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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Política de Medicamentos e a Política de Medicamentos no Brasil 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, política de medicamentos é um conjunto 

de diretrizes com a finalidade de assegurar para toda a população uma provisão 

adequada de medicamentos seguros, eficazes e de boa qualidade, que sejam objeto de 

um uso racional. 61

Os medicamentos têm papel importante na redução da mortalidade e morbidade.  

Fazer com que os medicamentos estejam disponíveis para a população e assegurar o 

uso racional é uma prioridade. A maioria dos países enfrenta problemas em seus 

esforços para assegurar a disponibilidade e o uso racional, efetivo e seguro de 

medicamentos. Na tentativa de superar os problemas, muitos países têm formulado 

uma política nacional de medicamentos (PNM) com metas especificas, em que se  

detalha a estrutura básica descrita mais adiante. Tais políticas iniciam-se 

freqüentemente com a assistência e suporte ativo do Action Programme on Essential 

Drugs (DAP) da Organização Mundial da Saúde. 24

Existe um paradoxo no consumo mundial de medicamentos, pois de um lado temos a 

criação de drogas de alta tecnologia, mais potentes e de ação cada vez mais 

específica, e de outro lado temos uma parte significante da população mundial sem 

acesso a medicamentos essenciais. 

A falta de recursos financeiros é um fator importante para explicar esse fenômeno, 

mas não é o único, segundo a Organização Mundial de Saúde: 

A despeito do aumento global da produção e consumo de medicamentos, 

muitos países continuam tendo sérios problemas em assegurar que as 

drogas estejam disponíveis para a maioria da população, em muitos deles 

os medicamentos são usados de maneira muito distante da racional. As 

razões são muito complexas. Elas derivam não só de problemas de 

financiamento, mas também de características do mercado, atitudes e 

comportamentos de governos, prescritores, consumidores e indústria de 

medicamentos. 61
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Preocupada com essa situação, já em 1975,  na 28ª Assembléia Mundial de Saúde - 

resolução WHA28.66, a Organização Mundial de Saúde declarou a necessidade de se 

criarem diretrizes para a implantação de uma política de medicamentos. Com este 

objetivo, esta instituição promoveu visitas a diversos países e fóruns de debates, cujo 

resultado foi um Guia de procedimento publicado em  março de 1988. 61

No Brasil, a Lei 8080/90, em seu artigo 6º, estabeleceu que deveria ser formulada 

uma política de medicamentos, mas isto só viria a acontecer em 30 de outubro de 

1998, com a publicação da portaria 3.916, que aprovou a Política Nacional de 

Medicamentos.67  

A política brasileira de medicamentos segue as diretrizes da Organização Mundial de 

Saúde e prevê diversas ações, sendo as principais: 

• Adoção da relação de medicamentos essenciais: lista de medicamentos 

básicos indispensáveis para atender à maioria dos problemas de saúde da 

população. Esta relação deve ser estabelecida segundo a situação 

epidemiológica do país e os medicamentos incluídos devem estar 

continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem. 

O Brasil possui uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais desde a 

década de 70- a RENAME, que é revista periodicamente. 

• Regulação sanitária de medicamentos: enfatiza questões relativas ao registro 

de medicamentos, autorização de funcionamento de empresas, restrições e 

retirada de produtos que venham a se revelar inadequados ao uso. 

• Reorientação da assistência farmacêutica: determina que o modelo de 

assistência farmacêutica deverá ser reorientado para que não se restrinja à 

aquisição e à distribuição de medicamentos; deverá estar fundamentado na 

descentralização da gestão, na promoção do uso racional de medicamentos1, 

na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público. 

Promoverá o desenvolvimento de iniciativas que visem à redução de preços a 

                                                 
( ) 1 É o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços 
acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos 
definidos e no período de tempo indicado, de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. 
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fim de aumentar o acesso da população a medicamentos, inclusive no setor 

privado. 

• Promoção e uso racional de medicamentos: prevê que atenção especial será 

concedida à informação sobre as repercussões do receituário médico, ao 

processo educativo dos consumidores sobre a automedicação, a interrupção e 

a troca da medicação prescrita, a necessidade de receita médica para os 

medicamentos tarjados, além de ações junto a prescritores e dispensadores de 

medicamentos.  Reafirma o disposto na Lei 8080/90 sobre a necessidade da 

presença obrigatória do farmacêutico na farmácia.  O uso racional de 

medicamentos é definido como “um processo que compreende a prescrição 

apropriada; a disponibilidade oportuna a preços acessíveis; a dispensação em 

condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos 

definidos e no período de tempo indicado, de medicamentos eficazes, seguros 

e de qualidade.” 67 

• Desenvolvimento científico e tecnológico: estabelece o incentivo à 

capacitação e desenvolvimento tecnológico nacional para a produção de 

fármacos, principalmente aqueles incluídos na relação nacional de 

medicamentos essenciais.  Prevê o incentivo à pesquisa, visando ao 

aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais. 

• Promoção da produção de medicamentos: incentiva esforços para a produção 

de medicamentos pertencentes à lista de medicamentos essenciais, 

especialmente por laboratórios oficiais, cuja produção será destinada a 

atender às demandas do Sistema Único de Saúde. 

• Garantia da segurança, eficácia e qualidade de medicamentos: fundamenta-se 

no cumprimento da regulamentação sanitária e dá destaque à inspeção e 

fiscalização do cumprimento das boas práticas de fabricação.  Prevê a 

reestruturação da Rede Brasileira de Laboratórios Analítico-Certificadores 

em Saúde (REBLAS) para a fiscalização e verificação da conformidade dos 

medicamentos. 
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• Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos: o desenvolvimento e 

a capacitação dos recursos humanos para a operacionalização desta política 

constituirão ações sistemáticas que permearão todas as medidas, iniciativas, 

programas e atividades.  Atenção especial será dada para a abordagem de 

todos os assuntos que se referem à utilização racional de medicamentos e à 

produção, comercialização e dispensação de medicamentos genéricos. 

Para atingir estes fins, é imprescindível a adoção da assistência farmacêutica no seu 

sentido mais amplo, que, segundo a política nacional de medicamentos, é definida 

como: 

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas as ações 

de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 

medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a 

conservação e controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica 

dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 

obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais da saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos. 67

Um ponto que permeou vários itens da Política Nacional de Medicamentos foi a 

recomendação de adotar-se uma política de medicamentos genéricos como uma 

maneira de oferecer medicamentos com qualidade e mais baratos. 

 

 

1.2. Medicamento Genérico - surgimento e definição 

Segundo a Resolução 84 de fevereiro de 2002, medicamento genérico é um 

medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com 

este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção 

patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, 

segurança e qualidade; é designado pela Denominação Comum Brasileira ou, na sua 

ausência, pela Denominação Comum Internacional.  
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Isto significa que, para ser considerado genérico, o medicamento precisa possuir as 

mesmas características do medicamento de referência: o mesmo princípio ativo na 

mesma dosagem, a mesma via de administração e farmacocinética semelhante.  

A indústria de genéricos surgiu na década de 60, quando o governo dos Estados 

Unidos decidiu provar a segurança e a eficácia dos medicamentos produzidos até 

1962.  Os fabricantes de genéricos obtiveram permissão para produzir medicamentos 

classificados como eficazes até 1962, sem  necessidade da realização de estudos in 

vivo.  

O National Research Council of the National Academy of Sciences, foi indicado para 

avaliar todos os medicamentos aprovados para uso até aquela data.  O resultado 

desse estudo gerou, para os medicamentos, uma lista de classificação que só ficou 

completa em 1984 e avaliou um total de 3443 produtos, dos quais: 39

• 2225 foram considerados eficazes para todas as indicações recomendadas. 

• 167 foram considerados provavelmente eficazes para as indicações 

recomendadas mas ainda estão pendentes de uma avaliação final. 

• 1051 foram considerados  ineficazes para as indicações recomendadas. 36 

As normas foram estabelecidas pelo Drug Price Competition and Patent Restoration 

Act( ),2  ou ato Waxman-Hatch, que determinou mecanismos mais simples de registro 

na Food and Drug Administration( ) 3 (FDA) para versões genéricas de todos os 

medicamentos aprovados após 1962, desde que apresentassem informações sobre sua 

bioequivalência e processo produtivo, além de atenderem a outras exigências, 

comprovando serem equivalentes ao produto original.  Essa simplificação reduziu de 

mais de três anos para menos de três meses o período entre a expiração da patente e o 

                                                 
( )2  Se antes era necessário reproduzir todos os testes do medicamento pioneiro, atualmente basta 
mostrar que: (i) contém os mesmos princípios ativos; (ii) tem a mesma dosagem; (iii) é idêntico em 
potência e modo de administração (oral, injetável, etc); (iv) atende aos padrões de qualidade do 
FDA(3); (v) é bioequivalente à droga original.  O genérico pode diferir do medicamento de marca em 
seus ingredientes inertes como corantes, conservantes e excipientes e em formato, empacotamento, 
rótulo e prazo de validade. 47

( )3  Agência ligada ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que regula a 
área de produtos para consumo humano (medicamentos, alimentos, cosméticos, correlatos etc.). 
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lançamento do genérico.39 O ato Waxman-Hatch também conferiu maior período de 

exclusividade para medicamentos patenteados 47.

Somente após 1984, com o término da avaliação dos medicamentos registrados e o 

Ato Waxman-Hatch, foram criadas as condições necessárias ideais para alavancar a 

indústria dos medicamentos genéricos 39. 

Considerando somente os medicamentos de uso oral como cápsulas, comprimidos e 

drágeas, sua participação nas vendas aumentou de 18,4% para 42,6% entre os anos 

de 1984 e 1996 43. 

Os medicamentos genéricos são, em geral, mais baratos que os inovadores. Os preços 

mais baixos devem-se à economia dos milhões de dólares normalmente gastos com o 

desenvolvimento de novas moléculas e testes clínicos, uma vez que essas etapas já 

foram realizadas pela empresa detentora do medicamento inovador.  Outro fator que 

contribui para um custo mais baixo é o menor investimento em propaganda para 

tornar a marca conhecida.  O Editorial da Folha de São Paulo do dia 06 de fevereiro 

de 2000 oferecia a seguinte explicação para os preços mais baixos dos genéricos: 

Não existe mágica por trás da receita: o genérico nada mais é que o 

medicamento sobre o qual não incidem direitos de patente, 

comercializado sob o nome de seu princípio ativo e não da marca de 

fantasia (ácido acetilsalicílico em vez de aspirina). Como sobre a 

denominação genérica não recaem custos de pesquisa nem vultosas 

verbas de publicidade, diminui o preço. Mais ainda, como passa a existir 

concorrência para o produto de marca, é razoável esperar que este 

também sofra barateamento, pela redução das margens de lucro 33 

A redução dos preços é indiscutivelmente positiva, mas a política de genéricos tem 

como ponto fraco o fato de serem permitidos apenas os genéricos de medicamentos e 

drogas cujas patentes já tenham expirado. Isso, em geral, acontece com os 

medicamentos mais antigos - o que não significa que deixem de ser eficazes. 

