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Overview da evolução do tratamento
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A nossa análise:

01. Rinite Alérgica

Share do consumo de MSRM e MNSRM em 
unidades
YTD Junho 2020

02. Conjuntivite Alérgica

Venda mensal de produtos para a Conjuntivite 
Alérgica  | Farmácia

MSRM MNSRM

Rinite Alérgica 
& Conjuntivite
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As doenças alérgicas apresentam uma elevada prevalência na 
nossa população, sendo a rinite a mais prevalente.

A prevalência da rinite alérgica em Portugal tem sido 
determinada através de diversos estudos epidemiológicos 
internacionais e estudos nacionais como o ARPA (Avaliação da 
prevalência e caracterização da rinite em utentes dos cuidados 
de saúde primários de Portugal Continental) de 2005.

Dados deste estudo nacional, apontam para uma prevalência 
da rinite alérgica de 26% na população geral, considerando 
o mesmo que esta é uma patologia subdiagnosticada.(1)

A rinite alérgica tem diversas co-morbilidades associadas, 
sendo a conjuntivite alérgica uma das mais frequentes. De 
acordo com o mesmo estudo ARPA, verificou-se uma 
prevalência de 18,4% entre a amostra estudada.(1)

(1) Morais -Almeida M, Loureiro C, Todo -Bom A, Nunes C, Pereira C, Delgado L, et al. Avaliação da 
prevalência e caracterização da rinite em utentes dos cuidados de saúde primários de Portugal Continental 
– estudo ARPA. Rev Port Imunoalergologia 2005;13:69 -80.
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Evolução do consumo dos Medicamentos Não Sujeitos a 
Receita Médica (MNSRM) durante o 1º semestre de 2020
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Evolução da dispensa de MNSRM 

Evolução (%) da dispensa de MNSRM em volume 
relativos ao mês de Junho 2020

Dispensa de MNSRM – Top 4 DCIs

-14,06%

2,31%

-19,57%

-31,19%

Rinite Conjuntivite Alérgica

Crescimentos (%) em volume (unidades)

Rank de DCIs em volume (unidades) considerando 
YTD Junho 2020

Crescimentos (%) em volume (unidades)

PPG PYG

Rinite Alérgica Conjuntivite Alérgica

TOP DCI

1 Cetirizina 2,3% -18,0%

2 Oximetazolina -28,2% -8,0%

3 Xilometazolina -16,1% -10,3%

4 Fexofenadina -14,4% -37,1%

RINITE ALÉRGICA

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

TOP DCI

1 Azelastina 3,4% -41,8%

2 Cetotifeno 18,0% -9,8%

3 Ácido cromoglícico -4,4% -42,5%

4 Oximetazolina 5,1% -18,9%

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

CONJUNTIVITE ALÉRGICA

▪ O período de confinamento limitou o contacto da 
população a agentes que possam promover a 
exacerbação de alergias, o que poderá ter levado a 
uma diminuição das situações alérgicas, conduzindo 
a uma diminuição da procura de produtos para o seu 
tratamento, como se pode verificar através da 
diminuição no Sell-Out destas categorias.

▪ O segmento de mercado dos MNSRM para o 
tratamento da rinite, no mês de julho apresenta 
uma forte quebra comparativamente com o ano 
transato (-14,06%). Neste segmento, destaca-se a 
molécula Cetirizina, que apresenta um maior 
número de unidades vendidas em YTD e dentro das 
moléculas do Top 4 é a única que apresenta uma 
evolução positiva (+2,3%) face ao mesmo período do 
ano anterior (YTD Jun’19). Todas as restantes 
moléculas do Top 4 apresentam um evolução 
negativa, com decréscimos de dois dígitos face ao 
período homólogo. Esta dinâmica deverá resultar de 
uma menor exacerbação dos sintomas, consequência 
de um menor contacto com alergénios motivado pelo 
confinamento.

▪ O segmento de mercado dos MNSRM para o 
tratamento da conjuntivite, no mês de julho 
apresenta crescimento comparativamente com o ano 
transato (+2,31%). Sendo interessante de destacar 
que 3 das 4 moléculas no ranking apresentado 
apresentam crescimento positivo superior ao 
próprio segmento. 
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TOP DCI

1 Tetrizolina 19,3% -20,5%

2 Olopatadina 2,3% -10,0%

3 Ácido espaglúmico 0,7% -8,3%

4 Cetotifeno -24,3% -10,3%

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

CONJUNTIVITE ALÉRGICA

TOP DCI

1 Bilastina -5,0% -8,1%

2 Desloratadina -21,5% -20,3%

3 Furoato de fluticasona -16,6% -6,0%

4 Ebastina 3,0% -9,2%

RINITE ALÉRGICA

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

Evolução do consumo dos Medicamentos Sujeitos a 
Receita Médica (MSRM) durante o 1º semestre de 2020
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Evolução da dispensa de MSRM 

