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dos que gastam
mais na farmácia

Despesa com medicamentos
per capita no concelho do Porto é
superior em 250 euros face à Maia
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prescrição Cada portu-
guês gasta em média 203 eu-
ros por ano na farmácia, mas
os valores variam muito en-
tre municípios. No Porto,
um dos concelhos onde
mais se gasta, a despesa per
capita é de 366 euros, mais
250 euros do que na vizinha
Maia, o município do país
onde os habitantes menos
despendem com medica-
mentos (115 euros).

Mora (Évora) foi o conce-
lho que, em 2017, teve a

maior despesa per capita na
farmácia: 390 euros a PVP

(preço de venda ao público) .

Em 2016 e 2015, tinha fica-
do na segunda posição, atrás

de Mesão Frio. Em 2017,
Mesão Frio reduziu a despe-
sa per capita em dez euros e

passou à segunda posição e

o Porto ocupa a terceira.
As diferenças nos gastos

de cada município surgem
detalhadas na análise às "as-

simetrias geográficas na
despesa com medicamen-
tos" , incluída no Relatório
de Primavera 2018.
IDOSOS EXPLICAM 20%

Segundo o estudo, a propor-

ção de idosos que reside em
cada município explica cer-
ca de 20% da variabilidade
observada. Não se sabe o

que explica o restante. Por

isso, os relatores Fernando
Fernandez-Llimos e Filipa
Duarte Ramos, da Faculda-
de de Farmácia da Universi-
dade de Lisboa, defendem
uma análise mais aprofun-
dada que avalie a prevalên-
cia de doença por conce-
lhos, tal como os indicado-
res de prescrição e de dis-

pensa de medicamentos, in-
cluindo a quota de genéri-
cos. "Seria interessante afi-
nar esta análise para perce-
ber por que temos mais
prescrição em determina-
das zonas e se nessas zonas
há mais carga de doença",
concorda Henrique Barros,

porta-voz da coordenação
do Relatório de Primavera.

Alargando o foco, numa
análise por região, o estudo
mostra que o Centro tem a

maior despesa per capita
com medicamentos dispen-
sados na farmácia (228 eu-

ros), seguido do Alentejo
(224 euros), ambas acima da

média nacional (203 euros).
Abaixo deste valor, está o

Norte (195 euros), a Área

Metropolitana de Lisboa
(192 euros) e o Algarve (177
euros).

A despesa direta (out-of-
-pocket) dos utentes na far-
mácia foi de 72 euros per ca-

pita em 2017, mais 2,2%
face a 2014, diz o estudo. •



A prescrição dos médicos
de família foi responsável

por 54% da despesa com
medicamentos na farmá-
cia, em 2017, num total de

1,06 mil milhões de euros.