Para que uma indústria farmacêutica consiga a licença para comercializar um 

medicamento como genérico, ela precisa apresentar ao Órgão Regulatório da Saúde 
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do país (no Brasil esta atividade fica a cargo da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA) diversos testes que comprovem que o candidato a genérico 

possui as mesmas características de eficácia e segurança do medicamento de 

referência. Os testes para verificar se o medicamento pode ser intercambiável com o 

original são: 

• Bioequivalência: estudo realizado para se comprovar que dois medicamentos 

são bioequivalentes, ou seja, possuem biodisponibilidade muito próximas e, 

portanto, são passíveis de serem intercambiáveis. Numa linguagem 

simplificada, este estudo verifica se o medicamento genérico é análogo ao 

medicamento de referência e vai apresentar o mesmo efeito terapêutico que 

este último. 

• Perfil de dissolução comparativa: é realizado em laboratório e tem como 

objetivo verificar como o fármaco é liberado do comprimido para o meio de 

dissolução e, por conseqüência, como ele será absorvido pelo organismo. 

• Equivalência farmacêutica: conjunto de análises do medicamento teste e 

referência para comprovar que os dois possuem características semelhantes 

de qualidade com relação aos itens descritos nos compêndios oficiais de 

medicamentos (farmacopéias). Geralmente são realizados testes de teor, 

uniformidade de conteúdo, dissolução, desintegração e outros testes 

importantes para a caracterização do medicamento. 

 

 

1.3. Contextualizando os Medicamentos Genéricos 

1.3.1. Características do Setor Farmacêutico 

A indústria farmacêutica possui características diferenciadas em relação a outros pois 

sua principal característica é o elevado gasto com pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

de novos processos e produtos. Para se ter uma idéia, enquanto os outros setores 
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gastam em média 4% do faturamento total em P&D a indústria farmacêutica gasta 

em média 21,2%. 47

Conseqüentemente, possui um elevado ritmo de inovações e isto implica em 

variações profundas em lideranças de mercado pois o lançamento de um 

medicamento revolucionário pode alavancar um laboratório a uma posição de 

destaque em pouco tempo. 

A concorrência dos genéricos e sua cada vez mais rápida difusão pelo mundo 

também vem contribuindo para diminuir o tempo de monopólio efetivo do produto e, 

com isso, exercido maior pressão sobre os laboratórios por novas descobertas. 

Olhando a questão sob outra perspectiva, questiona-se quantas das registradas 

“inovações” na indústria nos últimos 50 anos realmente representam novos 

benefícios aos consumidores. Segundo Lisboa (2000): “ não é temerário afirmar que 

a estratégia de lançar novos produtos, mais que uma preocupação dos laboratórios 

em tratar um número cada vez maior de doenças, vem ser uma estratégia de pré-

ocupação de espaço no mercado” 47

De acordo com Grabowski e Vernon (1994) citados por Lisboa 47 (2000,p.24), os 

investimentos altos são conseqüência do tipo de desenvolvimento que ocorre no setor 

farmacêutico onde a maior parte resulta em fracasso: dentre 5.000 a 10.000 

moléculas sintetizadas, em média, apenas uma é aprovada 39. Apenas 3 de cada 10 

drogas lançadas de 1980 a 1984 tiveram retornos maiores que os custos médios de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) antes de incidirem os impostos. 

Segundo Fagan (1998) citado por Lisboa 47 (2000, p. 24), os custos em P&D são 

muito elevados na indústria farmacêutica pois a aprovação de um medicamento pelos 

órgãos regulatórios requer que se efetue estudos muito dispendiosos em seres 

humanos. A cifra para o desenvolvimento completo de um medicamento chega a 

alcançar 350 milhões de dólares e chegam a atingir, de acordo com Rupprecht (1999) 

citado por Lisboa 47 (2000, p. 35), em média, 20,3% da receita da empresa. O tempo 

médio entre o início de um desenvolvimento e o lançamento do medicamento é de 12 

anos. 47
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A indústria americana introduz cerca de vinte a trinta drogas no mercado a cada ano. 

Esta quantidade mantevesse estável ao longo da década de oitenta, enquanto os 

investimentos em P&D saltaram de 3 bilhões em 1980, para cerca de 10 bilhões de 

dólares em 1992. Portanto, investimentos em P&D são cada vez maiores a cada nova 

droga lançada naquele mercado. 47

No setor de medicamentos o consumidor tem reduzido poder de escolha sobre a 

compra do produto pois é o médico que decide qual o medicamento  mais 

apropriado.  

Outra característica importante neste setor é que como o consumidor não é capaz de 

avaliar a qualidade de um medicamento, a reputação da marca passa a ser 

componente relevante na determinação das decisões de compra. Segundo Lisboa: 

Até certo ponto fica difícil para o profissional distinguir as dimensões de 

qualidade relacionadas à substância daquelas dimensões que separam 

medicamentos de referência e genéricos. As incertezas decorrentes criam 

um diferencial de qualidade percebido pelos agentes, que é apropriado 

pela firma líder de mercado via cobrança de um preço maior associado à 

marca. 47

 

 

1.3.2. Patentes no setor farmacêutico 

Segundo Abraham Lincoln (1809 -1865): 

“O sistema de patente assegura para o inventor, por um tempo limitado, 

o uso exclusivo de sua invenção; e, desse modo, adiciona o combustível 

de interesse para o fogo do gênio em descobrir e produzir novas coisas 

úteis.” 46

Os direitos de propriedade intelectual abordam as criações e invenções da mente 

humana e foram desenvolvidos para estimular pesquisas, invenções e criações por 

meio de um incentivo econômico. Eles asseguram que o inventor ou autor tenha 
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direito de explorar comercialmente, com exclusividade, o objeto 

patenteado/registrado pelo período determinado pela lei. Segundo Teixeira69: 

“Funciona como uma espécie de contrato entre o inventor e a sociedade. O inventor 

compromete-se a tornar público seu invento, recebendo em troca o direito exclusivo 

de explorar comercialmente aquele invento durante um período determinado. Já a 

sociedade se beneficia com a divulgação pública do invento que, de certa forma, 

permaneceria em sigilo.” 

A efetividade da proteção patentária pode ser aferida pelo número de invenções que 

não teriam sido desenvolvidas ou lançadas na ausência da proteção. Entre 1981-83 

foi realizado um estudo para medir estes índices e conforme pode ser visto no 

Quadro 1, na indústria farmacêutica, 65% das invenções não teriam sido lançadas e 

60% não teriam sido desenvolvidas. 
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Quadro 1: Produtos que deixariam de ser lançados e desenvolvidos se não houvesse 

proteção patentária 

Setor Percentagem de 
produtos que mesmo 
desenvolvidos  não 

seriam lançados 

(%) 

Percentagem que não 
seriam desenvolvidas 

(%) 

Farmacêutico 65 60 

Químico 30 38 

Petróleo 18 25 

Mecânica 15 17 

Produtos de Metal 12 12 

Metalúrgica 8 1 

Material elétrico 4 11 

Instrumentos 1 1 

Material de 
Escritório 

0 0 

Veículos 
automotores 

0 0 

Borracha 0 0 

Fonte: Mansfield 1986, citado em Lisboa 47 (2000,p.27) 

 

Esses números podem ser facilmente entendidos se analisados em conjunto com o 

item anterior onde foi demonstrado que os valores gastos em P&D pela indústria 

farmacêutica são muito superiores aos de outros setores. 

Uma pesquisa realizada pelo Internacional Federation of Pharmaceutical 

Manufactorers Association (IFPMA) entre 1999 e 2001 junto às indústrias 

farmacêuticas evidenciou que o número de compostos em desenvolvimento para 

novas drogas para o tratamento da AIDS, após o início do ataque contra a proteção 

de patentes, sofreu uma queda significativa. O gráfico apresentado na Figura 1 
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mostra a correlação da queda do número de desenvolvimento com o problema de 

ameaça de quebra de patente. 41 

Figura 1: 

No. Compostos Antiretrovirais em 
Desenvolvimento 1990 a 2001
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Fonte: Pharmaprojects, 2002 citado no documento do site da IFPMA 41

 

As indústrias farmacêuticas, como qualquer outro ramo de atividade, buscam o lucro 

e investem aonde as chances de ter retorno financeiro são maiores. Se existe uma 

chance considerável de não haver retorno do investimento, os projetos são 

interrompidos. Na situação descrita acima esta correlação ficou evidente. Caso não 

houvesse a garantia da proteção patentária se permaneceria, provavelmente, 

estacionado num mesmo patamar de desenvolvimento por anos, dependendo quase 

que exclusivamente de pesquisas patrocinadas pelos Governos ou instituições 

filantrópicas. 

No setor farmacêutico, onde o custo para o desenvolvimento de um novo 

medicamento é muito alto e a imitação é relativamente fácil, o sistema de patentes 

tem uma importância fundamental porque o direito de monopólio confere à empresa 

a garantia de que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento sejam 
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recuperados, além de assegurar o direito ao lucro, o que permite o desenvolvimento 

de novas drogas. 

Um certificado de patente geralmente é válido por 20 anos contados a partir da data 

em que se entra com o pedido de patente. Mas um ponto a ser destacado é que, de 

fato, esse prazo no setor farmacêutico costuma ser bem menor porquê o pedido de 

patente é feito assim que um novo fármaco apresenta bom potencial terapêutico. 

Antes do lançamento serão necessários diversos testes e estudos em seres humanos 

para comprovar sua eficácia e segurança, além da aprovação para comercialização 

pelas autoridades sanitárias. Segundo Teixeira69(1997): “Para um medicamento novo 

isso leva em média 12 anos, restando somente 8 anos para a comercialização 

exclusiva pelo detentor da patente.” Findo esse prazo, o objeto da patente cai em 

domínio público e pode ser utilizado por qualquer pessoa física ou jurídica. É nesse 

momento que se pode entrar com o pedido de registro como medicamento genérico. 

