 

84/2001, de 3 de Agosto, do Decreto-Lei n.º 249/2003, de 11 de Outubro, do 

Decreto-Lei n.º 90/2004, de 20 de Abril, do Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de 

Abril, e do Decreto-Lei n.º 97/2004, de 23 de Abril; 

 Decreto-Lei n.º 100/94, de 19 de Abril, com a redacção resultante do Decreto-

Lei n.º 170/98, de 25 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 48/99, de 16 de Fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 101/94, de 19 de Abril, com a redacção resultante do Decreto-

Lei n.º 283/2000, de 10 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 81/2004, de 10 de 

Abril; 

 Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de Agosto, na redacção resultante do Decreto-Lei 

n.º 134/2005, de 16 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de Maio; 

 Decreto-Lei n.º 135/95, de 9 de Junho, e demais legislação complementar, na 

redacção resultante do Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 291/98, de 17 de Setembro; 

 Decreto-Lei n.º 48/99, de 16 de Fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 161/2000, de 27 de Julho, e Portaria n.º 321/92, de 8 de Abril; 

 Decreto-Lei n.º 242/2000, de 26 de Setembro; 

 Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de Novembro; 
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 Decreto-Lei n.º 85/2004, de 15 de Abril; 

 Decreto-Lei n.º 97/2004, de 23 de Abril; 

 N.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 92/2005, de 7 de Junho. 

 

Relativamente à regulamentação dos MNSRM, este novo documento legal não traz 

grandes novidades dado que, quer a classificação dos medicamentos quanto à dispensa 

ao público quer a definição propriamente dita dos MNSRM são mantidos na sua 

redacção. A destacar a classificação dos medicamentos homeopáticos e dos 

medicamentos à base de plantas como MNSRM, salvo se estiverem preenchidos 

quaisquer dos requisitos previstos nas condições definidas para os medicamentos 

sujeitos a receita médica. 

 

Ainda, no artigo 119º do D.L. 176/2006, de 30 de Agosto, relativo à alteração da 

classificação, é referido que esta alteração é requerida pelo titular de AIM ou 

determinada oficiosamente pelo INFARMED. A adequação desta classificação pode ser 

avaliada durante o procedimento de renovação da autorização ou registo e sempre que o 

INFARMED tome conhecimento de elementos novos susceptíveis de determinar uma 

revisão. Igualmente, o INFARMED pode adoptar a regulamentação necessária à 

definição das situações que possam determinar uma alteração de classificação e à sua 

implementação (ver capítulo 4 para mais detalhes). 

 

Em 2007 

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 238/2007, de 19 de Junho, para além de 

introduzir novos princípios relacionados com a reclassificação de medicamentos 

sujeitos a receita médica, veio alterar o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de Agosto, 

através do qual passou a ser permitida a venda MNSRM fora das farmácias. 

 

Esta alteração traduz-se na possibilidade dos MNSRM comparticipados poderem ser 

vendidos fora das farmácias, embora sem a comparticipação do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) no seu preço. Neste contexto, o D.L. 238/2007, de 19 de Junho, no seu 

preâmbulo, refere ainda que, esta medida não vai de encontro com a filosofia de 

liberalização de comercialização de medicamentos, e justifica o facto de cingir a 
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comparticipação dos MNSRM às farmácias como decorrente da complexidade do 

sistema administrativo da comparticipação de medicamentos que impossibilita, para já, 

o seu alargamento. 

 

Ainda, tal como referido anteriormente, este D.L. também introduz novos princípios 

relacionados com a reclassificação de medicamentos sujeitos a receita médica. O D.L. 

238/2007 pretende consolidar e ampliar os locais de venda de MNSRM através do 

aumento do número de medicamentos com a classificação de MNSRM, com base na 

experiência de outros países europeus onde esta medida já foi implementada há mais 

tempo e através da criação de condições para a concretização do alargamento da lista de 

MNSRM, com o objectivo de uniformizar tendo por base a similaridade com outros 

medicamentos já classificados como MNSRM. Este assunto é discutido de uma forma 

mais detalhada no capítulo 4. 

 

Dois meses após a publicação deste Decreto-Lei, entra em vigor outro documento 

legislativo, não menos polémico, que estabelece o regime jurídico das farmácias de 

oficina. Trata-se do D.L. 307/2007, de 31 de Agosto. Embora este não seja o assunto 

alvo deste trabalho, este documento define disposições que estão directamente 

relacionadas com a comercialização dos MNSRM.  

 

O artigo 9º deste documento refere que a dispensa de medicamentos ao público 

unicamente pode ser efectuada: 

a) Pelas farmácias, nas suas instalações, ao domicílio ou através da Internet; 

b) Pelos locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, nas suas 

instalações, ao domicílio ou através da Internet. 

 

Incluem-se, igualmente, dois artigos completos relativamente ao dever de 

farmacovigilância e ao uso racional do medicamento. São os artigos 7º e 8º, 

respectivamente, com a redacção seguinte: 
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Artigo 7.º 

Dever de farmacovigilância 

As farmácias colaboram com o INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), na identificação, quantificação, avaliação e 

prevenção dos riscos do uso de medicamentos, uma vez comercializados, permitindo o 

seguimento das suas possíveis reacções adversas. 

 

Artigo 8.º 

Uso racional do medicamento 

1 - As farmácias promovem o uso racional do medicamento. 

2 - As farmácias disponibilizam aos utentes informação sobre o preço dos 

medicamentos essencialmente similares ao medicamento solicitado 

 

Dado que este Decreto-Lei vem estabelecer o regime jurídico das farmácias de oficina, 

observa-se no seu artigo 7º que o dever de farmacovigilância é aplicável somente às 

farmácias, i.e. colaborar com o INFARMED para permitir uma monitorização do 

mercado a nível de segurança. Quanto aos locais de venda de MNSRM, este dever fica-

se pelo estabelecido no nº 1 do artigo 3º do D.L. 134/2005, alterado pelo Capítulo X do 

D.L. 176/2006, de 30 de Agosto nos seus artigos 166º a 175º. 

 

Este documento legislativo traz, igualmente, uma grande novidade, referida na redacção 

do artigo 9º e que se encontra também destacada no preâmbulo da seguinte forma: No 

que respeita à dispensa de medicamentos, o novo regime jurídico permite às farmácias 

- e, no caso de medicamentos não sujeitos a receita médica, também aos locais de 

venda destes medicamentos - dispensarem-nos através da Internet e ao domicílio. 

 

Perante esta novidade, torna-se necessário reforçar a vigilância ao mercado e 

responsabilizar os stakeholders do sector. Neste âmbito, o INFARMED, como 

Autoridade Nacional do medicamento, fez uma campanha alertando sobre os perigos de 

comprar medicamentos na Internet. Emitiu recomendações sobre a aquisição em 



21 

 

segurança de MNSRM na Internet e identificação dos sites da Internet onde poderiam 

ser adquiridos, dado que os mesmos requerem de autorização prévia do INFARMED. 

 

Com o objectivo de facilitar a leitura do enquadramento regulamentar cronológico 

aplicável ao medicamento, designadamente ao MNSRM elaborou-se o quadro que se 

apresenta na página seguinte: 
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Finalmente, interessa salientar que desde início de 2008 até hoje não foram publicados 

novos documentos legislativos que alterem o estatuto dos MNSRM. Esta tendência já 

não é igualmente aplicável ao impacto que a medida tomada pelo Governo em 2005 e as 

sucessivas alterações da mesma, tiveram na comunicação social. Até hoje a, 

comummente chamada liberalização do mercado dos MNSRM tem sido alvo de 

numerosas e muito variadas publicações, quer no conteúdo (análise económica, análises 

políticas, etc.), quer na forma (notícia, opinião, inquéritos, entrevistas, etc.), quer no tipo 

de órgão de comunicação (geral, específico, sectorial, etc.). Este assunto é alvo de 

estudo no capítulo 2. 

 



25 

 

 

CAPÍTULO 2 - ENQUADRAMENTO POLÍTICO 

Ano de 2005 

“Início de um novo ciclo político” é o título dado à Parte II do Observatório Português 

dos Sistemas de Saúde (OPSS) publicado na Primavera de 2005. 

 

Nesta secção é referida como uma das primeiras acções do Governo, a medida 

apresentada, aquando da tomada de posse, relativa à intenção de legislar sobre a 

possibilidade de serem vendidos ao público, em locais alternativos às Farmácias, 

medicamentos não sujeitos a receita médica – MNSRM. 

 

Nesse Relatório eram expressas algumas preocupações baseadas na evidência 

disponível noutros países europeus, nomeadamente no Reino Unido, sobre a 

efectividade dessa medida anunciada pelo Governo. Entre estas preocupações, 

destacavam-se: 

 

 A venda livre em múltiplos pontos do mercado pode estimular a auto-medicação 

e induzir aumentos de consumo, mesmo na hipótese de existir um adequado 

aconselhamento no local de dispensa, por profissional qualificado. 

 As medidas de regulação, nomeadamente as de restrição das quantidades 

máximas de medicamentos passíveis de serem adquiridas livremente, como foi o 

caso do paracetamol e dos salicilatos no Reino Unido, podem levar a uma 

redução da mortalidade e da morbilidade por intoxicação com aquelas 

substâncias. 

 É possível identificar estratégias de promoção de vendas por parte de grandes 

superfícies comerciais (pague um, leve dois) que têm levado à intervenção da 

autoridade reguladora, como foi recentemente verificado no Reino Unido. 

 A função de monitorização da segurança dos medicamentos após a 

comercialização pode tornar-se mais difícil à medida que o número e dispersão 

dos locais de venda aumenta. 

 

Existia na altura uma preocupação sobre a segurança dos doentes e a influência desta 

medida na saúde pública, com uma nítida preocupação ao nível da exequibilidade da 
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monitorização da segurança dos MNSRM devido à expansão do número de locais de 

venda. 

 

Ano de 2006 

Em 2006, o OPSS dedica um capítulo inteiro a “O medicamento e as farmácias”. Por 

sua vez, neste capítulo há uma secção dedicada exclusivamente à liberalização da venda 

de MNSRM em que se resume o conteúdo do D.L. 134/2005, implementado pouco 

menos de um ano atrás, com a seguinte redacção: 

 

Na sequência do anúncio da liberalização da comercialização de medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) não comparticipados pelo SNS, assistiu-se à 

liberalização dos preços, à regulamentação de espaços comerciais destinados à venda 

desse tipo de medicamentos e da responsabilidade técnica profissional sobre as 

actividades aí exercidas. 

 

O modelo prosseguido contemplou a criação de espaços físicos próprios, sem a 

possibilidade de acesso físico directo ao medicamento por parte do cliente e da 

existência de um responsável técnico, farmacêutico ou técnico de farmácia. O que, por 

um lado, obrigou à alteração do estatuto da Ordem dos Farmacêuticos e, por outro 

lado, equiparou no plano da assumpção da responsabilidade técnica, não 

farmacêuticos a farmacêuticos. 