Evolução (%) da dispensa de MSRM em volume 
relativos ao mês de Junho 2020

Dispensa de MSRM – Top 4 DCIs

Crescimentos (%) em volume (unidades)

Rank de DCIs em volume (unidades) considerando 
YTD Junho 2020

Crescimentos (%) em volume (unidades)

PPG PYG

Rinite Alérgica Conjuntivite Alérgica

▪ O comportamento dos Medicamentos Sujeitos a 
Receita Médica segue a mesma tendência dos 
comportamentos observados nos MNSRM. A possível 
diminuição de identificação de episódios agudos de 
alergias (motivado pelo período de confinamento) 
pode ter conduzido a uma menor prescrição de 
produtos específicos para o tratamento destas 
patologias, como certos colírios para o tratamento da 
conjuntivite alérgica (onde se verifica um decréscimo 
de -38,34,%).

▪ O segmento de mercado dos MSRM para o 
tratamento da rinite, no mês de julho apresenta 
uma forte quebra comparativamente com o ano 
transato (-11,54%). Neste segmento, praticamente 
todas as moléculas do Top 4 apresentam evolução 
negativa comparativamente com o 1º semestre de 
2019. A exceção é  a molécula Ebastina, que 
apresenta um crescimento (+3,0%). Esta dinâmica 
deverá resultar de uma menor exacerbação dos 
sintomas, consequência de um menor contacto com 
alergénios motivado pelo confinamento.

▪ O segmento de mercado dos MSRM para o 
tratamento da conjuntivite, no mês de julho 
apresenta uma forte quebra comparativamente com 
o ano transato (-38,34%). No entanto esta dinâmica 
não se reflete nas moléculas no Top 4, pois 3 delas 
apresentam crescimento durante o 1º semestre deste 
ano, com destaque para a molécula líder em volume 
(Tetrizolina) que apresenta um crescimento de dois 
dígitos no 1º Semestre comparativamente com o ano 
passado. 
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-11,54%

-38,34%

-10,83%

-15,02%

Rinite Conjuntivite Alérgica
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Evolução mensal da dispensa de produtos 
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Rinite Alérgica Conjuntivite Alérgica

▪ Tal como se verificou em diversos mercados, o 
segmento de mercado dos produtos para a rinite 
alérgica durante o mês de março, apresentou um 
comportamento atípico. Este comportamento, 
demonstra uma clara antecipação na aquisição 
destes produtos, refletindo-se na evolução nos 
meses seguintes. 

▪ O segmento de mercado dos produtos para a rinite 
alérgica, após o pico de vendas em março, 
apresenta um decréscimo face ao ano anterior, 
impactando mesmo o mês de maio, que em 2019 
foi o melhor mês de vendas deste segmento de 
mercado.

▪ O segmento de mercado dos produtos para a 
conjuntivite alérgica não apresentou o 
“tradicional pico de vendas” durante o mês de 
março, mantendo uma linha bastante semelhante 
à verificada em 2019

▪ Neste segmento, verificou-se um pico de vendas 
em maio de 2020, que, no entanto, é bastante 
inferior ao que se tinha verificado no ano anterior. 
A diminuição do contacto com alergénios, como o 
pólen, pode ter levado a esta diminuição da 
procura de produtos para o tratamento da 
conjuntivite alérgica.
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Venda mensal de produtos para a rinite alérgica 
em volume
Volume em unidades (‘000)

Venda mensal de produtos para a conjuntivite 
alérgica em volume
Volume em unidades (‘000)
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Rinite Alérgica

▪ No caso de produtos utilizados no
tratamento e alivio de sintomas da rinite
alérgica, observa-se um crescimento das
vendas sell-out no mês de março, fazendo
com que no final do 1º trimestre estes
produtos apresentassem um crescimento de
+7%:

▪ No entanto esta dinâmica não passou de
uma antecipação de consumo, pois no 1º
Semestre em acumulado, estes produtos
apresentam um decréscimo de -8% versus o
período homólogo

Conjuntivite Alérgica

▪ No caso dos produtos utilizados no
tratamento da conjuntivite alérgica,
observam-se decréscimos no decurso do
ano, fazendo com que no final do 1º
trimestre estes produtos apresentassem um
decréscimo de -11%:

▪ Neste mercado, a diminuição do contacto
com alergénios como o pólen pode ter
impactado a dinâmica deste segmento de
mercado, fazendo com que no 1º Semestre,
em acumulado, estes produtos apresentem
uma quebra de -21% versus o período
homólogo.