Com essa peculiaridade de um período menor de uso efetivo da patente, as indústrias 

farmacêuticas têm um tempo mais curto para recuperar os investimentos efetuados 

no desenvolvimento do produto e este é um dos principais motivos para explicar os 

altos preços dos medicamentos novos. 

Para auxiliar o entendimento do mercado farmacêutico no Brasil é importante 

conhecer o histórico das patentes neste setor no país. Este conhecimento contribui 

para entender a introdução dos medicamentos similares( )4  e as peculiaridades 

advindas da introdução deste elemento no mercado. 

Desde 1945 (Decreto Lei 7903 de 28/08/1945) a legislação não reconhecia patentes 

de produtos químico-farmacêuticos mas reconhecia patentes de processo o que 

fornecia alguma salvaguarda para o setor. 

                                                 
( )4  Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a 
mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, 
preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela 
vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca. (Definição da Lei 9787) Similares são cópias de 
medicamentos inovadores mas que não têm que apresentar testes para comprovar sua equivalência. 
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Em 1969, por meio do Decreto Lei 1005 de 21 de outubro de 1969 foi suspenso o 

reconhecimento de patentes de processos e passou-se a admitir a produção de 

produtos similares 47. Esta lei estimula a produção de matéria prima farmacêutica por 

cópia de processos conhecidos a custos bem menores que os necessários no 

desenvolvimento de novos medicamentos. 38

Posteriormente, em 1970, o Governo cria o Instituto Nacional de Patentes Industriais 

(INPI) por meio da Lei n 5.468, de 11 de dezembro, cuja principal função é 

“executar as normas que regulam a propriedade industrial”. 38

No ano de 1971 é editada a Lei 5.772 que estabelece que não são privilegiáveis “as 

substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químicos, farmacêuticos e 

medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção 

ou modificação”. Dessa forma, são abolidos os privilégios sobre patentes no Brasil. 

A partir desta lei, qualquer substância ativa descoberta podia ser copiada, por 

similaridade. 38

Durante o período em que o Brasil não respeitou patentes de processo, foram feitas 

diversas tentativas de desenvolver tecnologia autóctone de processos na indústria 

farmacêutica, dentro do movimento da ala nacional-desenvolvimentista do regime 

militar. 11

A principal tentativa foi a criação da Central de Medicamentos (CEME), por meio do 

Decreto 71205 de 04 de outubro de 1972, que previa além de adquirir e distribuir 

medicamentos a baixo custo à população, o fomento à pesquisa para descobrimento 

de novas matérias-primas de uso terapêutico e capacitação de recursos. A CEME 

apoiou o CODETEC/UNICAMP (Companhia de Desenvolvimento Tecnológico) e 

nos anos 80 desenvolveu um total de 140 tecnologias de processo, com prioridade 

para os produtos que constavam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). Segundo Bermudez, o fracasso dessa iniciativa deveu-se à falta de 

repasse financeiro da CEME para projetos previamente aprovados e em andamento e 

também à falta de foco dessa instituição que investia em processos bastante 

diversificados. 11
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Pouco adiantou o não reconhecimento das patentes no setor farmacêutico no Brasil 

pois, devido à ausência de um projeto nacional bem estruturado e coordenado no 

qual houvesse investimento contínuo e dirigido, com diretrizes e metas bem 

definidas, o Brasil não conseguiu tornar-se auto-suficiente na produção de fármacos. 

Os poucos projetos que foram criados não tiveram continuidade e, como 

conseqüência, segundo Lisboa47:“O Brasil continuou à parte do seleto clube dos 

inovadores de produtos da indústria farmacêutica, a despeito da riqueza de sua flora 

medicinal, até por causa da própria falta de proteção patentária.” 

O Brasil aboliu o reconhecimento das patentes no setor farmacêutico mas não o 

associou a uma política agressiva no que se refere às diretrizes de governo para este 

tipo de indústria. 11 Os poucos incentivos que foram criados não foram suficientes 

para criação de uma indústria farmoquímica nacional forte. A reserva de mercado, 

como aconteceu em diversos setores, deixou a indústria pouco competitiva e esta não 

resistiu à abertura de mercado. Segundo Bermudez11 (1995,p.66): “Lamentavelmente, 

desde a redução das tarifas alfandegárias que incidiram sobre os similares importados 

de matérias-primas, promovida no governo Collor, aliada à sua oferta no mercado 

internacional, várias empresas produtoras nacionais interromperam suas produções 

de fármacos.” 

O não reconhecimento das patentes, ao contrário da expectativa de que iria beneficiar 

as empresas brasileiras do ramo farmacêutico, acabou trazendo conseqüências 

negativas para o Brasil, dentre as quais se destacam: 11

• Pouco desenvolvimento da indústria brasileira desde 1969, incluindo a 

absorção de empresas; 

• O desestímulo à pesquisa nacional, pelo fato de incentivar o plágio e a 

cópia; 

• O atraso no acesso a novas terapias, pela não compreensão referente aos 

investimentos em pesquisa por parte das empresas transnacionais; 

• O deslocamento de recursos do setor público; 

• A incerteza da viabilidade de novos investimentos; 
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• O desemprego de pesquisadores e cientistas, pela falta de 

desenvolvimento de novos produtos no setor farmacêutico.  

O Brasil, até 1995, tinha uma Lei de Propriedade Intelectual que não reconhecia 

patentes em alguns setores, entre eles o setor farmacêutico. Mas, devido a pressões 

internacionais e ao interesse em abrir negociação com outros mercados, o Brasil fez 

acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e passou a respeitar as 

patentes internacionais em todos os setores. 

A Organização Mundial do Comércio é a instituição que cuida dos assuntos relativos 

ao comércio internacional e foi fundada em 01 de janeiro de 1995 em substituição ao 

General Commandment on Tariffs and Trade (GATT) e atualmente é composta por 

mais de 130 países. Trata-se de uma organização internacional envolvida com as 

regras do comércio entre as nações cujo maior objetivo é solucionar disputas 

comercias por meio de os acordos que são negociados e assinados pelos países 

membros. Um dos anexos do tratado internacional que instituiu a OMC é o chamado 

acordo de TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) e refere-se 

à propriedade intelectual. 

O Brasil assinou o tratado de TRIPS em 1993 na Rodada Uruguai de Negociações 

Comerciais Multilaterais do GATT (General Commandment on Tariffs and Trade) e 

por meio do Decreto Legislativo no. 30/94, promulgado por meio do Decreto 1.355 

de 30 dezembro de 1994, internalizou esse tratado. Ou seja, o acordo de TRIPS 

passou a ser uma norma interna do direito brasileiro.( )5

A Lei brasileira de patentes criou algumas salvaguardas e, conforme o artigo 71, em 

casos de emergência nacional ou interesse público e desde que o titular da patente ou 

seu licenciado não atenda à necessidade indicada pelo governo. Nesses casos, poderá 

ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para 

exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. As licenças 

compulsórias têm um prazo limitado de vigência. A seção III da Lei brasileira de 

                                                 
( )5  Pelo sistema constitucional brasileiro uma norma de direito internacional, tratado ou convenção, 
para ser aplicável no país necessita o seguinte trâmite: ser assinado pelos representantes do Brasil; 
ratificado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Presidente da Republica 46. 
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patentes prevê entre outros casos: abuso dos direitos de uma patente, abuso do poder 

econômico e dependência de uma patente em relação à outra. 69

No setor farmacêutico as TRIPS, além de regulamentar os direitos de propriedade 

industrial, possuem salvaguardas que podem ser usadas para promover a saúde 

pública e a competição como a licença compulsória e criação de exceções que podem 

facilitar a comercialização de genéricos. Mas, essas salvaguardas apenas podem ser 

usadas se estiverem incorporadas na legislação do país, como é o caso do Brasil.  

O acordo assinado pelo Brasil inclui um período de transição, entre 15 de maio de 

1996 e 15 de maio de 1997, no qual foi permitido depósito de patente no INPI de 

produtos que já estavam patenteados ou estavam em fase de registro em outros 

países( )6  mas que ainda não tinham sido lançados em nenhum país. Este dispositivo 

está previsto em acordos internacionais para reconhecimento de patentes e recebe o 

nome “pipeline”.  Teixeira69 (1997), nos fornece a seguinte explicação: “O pipeline 

pode ser concedido a produtos que estavam em desenvolvimento e que não tinham 

sido lançados em nenhum mercado do mundo no momento em que um determinado 

país muda a sua legislação de propriedade industrial e passa a admitir patentes para 

esses assuntos”. 

O pipeline foi importante para a indústria farmacêutica justamente porque o período 

de desenvolvimento é muito longo e havia inúmeras drogas que estavam em fase de 

estudo ou aprovação que ainda não tinham sido lançadas e ficariam sem proteção 

patentária não fosse esse dispositivo. 

Especificamente em relação às patentes de medicamentos, o Brasil possui uma 

posição privilegiada, pois pode lançar como genéricos e similares medicamentos 

recentes e que ainda possuem patente em todo o mundo. Isso porquê a nossa 

legislação de propriedade intelectual prevê que somente os medicamentos lançados a 

partir de 15 de maio de 1997 possuem a patente respeitada.  