 

As consequências, a prazo, desta desregulação da profissão de farmacêutico deveriam 

ter sido alvo de avaliação mais cuidada. De notar a possibilidade de um mesmo técnico 

poder acumular a responsabilidade por mais do que um local de venda, até ao máximo 

de cinco, desde que a distância máxima entre locais não ultrapasse os 50 Km. 

 

À data encontravam-se 153 pedidos de registo no INFARMED de estabelecimentos de 

venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. A figura seguinte mostra a 

distribuição inicial de estabelecimentos de venda de MNSRM registados. 
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Em, 1 de Junho de 2006, não se encontraram pedidos de registo de estabelecimentos de venda de 

MNSRM em Bragança, Vila Real, Guarda e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Fonte: OPSS 2006  

 

De acordo com a distribuição geográfica encontrada, os pedidos de registo de instalação 

concentravam-se nos distritos mais populosos e com maior concentração de farmácias. 

Dado que um dos principais objectivos da adopção desta medida é beneficiar o 

consumidor, melhorando o acesso através do aumento do número de pontos de venda o 

relatório de Primavera de 2006 permite-se fazer a seguinte recomendação: “a 

documentação dos ganhos de acessibilidade aos MNSRM entretanto alcançados deverá 

ser, no futuro, objecto de análise cuidada.”. 

 

A informação disponível à data, poucos meses depois de ter sido implementada a 

medida da liberalização da venda dos MNSRM, relativamente ao regime de preços, 

apontava para o aumento generalizado dos preços dos MNSRM face ao período prévio à 

liberalização, com evidência de que os preços de venda ao público nestes novos 

estabelecimentos eram, na generalidade, superiores aos preços praticados nas farmácias. 

Estes factos contrariavam um dos objectivos da liberalização dos MNSRM: a 

diminuição do preço, com obtenção de ganhos para os consumidores, decorrente do 
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aumento da concorrência. À data da publicação do Relatório de Primavera de 2006, a 

entidade reguladora do medicamento, INFARMED, não tinha disponibilizado qualquer 

informação sobre a evolução, subsequente à medida tomada, do mercado total, assim 

como à sua repartição entre as farmácias e os estabelecimentos legalmente autorizados a 

vender MNSRM. 

 

Neste mesmo Relatório OPSS 2006, foi incluído um capítulo exclusivo de estudo 

exaustivo do Sistema de Saúde na Imprensa com especial destaque para a liberalização 

de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. Lê-se no Relatório a frase 

seguinte: “A nível nacional, a categoria “política do medicamento”, nomeadamente a 

“liberalização da venda de MNSRM”, constitui o tema preponderante,…” 

 

No Relatório de Primavera 2006, é patente a preocupação expressa pela necessidade 

urgente de monitorização do mercado por razões de saúde pública. O alargamento dos 

locais de venda de MNSRM implica obrigações legais e novos desafios ao sistema de 

farmacovigilância com acrescidas necessidades de informação/formação e de maior 

transparência.  

 

Esta questão foi contemplada no artigo 3º do D.L.134/2005, com a redacção: “A venda 

de MNSRM fora das farmácias não dispensa o cumprimento das obrigações legais 

relativas ao Sistema Nacional da Farmacovigilância e ao princípio do uso racional do 

medicamento” e, igualmente, indicada no preâmbulo do posterior D.L. 238/2007, com a 

frase seguinte: “assinala-se, com ênfase, a ausência de notificações de problemas de 

segurança para o consumidor”. Porém, não se encontra informação sistematizada sobre 

indicadores de desempenho do sistema de farmacovigilância para os MNSRM. Segundo 

afirma o Relatório de Primavera de 2006: “Volvido um ano de governação não se 

identificaram medidas efectivas de promoção da utilização racional dos 

medicamentos”. 

 

O Relatório refere também o facto do Ministro da Saúde, ter feito intervenções sobre a 

sustentação do desígnio de aumentar o número de MNSRM e a dimensão deste 

mercado. No entanto, refere ainda o Relatório, “não foram tornadas claras as razões 

pelas quais o aumento da automedicação e do consumo de MNSRM seja uma 
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prioridade em saúde”. No início de 2006, foi publicada uma lista de MNSRM no site 

do INFARMED, que é actualizada periodicamente. Esta lista encontra-se actualmente 

disponível e pode ser comparada entre países da União Europeia cruzando essa 

informação com a lista disponível no site da Association of European Self-Care 

Industry – AESGP.  

 

Poucos meses depois da implementação da medida legislativa relativa à possibilidade da 

comercialização dos MNSRM fora das farmácias, é apresentado um estudo económico 

pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito de um 

Workshop de Economia da Saúde, sob o título “Efeitos da venda de MNSRM fora das 

farmácias”. O objectivo deste estudo era quantificar os efeitos da alteração legislativa 

sobre o preço dos MNSRM, a uniformidade dos mesmos, a melhoria no acesso dos 

consumidores a esses medicamentos e o número de entrantes no mercado. Este estudo 

inclui um quadro, que se apresenta seguidamente, que resume de forma clara qual a 

previsão que iriam ter os preços dos MNSRM, de acordo com o modelo teórico 

utilizado, após a liberalização do mercado. 

 

 
Fonte: Workshop Economia da Saúde – FEUNL (24/02/2006) 

 

De acordo com os dados obtidos e posteriormente publicados, em Fevereiro de 2006, já 

se conseguia prever o aumento dos preços dos MNSRM contrariamente ao objectivado 

pelo Governo com a implementação do D.L. 134/2005. Esta previsão, veio-se depois a 

concretizar e manter ao longo dos anos (ver capítulo 3). Este estudo baseado num 
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modelo económico teórico chega a diferentes conclusões, perante este cenário de 

liberalização do mercado, das quais se destaca a necessidade de cobrir os custos fixos 

resultante no aumento dos preços. 

 

Ano de 2007 

O Relatório do OPSS de 2007 refere ainda que no mesmo dia da apresentação do 

Relatório do OPSS 2006, o INFARMED publicou, no seu site, uma nota de imprensa 

em que era afirmado que os valores médios da venda de MNSRM fora das farmácias 

apontam para uma diminuição de aproximadamente 5% relativamente aos valores 

apresentados antes da entrada em funcionamento dos estabelecimentos de venda de 

MNSRM. Um mês depois desta publicação, inicia-se a apresentação dos relatórios 

mensais de Vendas de MNSRM fora das farmácias, sendo que em Julho 2006 refere-se: 

o preço dos medicamentos sofreu uma redução com a entrada em vigor do Decreto-Lei 

n.º 134/2005, de 16 de Agosto. No entanto, a evolução mensal tem vindo a revelar um 

aumento crescente do preço destes medicamentos. 

 

Também a DECO, em Outubro 2006, publicou um estudo na revista «Teste Saúde», em 

que afirmava que “o preço dos medicamentos sem necessidade de prescrição não 

baixou após a liberalização, desde Agosto de 2005”. Esta afirmação foi confirmada 

através de duas informações noticiadas no «Diário de Notícias» e no «Diário 

Económico» a 21 de Junho de 2006. 

 

«Diário Económico», 21 de Junho de 2006 

Os preços dos medicamentos isentos de receita médica e vendidos fora das farmácias 

deverão continuar a ser mais caros e já ultrapassaram o preço que tinham antes do 

Governo alterar a legislação e liberalizar o preço, no ano passado. Comparando o 

valor destes medicamentos quando o preço era fixo, até Agosto do ano passado, nota-se 

uma redução, em média, de 5%, mas muito por efeito da descida abrupta em Outubro 

de 2005, quando foi inaugurada a primeira loja que vendia este tipo de fármacos. 

Desde então, o ganho para os utentes tem vindo a perder-se e, conforme mostra o 

gráfico nesta página, em Maio os preços já eram, em média, mais altos do que quando 

o preço era fixado administrativamente pelo Ministério. 
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Evolução dos preços da liberalização dos MNSRM (Set.05 a Mai.06) 

 

 

«Diário de Notícias», 21 de Junho de 2006 

A baixa de preços de 5% referida por Correia de Campos é a média acumulada dos 

meses desde que as primeiras lojas abriram portas, em Outubro. Contudo, os dados 

mostram também uma tendência de aumento crescente dos preços com o passar dos 

meses, chegando a 1,2% em Maio. Estes dados têm apenas em conta os postos de venda 

e não as farmácias, e são baseados numa amostra variável, que totaliza 51 lojas das 

161 autorizadas. 

 

Ainda em 2007, vieram novas publicações e novos estudos relativos à evolução dos 

preços dos MNSRM após a liberalização do mercado dos MNSRM. Em Julho de 2007, 

logo a seguir à publicação do D.L. 238/2007, a DECO publica o resultado de um estudo 

sob o título: “Analisámos 20 medicamentos não sujeitos a receita médica e concluímos 

que o preço subiu 3,5% em média, desde 2005, quando o Governo prometia uma 

descida”. A metodologia deste estudo foi através de um questionário a uma amostra 

representativa das farmácias (330) e outras lojas (205) licenciadas pelo Infarmed, dos 

quais responderam 97 farmácias e 110 "não farmácias". Nesta apresentação mostra-se o 

quadro resumo seguinte: 
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DATAS E FACTOS 

2005 
 Medicamentos não sujeitos a receita médica começam a estar disponíveis fora das farmácias. 
 Preço deixa de ser fixado pelo Estado. 
 Objectivos do Governo: melhorar o acesso aos fármacos e baixar o preço. 

2006 
 Verificámos o preço dos 20 medicamentos não sujeitos a receita médica mais vendidos no ano anterior. Conclusão: 

aumento de 2,8%, face aos últimos valores fixados pelo Estado. 
 Diferença de preço pouco significativa entre as farmácias e outras lojas. 

2007 
 Repetimos o estudo. Os preços subiram 3,5%, face aos últimos fixados, antes da liberalização. 
 Em geral, as farmácias vendem  mais caro do que grande parte dos outros estabelecimentos. 

 

Anos de 2008 a 2010 

Em 2008, um estudo publicado na edição de Agosto da revista “Teste Saúde”, editada 

pela DECO (Associação para a Defesa do Consumidor), revela que os preços dos 

MNSRM subiram 5,2 por cento desde 2005, ano em que estes medicamentos deixaram 

de ter preço fixo e de ser vendidos exclusivamente nas farmácias. Em 2008, o aumento 

foi de 1,7 por cento. 

 

Confirma-se assim a tendência no regime de preços contrária à objectivada pelo 

Governo em 2005. 