Avaliação da performance em acumulado do segmento 
de mercado no 1º Semestre do ano

MARKET WATCH PORTUGAL | ESPECIAL DIA MUNDIAL DA ALERGIA | MERCADO FARMÁCIA

Rinite Alérgica Conjuntivite Alérgica

+7%

-8%

-11%

-21%

Venda mensais acumuladas (YTD Jun 2020) de 
produtos para a Rinite Alérgica
Volume em unidades (‘000)

Venda mensais acumuladas (YTD Jun 2020) de 
produtos para a Conjuntivite Alérgica
Volume em unidades (‘000)
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A dermatite é um termo genérico que engloba qualquer 
condição médica em que ocorra inflamação da pele. 
Existem múltiplas formas desta doença, sendo as mais 
comuns a dermatite seborreica e a dermatite atópica 
(eczema).

A dermatite é uma doença muito comum e, relativamente 
às formas alérgicas, estima-se que, em Portugal, cerca de 
10% das crianças apresentem queixas compatíveis com 
dermatite.(1)

No caso da dermatite atópica ou alérgica, além das 
manifestações cutâneas, o doente ou os familiares 
apresentam em cerca de 80% dos casos asma e/ou rinite 
alérgica, o que acentua a importância e o impacto deste 
tipo de doenças.
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Evolução do consumo dos Medicamentos Não Sujeitos a 
Receita Médica (MNSRM) durante o 1º semestre de 2020
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Evolução da dispensa de MNSRM 

Evolução (%) da dispensa de MNSRM em volume 
relativos ao mês de Junho 2020

Dispensa de MNSRM – Top 4 DCIs

Crescimentos (%) em volume (unidades)

Rank de DCIs em volume (unidades) considerando 
YTD Junho 2020

Crescimentos (%) em volume (unidades)

PPG PYG

Dermatite Urticária

▪ O período de confinamento limitou o contacto da 
população a potenciais alergénios ou agentes que 
possam promover a exacerbação de alergias, no 
entanto, como muitos dos produtos podem ser 
utilizados para tratamento de patologias crónicas, 
verificamos que a sua venda já atingiu níveis 
semelhantes ao ano anterior.

▪ Verifica-se um incremento de +0,25% face a junho 
2019 na procura de produtos não sujeitos a receita 
médica para o tratamento de dermatite, o que 
ilustra a tendência de normalização do mercado.

▪ Após o pico de vendas observado em março, 
verificamos que já existe uma normalização de 
vendas face ao ano anterior. No caso dos produtos 
para o tratamento da dermatite e urticária, observa-
se um decréscimo face a maio de 2020, que pode 
ser justificado pela própria sazonalidade das 
patologias ou pelo sobre abastecimento da 
população destes fármacos, proveniente do pico de 
março.

▪ Na categoria da dermatite, destaca-se a molécula 
Dimetindeno, que apresenta um maior número de 
unidades vendidas em YTD e um crescimento de 
3,6% face a junho de 2019. Em tendência 
decrescente, a Fexofenadina apresenta decréscimos 
de -14,4% e -37,1%, respetivamente face a junho de 
2019 e maio de 2020, possivelmente devido a 
menor exacerbação dos sintomas, consequência de 
um menor contacto com alergénios motivado pelo 
confinamento.FONTE: HMR MARKET WATCH PORTUGAL - JUNHO 2020 [O NOME DA CATEGORIA DE PRODUTOS CORRESPONDE À ASSOCIAÇÃO DE CLASSES ATC e HMR COM INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS PARA AS PATOLOGIAS EM ANÁLISE]

0,25%

-0,17%

-5,48%

-9,09%

Dermatite Urticária

TOP DCI

1 Cetirizina 2,3% -18,0%

2 Dimetindeno 3,6% 13,7%

3 Fexofenadina -14,4% -37,1%

4 Hidrocortisona 15,3% 5,7%

DERMATITE

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

TOP DCI

1 Cetirizina 2,3% -18,0%

2 Dimetindeno 3,6% 13,7%

3 Fexofenadina -14,4% -37,1%

4 Loratadina 17,7% -25,5%

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

URTICÁRIA
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-4,97%

-10,05%

-6,23%

-12,61%

Dermatite Urticária

Evolução do consumo dos Medicamentos Sujeitos a 
Receita Médica (MSRM) durante o 1º semestre de 2020
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Evolução da dispensa de MSRM 