 

 

                                                 
( )6  Decreto 1.355/94 e Lei 9.279/96 
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1.3.3. Política de Medicamentos Genéricos em outros países 

Segundo a Internacional Federation of Pharmaceutical Manufactorers Association 

(IFPMA), associação internacional composta por produtores de medicamentos do 

mundo inteiro, a implementação de uma política de medicamentos genéricos depende 

também dos níveis médios dos preços dos medicamentos vigentes em cada país.27

Dessa forma, nos locais onde o custo médio dos medicamentos é menor ou existe 

programa de reembolso do valor pago pelos medicamentos (como por exemplo, na 

França, Espanha e Itália), os genéricos não tiveram sucesso, pois grande parte da 

população tem acesso garantido aos remédios necessários para os tratamentos. 27

O Quadro 2 permite verificar a associação descrita acima: na França, os genéricos 

atingem apenas 2% do mercado enquanto que na Itália, Espanha e Portugal detêm 

apenas 1% do mercado. Isto apesar de existirem genéricos nestes países há muito 

mais tempo do que no Brasil. 
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Quadro 2: Porcentagem de unidades vendidas de medicamentos genéricos do total do 
mercado 

País Porcentagem de Unidades de 
Genéricos do total do mercado 

(%) 

Grã Bretanha 65 

Dinamarca 60 

Estados Unidos 49 

Canadá 40 

Alemanha 38 

Holanda 22 

Noruega 20 

Japão 8 

Áustria 6 

França 2 

Itália 1 

Espanha 1 

Portugal 1 

Fonte : OMS / London School of Economics, 2000. Citado Site Pró-genéricos39

Pesquisas em páginas eletrônicas de associações de produtores de genéricos em 

outros países do mundo indicam que, para o ano de 2001, os números da participação 

dos medicamentos genéricos não diferem significativamente do quadro 

descrito.23,30,48,51 O mercado mundial de genéricos cresce aproximadamente 11% ao 

ano. De acordo com o Relatório do Congressional Budget Office - CBO (1998), os 

consumidores norte-americanos economizaram entre 8 e 10 bilhões de dólares em 

1994 com a aquisição de medicamentos genéricos. Dados do CBO comprovam que 

os genéricos correspondem a 42% das prescrições nos EUA, o que corresponde a 

uma economia de até 40% para os consumidores e este quadro tende a crescer 13% a 

cada ano. A previsão é que em 2010 as vendas de medicamentos genéricos 

representem para a indústria farmacêutica dos Estados Unidos cerca de US$ 25 

bilhões.39
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EUA, Japão e Alemanha detêm 60% do mercado mundial de genéricos. Os remédios 

genéricos podem ganhar até 80% da participação do mercado dos remédios líderes de 

marca num prazo de 18 meses após a sua introdução no mercado.39

Autoridades na França, Espanha, Estados Unidos e em outros mercados, exigiram 

medidas que trouxessem as versões genéricas dos produtos farmacêuticos para o 

mercado mais rapidamente a fim de ajudar a deter a tendência de elevação dos preços 

dos produtos farmacêuticos.  

Um fator que provavelmente irá contribuir para o aumento da participação dos 

genéricos no mercado é que as patentes de vários medicamentos de marca de sucesso 

irão vencer até o ano de 2004, o que permitirá um total de US$ 30 bilhões em vendas 

anuais suscetíveis à concorrência dos genéricos. 39

 

1.3.4. O Mercado Brasileiro de Medicamentos e a implantação dos genéricos 

no Brasil 

O mercado farmacêutico brasileiro possui algumas particularidades que auxiliam a 

compreensão do processo de implantação de medicamentos genéricos em nosso 

meio. 

Na área de produção, podem ser identificados três segmentos bem diferenciados: os 

laboratórios transnacionais, hegemônicos no setor; os laboratórios privados de capital 

nacional e os laboratórios estatais. Estes últimos correspondem a um percentual 

mínimo do mercado, dirigido para aquisições do Governo.11

O mercado brasileiro de medicamentos é um dos maiores do mundo, ocupa a oitava 

posição com vendas que atingiram, em 2001, 5,7 bilhões de dólares/ano. Neste 

mesmo ano, o setor investiu no Brasil 200 milhões de dólares, exportou 242 milhões 

de dólares e gerou 48100 empregos diretos. O setor é constituído por 541 empresas 

entre produtores de medicamentos, indústrias farmoquímicas e importadores, sendo 

que 29 estão produzindo genéricos.42  
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Olhando-se apenas os dados sem associá-los a dados do perfil de consumo, pode-se 

ter a errônea impressão de que se trata de um excelente mercado. Sem dúvida são 

números grandiosos, mas muito abaixo do verdadeiro potencial, pois segundo o 

Ministério da Saúde 15% da população consome 48% da produção de medicamentos 

do país e 51% consome apenas 16% do mercado, sendo que menos de 40% da 

população pode adquirir medicamentos. 67  

Estes dados de mercado indicam que existe uma grande demanda reprimida de uma 

população que não tem capacidade financeira para pagar pelos medicamentos que 

necessita. 

As indústrias nacionais têm dificuldade para investir na pesquisa de novos 

medicamentos e antes da implantação dos genéricos tinham como alternativa a 

fabricação e comercialização de similares. 

Os gastos com a divulgação de medicamentos por indústrias farmacêuticas 

multinacionais são muito altos. No Brasil as indústrias que não tinham recursos para 

investir na promoção de uma marca utilizavam um artifício para vender seus 

produtos conhecido no meio farmacêutico como BO ou bonificado. Segundo o 

Conselho Federal de Farmácia: 

O jargão BO é antigo, dentro do universo farmacêutico, e significa 

bonificado. Trata-se de uma estratégia de vendas praticada 

majoritariamente pela indústria nacional que, não dispondo dos recursos 

das multinacionais para investir quantias astronômicas em propaganda 

na mídia (televisão, principalmente), oferece às farmácias um bônus pela 

compra dos seus produtos. O bônus é quase sempre uma unidade a mais 

para cada produto comprado. Ou seja, compra-se uma e leva-se duas. 

Com isso, farmácias e drogarias aumentam a sua margem de lucro.12

Outra peculiaridade do mercado farmacêutico brasileiro é o número excessivo de 

farmácias: são 50.000 para uma população em torno de 175.500.000 habitantes 

(fonte IBGE). No Brasil, há aproximadamente uma farmácia para cada 3.500 

habitantes e em São Paulo existe uma farmácia para cada 1.066 habitantes, sendo que 

a Organização Mundial de Saúde recomenda uma farmácia para cada 6.000  mil 
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habitantes25. Estes números sinalizam que a rentabilidade das farmácias no Brasil, 

provavelmente, deve ser consideravelmente menor que nos países onde o número de 

farmácias é mais próximo ao preconizado pela Organização Mundial de Saúde. 

Segundo Bermudez11, o mercado varejista apresenta características próprias, adquire 

os medicamentos das próprias indústrias e por intermédio de distribuidoras e tem 

preços máximos de venda válidos para todo o território nacional, assegurada por uma 

margem fixa de lucro em percentual do preço de venda. Nas farmácias e drogarias há 

formas peculiares de bonificação mediante ofertas de pequenos laboratórios 

produtores, razão que leva os balconistas a tentarem influenciar a compra de 

medicamentos pela população. 

As farmácias para se manterem abertas necessitam utilizar artifícios como a 

“empurroterapia” para vender os medicamentos bonificados. A explicação para esta 

prática vem de Jaldo de Souza Santos, Presidente do Conselho Federal de Farmácia 

no ano de 2000. 66

No Brasil, o conceito de medicamento ainda não passa daquele de que 

é uma mercadoria qualquer. As farmácias e drogarias, por sua vez, 

transformaram-se em mercearias, e estão mais sujeitas às regras de 

mercado que às regras sanitárias. Nelas, comete-se a aviltante e 

irresponsável prática da “empurroterapia”, em que o balconista do 

estabelecimento “empurra” qualquer medicamento ao paciente, à 

revelia de prescrição médica e da dispensação do farmacêutico, 

atendendo exclusivamente aos apelos do negócio e do lucro.  

Essa tradicional “empurroterapia” que existe nas farmácias brasileiras é 

conseqüência direta da bonificação de medicamentos porque o proprietário da 

farmácia e o balconista têm lucro maior vendendo este tipo de medicamento. Este 

expediente traz uma implicação muito séria para a saúde pública no Brasil, pois 

estimula a troca de medicamento no balcão da farmácia sem que haja a autorização 

do médico prescritor e as conseqüências para o paciente são imprevisíveis. 

Outro fator que contribui muito para a existência da “empurroterapia” é a própria 

condição de assistência médica no Brasil. Devido à infra-estrutura ainda deficiente e 

a um fator cultural da população brasileira, as pessoas procuram as farmácias em 
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busca de um remédio ao invés de buscarem atendimento médico, algumas vezes, 

difícil de conseguir pela distância, demora no atendimento e tantos outros fatores. 

Segundo Loyola citado por Lisboa47 (2000,p.77), devido à relação de confiança 

instituída com os balconistas de farmácias, muitas vezes, quando o paciente vai ao 

médico depois ele leva a receita para o “farmacêutico confirmar e dizer se está 

certo”. Os farmacêuticos são, eles mesmos, fontes de atendimento primário de saúde 

para a população e chegam a relatar que indicam o tratamento de acordo com o 

aspecto da filiação social do cliente.  

Sobre este assunto o ministro José Serra fez a seguinte manifestação, em 16 de abril 

de 2000: 

(....)Para começar, algumas delas não só toleram como incentivam a 

chamada "empurroterapia", a prática de alguns laboratórios de 

remunerar o balconista da farmácia por unidade impingida ao cliente. 

As repercussões desse hábito para a saúde pública são terríveis, pois as 

pessoas acabam tomando as drogas erradas, que não curam a sua 

doença e podem agravá-la ou até criar problemas iatrogênicos. Outra 

questão a ser enfrentada é a do número exagerado de pontos-de-venda. 

Existem no Brasil cerca de 50 mil, mais ou menos um para cada 3.000 

habitantes, quando o recomendado pela OMS é um para cada 10 mil. 

Essa situação, aliada ao excesso de drogas existentes -elas são 7.800, 

incluídas as diversas apresentações, mas bastariam mil, segundo 

especialistas, colabora para tornar o brasileiro um dos maiores 

consumidores de medicamentos sem indicação do mundo, com todas as 

conseqüências que isso acarreta. É preciso, pois, submeter às 

farmácias a um controle mais rígido. O que está em jogo, mais do que a 

liberdade de comerciar, é a saúde da população, que certamente vem 

antes.29

Esse cenário existente nas farmácias brasileiras dificultou bastante a introdução dos 

genéricos pois a “empurroterapia” juntou-se ao desconhecimento do consumidor do 

que era medicamento genérico. 
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O outro setor envolvido na implantação dos genéricos foi a indústria farmacêutica. 

Nesse sentido, o Governo envolveu-se num embate onde o objetivo maior era a 

redução de preços dos medicamentos. Neste contexto é que se insere a implantação 

dos medicamentos genéricos que é internacionalmente reconhecido como um 

mecanismo de redução de preços de medicamentos. 

A tática do Governo envolveu inclusive a criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) de medicamentos para investigar os aumentos de preços( )7 : 

A Indústria Farmacêutica oficialmente não tomou posicionamento contrário à 

implantação dos genéricos mas divulgou e denunciou diversos problemas com 

relação a eles.. 

Dessa forma, mostra-se que a conjuntura que se apresentava para a implantação dos 

medicamentos genéricos no país envolvia conflitos entre os setores envolvidos: 

governo, indústria farmacêutica e comércio. 