 

Depois de 2008, o impacto inicial que causaram as medidas implementadas pelo 

Governo relativamente à liberalização do mercado dos MNSRM, a ênfase dada pela 

Imprensa a esta mudança e as pressões e resistências demonstradas pelos stakeholders 

da Saúde sofrem um abrandamento, embora nunca houve um abandono do estudo deste 

assunto. Continuaram a ser publicadas as avaliações temporais das tendências do 

mercado, a nível de vendas, do regime de preços e da quota de mercado, assim como o 

cumprimento ou incumprimento dos objectivos propostos pelo Governo no início do 

anúncio destas medidas. 

 

Ano de 2011 

Recentemente, no Relatório do OPSS de 2011, publicaram-se as medidas apresentadas 

pelo Governo para governar a saúde em tempos de crise. O Relatório de Primavera 

apresenta o Modelo analítico prospectivo para a governação da saúde através do 

esquema seguinte: 



33 

 

 

 

Fonte: OPSS 2011 

 

A destacar duas medidas com efeito a curto prazo que estão directamente relacionadas 

com os MNSRM. A primeira medida encontra-se dentro do capítulo das chamadas 

“Medidas restritivas – “cortes” e faz referência à descomparticipação de todos os 

medicamentos não sujeitos a receita médica. A segunda medida, incluída no objectivo 

de “Racionalização e mais eficiência”, diz respeito à revisão e alargamento da lista de 

medicamentos não sujeitos a receita médica à venda nas parafarmácias. 

 

Estas medidas apresentadas, de facto, são medidas que vão de encontro às tomadas pelo 

Governo de 2005 e será preciso, no futuro próximo, avaliar qual o impacto económico 

que terá no mercado do medicamento no seu todo. Em concreto, relativamente ao 

alargamento do número de medicamentos reclassificados como MNSRM, verifica-se 

que é uma tendência a nível internacional que será alvo de um estudo mais aprofundado 

no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE NUMÉRICA DO MERCADO DOS MNSRM 

Neste capítulo pretende-se dar uma visão geral da evolução em termos numéricos que 

seguiu o mercado dos MNSRM após a liberalização do mesmo. Para isso, fez-se 

previamente um enquadramento muito geral dos dados em saúde, para seguidamente 

focar no mercado do medicamento, e posteriormente entrar em detalhe na evolução do 

mercado do MNSRM. 

 

Dados Gerais de Despesas em Saúde 

De acordo com os dados publicados no relatório “A Indústria em Números”, edição 

2010, da APIFARMA, as despesas totais em saúde (pública e privada) per capita 

apresenta nos países da EU são os que se apresentam na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Despesa total em Saúde (Pública+Privada) per capita (US$PPP) 

 
 

Da análise dos dados, constata-se, em primeiro lugar, que o nível de despesa total em 

saúde encontra-se abaixo da média na EU em cerca de 27%. Da mesma maneira, 

observa-se que num período de cinco anos, de 2002 a 2007, Portugal registou um 

crescimento de cerca de 30% em despesas totais de saúde per capita. Para o mesmo 
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período, a UE registou um crescimento ligeiramente superior (31,5%) ao registado em 

Portugal 

 

De acordo com os dados publicados no relatório da Análise da Evolução do Mercado 

Total de Medicamentos entre 2003 e 2010, emitido pelo INFARMED no passado mês 

de Abril 2011, observa-se que, em Portugal, a despesa pública com medicamentos e 

produtos de saúde representa cerca de 17% das despesas públicas com a saúde, uma das 

percentagens mais elevadas entre os países da União Europeia.  

 

De acordo com os dados da Tabela 2, retirada do mesmo relatório, a taxa de 

crescimento da despesa a Preço de Venda ao Público (PVP) do mercado total (engloba o 

mercado do SNS, mercado de MNSRM e restante mercado, o qual inclui sub-sistemas e 

seguros privados) apresentou entre 2003 e 2010 um crescimento de 18,5%. Em 2004 

atingiu o valor máximo de 9%, mas desde esse ano tem vindo a registar taxas de 

crescimento inferiores. Em 2010 apresentou um decréscimo de 2,5%, relativamente ao 

período homólogo.  

 

Tabela 2 – Evolução da despesa em medicamentos a PVP do mercado total  

 

Fonte: Análise da Evolução do mercado Total de Medicamentos entre 2003 e 2010 – Abril 2010 - INFARMED 

 

O INFARMED atribui a causa deste aumento da despesa com medicamentos às novas 

substâncias comparticipadas. O restante mercado, composto pelas substâncias 

comparticipadas antes de 2001 e pelos medicamentos genéricos, apesar de apresentar 

uma quota de mercado elevada contribuiu para atenuar o crescimento observado 
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Segundo a divisão do mercado total em: 

 Ambulatório – inclui MSRM e MNSRM, e 

 Hospitalar,  

regista-se no período de 2005 a 2009 uma tendência de crescimento do mercado 

hospitalar em termos de valor de 43% acumulado. Para o mesmo período, o mercado 

ambulatório regista um crescimento mais modesto de cerca de 6,5% acumulado. 

Observa-se de forma gráfica estas tendências na figura que se apresenta a seguir. 

 

Figura 1 – Quota de mercado total por segmento 

 
Fonte: A Indústria em Números”, edição 2010, da APIFARMA, e AESGP-Facts and Figures 

 

O relatório apresentado pelo INFARMED faz uma segmentação diferente do mercado 

total: 

 Mercado SNS – corresponde à despesa a Preço de Venda ao Público (PVP) com 

os medicamentos dispensados aos utentes do SNS (inclui o encargo do SNS e o 

encargo do utente). 

 MNSRM – corresponde aos medicamentos que não requerem prescrição médica 

e não estão comparticipados pelo SNS. 

 Restante mercado - corresponde aos medicamentos dispensados aos utentes 

abrangidos pelos subsistemas de saúde ou seguros privados de saúde. 
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Segundo esta divisão, os resultados apresentados pelo INFARMED relativamente à 

despesa a PVP (€) no mercado total entre 2003 e 2010 encontram-se resumidos na 

Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Evolução da despesa a PVP (euros) no mercado total (2003-2010) pelos 3 segmentos de mercado 

 

Fonte: Análise da Evolução do mercado Total de Medicamentos entre 2003 e 2010 – Abril 2010 - INFARMED 

 

A análise dos dados permite verificar uma tendência semelhante à descrita no âmbito da 

segmentação anterior, i.e. a evolução para os três segmentos é de crescimento, sendo 

que a maior taxa de crescimento constata-se no mercado SNS, sendo de 24,56% 

acumulado ao longo do período 2003 a 2009. A taxa de crescimento da despesa dos 

MNSRM no mesmo período foi da ordem dos 18,21% acumulado em valor. 

 

Mercado dos MNSRM 

Dados disponíveis, publicados pela AESGP, sobre o mercado europeu de MNSRM (ver 

tabela 4) mostram que, em Portugal, a quota de mercado dos MNSRM é a mais baixa da 

EU, sendo que em 2010 representava 8.0% do mercado ambulatório total e a média da 

EU situava-se cerca dos 14,5%. Apesar de esta percentagem ser muito residual face à 

media da EU, regista-se nos últimos dois anos (2008 a 2010) um crescimento do 

mercado dos MNSRM em Portugal na ordem dos 21% acumulado em valor, claramente 

superior ao registado pela média. 
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Tabela 4 – Mercado europeu MNSRM (2008 – 2010) 

 
Fonte: AESGP-Facts and Figures 

 

De acordo com o Observatório da Farmácia de Julho de 2011, disponibilizado pela 

ANF às Farmácias, em Portugal, apesar do mercado total das farmácias de oficina 

apresentar uma quebra em valor, com base em dados relativos ao período Janeiro a 

Julho de 2011 face ao período homólogo em 2010, de cerca de 8%, se segmentarmos 

este mercado, verifica-se que a evolução é diferente para os MSRM e para os MNSRM. 

 

Assim, a quota do mercado ambulatório, considerando este como a soma dos MSRM e 

dos MNSRM, é de aproximadamente 85% do mercado total das farmácias de oficina. 

Verifica-se igualmente que a quota de mercado em valor no período de Janeiro a Julho 

2011, em comparação com o período homólogo em 2010, cresceu para os MNSRM e 

produtos de saúde e a quota dos MSRM diminui. Observa-se esta tendência no gráfico 

seguinte: 
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Período Janeiro – Julho 2010 Período Janeiro – Julho 2011 

 

 
Fonte: Observatório da Farmácia – Julho de 2011 – ANF 

 

Relativamente à evolução que seguiu o mercado dos MNSRM com a entrada em vigor 

do D.L. 134/2005 que permitia a venda de MNSRM fora das farmácias, a quota de 

mercado dos MNSRM tem vindo, segundo dados disponíveis desde 2005 até 2009, a 

crescer nos locais de venda autorizados para o efeito e, portanto, diminuir a quota dos 

MNSRM nas farmácias. 

 

Em termos percentuais e com dados relativos ao período referido anteriormente, 

confirma-se que a tendência é de crescimento da quota de mercado para os locais de 

venda de MNSRM. Desde 2006 até 2009, as farmácias de oficina perderam quase 10% 

da quota do mercado de MNSRM, tal como se constata na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Evolução da quota de mercado (%volume) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Farmácia 99,85 98,3 94,5 90,9 89,4 

Outros 0,15 1,7 5,5 9,1 10,6 

Fonte: A Indústria em Números”, edição 2010, da APIFARMA, e AESGP-Facts and Figures 

 

Se, por sua vez, fizermos uma análise actual, dentro dos locais considerados “fora das 

farmácias”, de acordo com os relatórios mensais que emite o INFARMED, à data de 

hoje (Julho 2011) existem 945 locais de venda registados no INFARMED frente aos 

471 que se encontravam registados em Julho de 2007. Num prazo de 4 anos, o número 

de locais de venda de MNSRM duplicou. Por sua vez, as vendas no período de Janeiro a 
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Julho de 2011 atingiram um valor (PVP) de 16.691.670 euros que, comparado com as 

vendas registadas no período homólogo de 2007, que foram de 4.641.194 euros em 

valor, constata-se assim que, nestes quatro anos quadruplicou a quota de mercado dos 

MNSRM.  

 

Por distribuição geográfica, o maior volume de vendas de MNSRM ocorreu nos 

distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. Este cenário tem-se verificado ao longo dos anos. 

Apesar de haver uma lógica concentração de locais de venda de MNSRM no litoral e 

nas grandes cidades, houve uma evolução positiva relativamente à distribuição 

geográfica dos locais de venda, uma vez que a maior parte destes locais encontra-se 

integrado numa grande superfície e este facto dá maior acessibilidade aos MNSRM por 

parte do doente. 