Evolução (%) da dispensa de MSRM em volume 
relativos ao mês de Junho 2020

Dispensa de MSRM – Top 4 DCIs

Crescimentos (%) em volume (unidades)

Rank de DCIs em volume (unidades) considerando 
YTD Junho 2020

Crescimentos (%) em volume (unidades)

Dermatite Urticária

▪ O comportamento dos medicamentos sujeitos a 
receita médica segue uma tendência ligeiramente 
diferente dos comportamentos observados nos 
MNSRM, pois ainda não existe uma normalização do 
mercado face ao ano anterior. A possível diminuição 
de identificação de episódios agudos de alergias 
(motivada pelo período de confinamento) pode ter 
conduzido a uma menor prescrição de produtos 
específicos para o tratamento destas patologias, 
como é o caso da Desloratadina (onde se verifica um 
decréscimo de -21,5,%).

▪ Numa análise mensal, observa-se um decréscimo 
generalizado das vendas de produtos antialérgicos, 
que pode ter sido influenciada não só pelo pico de 
vendas de março de 2020, como também pela 
expressão sazonal das patologias.

▪ Podemos verificar que o comportamento das 
moléculas associadas à dermatite e urticária é 
semelhante uma vez que ambas as patologias são 
frequentemente tratadas utilizando os mesmos 
produtos.
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PPG PYG

TOP DCI

1 Bilastina -5,0% -8,1%

2 Desloratadina -21,5% -20,3%

3 Ebastina 3,0% -9,2%

4 Levocetirizina -3,3% -7,6%

DERMATITE

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

TOP DCI

1 Bilastina -5,0% -8,1%

2 Desloratadina -21,5% -20,3%

3 Ebastina 3,0% -9,2%

4 Levocetirizina -3,3% -7,6%

Variação  Relativa

Jun 2019

Variação  Relativa

Mai 2020

URTICÁRIA
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O “efeito COVID” também se fez sentir nestes dois 
segmentos de mercado
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Dermatite Urticária

▪ Tal como se verificou em diversos mercados, no 
mês de março, podemos observar um 
comportamento atípico nas vendas em 
unidades nos produtos que fazem parte destes 
dois segmentos de mercado. Tal como em outros 
segmentos de mercado, após a implementação do 
estado de emergência em Portugal registou-se uma 
performance mensal abaixo da registada no 
período homólogo 

▪ O segmento de mercado dos produtos para a 
dermatite atópica, após o pico de vendas registado 
em março, apresentou todos os meses valores 
abaixo dos registados e em 2019. 

▪ O segmento de produto para a urticária, apresenta 
um comportamento em tudo semelhante ao  
apresentado no segmentos de mercado dos 
produtos para a dermatite atópica. Ou seja, após o 
pico de vendas em março, apresenta valores em 
unidades inferiores aos verificados em 2019.
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Venda mensal de produtos para a dermatite em 
volume
Volume em unidades (‘000)

Venda mensal de produtos para a urticária em 
volume
Volume em unidades (‘000)
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Dermatite Atópica 

▪ No caso de produtos utilizados no 
tratamento de dermatites alérgicas, observa-
se um crescimento das vendas sell-out no 
mês de março, fazendo com que no final do 
1º trimestre  estes produtos apresentassem 
um crescimento de +5,9%:

▪ No entanto esta dinâmica não passou de 
uma antecipação de consumo, pois no 1º 
Semestre em  acumulado, estes produtos 
apresentam um decréscimo de -4,8% versus 
o período homólogo.

Urticária

▪ No caso dos produtos utilizados no 
tratamento de urticária, a dinâmica é 
semelhante aos produtos para dermatite no 
final do 1º trimestre, apresentando um 
crescimento de +7,5%.

▪ Em linha com a dinâmica dos produtos para 
dermatite, esta dinâmica não passou de uma 
antecipação de consumo, pois no 1º 
Semestre em  acumulado, estes produtos 
apresentam um decréscimo de    -5,7% 
versus o período homólogo.

Avaliação da performance em acumulado do segmento 
de mercado no 1º Semestre do ano
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Dermatite Urticária

Venda mensais acumuladas (YTD Jun 2020) de 
produtos para a Dermatite
Volume em unidades (‘000)

Venda mensais acumuladas (YTD Jun 2020) de 
produtos para a Urticária
Volume em unidades (‘000)
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7,5%+5,9%

-4,8%
-5,7%
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A deep knowledge of the market is the first step to deliver
unique market insights. It’s that information that takes as
further and gives more meaning to all the data and numbers
that so efficiently  analyze the market.

Because we believe that the power of 

knowledge grows when is shared. And can 

change lives.

.
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