A primeira tentativa de se inserir medicamentos a preços mais acessíveis foi a 

introdução dos medicamentos similares que surgiram no país após 1971, quando o 

Brasil decidiu não reconhecer patentes para medicamentos, como citado. Com a Lei 

6360 de 1976, as indústrias foram autorizadas a registrar produtos similares ao 

medicamento inovador. A diferença do medicamento similar com o genérico é que, 

até a presente data, nunca foram obrigados a comprovar a equivalência farmacêutica 

e terapêutica com o produto inovador. 

A maioria dos similares possuía marca o que gerava um gasto considerável para 

torná-la conhecida e respeitada por médicos, farmácias e consumidores mas, mesmo 

assim, houve uma redução de preços pois não eram necessários gastos com estudos 

clínicos. 

Em 1983, a Portaria Interministerial no. 1, de 06 de setembro 52, tornou obrigatória a 

colocação nas embalagens, além da marca, o nome genérico da substância ativa. Esta 

foi uma primeira tentativa de implantação da comercialização de medicamentos pelo 

nome genérico. 

                                                 
( )7  A CPI foi proposta pelo Deputado Federal pelo partido do Governo o PSDB Nelson Marchesan. 
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Em 1991, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, em Brasília, o Projeto 

2002, que visava abolir as marcas comercias das embalagens de medicamentos. Este 

projeto deu origem ao decreto 793 de 5 de abril de 1993, que determinava o uso da 

denominação genérica do fármaco em tamanho três vezes maior que o da marca 

comercial. Segundo o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo “As diretrizes 

deste decreto não foram cumpridas integralmente, por problemas técnicos e por falta 

de vontade política”.27

Sobre este tema o doutor Gonzalo Vecina Neto, presidente da ANVISA, comenta( )8 : 

(....) “A tentativa frustrada de 1993 com o decreto 793 que foi tão cheio de 

boas intenções, tão boa índole. O decreto falava que as farmácias 

hospitalares deveriam ter farmacêuticos e que farmácia hospitalar deveria 

conter acima de 200 leitos, falava do tamanho da letra (nunca saiu disso). O 

decreto não pegou, o nome da denominação comum Brasileira (DCB) tinha 

que ser maior que a marca e as indústrias ganharam na justiça. (....) Então 

essa mudança que o 793 poderia ter levado não aconteceu, de fato, não 

aconteceu.” 

A Política Nacional de Medicamentos (Resolução 3.916) publicada em 30 de outubro 

de 1998 apresentou como um dos objetivos a promoção do uso de medicamentos 

genéricos e determinou que o gestor federal deveria identificar os mecanismos 

necessários para atingir essa finalidade, como por exemplo, a criação do instrumento 

legal específico. 

Três meses após a publicação da Política Nacional de Medicamentos ocorreu a 

publicação da Lei 9787 (10 de fevereiro de 1999), que alterava a Lei 6360, e instituiu 

a Política de Medicamentos Genéricos traçando diretrizes, normas e critérios para 

sua implantação, revogando o Decreto 793/93. 

Em 9 de agosto de 1999 foi publicada a Resolução nº 391 que aprovou o 

regulamento técnico para medicamentos genéricos e detalhou os requerimentos para 

o registro de medicamentos genéricos, esclarecendo como deve ser o registro, a 

                                                 
8 Comentário feito durante a entrevista concedida para a elaboração desta tese em 16 de dezembro de 
2002. 
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fabricação, controle de qualidade, testes, prescrição e dispensação para os 

medicamentos genéricos.(2)

Esse espaço de tempo de seis meses entre a publicação da Lei e do regulamento 

(Resolução 391) foi necessário para que se formasse uma equipe capacitada e se 

elaborasse um código para os medicamentos genéricos com fundamentos técnicos, 

conforme poderá ser visto adiante. 

Em 19 de novembro de 1999 a Resolução 391 foi republicada com algumas 

alterações. (2)

Os primeiros genéricos só foram registrados quase seis meses depois da publicação 

da Resolução 391 (Resolução 74 de 02 fevereiro de 2000) 4. 

A Resolução no. 45, de 15 de maio de 2000, tornou obrigatória a afixação da relação 

de medicamentos genéricos nas farmácias e drogarias. 3

Em 21 de agosto de 2000, foi publicada a Resolução 78 que obrigava as empresas 

importadoras e produtoras de genéricos a entregarem o balanço mensal das vendas.4

Em 24 de outubro de 2000 foi publicada a Resolução 92 que proibia a produção de 

similares sem marca. 5

Em 28 de novembro de 2000, foi publicado o Decreto 3675 que permitia o registro 

por um ano de medicamentos que já fossem registrados nos seguintes órgãos. 

I - Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da 

América (Food and Drug Administration - FDA); 

II - Saúde Canadá - Direção de Produtos Farmacêuticos do Canadá (Health Canada - 

Therapeutical Products Directorate); ou 

III - Agência Européia de Avaliação de Produtos Medicinais da Comunidade 

Européia (The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). 

Este tipo de processo de registro teria um procedimento diferente do convencional: a 

documentação a ser apresentada seria simplificada, o tramite seria diferenciado 

dentro da ANVISA e não haveria necessidade de apresentar os testes comprobatórios 
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da bioequivalência e equivalência farmacêutica contra a referência nacional no ato do 

registro. Estes testes deveriam ser apresentados em até um ano após a concessão do 

registro. A contrapartida é que a empresa teria obrigatoriamente que colocar o 

produto no mercado em até 45 dias após a concessão do registro, sob pena de perda 

compulsória do registro. 

A razão da criação do registro especial de genéricos estava ligada a uma demanda 

por esses medicamentos que não estava sendo suprida. A demora no atendimento 

dessa demanda estava relacionada a uma série de fatores que começava com a 

disponibilidade do fabricante do princípio ativo em fornecê-lo( )9 . A Resolução 3912 

estabeleceu que só se poderia comprar a matéria prima de fornecedores aprovados 

pela ANVISA, implicando que se o fabricante não tem produto para entregar, a 

empresa não pode fabricar o medicamento. A ANVISA permite que se registre até 3 

fornecedores, mas no início da implantação dos genéricos, com a pressa que havia 

em registrá-los, não houve tempo hábil para encontrar três fornecedores idôneos que 

possuíssem Drug Master File( )10  e dispostos a fornecer o método de fabricação do 

princípio ativo. 

Caso o aumento da produção estivesse vinculado à aquisição de equipamentos com 

maior capacidade e/ou produtividade, o tempo era consideravelmente mais longo 

pois envolvia a fabricação de novos equipamentos, o que poderia levar meses. Após 

a chegada do equipamento é necessário validá-lo e à produção. Essas etapas 

envolvem diversos departamentos: controle de qualidade, garantia da qualidade, 

produção e planejamento e controle da produção (PCP) e demanda um trabalho de, 

no mínimo, 40 dias. Isso se for dada prioridade total dentro da empresa para a 

validação, o que pode significar quase que a parada da fábrica. 

Depois de todo esse processo de validação ainda era necessário obter a aprovação da 

ANVISA para a modificação do equipamento no processo produtivo do genérico e só 

então começar a produzir nos equipamentos novos e aumentar a produção. 

                                                 
( )9  Isso nem sempre é uma tarefa fácil pois, em geral, a quantidade produzida é programada de acordo 
com a demanda e convencer o fabricante a desviar a produção para sua indústria às vezes envolve até 
mesmo,o pagamento de um over price. 
( ) 10 Drug Máster File é uma espécie de dossiê de registro do princípio ativo onde são descritos, além da 
rota de síntese, todas as informações importantes para caracterizar o insumo. 
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Outro problema observado na época foi a distribuição. Houve dificuldade para que os 

genéricos chegassem a todos os recônditos do país. As indústrias, em geral, são mais 

fortes ou atuantes em regiões específicas e se viram compelidas a atender todas as 

regiões. Quanto a este fato, tem que se levar em conta, que as primeiras empresas a 

aderirem aos genéricos foram empresas nacionais consideradas de médio porte no 

mercado farmacêutico como por exemplo a Medley, Teuto e EMS que tiveram que 

montar uma estrutura de distribuição para alcançar cobertura nacional. 

Menos de cinco meses após a publicação da Resolução 391, em 2 de janeiro de 2001, 

foi publicada a Resolução 10 que modificava alguns pontos da Resolução 391 e 

detalhava outros. 

Em 16 de março de 2003 foi publicada a Resolução 36 que proibia a comercialização 

de similares sem marca e dava seis meses de prazo para a implementação.8  

Em cinco de abril de 2001, foi publicada a Resolução 47 tornando obrigatória a 

inclusão do logotipo dos genéricos nas embalagens externas a fim de facilitar a 

distinção dos medicamentos genéricos.9

Em 28 de junho de 2001 foi publicado o Decreto 3841 que modificou o Decreto 3675 

para que a bioequivalência feita no exterior fosse aceita. Também alterava o prazo de 

início de comercialização de 45 dias para 45 dias úteis e definia os países da Europa 

dos quais seriam aceitos os registros. 

Em 11 de outubro de 2001 foi publicado o Decreto 3960 que estendia por um ano o 

prazo do registro especial de medicamento genérico concedido pelo decreto 3675, 

portanto o registro especial ficou em vigor até 28 de novembro de 2002. 

Em vinte de março de 2002, foi publicada a versão atual da Resolução que rege os 

genéricos, a Resolução 84. Juntamente com esta nova resolução para genéricos foram 

publicados diversos guias para:  

• Validação de métodos analíticos (Resolução 475/2002). 

• Realização e elaboração do relatório de equivalência farmacêutica 

(Resolução 476/2002). 
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• Alteração e inclusões pós-registro de medicamentos (Resolução 

477/2002), provas de bioequivalência (resolução 478/2002). 

• Protocolo e relatório técnico de estudo de biodisponibilidade e 

bioequivalência (Resolução 479/2002). 

• Produção de lotes pilotos (Resolução 480/2002), isenção e substituição de 

estudos de bioequivalência (Resolução 481/2002). 

• Estudos de correlação in vivo in vitro (resolução 482/2002), ensaios de 

dissolução para formas farmacêuticas sólidas de liberação imediata 

(Resolução 483/2002). 

• Desenhos aplicáveis a estudos de bioequivalência (Resolução 484/2002). 

• Realização de estudos de estabilidade (Resolução 485/2002). 