 

No período de Janeiro a Julho de 2011, a entidade Pharmacontinente – Saúde e Higiene 

S.A. tem vindo continuamente a ser a maior responsável pelas vendas, com 46% do 

mercado em volume e, além disso, apresenta uma variação positiva na taxa de 

crescimento homóloga, tanto em volume como em valor. A tabela seguinte apresenta a 

distribuição do mercado dos MNSRM fora das farmácias por entidades, nesse período. 
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Tabela 7 - Distribuição do mercado por entidade (Locais de venda de MNSRM) 

 

Fonte: INFARMED – Relatório mensal – Julho 2011 

 

Observa-se que as cinco primeiras entidades do ranking são espaços de saúde detidos 

por grandes superfícies, que no total detêm mais de 75% do mercado dos MNSRM fora 

das farmácias. 

 

De acordo com informação retirada do relatório mensal do INFARMED relativo ao mês 

de Julho 2011, constata-se que o índice de preços praticado no período de Janeiro a 

Julho deste ano é superior ao do período homólogo em cerca de 4%, e que, a nível 

global, as vendas tiveram um crescimento, tanto em volume como em valor (7,5% e 

9,4%, respectivamente). 

 

Entre as entidades que apresentam os índices de preços mais baixos no período de 

Janeiro a Julho de 2011 não se encontra o Pharmacontinente – Saúde e Higiene, S.A. De 

facto, entre as 15 entidades que praticam preços mais baixos, o Pingo Doce Distribuição 
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Alimentar S.A., é a entidade a que correspondem maiores vendas em valor, traduzidas 

em 2.796.415 euros. 

 

Assim, em termos de preços o relatório apresenta de forma gráfica a evolução dos 

preços dos MNSRM fora das farmácias desde 2006 até hoje, através da figura seguinte: 

 

 
Fonte: INFARMED – Relatório mensal – Julho 2011 

 

Confirma-se desta forma a evolução de crescimento positivo nos níveis de preços 

praticados fora das farmácias para os medicamentos MNSRM depois da liberalização 

do mercado, sendo que entre os 20 mais baixos do mercado, a variação ao longo dos 

anos situa-se, dependendo da empresa, entre os 92,0% até aos 110%. A salientar que no 

gráfico apresentado, 15 das 20 empresas que praticam um preço menor no mercado dos 

MNSRM fora das farmácias, à data de Julho de 2011, têm um regime de preços situado 

acima dos 100%, e a taxa de crescimento relativa ao período Janeiro a Julho de 2011 

tem uma tendência positiva em 17 dos 20 estabelecimentos analisados. A esclarecer 

unicamente que no cálculo do índice de preços a base 100 corresponde ao preço 

praticado no mês de Agosto 2005. 

 

Finalmente, interessa fazer a análise de mercado dos MNSRM de acordo com a 

classificação farmacoterapêutica. Deste modo, observa-se um comportamento diferente 

em Portugal relativamente à EU. Na tabela 5 apresentam-se os dados relevantes: 
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Tabela 5 – Percentagem de mercado de MNSRM de acordo com a classe terapêutica 
 Portugal Europa 

Analgésicos e antipiréticos 19,4 16,5 

Antitússicos e expectorantes (Cough and cold) 31,5 20,0 

Digestivos e outros fármacos GI 16,2 14,3 

Dermatologia 14,3 8,7 

Vitaminas, minerais e Suplementos nutricionais 3,1 14,0 

Outros MNSRM 15,5 26,5 

Dados: A Indústria em Números, ed.2010 (APIFARMA)  

 

Em Portugal, os antitússicos e expectorantes, mais conhecidos como Cough and Cold, 

representam quase 1/3 do mercado seguidos dos analgésicos que detêm quase 20% em 

valor. As vitaminas, minerais e suplementos nutricionais são muito pouco significativos 

no mercado português com 3,1% da quota do mercado, sendo que na Europa esta 

percentagem é quase cinco vezes maior. No caso dos MNSRM para terapêutica 

dermatológica, em Portugal detêm uma elevada quota de mercado (14,3%), sendo que 

no resto da EU, este grupo detém cerca de 9%. 

 

De acordo com o relatório mensal de Julho de 2011 emitido pelo INFARMED, 

analisando a distribuição de mercado por grupo terapêutico nos locais de venda de 

MNSRM, o grupo Analgésicos e Antipiréticos registou o maior nível de vendas em 

volume, com uma quota de aproximadamente 23% do total das unidades vendidas. Em 

valor, o grupo com maior impacto foi o Modificadores da Motilidade Intestinal.  

 

O relatório ainda informa sobre as substâncias activas mais representativas no mercado. 

O paracetamol foi a substância activa mais vendida em termos de embalagens, 

representando 12% do total das unidades vendidas. Em valor, a DCI mais expressiva foi 

o Diclofenac, correspondendo a 771.548 euros em valor PVP.  

 

A salientar que existe uma evolução muito constante em termos de volume do mercado 

relativa ao grupo farmacoterapêutico líder, assim como à DCI mais vendida. No 

entanto, esta evolução constante não se verifica na análise do mercado em valor, sendo 

que ao longo dos meses varia muito. 
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De facto, se fizermos uma análise ao longo do tempo, o paracetamol é o líder absoluto 

de vendas em volume ao longo de todos estes anos. A acrescentar a esta tendência o 

facto de que o Ben-U-Ron, 500mg, comprimidos, que se manteve até Julho de 2011 

classificado como MSRM, foi reclassificado como MNSRM o que permite que seja 

vendido também fora das farmácias.  

 

Numa análise da concorrência feita para o medicamento Panadol® e apresentado no 

âmbito do curso de Marketing e Publicidade da Escola Superiuor de Gestão de 

Santarém: o Ben-u-ron® está há bastante tempo no mercado, daí possuir grande 

notoriedade e confiança por parte dos consumidores. Isto e o facto de ser 

comparticipado pelo estado quando prescrito pelo médico, faz com que a sua cota de 

mercado seja bastante elevada.  

 

De acordo com o Observatório da Farmácia emitido em Julho de 2011: MNSRM que 

resultaram de switch de MSRM entre o mês de Junho 2011 e Julho 2011 representaram 

4,7% das vendas de MNSRM em volume e 1,07% em valor. Representaram um valor de 

3,2 Milhões de euros em 2010. 

 

 

 

Este facto virá a contribuir para um aumento da quota dos MNSRM no mercado, assim 

como dará um input na quota de vendas dos MNSRM fora das farmácias num futuro 

próximo.  

 

De acordo com um poster publicado pelo CEFAR sob o título “Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica: mercado, nova geração de MNSRM resultantes de switch e 

canais de distribuição na União Europeia”, o top 20 de vendas em valor nas Farmácias 

durante 2010 inclui associações para síndromas gripais, antitússicos e expectorantes, 

anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) e o primeiro MNSRM resultante de switch 
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centralizado (Orlistato) indicado para a terapêutica da obesidade. Após esta primeira 

aprovação centralizada, outros medicamentos, como o Omeprazol e o Pantoprazol, 

anteriormente classificados como sujeitos a receita médica, passaram a MNSRM. No 

caso do Omeprazol, já no início de 2010, a quota de mercado da apresentação não 

sujeita a receita médica (10 mg), representava já 6% do valor dispensado em 

medicamentos de marca com DCI Omeprazol, denotando a importância deste fenómeno 

de switch para MNSRM. A nova geração de MNSRM está a expandir-se para novas 

áreas reservadas até então aos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), como 

situações crónicas associadas a modificação de estilos de vida. Este assunto será alvo 

de mais detalhe no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 – TENDÊNCIA DO MERCADO DOS MNSRM - SWITCHING 

Existem muitos MNSRM diferentes, alguns classificados como MNSRM há muito 

tempo, e para os quais existe um conhecimento alargado de seu perfil de segurança e 

eficácia. Existem outros MNSRM mais recentes, cuja dispensa ao público iniciou-se 

como sujeita a receita médica e posteriormente foi alterada para não sujeita a receita 

médica. 

 

Esta alteração da classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público é 

conhecida como “switching”, geralmente refere-se à conversão de MSRM para 

MNSRM, e tem o objectivo principal de aumentar o acesso aos medicamentos eficazes 

e seguros que os doentes podem utilizar sem necessidade de recorrer ao médico. 

 

Enquadramento regulamentar 

Em relação aos medicamentos autorizados pela Comissão, o estado de dispensa é 

determinado na autorização e aplica-se a toda a União, é exemplo o Orlistat que será 

alvo de estudo na secção seguinte deste capítulo.  

 

Em relação aos medicamentos autorizados a nível nacional, cabe às autoridades 

competentes de cada Estado-Membro classificar os medicamentos aquando da 

concessão da autorização de introdução no mercado conforme os critérios estabelecidos 

no direito comunitário. As decisões sobre o estatuto de medicamento sujeito a receita 

médica podem variar de um Estado-Membro para outro uma vez que são as autoridades 

nacionais as que possuem um conhecimento mais abrangente sobre os medicamentos 

autorizados nos respectivos Estados-Membros, a Comissão não possui a informação 

necessária para elaborar uma lista harmonizada única de medicamentos de venda livre. 

No entanto, existem listas que são actualizadas periodicamente a nível de cada Estado 

Membro da EU que, por sua vez, podem ser cruzadas com a lista disponibilizada no site 

da Association of European Self-Care Industry – AESGP que refere o estado de 

classificação das diferentes substâncias nos distintos Estados Membros23. 

 

Em 1998, foi aprovada, pelos Estados Membros da União Europeia, uma norma de 

orientação que definia os critérios técnico-científicos e regulamentares para a 
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transferência de estatuto legal dos medicamentos, quanto ao regime da sua dispensa ao 

público, de MSRM para MNSRM.  

 

Com o intuito de adaptar ao direito interno o conteúdo desta guideline e esclarecer os 

critérios de classificação dos medicamentos quanto à sua dispensa, publica-se assim em 

2000 a Portaria 1100/2000, de 17 de Novembro sob o título “Critérios técnico-

científicos para a alteração da classificação quanto à dispensa ao público”.  

 

No preâmbulo desta Portaria estabelecem-se quais as bases para a transferência do 

estatuto legal de um medicamento, referindo que “o ponto de partida para a 

transferência do estatuto legal assenta na análise, caracterização e aprovação de 

situações passíveis de auto-avaliação e de autocuidados que possam constituir 

indicações possíveis para a automedicação”.  

 

Para a manutenção do estatuto actual dos medicamentos, nomeadamente os não sujeitos 

a receita médica, esta Portaria impôs a necessidade de reavaliar a relação risco/benefício 

e o estatuto legal de alguns deles que se encontravam disponíveis no mercado.  

 

Esta Portaria manteve a sua vigência durante cerca de 3 anos, tendo sido revogada 

expressamente pela Portaria 236/2004, de 3 de Março. Esta revogação não estava 

directamente relacionada com a desactualização do seu conteúdo mas sim com a 

integração do mesmo num documento mais abrangente, o D.L. 176/2006, de 30 de 

Agosto, nos artigos 113º a 118º. 