Em 23 de abril de 2002 foi publicado o Decreto 4204 que limita a concessão de 

registros especiais apenas para medicamentos genéricos inéditos quanto ao fármaco, 

forma farmacêutica e concentração. 

 

1.4. Justificativa para abordagem do tema 

“A disponibilidade e o acesso aos medicamentos constituem parâmetros que 

permitem medir a qualidade dos serviços de saúde e constituem indicadores sociais 

de justiça e eqüidade na distribuição das riquezas de uma nação”( )11

Os medicamentos não são bens de consumo, eles têm, além do valor monetário, um 

valor social intrínseco inestimável pois estão ligados ao tratamento e cura de 

doenças. Proporcionar à população medicamentos a preços mais acessíveis é de 

grande importância social e foi com esse objetivo que foram criados os 

medicamentos genéricos. 

                                                 
( )11  Declaração das Políticas Farmacêuticas dos Países Andinos – Cartagena, Colômbia, março de 93 
citado pelo Conselho Regional de Farmácia26 (2000, p.11.)  
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“A adoção de uma política de medicamentos genéricos envolvendo a produção, a garantia de 

qualidade, a prescrição, a dispensação e o uso dos mesmos, é parte fundamental de uma 

diretriz para promoção do uso racional de medicamentos em nosso País.” 26

Com muitos anos de atraso, foi instituída a política de Medicamentos Genéricos no 

Brasil. A princípio, houve fortes reações contrárias oriundas de todas as partes da 

cadeia de medicamentos, mas o Governo demonstrou determinação na implantação 

dos medicamentos genéricos por meio de negociações e embates com os diversos 

setores envolvidos e sucessivas modificações na Legislação. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda alguns componentes como sendo os 

mais importantes para assegurar que os medicamentos essenciais estejam disponíveis 

de maneira racional. Dentre estes itens, o que mais se destaca é a adoção de 

Legislação, Regulamentação e guias de conduta (guias de procedimentos): “a 

formulação de uma política de medicamentos inicia-se com a publicação de 

legislação e regulamentos apropriados para fornecer a base legal para que a política 

de medicamentos seja aplicável”61

A Organização Mundial da Saúde indica que a legislação e a regulamentação 

constituem importantes elementos em qualquer política de medicamentos e por 

razões práticas é aconselhável um fortalecimento das autoridades sanitárias para a 

questão de regulamentação e implementação das leis. Portanto, a legislação é um dos 

principais instrumentos para a implantação da política de medicamentos genéricos 

pois é por meio dela que se traçam as diretrizes a serem seguidas.61

As alterações na legislação têm se mostrado uma arma poderosa para auxiliar o 

processo de implantação dos genéricos pois, num fenômeno quase inédito, têm 

sofrido diversas modificações em períodos muito curtos de tempo, sempre visando 

transpor as dificuldades que surgiram durante o processo de implantação. Apenas 

três anos após a promulgação da Lei, os genéricos tornaram-se uma realidade nas 

farmácias.  

Propõe-se analisar a legislação brasileira de genéricos e pesquisar as razões que 

motivaram alterações na mesma permitindo a introdução desses medicamentos no 

mercado brasileiro. 
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2. OBJETIVOS 

• Analisar a Legislação sobre medicamentos genéricos no Brasil e as 

modificações ocorridas no período de 1999 a 2002. 

• Pesquisar as razões que levaram a Legislação a sofrer sucessivas 

modificações. 

• Pesquisar se as alterações na legislação tiveram algum efeito na implantação 

dos medicamentos genéricos no Brasil. 

• Pesquisar efeitos da introdução dos medicamentos genéricos no mercado 

farmacêutico brasileiro.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Período de Estudo 

Pesquisou-se a legislação de medicamentos genéricos Leis, Decretos e Resoluções 

publicadas no período compreendido entre 1999 e 2002. 

 

3.2. Análise da legislação 

Para investigar a situação sócio-política e conjuntural do setor farmacêutico e sua 

possível influência nas alterações ocorridas na legislação brasileira de genéricos 

foram realizados 2 tipos de abordagens: 

3.2.1. Entrevistas: 

• Com representante do governo brasileiro envolvido com a elaboração 

da legislação brasileira de medicamentos; 

• Com representante da indústria farmacêutica; 

• Com representante do comércio brasileiro de medicamentos; 

• Com representante da OMS. 

As entrevistas seguiram um roteiro previamente estruturado (Anexo 2) e, com a 

permissão dos entrevistados, a entrevista foi gravada. As questões apresentadas aos 

entrevistados buscaram esclarecer o quadro político e conjuntural que envolveu a 

legislação de medicamentos genéricos e suas modificações no período estudado. 

3.2.2. Pesquisa na imprensa escrita 

Foi feito um levantamento das notícias publicadas, no período de estudo, em jornais 

brasileiros de grande penetração e circulação a respeito dos medicamentos genéricos. 

A pesquisa foi feita utilizando-se a rede mundial de computadores. 
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Após o levantamento das modificações efetuadas na legislação de medicamentos 

genéricos e das notícias publicadas e as entrevistas, tentou-se verificar se existe 

correlação entre os fatos noticiados e as modificações que ocorreram. 

 

3.3. Tipos de Alterações analisadas 

Foram analisadas as seguintes alterações político-conjunturais: 

• Obrigatoriedade da lista de medicamentos genéricos afixada nas farmácias 

e drogarias.  

• Exigência da entrega do balanço mensal de vendas de medicamentos 

genéricos por indústrias e importadores. 

• Registro Especial de Medicamentos Genéricos 

• Introdução do Símbolo dos Genéricos nas embalagens de Medicamentos 

• Exigência do médico escrever de próprio punho a restrição da substituição 

pelo genérico. 

 

3.4. Comparação com os padrões da OMS. 

A Organização Mundial da Saúde preocupa-se muito com as questões sobre políticas 

de medicamentos dando atenção especial aos genéricos. Periodicamente ela elabora e 

divulga recomendações e manuais para implantação de políticas de medicamentos.  

A fim de avaliar de maneira isenta a legislação brasileira de genéricos, foi feita uma 

comparação entre o que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda e o que 

é apresentado na legislação com o objetivo de obter parâmetros qualitativos para a 

análise. 

A análise foi feita com base no documento da OMS, Report of The WHO Expert 

Committee on National Drug Policies de 1995, que é bastante conciso em relação 
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aos requerimentos para uma boa legislação e refere-se a medicamentos, de maneira 

geral e não especificamente a genéricos.61

Os parâmetros utilizados foram: 

• Aprovisionamentos gerais: título, propósitos, extensão, aplicação e 

definições. 

• Aprovisionamentos específicos. 

• Outros aprovisionamentos. 

• Proibições, infrações, penalidades, procedimentos legais e mecanismos para 

apelo contra as decisões. 

• Distribuição de poderes para fazer as regras e regulamentações. 

• Revogações de leis existentes em conflito com o ato e aprovisionamentos 

transitivos. 

• Isenções do aprovisionamento da Lei (para situações de emergências, 

doenças raras, doações, etc) 

Alguns países podem expandir o modelo básico e incluir outros elementos acessórios 

como: 

• Controle de preços. 

• Prescrição genérica. 

• Substituição genérica. 

• Reembolso do valor do medicamento. 

• Proteção da propriedade intelectual. 
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3.5 Aspectos Éticos 

Este trabalho não envolveu experimentação em humanos não estando sujeito à 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

No Anexo 1 está o modelo do termo de compromisso do pesquisador apresentado 

aos entrevistados. O modelo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública em 18/09/2002 e aprovado em 20 de 

setembro de 2002 (segundo o ofício Of.COEP/250/02). 
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4. RESULTADOS 

Para investigar a situação sócio-política e conjuntural do setor farmacêutico, foi feito 

um levantamento das notícias sobre os genéricos publicadas em alguns jornais no 

período estudado. Utilizou-se preferencialmente a Folha de São Paulo e O Estado de 

São Paulo, por cumprirem com o requisito de serem jornais de grande penetração e 

circulação e apresentarem facilidade de acesso aos arquivos por internet. 

Não foi possível utilizar os arquivos dos jornais O Globo e Jornal do Brasil pois, para 

ter acesso aos seus bancos de dados, era necessário ser assinante ou pagar pelas 

consultas. Decidiu-se utilizar apenas as fontes gratuitas de informação onde o acesso 

fosse possível a qualquer pessoa que desejasse  verificar os conteúdos citados. 

Tentou-se também utilizar o site do Jornal Correio Brasiliense mas este veículo não 

possui os instrumentos de pesquisa em seu site na Internet. 

Foi encontrado um grande número de matérias sobre os genéricos e os temas 

pesquisados mas optou-se por transcrever apenas as mais significativas que 

atendessem aos objetivos para que não houvesse repetições. 

Foram entrevistados o Dr. Gonzalo Vecina Neto, Diretor-Presidente da ANVISA e 

Jairo Yamamoto, presidente da Pró-genéricos, entidade que reúne as indústrias 

produtoras e importadores de medicamentos genéricos. As entrevistas foram 

gravadas com a permissão dos entrevistados. 

Tentou-se também entrevistar um representante da OPAS/OMS e a fim de permitir à 

avaliação do teor da entrevista a pessoa teve acesso ao roteiro, mas optou por não se 

manifestar pois isso, em sua opinião, iria ferir a imparcialidade que a instituição tem 

que manter em relação aos países membros. 

Não foi possível entrevistar nenhum interlocutor representativo do comércio 

farmacêutico. Houve diversas tentativas de agendar entrevistas com representantes 

do setor. O roteiro de entrevista foi encaminhado para avaliação mas sem obtenção 

de retorno. 
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4.1.  Panorama Conjuntural 

As notícias e os trechos das entrevistas citados a seguir ilustram o panorama 

conjuntural e as reações provocadas pelo início da comercialização dos genéricos no 

Brasil. 

Quanto à implantação de medicamentos genéricos no país, o Dr. Gonzalo Vecina 

Neto (Diretor Presidente da ANVISA) esclareceu, em entrevista concedida no dia 16 

de dezembro de 2002, que a criação da Lei dos genéricos não foi premeditada. O 

então Ministro da Saúde, José Serra, pesquisou no Congresso Nacional uma série de 

projetos de Lei da área da saúde que estavam parados e pediu uma avaliação para 

verificar se havia algum projeto de interesse. O projeto de Lei dos genéricos chamou 

a atenção pois era uma antiga reivindicação da saúde pública: 

“O Serra garimpou no Congresso os projetos que estavam parados, não me 

pergunte o por quê pois eu não sei te responder. Ele me chamou para 

avaliar, no meio tinha esse projeto dos genéricos, tinha alguns projetos 

ligados à propaganda de cigarro, propaganda de álcool, umas coisas 

assim. Ele me chamou e perguntou o que eu achava do pacote. 

Eu dei minha opinião e disse que a lei de genéricos seria uma coisa muito 

boa pois era um velho sonho nosso da saúde pública prescrever pelo nome 

genérico. Confesso que naquele momento não tinha nenhuma noção das 

questões relativas  à intercambialidade. (....)Eu simplesmente falei: - Olha, 

nosso velho sonho é prescrever com o nome genérico, mas acho que essa 

briga envolve peixe grande e perderemos com certeza, mas é um bom 

projeto. Ele escolheu esse projeto para fazer força para ser aprovado no 

congresso.  

Eu peguei o projeto, dei uma lida no projeto e a única coisa que me passou 

pela cabeça foi uma obrigatoriedade do governo comprar remédio 

genérico. Chamei algumas pessoas lá pelo fim de novembro, tinha que ir 

para o Congresso para ser votado em janeiro. Então não dava tempo de 

ficar conversando muito, chamei algumas pessoas que falaram assim: -

Olha, não vou olhar isso, não dá tempo, não vale a pena tentar fazer nada 
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para melhorar isso. Então, eu aprendi o que era bioequivalência, 

equivalência.  

Pegamos a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, por indicação e 

com a ajuda fundamental da Dra. Nelly Marin Jaramillo( )12 , eu adeqüei o 

projeto da Lei 9787 à resolução do Conselho Nacional de Saúde que estava 

adequada à uma resolução da OMS. Foi muita coisa em muito pouco 

tempo e a lei foi aperfeiçoada.” 

O Dr. Vecina escreveu para o painel do Leitor do Jornal Folha de São Paulo em 14 

de maio de 2002 e esclareceu esta matéria: 

O projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Jorge (PT/SP) que criou o 

segmento de medicamentos genéricos foi apresentado ao Congresso 

Nacional no dia 17/10/1991. Em janeiro de 1999, após emendas que o 

tornaram compatível com resoluções do Conselho Nacional de Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde sobre o conceito de genérico 

intercambiável, o então ministro da Saúde, José Serra, tomou a iniciativa 

de propor que fosse colocado em votação. Em um esforço que envolveu 

diversos parlamentares, o projeto foi levado a plenário ainda no início 

daquele ano, sendo aprovado por maioria e publicado sob a forma da lei nº 

9.787 no dia 10/2/1999.58

Sobre os motivos que levaram à implantação dos genéricos, o presidente da Pró-

genéricos Jairo Yamamoto declarou na entrevista concedida para esta dissertação: 

“(....) Sem dúvida, foi uma bandeira política do ministro, isto fazia parte de 

sua plataforma. O ponto fundamental está relacionado a uma ação política 

forte do ministro anterior, eu acho que o Serra tomou a bandeira dos 

genéricos como sendo uma marca da sua ação dentro da saúde, se você for 

avaliar as diversas ações que foram implementadas na saúde, esta é a que 

teve mais destaque, então ele comprou isso de maneira muito forte. Outro 

aspecto é que o Governo de alguma forma queria encontrar um regulador 

de preços de mercado, e o próprio genérico permite isso. O congelamento 

que se seguiu talvez não tivesse sido necessário se os genéricos tivessem 
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sido implementados anteriormente. É uma maneira inteligente de você ter 

um mecanismo de regulação dos preços no mercado sem ter um controle 

como o congelamento. (....)” 

Sobre a demora da elaboração do regulamento técnico dos genéricos após a 

publicação da Lei 9787 o Dr. Vecina declarou:  

“(....)Tínhamos que aprender, foi muito difícil aprender, tinha muita coisa 

que nós não sabíamos, tinha muita coisa que diziam que faziam e ninguém 

fazia, tinha muita coisa que diziam que ninguém fazia e todo mundo fazia. 

Existem dúvidas até hoje. Mas naquele momento, nós estávamos como cego 

em tiroteio, ou seja, estávamos muito perdidos. Quem faz o quê, como faz, 

vai ter capacidade de fazer, quantos laboratórios existem para fazer, este 

tipo de problema. Até então bioequivalência era feita fora, como é que fica 

o nacional, o referência nacional, se eu faço bioequivalência com o 

referência que não é o nacional, como é que é a forma farmacêutica, a 

forma farmacêutica é importante, cápsula, drágea, é a mesma coisa? 

Muitas destas perguntas têm resposta. Muitas destas perguntas têm uma 

resposta americana e uma européia. E tem algumas que não têm resposta. 

Duas boas matérias-primas dão um genérico igual? Duas mesmas boas 

fábricas validadas com BPF( )13  dão o mesmo genérico? Duas galênicas 

boas, com uma dissolução semelhante, dão o mesmo genérico? Por volta 

de março, nós conseguimos fechar um contrato com um consultor, Sr. 

Salomon Stavchansky( )14 , e isso foi como abrir o nevoeiro. Ele pode nos ter 

conduzido a alguns preâmbulos que nós não teríamos que ter tido, como 

por exemplo, ir para o rigor da Lei americana. A Lei americana é bastante 

mais rigorosa que a Lei européia, eu diria que até a própria canadense. 

Ele nos levou para isso. Agora, naquele momento, debaixo do tiroteio da 

                                                                                                                                           
( )12  Representante da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) no Brasil. 
( )13  Boas Práticas de Fabricação. 
( )14  Professor "Alcon Centennial" na College of Pharmacy na University of Texas. Serviu no Comitê de Especialistas nas áreas de 
biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos e produtos biológicos da Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-
Americana de Saúde. Atuou como assessor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária durante a elaboração da legislação brasileira 
para medicamentos genéricos. Trabalhou no Centro Nacional de Medicina no México e no Sintex Laboratories. Graduou-se em 
Farmácia, em 1969, pela Universidad Nacional Autônoma de México e tem doutorado em Ciências Farmacêuticas pela University of 
Kentucky. (fonte Sindusfarma folheto promocional do evento Workshop correlação in vivo in vitro que ocorreu 10 e 11/09/2001) 
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eleição para substituir o Fernando Henrique, debaixo do tiroteio da CPI 

dos medicamentos. 

Nós não podíamos tentar fazer menos do que tentar fazer 100%. Isto custou 

muito caro para todos nós e para a política de genéricos no Brasil. Nós 

podíamos ter tido um caminho muito mais fácil se nós não tivéssemos e 

continuássemos estando tão rígidos. Acho que nenhum país do mundo 

iniciou com uma legislação de genéricos de maneira tão rígida, tão 

draconiana quanto a que nós tivemos. Em parte foi por orientação do 

Salomon, em parte foi por conta da situação política na qual 

estávamos.(....)” 

Logo após a publicação da regulamentação dos genéricos (agosto de 1999), enquanto 

ainda não haviam sido lançados medicamentos desse tipo, as indústrias farmacêuticas 

esclareceram aos médicos e as farmácias sobre este fato. O Jornal o Estado de São 

Paulo publicou em 11 de setembro de 1999: 

A Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Rio de janeiro (Alerj) e 

o Sindicato dos Médicos do Estado acusam a Associação Brasileira da 

Indústria Farmacêutica (Abifarma) de estar pressionando médicos de todo 

o País, por meio de cartas, a não receitar medicamentos pelo nome 

genérico, impedindo, assim, a compra de remédios com princípios ativos 

equivalentes, entre os quais existiria diferença de preços de até 500%. A 

Assessoria de Imprensa da Abifarma confirmou a existência das cartas, 

mas informou que elas tratam apenas de um esclarecimento sobre a 

interpretação correta da Lei dos Genéricos. "Com essa medida, a Abifarma 

pretende criar um clima de insegurança, induzindo os médicos à dúvida", 

afirmou o deputado Paulo Pinheiro (PT), presidente da Comissão de Saúde 

da Alerj. "Os dirigentes dos laboratórios serão convidados pela CPI para 

explicar o conteúdo das cartas", disse, ressaltando que os pacientes devem 

ter a liberdade de escolher remédios mais baratos. Em São Paulo, o 

Laboratório Eli Lilly também enviou uma carta às farmácias. O texto 

explica que o farmacêutico não pode, em nenhuma circunstância, substituir 

prescrições, sob pena de crime hediondo. A empresa informou que a 

intenção da carta é apenas de esclarecimento. A Associação dos 
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Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) considerou a carta 

"ameaçadora" e o Conselho Federal de Farmácia (CFF) criticou a 

iniciativa da empresa.70

Outro fato que merece destaque foi a confusão instalada no período entre a 

publicação da resolução 391, que criou o regulamento técnico para o registro dos 

genéricos, e o início da comercialização dos mesmos que se deu somente em 

fevereiro de 2000. Nesse período, as farmácias substituíam os medicamentos de 

referência por similar sem marca ou mesmo por similares com marca. A indústria 

farmacêutica denuncia este acontecimento e lança uma campanha publicitária de 

esclarecimento que foi noticiada em diversos jornais dos quais destacam-se os artigos 

da Folha de São Paulo em 07 de outubro de 1999 e do Estado de São Paulo:  

A Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica lançou uma campanha 

neste final de semana alertando para o risco da "substituição indevida de 

remédios nas farmácias". A campanha, segundo a Abifarma, "é uma 

informação de interesse público", já que alguns laboratórios estariam se 

"aproveitando indevidamente" da lei que criou os genéricos. Como ainda 

não há nenhum remédio aprovado como genérico no país, "oportunistas 

irresponsáveis" estariam se valendo da "desinformação e da boa fé da 

população, colocando em risco a saúde de inúmeras pessoas".A campanha 

da Abifarma pode diminuir a credibilidade dos genéricos antes que eles 

cheguem às farmácias, além de aumentar a confusão entre a população. 

Anúncios de duas páginas foram publicados nas principais revistas de 

informação. Os "informes publicitários" ganharam títulos como "confusão 

perigosa" e "abra o olho". Apresentadores de grande audiência, como o 

Faustão, da Rede Globo, interromperam seus programas de domingo para 

divulgar o "alerta" da Abifarma. Um minuto no programa custa, pela 

tabela, R$ 237 mil. José Eduardo Bandeira de Mello, presidente da 

Abifarma, disse que, "pela primeira vez, a associação usou publicidade". 