 

Apesar de ter estado em vigência durante pouco tempo, é nesta Portaria que podemos 

encontrar, pela primeira vez, uma definição dedicada ao MNSRM. É a seguinte: 

substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, diagnóstico e 

tratamento das doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados para 

aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos, devendo relativamente a 

todos eles encontrar-se demonstrada uma relação risco/benefício, claramente favorável 

à sua utilização e cujo perfil de segurança se encontre bem estudado e seja aceitável no 

contexto da automedicação. 
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Relativamente aos critérios de classificação propriamente ditos para novos pedidos de 

transferência de estatuto legal de medicamentos, a Portaria refere à norma de orientação 

comunitária aprovada em 29 de Setembro de 1998 pela Comissão Europeia, em vigor 

desde Janeiro de 1999. Esta norma de orientação é um exemplo de suporte político 

supra-nacional, uma vez que foi desenhada com o objectivo de harmonizar os princípios 

básicos aplicáveis à classificação dos medicamentos quanto à sua dispensa, dadas as 

diferenças existentes ao nível dos diferentes Estados membros de União Europeia. Em 

1996, o Conselho de Ministros da Saúde e o Parlamento Europeu aprovaram, cada um 

deles, uma resolução sobre as linhas gerais de uma política industrial para o sector 

farmacêutico na União Europeia. Ambas as Resoluções apelaram a um ajuste no sistema 

de classificação dos medicamentos e ao estabelecimento de procedimentos transparentes 

no “switching”. Em resposta a estas Resoluções, a Comissão Europeia, em Setembro de 

1998, publicou um guia detalhado, com vista a harmonizar as condições para a alteração 

de MSRM para MNSRM passíveis de ser utilizados em regime de auto-medicação.  

 

Esta guideline publicada sob o título Guideline on changing the classification for the 

supply of a medicinal product for human use, está dividida em duas partes: 

 

 Parte 1: Relativa aos critérios de classificação dos medicamentos como sujeitos ou 

não sujeitos a receita médica. 

 Parte 2: Descreve os requisitos necessários para um pedido de alteração da 

classificação quanto à dispensa de um medicamento sujeito a receita médica para não 

sujeito a receita médica. 

 

Em Janeiro de 2006, é publicada uma revisão desta guideline, com as actualizações 

derivadas das disposições previstas pela Directiva 2001/83/CE alterada pela Directiva 

2004/27/CE e os requisitos do artigo 74a. Isto é, além das duas partes integrantes da 

primeira guideline publicada em 1998, cujo conteúdo foi integralmente mantido, 

incluíram-se duas partes adicionais para dar resposta aos requisitos da Directiva 

2001/83/EC no artigo 74a, que na legislação nacional foi transposto para o nº6 do artigo 

113º do D.L. 176/2006, de 30 de Agosto, com a seguinte redacção: Quando uma 

alteração da classificação tenha sido autorizada com base em ensaios pré-clínicos ou 

clínicos significativos, o INFARMED não fará, durante o período de um ano após a 
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primeira alteração, referência aos resultados dos ensaios aquando do exame de um 

pedido apresentado por outro requerente ou titular de uma autorização de introdução 

no mercado, para efeitos de alteração da classificação do mesmo medicamento. 

 

Desta forma, de acordo com esta disposição, a revisão de 2006 da guideline relativa a 

alteração da classificação dos medicamentos quanto à dispensa adiciona os seguintes 

itens: 

 

- Parte 3 dá uma definição da protecção de dados fornecidos num requerimento de 

alteração de classificação de um medicamento, quando o artigo 74a da Directiva 

2001/83/EC se aplica; 

- Parte 4 descreve os princípios e procedimentos necessários para fazer um pedido de 

um ano de exclusividade de dados com base no artigo 74a da Directiva 2001/83/EC. 

 

Relativamente ao conteúdo da Parte 1 da Directiva em que se estabelecem os critérios 

de classificação dos medicamentos quanto à sua dispensa ao público, numa base 

técnico-científica vêm descritos cinco critérios e uma secção adicional que faz outras 

considerações a ter em conta quando se estabelece a classificação de um medicamento. 

Seguidamente detalham-se cada um dos critérios referidos na Guideline: 

 

1º Critério: Os medicamentos devem ser classificados como sujeitos a receita médica 

quando existe a probabilidade de apresentarem um perigo, directo ou indirecto, mesmo 

quando usados correctamente, se utilizados sem supervisão médica. São considerados, 

entre outros, como perigos directos, a possível toxicidade do medicamento, as 

interacções ou os efeitos adversos, e como perigos indirectos quando existe a 

possibilidade de mascarar ou esconder condições sintomáticas subjacentes ou de 

apresentar algum risco de resistência. Outros factores a ter em conta que se encontram 

referidos neste primeiro critério de classificação são: a capacidade do doente de auto-

avaliar a condição ou sintomas, os riscos e consequências de um uso incorrecto do 

medicamento e a informação ao doente através de folhetos informativos e rotulagem. 

 

2º Critério: Os medicamentos devem ser classificados como sujeitos a receita médica 

quando existe um risco frequente e elevado de uso incorrecto do próprio medicamento. 
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3º Critério: Os medicamentos devem ser classificados como sujeitos a receita médica 

quando contêm substâncias cuja actividade e/ou efeitos adversos exijam uma 

investigação adicional. Enquadram-se dentro deste critério, as substâncias novas e/ou 

com experiência pós-comercialização limitada e nos casos de novas dosagens, novas 

formas farmacêuticas, novas vias de administração, novas indicações, quando dirigido a 

novas faixas etárias ou quando são associações de substâncias. 

 

4º Critério: Os medicamentos destinados a ser administrados por via parentérica devem 

ser classificados como sujeitos a receita médica. 

 

5º Critério: A classificação dos medicamentos como não sujeitos a receita médica não 

poderá ser considerada quando se aplicam os critérios de 1 a 4, contemplados no artigo 

71 da Directiva 2001/83/CE, transposto para a legislação nacional através do D.L. 

176/2006, de 30 de Agosto nos artigos 113º a 118º. 

 

Secção 6 – Considerações adicionais: Os medicamentos que não preencham qualquer 

uma das condições previstas nos critérios 1 a 4 podem ser classificados como MNSRM 

se os factores que se destacam a seguir são adequados para uma dispensa sem receita 

médica: 

- dosagem máxima e dose máxima diária: a restrição destes factores pode prevenir de 

riscos potenciais no uso correcto ou incorrecto, no entanto é necessário confirmar que a 

dose reduzida é eficaz; 

- o tamanho e tipo de embalagem será decidido em função da duração do tratamento, 

sendo que a restrição do tamanho da embalagem pode ser uma medida de salvaguarda 

contra a utilização incorrecta, particularmente sobredosagem, ou o atraso na procura de 

conselho médico. Neste item também é considerada, quando possível, a recomendação 

de utilização de embalagens cuja abertura seja resistente à abertura por crianças. 

 

Paralelamente a esta actualização regulamentar a nível europeu, Portugal foi adaptando 

a sua legislação interna ao progresso técnico-científico ditado pelo Parlamento Europeu 

e pela Comissão Europeia através da publicação das diferentes Directivas e normas de 

orientação. 



51 

 

 

Assim, em 2002, é criado um Grupo de Consenso sobre automedicação com o intuito de 

estabelecer uma lista de indicações passíveis de automedicação. A criação deste grupo 

foi inicialmente formalizada no âmbito da publicação do Despacho nº 8637/2002, de 20 

de Março. Mais tarde, em 2003, introduzem-se alguns ajustamentos, quer em termos de 

composição do grupo quer em termos de actualização da lista de situações passíveis de 

automedicação, através da publicação do Despacho 2245/2003, de 16 de Janeiro que 

revoga o anterior. Em Agosto de 2007, é publicado o Despacho 17690/2007 de 10 de 

Agosto que revoga o anexo ao Despacho nº 2245/2003 de 16 de Janeiro e aprova a nova 

lista de situações passíveis de auto medicação. Desde 2003 até hoje foram adicionadas 

novas situações passíveis de auto-medicação na quase totalidade dos sistemas descritos, 

tal como se mostra na tabela comparativa seguinte.  
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Despacho nº 2245/2003, de 16 de Janeiro  

(que revoga o anterior Despacho nº 8637/2002, de 20 de Março) 
Despacho nº 17690/2007, de 10 de Agosto 

Sistema Situações passíveis de automedicação (termos técnicos) 
Digestivo a) Diarreia. 

b) Hemorróidas (diagnóstico confirmado). 
c) Pirose, enfartamento, flatulência. 
d) Obstipação. 
e) Vómitos, enjoo do movimento. 
f) Higiene oral e da orofaringe. 
g) Endoparasitoses intestinais. 
h) Estomatites (excluindo graves) e gengivites. 
i) Odontalgias. 

a) Diarreia. 
b) Hemorróidas (diagnóstico confirmado). 
c) Pirose, enfartamento, flatulência. 
d) Obstipação. 
e) Vómitos, enjoo do movimento. 
f) Higiene oral e da orofaringe. 
g) Endoparasitoses intestinais. 
h) Estomatites (excluindo graves) e gengivites. 
i) Odontalgias. 
j) Profilaxia da cárie dentária. 
k) Candidíase oral recorrente com diagnóstico médico prévio. 
l) Modificação dos termos de higiene oral por desinfecção oral. 
m) Estomatite aftosa. 

Respiratório a) Sintomatologia associada a estados gripais e constipações. 
b) Odinofagia, faringite (excluindo amigdalite). 
c) Rinorreia e congestão nasal. 
d) Tosse e rouquidão 

a) Sintomatologia associada a estados gripais e constipações. 
b) Odinofagia, faringite (excluindo amigdalite). 
c) Rinorreia e congestão nasal. 
d) Tosse e rouquidão 
e) Tratamento sintomático da rinite alérgica perene ou sazonal com diagnóstico médico prévio. 
f) Adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infecções respiratórias em presença de 
hiperssecreção brônquica 
g) Prevenção e tratamento da rinite alérgica perene ou sazonal com diagnóstico médico prévio 
(corticóide em inalador nasal) 

Cutâneo a) Queimaduras de 1.º grau, incluindo solares. 
b) Verrugas. 
c) Acne ligeiro a moderado. 
d) Desinfecção e higiene da pele e mucosas. 
e) Micoses interdigitais. 
f) Ectoparasitoses. 
g) Picadas de insectos. 
h) Pitiriase capitis (caspa). 
i) Herpes labial. 
j) Feridas superficiais. 
l) Dermatite das fraldas. 
m) Seborreia. 
n) Alopécia. 
o) Calos e calosidades. 

a) Queimaduras de 1.º grau, incluindo solares. 
b) Verrugas. 
c) Acne ligeiro a moderado. 
d) Desinfecção e higiene da pele e mucosas. 
e) Micoses interdigitais. 
f) Ectoparasitoses. 
g) Picadas de insectos. 
h) Pitiriase capitis (caspa). 
i) Herpes labial. 
j) Feridas superficiais. 
l) Dermatite das fraldas. 
m) Seborreia. 
n) Alopécia. 
o) Calos e calosidades. 
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p) Frieiras. p) Frieiras. 
q) Tratamento da pitiríase versicolor. 
r) Candidíase balânica. 
s) Anestesia tópica em mucosas e pele nomeadamente mucosa oral e rectal. 
t) Tratamento sintomático localizado de eczema e dermatite com diagnóstico médico prévio. 

Nervoso/psique a) Cefaleias ligeiras a moderadas a) Cefaleias ligeiras a moderadas 
b) Tratamento da dependência da nicotina para alívio dos sintomas de privação desta substância em 
pessoas que desejem deixar de fumar. 
c) Enxaqueca com diagnóstico médico prévio. 
d) Ansiedade ligeira temporária. 
e) Dificuldade temporária em adormecer 

Muscular/ósseo a) Dores musculares ligeiras a moderadas. 
b) Contusões. 
c) Dores pós-traumáticas 

a) Dores musculares ligeiras a moderadas. 
b) Contusões. 
c) Dores pós-traumáticas 
d) Dores reumatismais ligeiras moderadas (osteartrose/osteoartrite). 
e) Dores articulares ligeiras a moderadas. 
f) Tratamento tópico de sinovites, artrites (não infecciosa), bursites, tendinites. 
g) Inflamação moderada de origem músculo esquelética nomeadamente pós-traumática ou de origem 
reumática. 

Geral a) Febre (< três dias). 
b) Estados de astenia de causa identificada. 
c) Prevenção de avitaminoses. 

a) Febre (< três dias). 
b) Estados de astenia de causa identificada. 
c) Prevenção de avitaminoses. 

Ocular a) Hipossecreção conjuntival, irritação ocular de duração 
inferior a três dias 

a) Hipossecreção conjuntival, irritação ocular de duração inferior a três dias 
b) Tratamento preventivo da conjuntivite alérgica perene ou sazonal com diagnóstico médico prévio. 
c) Tratamento sintomático da conjuntivite alérgica perene ou sazonal com diagnóstico médico prévio 

Ginecológico a) Dismenorreia primária. 
b) Contracepção de emergência. 
c) Métodos contraceptivos de barreira e químicos. 
d) Higiene vaginal. 

a) Dismenorreia primária. 
b) Contracepção de emergência. 
c) Métodos contraceptivos de barreira e químicos. 
d) Higiene vaginal. 
e) Modificação dos termos de higiene vaginal por desinfecção vaginal. 
f) Candidíase vaginal recorrente com diagnóstico médico prévio. Situação clínica caracterizada por 
corrimento vaginal esbranquiçado, acompanhado de prurido vaginal e habitualmente com exarcebação 
pré-menstrual. 
g) Terapêutica tópica nas alterações tróficas do tracto génito-urinário inferior acompanhadas de queixas 
vaginais como disparêunia, secura e prurido 

Vascular a) Síndrome varicoso — terapêutica tópica adjuvante a) Síndrome varicoso — terapêutica tópica adjuvante 
b) Tratamento sintomático por via oral da insuficiência venosa crónica (com descrição de 
sintomatologia). 
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O percurso dos MNSRM 

Chegados a este ponto, após o enquadramento regulamentar da classificação dos 

medicamentos quanto à dispensa ao público, interessa fazer um breve sumário da 

história dos MNSRM e observar o percurso que estes medicamentos seguiram ao longo 

dos anos, a evolução dos mesmos e a tendência actual e futura deste mercado, 

nomeadamente no âmbito do switching dos chamados MNSRM de nova geração. 

 

Até 1980, as condições geralmente consideradas como adequadas para as pessoas se 

automedicarem sem a intervenção do médico eram bastante limitadas. Incluíam: dor 

ligeira a moderada, tosses e resfriados, obstipação e problemas dermatológicos menores, 

tais como cortes e contusões31. 

 

No entanto, nos últimos 20 anos, por diferentes razões, as pessoas têm vindo a 

demonstrar uma crescente disposição para assumir a responsabilidade em questões de 

saúde. Esta mudança de atitude reflectiu-se numa mudança gradual nas políticas de 

saúde, sendo que na década de 1990 os governos dos países da UE aproveitaram para 

incentivar essa responsabilidade dos cidadãos através da alteração na classificação de 

um número crescente de substâncias, de sujeitas a receita médica para não sujeitas a 

receita médica31.  

 

Em 2001, a Comissão Europeia financiou um projecto de pesquisa para a Indústria sob 

o título: “Development of an Information policy for medicinal products” com o 

objectivo principal de avaliar quais as necessidades de informação dos profissionais de 

saúde e do público, uma vez que se pretendia alargar a lista de condições alvo de 

tratamento com MNSRM. Este projecto identificou as diferentes fases no 

desenvolvimento de uma política virada para uma abordagem centrada no cidadão na 

saúde pública, que daria aos indivíduos uma maior responsabilidade para a gestão da 

sua própria saúde. Os princípios das alterações de status, de MSRM para MNSRM, 

foram apoiados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) num estudo próprio sobre 

auto-medicação na Europa31. 
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As conclusões destes estudos, salientam que no futuro, os cidadãos de qualquer país 

podem beneficiar-se dos switches para condições crónicas, progressivas, recorrentes e 

assintomáticas. Reconhece-se, no entanto, e assinalam explicitamente estes estudos, que 

cada switch levanta questões específicas que precisam de ser avaliadas caso a caso, e 

que cada país é diferente relativamente às condições em termos de doentes, educação 

dos consumidores, apoio dos profissionais de saúde, etc. Houve, ao longo destes anos, 

um desenvolvimento notável no apoio político dado pelo Conselho da EU para a 

expansão de switches nas indicações que até à data não eram passíveis de auto-

medicação31, do qual é reflexo o número de indicações para as quais é possível a auto-

medicação. 

 

No seguimento dos estudos referidos anteriormente, a Comissão Europeia numa 

comunicação na “Safe, Innovative and Accessible Medicines: a Renewed Vision for the 

Pharmaceutical Sector” de Dezembro 2008, diz que os MNSRM desempenham um 

papel importante nos benefícios que oferecem, quer a nível económico quer a nível 

social. A automedicação dá o conhecido empowerment (autonomia e capacitação) aos 

doentes para tratamento ou prevenção de doenças a curto prazo ou crónicas que 

consideram que não exigem a consulta de um médico ou que podem ser tratados pelos 

próprios depois de um diagnóstico médico inicial. Consequentemente, o acesso e a 

disponibilidade desses medicamentos requerem uma atenção especial33.  

 

De acordo com uma apresentação realizada no âmbito de um encontro dos países 

membros da AESGP, o nível de harmonização dos diferentes aspectos que influenciam 

o mercado dos MNSRM é muito variável dependendo dos factores. Podem dividir este 

nível de harmonização em três categorias: 

 Elevado: Autorização da AIM, rotulagem, exclusividade de dados; 

 Médio: classificação, publicidade, nomes inventados; 

 Baixo: regime de preços, comparticipações, distribuição. 

 

Destaca-se assim um conjunto de factores técnico-científicos para os quais existe um 

nível de harmonização médio a elevado entre os diferentes países da UE. No entanto, 

existem outros factores de carácter económico e comercial para os quais existe um nível 

de harmonização baixo. Seguidamente apresenta-se uma breve análise desses factores. 
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Os critérios para classificação de medicamentos sujeitos a receita médica ou não 

sujeitos a receita médica estão harmonizados na legislação da Comunidade. Tal como 

referido anteriormente, a Directiva 2001/83/CE especifica as situações em que os 

medicamentos estão sujeitos a receita médica e prevê igualmente a possibilidade, a nível 

do Estado-Membro, de previsão de subcategorias de medicamentos para os quais é 

obrigatória uma receita médica especial. 

 

A legislação comunitária prevê a obrigatoriedade de incluir folhetos informativos em 

todos os medicamentos, de modo a garantir que o paciente é plenamente informado, 

independentemente do sistema retalhista. O folheto informativo deve reflectir os 

resultados de consultas a grupos-alvo de pacientes, no sentido de assegurar que é 

legível, claro e fácil de usar. Além disso, em relação aos medicamentos não sujeitos a 

receita médica, a indicação de utilização também tem de constar do rótulo. Assim, o 

nível de informação e educação da população tende a aumentar, dando lugar a uma 

maior participação nas escolhas.  

 

Ao mesmo tempo, o comércio retalhista de medicamentos não é regulamentado pela 

legislação comunitária. Cabe a cada Estado-Membro decidir onde estarão disponíveis 

medicamentos não sujeitos a receita médica, o que deu origem a diferentes sistemas 

retalhistas. 

 

Quanto ao aspecto dos preços e comparticipações, mesmo sendo aspectos 

regulamentados por cada Estado-Membro têm uma origem comum a nível europeu que 

é a tendência marcada na política dos incentivos à automedicação. Esta evolução traduz-

se numa perda de comparticipação de um número cada vez mais alargado de 

medicamentos, o que vai influenciar, a nível geral, numa redução de custos do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e, dependendo do sistema retalhista implementado no país, 

num aumento dos Switches de MSRM para MNSRM. 

 

Em termos do contexto europeu, dos 27 países que fazem parte da UE, 14 têm 

autorização exclusiva de dispensa de MNSRM nas Farmácias. Dos restantes 13 que 

permitem a distribuição fora das Farmácias, apenas 4 o permitem para todos os 
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MNSRM (não têm uma lista restrita de MNSRM com venda exclusiva em Farmácias), 

sendo este o caso de Portugal. Neste enquadramento, e de acordo com a tendência 

internacional, em Portugal prevê-se, de facto, um grande aumento da lista de MNSRM e 

das situações passíveis de auto-medicação, permitindo, desta forma, um forte 

crescimento do mercado21.  

 

Numa notícia publicada no passado dia 22 de Setembro de 2011 na RCM Pharma em 

que se anunciava o regresso da IMS Portugal ao mercado da Consumer Health (CH), o 

Presidente da IMS Portugal referiu que: Para as companhias, a aposta na CH “é, sem 

dúvida, um caminho alternativo” para enfrentar a crise. Há muitas companhias que 

funcionaram e dinamizaram o seu crescimento à base do mercado da prescrição e que 

agora fizeram muitos switches, e, com isso, conseguiram prolongar ou aumentar as 

vendas dos produtos já estabelecidos no mercado. 

 

Ainda, o Global General Manager da companhia afirmava que: 

…”dentro da CH os OTC são o segmento que mais se destaca, pois “beneficiam de 

vários drivers de crescimento num tempo de contenção no mercado farmacêutico”:  

- os mercados emergentes, que têm a massa crítica necessária para influenciar o 

crescimento deste mercado;  

- as companhias de medicamentos éticos, que procuram o switch para promoverem 

brand identities; e  

- o acesso aos OTC que o consumidor tem através dos novos canais, o que promove a 

auto-medicação. 

 

Igualmente referiu alguns dados de mercado: “O mercado OTC está a registar um 

crescimento de 7% por ano, sendo que os mercados emergentes são responsáveis por 

quase 70% desse crescimento global. Mas, para que o crescimento continue, a 

inovação nos OTC é crítica”. 

 

Estamos perante um mercado cujo valor em termos absolutos não é muito grande 

quando comparado com o valor total do mercado do medicamento, mas que se encontra 

em fase de crescimento acelerado e a literatura consultada refere ainda a expansão 

contínua deste mercado dos MNSRM no futuro próximo. 
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Alguns exemplos de Switches e os MNSRM de nova geração. 

Alguns dos medicamentos que sofreram a alteração de status de MSRM para MNSRM 

há já muito tempo, e cujo perfil de segurança e eficácia é largamente conhecido são os 

MNSRM utilizados em casos de dores ligeiras a moderadas, tosse e resfriados, 

problemas ligeiros de pele e azia. Alguns exemplos destacáveis são: 

 Paracetamol / acetaminofeno – alterado na década dos anos 50; 

 Descongestionantes nasais e anti-histamínicos – alterados na década de 70; 

 Ibuprofeno e medicamentos para o tratamento do pé de atleta – alterados na 

década dos anos 80; 

 Terapêutica de substituição de nicotina – alterada nos anos 90. 

 

De acordo com a tendência descrita para o mercado dos MNSRM, existem novos 

MNSRM, cuja dispensa ao público foi iniciada como sujeita a receita médica e 

recentemente foram alvo de alteração de status, passando a ter a classificação de 

MNSRM.  

 

Os triptanos para a enxaqueca, anti-virais para o herpes labial e anti-histamínicos para a 

rinite alérgica, são exemplos de switch dirigidos a situações passíveis de auto-

medicação incluídas em Portugal no âmbito da aprovação do Despacho 17690/2007, de 

10 de Agosto.  

 

No Reino Unido, em 2008, a azitromicina tornou-se o primeiro antibiótico oral 

classificado como MNSRM e passível de ser dispensado sem a apresentação de uma 

receita médica, para o tratamento de infecções por Chlamydia. A Clamídia é a doença 

sexualmente transmissível mais comum no Reino Unido. Até 70% das pessoas que têm 

Clamídia não apresentam sintomas e podem, portanto, permanecer sem diagnóstico. 

Isso implica um enorme risco de graves complicações a longo prazo, incluindo 

infertilidade e gravidez ectópica. Assim sendo, aquelas pessoas que não apresentem 

sintomas mas apresentem um teste de urina positivo para Chamydia, que pode ser 

realizado na própria farmácia, podem obter azitromicina sem necessidade de receita 

médica. 
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O levonorgestrel para a contracepção hormonal de emergência foi também alvo de 

switch recentemente com base no facto de o seu perfil de segurança ser conhecido, e por 

ser um fármaco dirigido ao tratamento de uma situação de emergência na qual o tempo 

é crucial. 

 

O Orlistat, alterado em 2009. Foi o primeiro switch centralizado na Europa aprovado 

pela EMA, com o objectivo de ajudar a resolver a crescente prevalência de doenças do 

coração, sendo que o sobrepeso aumenta o risco de hipertensão, doenças coronárias, 

diabetes e morte prematura.  

 

Após esta primeira aprovação centralizada, outros medicamentos, como o Omeprazol e 

o Pantoprazol, anteriormente classificados como sujeitos a receita médica, passaram a 

MNSRM. 

 

Embora a nova geração de MNSRM, através do switching, está a expandir-se para 

novas áreas é importante salientar que é crucial fazer uma monitorização apertada de 

cada uma das substâncias alvo destas alterações de status no que diz respeito à sua 

segurança. Só é possível conhecer determinadas reacções adversas, tais como as raras 

ou as retardadas, após uma exposição alargada do medicamento à população. Assim 

sendo, deverá ser considerada a recuperação do estado de MSRM, em caso de aparecer 

qualquer evidência que leve às autoridades a pensar que o medicamento classificado 

como não sujeito a receita médica deve voltar para trás por motivos de segurança ou 

eficácia. Este processo de reclassificação de um medicamento de não sujeito a receita 

médica para MSRM recebe o nome de reverse switch. 

 

Um exemplo de reverse switch aconteceu no Reino Unido com os anti-histamínicos 

terfenadina e astemizol que tinham sido alvo de reclassificação para MNSRM, mas em 

1997 foram transferidos de volta para a MSRM quando foi detectada a possibilidade de 

causar torsade de pointes. Apesar de existirem alguns casos, não existe evidência que 

demonstre que os switches e a política de switch tenha causado problemas de saúde 

pública nos diferentes países. É imprescindível a monitorização do mercado a nível de 

segurança e eficácia. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

O mandato do XVII Governo foi marcado por uma declaração do Primeiro-Ministro, no 

discurso de posse do Governo, anunciando medidas que abrissem a possibilidade de 

MNSRM poderem ser vendidos fora das farmácias. Ao longo destes anos, o Governo 

implementou um conjunto de medidas legislativas com três objectivos principais:  

1) Melhorar o acesso ao medicamento,  

2) Controlar a despesa pública farmacêutica, e  

3) Acompanhar a tendência internacional do mercado dos MNSRM. 

 

Para isso, tomou diferentes medidas legislativas entre as que destacam: 

a) Autorização da venda de MNSRM fora das farmácias;  

b) Liberalização do preço dos MNSRM; 

c) Alargamento do número de MNSRM; 

 

a) Autorização da venda de MNSRM fora das farmácias  

Com a autorização da venda de MNSRM fora de farmácias, pela Lei n.º 38/2005, de 21 

de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de Agosto, alterado pelo D.L. 

238/2007, de 19 de Junho e pelo D.L. 307/2007, de 29 de Agosto surgiram, em cerca de 

seis anos, aproximadamente 1000 novos locais de venda de MNSRM.  

 

Observa-se uma tendência crescente de aumento da quota de mercado de MNSRM nos 

locais de venda fora da farmácia (superior a 10%), sendo que as farmácias mantêm 

cerca de 90% do mercado. Da quota de mercado detida pelos locais “não farmácias” 

mais de 75% é detido pelas chamadas grandes superfícies, destacando-se em primeiro 

lugar mantido desde o início até hoje pela empresa Pharmacontinente – Saúde e Higiene 

S.A., do grupo Sonae, actualmente detentora de 46% da quota de mercado dos MNSRM 

fora das farmácias. 

 

A distribuição geográfica destes pontos de venda também tem interesse, uma vez que 

um dos principais objectivos das medidas legislativas implementadas era facilitar o 

acesso aos cidadãos. Neste ponto, pode-se verificar que, apesar de haver uma lógica 

concentração de pontos de venda no litoral e nas grandes cidades do país, conseguiu-se 



61 

 

um maior número de pontos de venda e o acesso do cidadão aos MNSRM é agora maior 

do que há seis anos atrás. Isto deve-se mais uma vez ao facto de o mercado dos 

MNSRM estar controlado pelas grandes superfícies que, por sua vez, são locais onde os 

consumidores vão regularmente. 

 

Não há dúvida que este tipo de empresas possui uma capacidade de negociação, um 

sistema de distribuição e uma implementação a nível geográfico que dificulta a 

sobrevivência de pequenas empresas que queiram concorrer neste mercado. 

Actualmente, se fizermos uma fotografia do estado do mercado dos MNSRM fora das 

farmácias encontrar-se-ia a figura de um monopólio de “grandes superfícies”.  

 

Numa intervenção na abertura do colóquio “Enquadramento da Actividade 

Farmacêutica”, na Assembleia da República a 23 de Outubro de 2007, o então Ministro 

da Saúde, referiu qual a situação com que se tinha deparado quando iniciou as suas 

actividades governamentais, sendo que, ao caracterizar o sector do medicamento, 

nomeadamente o acesso aos medicamentos, entre outros factores, destacou o seguinte: 

Triplo monopólio: 

1. De propriedade, exclusivamente restrita a farmacêuticos;  

2. De implantação, dados os estritos limites geográficos e de densidade populacional, 

bem como as incompatibilidades que transformavam o território numa quadrícula 

rígida e disfuncional, ao arrepio das boas regras da concorrência; e, finalmente,  

3. Monopólio estrito de venda de medicamentos por farmácias. Mesmo os 

medicamentos não prescritos só nelas podiam ser vendidos; 

 

Sendo que, com a implementação das medidas legislativas ao longo destes anos, é 

evidente que uma das preocupações do Governo era travar ou atenuar o referido triplo 

monopólio, não parece que este objectivo tenha sido completamente alcançado uma vez 

que se dirigiu uma pequena parte do mercado que se pretendia entrar em livre 

concorrência para outro tipo de monopólio de diferentes características. 
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b) Liberalização do preço dos MNSRM  

Dos dados disponíveis, de acordo com o relatório mensal relativo às vendas dos 

MNSRM fora das farmácias de Julho 2011, o índice de preços apresenta um valor de 

106,15%, calculado com base nos preços aprovados antes da entrada em vigor do 

Decreto-Lei nº 134/2005 de 16 de Agosto. 

 

Fazendo uma leitura do quadro apresentado nesse relatório relativamente à evolução do 

nível dos preços dos MNSRM fora das farmácias, observa-se que, em 2005, a 

contabilizar a partir do mês de Outubro, o índice de preços dos MNSRM desceu 9% 

(fora das farmácias), contudo em 2006 quase voltou para os valores antes de Agosto de 

2005 e, a partir de 2008, os MNSRM ficaram mais caros, atingindo valores em 2009 de 

102,48%, cerca de 104% em 2010 e actualmente o índice de preços no período de 

Janeiro a Julho de 2011 situa-se na ordem dos 106%.  

 

Relativamente ao índice de preços aplicado nas farmácias, não se encontram dados 

disponíveis. No entanto, no estudo da DECO apresentado em 2007, indicava a 

superioridade dos preços praticados nas farmácias em comparação com os preços dos 

locais de venda de MNSRM. Confirmam-se e actualizam-se estes dados com um estudo 

universitário apresentado no passado mês de Maio de 2011, que foi alvo de notícia na 

RCMPharma de 4 de Maio de 2011, que conclui que os locais de venda de MNSRM 

praticam preços, em média, 6% mais baixos do que as farmácias nos MNSRM, e que as 

farmácias que contam com locais de venda de MNSRM nas proximidades também 

tendem a ter preços mais pequenos, mas sem grande expressão (1,4%). Ainda, refere 

que a evolução das vendas de MNSRM fora das farmácias está a aumentar e ao mesmo 

tempo as vendas de MNSRM estão em expansão. 

 

No artigo citado no parágrafo anterior inclui-se uma declaração feita pelo Prof. Pedro 

Pita Barros que destaca que ainda que a liberalização da venda destes fármacos não teve 

grandes efeitos nas farmácias, apesar da concorrência: “A maior agressividade dos 

locais de venda de MNSRM em termos de preços não se transmite às farmácias. O que 

significa que os efeitos que a concorrência pode ter para baixar preços de 

medicamentos são relativamente pequenos”.  
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A análise destas conclusões, leva-nos a pensar em duas possíveis causas: por um lado, o 

facto de o volume que os MNSRM representam no mercado total das farmácias é 

pequeno relativamente ao core business das mesmas que é o mercado dos MSRM 

(aproximadamente 7% vs. 77%); por outro lado, a percepção do consumidor 

relativamente aos medicamentos, sejam estes sujeitos ou não sujeitos, está ainda muito 

ligada à farmácia de oficina, contudo observa-se uma mudança comportamental do 

consumidor, que vai na direcção desta nova forma de mercado mas que ainda vai 

demorar a estabelecer-se a mudança de hábitos que está a ser demandada ao 

consumidor/doente. 

 

c) Alargamento do número de MNSRM 

A nova legislação que visa retirar a exclusividade aos farmacêuticos no que diz respeito 

à venda dos MNSRM, tem que garantir maior transparência e controlo efectivo do 

mercado, isto é monitorização contínua do mesmo e potenciamento do uso racional dos 

medicamentos. Dois aspectos referidos na legislação, que não são claramente alvo deste 

trabalho, mas que não queria deixar de mencionar devido à sua importância, e pela sua 

relação com os critérios de classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao 

público. 

 

Um dos objectivos referidos no preâmbulo do Decreto-Lei 238/2007, de 19 de Junho 

consiste em criar as condições para a concretização do alargamento da lista de 

MNSRM, de forma a abranger medicamentos que, por serem similares de outros com o 

mesmo estatuto, devem como tal ser classificados. 

 

Tal como descrito no Capítulo 4, existe uma tendência internacional de alargar a lista de 

MNSRM, através da alteração na classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao 

público, processo conhecido como Switching. Esta tendência fundamenta-se em vários 

princípios: 

 

1º Aproveitar a capacidade do doente, sendo que a auto-medicação responsável com 

MNSRM é a forma predominante de cuidados médicos a nível mundial.  
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De acordo com o booklet “Switch – Prescription to nonprescription medicines switch”, 

um número crescente de pessoas sente-se cada vez mais seguro para levar a cabo um 

auto-diagnóstico das condições ligeiras e também estão cada vez mais capacitados para 

se auto-tratarem de forma adequada, com ou sem a necessidade da intervenção de um 

profissional de saúde. 

 

Será, desta forma, importante o empowerment do doente, dando-lhe a capacidade de 

decisão do mesmo perante uma situação que só ele é que a está a sentir. 

 

2º Diminuir a despesa pública em cuidados de saúde, nomeadamente, nos 

medicamentos.  

 

Há vários factores a ter em conta neste must na gestão de qualquer economia, mas torna-

se mais relevante quando se vivem tempos de crise. Um destes factores prende-se com o 

facto de a política dos MNSRM tender à não comparticipação dos mesmos. Desde o 

momento que existe uma política de não comparticipação dos MNSRM, quanto maior 

seja o número de medicamentos classificados como tal, maior será a poupança nos 

encargos para o Estado. 

 

Outro factor está relacionado com os custos próprios do tratamento, sendo que nas 

situações de possível auto-medicação, os consumidores são capazes de tratar as suas 

condições de saúde sem os custos associados ao sistema formal. Isto é, basicamente, 

custos económicos relacionados com o transporte, etc. e custos de tempo dos próprios 

doentes e até dos médicos que enquanto não estão a avaliar situações leves, podem 

dedicar maior parte do seu tempo aos casos que assim o requeiram. 

 

3º Alargar o acesso dos doentes às opções de auto-medicação adequadas. 

 

No booklet “Switch – Prescription to nonprescription medicines switch” vem referido 

que “uma estimativa efectuada em 2002 referia que mais de 92% das pessoas tinham 

utilizado, pelo menos, um MNSRM no ano anterior, e que 55% tinha usado mais de 

um”. Perante este cenário, o empowerment dos indivíduos na gestão da sua própria 

saúde será cada vez mais importante, uma vez que é essencial um melhor cuidado 
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próprio para evitar a chamada epidemia global das doenças crónicas não transmissíveis 

fruto dos hábitos de vida no mundo desenvolvido. 

 

Mas, para isso, será necessária uma monitorização apertada do mercado, 

designadamente no que diz respeito à segurança dos medicamentos e em simultâneo, 

estabelecer uma política de informação dirigida ao cidadão, através de textos claros, 

legíveis e explícitos nos folhetos informativos, rotulagens, e até através da publicidade 

dos próprios medicamentos. 

 

Após esta exposição geral do trabalho, e perante a tendência internacional à qual, 

Portugal está a aderir, cabe agora fazer uma reflexão e provavelmente ter que deixar em 

aberto algumas questões que poderão/deverão ser alvo de investigação. Gostava, desta 

forma de abordar dois assuntos: 

 

1) A necessidade de uniformização da classificação quanto à dispensa ao público; 

2) A nova geração de MNSRM. 

 

1) A necessidade de uniformização da classificação quanto à dispensa ao público; 

Relativamente à classificação dos medicamentos quanto à dispensa ao público, os 

critérios técnico-científicos estão bem estabelecidos, claros e são bem conhecidos. 

Contudo, existem ainda diferenças, tal como referido anteriormente, não só entre os 

diferentes Estados Membros da EU mas inclusive dentro de um mesmo país.  

 

O exemplo clássico deste caso, que se aplicava até agora, era o do medicamento Ben-U-

Ron, concretamente sob a forma farmacêutica de comprimidos doseados a 500 mg. Este 

medicamento tem permanecido classificado como MSRM até há dois meses atrás 

enquanto todos os outros medicamentos que apresentavam a mesma substância activa, 

mesma forma farmacêutica e mesma dosagem, encontravam-se classificados como não 

sujeitos.  

 

Perante esta situação, surgem imensas perguntas. É isto lícito? Quais são as razões pelas 

quais não se alterou a classificação do Ben-U-Ron aquando da reclassificação do 
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mesmo medicamento das outras marcas? Existem razões comerciais? Porquê razão 

continua a ser comparticipado e os outros não?  

 

Se formos mais além, existe o caso do ibuprofeno. Os comprimidos contendo esta 

substância doseados a 200mg classificam-se como MNSRM, sendo que os de dosagens 

maiores são classificados como MSRM. Em princípio isto parece certamente lógico se 

pensarmos do ponto de vista da segurança e indicações terapêuticas das diferentes 

dosagens. Isto torna-se ilógico e até perigoso quando pensamos que o doente se não 

estiver devidamente informado pode, por ignorância, tomar dois comprimidos da 

dosagem mais baixa perfazendo assim a dosagem classificada como sujeita a receita 

médica. Este caso não é único, é aplicável também ao Alli, contendo a substância activa 

Orlistat, um medicamento considerado MNSRM de nova geração. 

 

Surgem mais uma vez novas perguntas: Está salvaguardada a nível de segurança a 

possibilidade de usarem o medicamento de forma incorrecta nestes casos? Os 

profissionais que dispensam MNSRM estão treinados para dar informação correcta 

sobre o uso adequado do medicamento?  

 

2) A nova geração de MNSRM. 

A tendência ao aumento de medicamentos classificados como MNSRM e, portanto, à 

chamada nova geração de MNSRM, faz com que novas classes terapêuticas passem a 

formar parte deste grupo de classificação. Isto é fruto do aparecimento de uma nova 

epidemia de doenças crónicas associadas relacionadas com os hábitos derivados do 

estilo de vida nos países mais desenvolvidos.  

 

Desta forma, os MNSRM, que até agora, estavam classificados como MSRM pelo seu 

perfil de segurança, passam a estar disponíveis a todos os doentes sem necessidade de 

prescrição médica. Isto traduz-se numa necessidade de monitorizar mais de perto o 

mercado uma vez que, ao perfil de segurança mais exigente do medicamento acresce o 

facto de estar disponível directamente ao doente, podendo implicar problemas de saúde 

pública que devem ser salvaguardados.  
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Chegados a este ponto, devemos perguntar-nos: Quais as medidas que podem ser 

tomadas? Provavelmente passa por garantir uma informação adequada ao cidadão 

(clara, legível, explícita), uma formação ao profissional que dispensa o medicamento, 

sendo que não o poderá fazer sem as orientações mínimas quanto à sua utilização. É um 

exemplo muito recente desta situação o caso da pílula do dia seguinte. O artigo 

publicado na RCMPharma de 26 de Setembro de 2011, refere que que os contraceptivos 

orais de emergência deveriam integrar uma lista de MNSRM mas que só pudessem ser 

vendidos em farmácias e não noutros locais de venda de remédios, de acordo com a 

posição expressa da Ordem dos Farmacêuticos (OF). Refere também que se trata de um 

medicamento cujas vendas apresenta uma taxa de crescimento da ordem dos 21%. 

 

Estes factos levam à expressão de uma preocupação dos diferentes stakeholders do 

sector do medicamento uma vez que esta situação pode vir a por em causa o uso 

adequado do medicamento e, consequentemente, a saúde pública.  

 

Deste modo, para atenuar os possíveis riscos que possam advir desta alteração, as 

farmácias tomaram a iniciativa de fazer uma campanha dirigida ao utente com o intuito 

de promover o uso correcto e adequado deste medicamento. A metodologia que se 

aplica a esta campanha é através da entrega de um FI e um questionário aos utentes que 

se dirijam à farmácia para comprar esse medicamento. 

 

Mais uma vez nos questionamos: Será necessário estabelecer sub-classificações dentro 

das classificações quanto à dispensa ao público? Será esta proposta exequível? Se for, 

qual seria o melhor método de implementação desta medida? Significaria isto dar um 

passo atrás? Haverá uma sub-divisão do mercado dos MNSRM?  

 

Deixo aqui estas questões em aberto. Algumas podem não despertar interesse mas, de 

certeza, que haverá outras que poderão ser alvo de discussão adicional. 
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AESGP - Association of European Self-Care Industry 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 
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DCI – Denominação Comum Internacional 

DECO - Associação Portuguesa para a defesa dos consumidores 

D.L. – Decreto - Lei 

EMA – European Medicines Agency 

EU – European Union 

INFARMED – Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P: 

MNSRM – Medicamento não sujeito a receita médica 

MSRM – Medicamento sujeito a receita médica  

MUH – Medicamentos de uso humano 

OPSS – Observatório Português dos Sistemas de Saúde 

PPP – Purchasing power parity 

PVP – Preço de Venda ao Público 

SNS – Serviço Nacional de Saúde  

UE – União Europeia 
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