"A saúde do consumidor estava em risco, mas esse alerta não estava saindo 

na imprensa", disse. Segundo Mello, a campanha chamou a atenção do 

Ministério da Saúde e, "finalmente, o ministro José Serra ouvirá a 
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Abifarma".A campanha na mídia vem na esteira de uma série de ações que, 

em princípio, estariam sendo orquestradas pela mesma Abifarma. Em julho 

passado, uma reunião de gerentes de vendas de cerca de 15 laboratórios 

conclamava uma espécie de campanha junto à mídia para diminuir o 

impacto dos medicamentos. Nenhum laboratório ouvido assumiu a ata da 

tal reunião. Bandeira de Mello disse que a Abifarma jamais patrocinaria 

uma reunião dessas."Já recebi duas cópias diferentes dessa ata e haveria 

duas outras circulando por aí", disse Mello. A Folha foi informada de que 

a própria Abifarma sugeriu que diretores de marketing e médicos dos 

laboratórios se reunissem para discutir estratégias visando convencer a 

população a não trocar os remédios receitados por outros similares. As 

ações eram orientadas por um documento intitulado "Ação Genéricos" que 

estabelece uma série de alvos, entre eles autoridades, médicos, associações 

de farmácias e mídia. Propõe desde a distribuição de folhetos até o envio 

de cartas e "etiquetas auto-adesivas" para os médicos com a inscrição 

"não autorizo a substituição". Quando a receita traz essa observação, o 

medicamento não pode ser trocado por um similar. Bandeira de Mello 

disse não conhecer o documento em questão nem as supostas reuniões onde 

as ações foram discutidas. Segundo a revista "Meio e Mensagem", a 

campanha da Abifarma está orçada em US$ 5,5 milhões, incluindo os 

gastos com a mídia, as ações junto aos vários alvos e custos com uma 

estratégia de enfrentamento da CPI dos medicamentos, aprovada na 

Câmara.31

 

Informes publicitários veiculados pela Associação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica (Abifarma) denunciam que, embora não exista ainda nenhum 

medicamento genérico à venda no Brasil, "muitas farmácias estão 

utilizando tal classificação para promover a pura e simples substituição de 

remédios", acusando de criminosa e inescrupulosa essa prática. O 

Ministério da Saúde, diante da disputa pelo futuro mercado de 

medicamentos genéricos, está ameaçando com multas as empresas que 
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tentarem confundir e enganar o consumidor. Um laboratório anunciou 

como genérico um remédio que é apenas similar ao do seu competidor. 

Remédio similar é cópia legal de um medicamento, após o fim do direito de 

exclusividade na sua fabricação, que dura 20 anos. Esse laboratório está 

promovendo distribuição de brindes aos balconistas das farmácias, 

conforme a quantidade de remédio similar vendido. As informações da 

Abifarma, no entanto, segundo o ministro José Serra, foram recebidas com 

"desconforto" no governo, porque a associação estaria aproveitando a 

campanha contra essa prática enganosa para confundir o consumidor em 

relação aos genéricos.... O laboratório que tentou enganar o consumidor 

vendendo um produto similar como genérico burlou a lei. Mas a Abifarma, 

segundo o governo, tentou aproveitar-se do fato para condenar sub-

repticiamente os genéricos. ... O ministro Serra já está ameaçando, 

também, denunciar à Organização Mundial do Comércio os laboratórios 

multinacionais que se recusem a fabricar genéricos no Brasil, mas que os 

produzam e forneçam em outros países”35 

Outra reação da indústria farmacêutica foi fornecer aos médicos carimbos, etiquetas 

e receituários já impressos com frases no sentido de “Não Substituir por Genéricos”. 

A matéria abaixo publicada em 07 de outubro de 1999 demonstra esse episódio: 

Médico recebe carimbos e etiquetas da Reportagem Local Médicos de São 

Paulo estariam recebendo carimbos e etiquetas auto-adesivas com a 

inscrição "não troque essa receita por um similar" ou "não autorizo a 

substituição". Pela Lei dos Genéricos, as farmácias poderão substituir o 

medicamento receitado por um genérico se o médico não se opuser a isso, 

por escrito. Como ainda não há genéricos, as farmácias estariam trocando a 

receita por medicamentos similares. A Folha foi informada de que em uma 

das reuniões, da qual participou representante da Abifarma, foi sugerida a 

confecção de 30 mil carimbos ou etiquetas auto-adesivas para serem 

distribuídos aos médicos pelos laboratórios. Um cardiologista ouvido pela 

Folha afirmou que já recebeu de laboratórios selos para serem colados no 

receituário e que colegas tinham ganho carimbos.50
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Em entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo de 08 de outubro de 1999, o 

presidente da ABIFARMA na época, Eduardo Bandeira de Mello, manifesta-se a 

respeito desse assunto:  

Mello disse não ter conhecimento de empresas que estejam enviando 

selos ou carimbos aos médicos com a inscrição "não autorizo a 

substituição", mas que não vê nada de errado nesse tipo de postura. Os 

laboratórios estão defendendo suas marcas.”32

A ANVISA percebeu o problema e reagiu com a republicação da resolução 391 em 

19 de novembro de 1999, onde incluiu no item prescrição o seguinte sub-item: 

(....) no caso do profissional prescritor decidir pela não intercambialidade 

de sua prescrição, esta manifestação deverá ser efetuada por item 

prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, devendo ser feita de próprio 

punho, não sendo permitida quaisquer formas de impressão, colagem de 

etiquetas, carimbos ou outras formas automáticas para esta manifestação. 

(....) 

A indústria farmacêutica não assumiu publicamente uma postura contra os genéricos 

(Jornal Folha de São Paulo de 08 de outubro de 1999): 

O presidente da Abifarma (Associação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica), José Eduardo Bandeira de Mello, negou ontem as 

afirmações do ministro da Saúde, José Serra, de que a associação estaria 

fazendo campanha contra os medicamentos genéricos ou desqualificando 

os similares."Em nenhum instante a Abifarma foi contra a Lei dos 

Genéricos. Se nos manifestamos, é contra falsos genéricos, mesmo porque 

muitos dos nossos associados produzem similares", disse. O ministro 

chegou a dizer que a campanha da Abifarma estava ajudando a confundir a 

população. Para Mello, o governo se sentiu "desconfortável" porque não 

estava informando a população. "Nossa campanha é de esclarecimento. Os 

genéricos ainda não existem." Para Mello, quando o ministro diz que vai 

multar os laboratórios ele está concordando com a Abifarma. Mello 

defendeu, no entanto, que laboratórios tentem convencer os médicos à não 
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permitir a troca de medicamentos. Pela Lei dos Genéricos, as farmácias 

poderão substituir o medicamento receitado por um genérico se o médico 

não se opuser a isso, por escrito. A Abifarma também apresentou uma série 

de informes publicitários em que laboratórios estão usando a expressão 

"genéricos" em seus anúncios. São eles Teuto, Neoquímica, Luper, Royton, 

Sanval e Green Pharma. Com relação ao Teuto, Mello afirmou que não 

está contestando a qualidade dos medicamentos, mas que ele tem uma 

"péssima campanha comercial". Quanto à informação, divulgada pela 

Folha hoje, de que a associação estaria incentivando laboratórios e 

médicos a criarem estratégias para convencer a população a não trocar 

receitas por outros similares, Mello disse que isso não é verdade. O 

presidente da associação não quis revelar quanto está gastando na 

campanha publicitária de "alerta" contra os falsos genéricos. "Não é 

pouco, mas nós não estávamos sendo ouvidos", disse.32  

Sobre as reações contrárias aos genéricos por parte da indústria  Jairo Yamamoto na 

entrevista para este trabalho declara: 

“Eu acho natural. Talvez em torno do regulatório anterior que não tinha as 

garantias da questão da qualidade. Enquanto não houve isso, teve 

resistência. Temia-se algo similar ao de 93 com o famoso Decreto 793. 

Era-se contra uma situação em que não se garantia a questão da 

qualidade. Depois que foi atendido isso, não vejo nenhuma resistência. 

Tanto é verdade que muitas empresa multinacionais no mercado brasileiro 

têm genéricos, como a Novartis, Abbott, Merck. 

O que a indústria não concordava era com a implantação do mercado de 

genéricos sem observar as regras de intercambialidade e sem as 

exigências. A maneira como o Governo, na legislação nova, tendeu a 

analisar os registros, acho que não tem ninguém contra. É contra o 

pseudo-genérico, aquele que se diz genérico e não é, foi exatamente contra 

isso que a indústria brigou muito, contra a intercambialidade sem o pré-

requisito da garantia da qualidade.” 
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A celeuma com o falso genérico foi criada, em parte, devido à demora para a 

concessão dos registros de genéricos.  Houve um intervalo de quase seis meses entre 

a publicação da Resolução 3914 e a concessão dos primeiros registros (Resolução 74 

de 02 fevereiro de 2000). Assim como a ANVISA, a indústria  e os laboratórios da 

REBLAS( )15  também tiveram que aprender sobre os genéricos. Segundo Jairo 

Yamamoto, Presidente da Pró-Genérico:  

“Um estudo de bioequivalência leva um período semelhante a esse (6 

meses). O segundo aspecto é que antes de você startar a bioequivalência 

você tem que fazer a equivalência farmacêutica, isto leva um tempo 

também, e mais que isso, o Brasil não tinha a tradição de fazer isso, então 

eu acho que é natural, seis meses até que é pouco”. 

Um ponto importante para a implantação dos genéricos foi a divulgação. Os 

membros do Governo se esforçaram para manter os genéricos na mídia. O Ministro 

José Serra empenhou-se pessoalmente para a divulgação e aceitação do genérico. Um 

exemplo disso é o artigo abaixo publicado em 28 de novembro de 2000: 

“Na sua cruzada pela divulgação e pelo uso de genéricos no País, o 

ministro José Serra afirmou ontem, em Ribeirão Preto, que enviará uma 

carta pessoal a todos os médicos brasileiros. "Falta informação e os 

próprios médicos querem ter certeza da qualidade dos genéricos", 

explicou, acreditando que essa medida facilitará as indicações desses 

remédios mais baratos em receitas.”37

Dr. Vecina confirma que houve muito trabalho para a divulgação dos genéricos: 

“Como as campanhas de televisão são muito caras (que conseguem atingir 

um grande público), nós fizemos de tudo, ir a congresso médico, ir a 

associação de consumidor. Foi uma batalha na qual nós estávamos 

desprovidos de uma quantidade de dinheiro que pudesse fazer frente a 

ABIFARMA. Ninguém consegue ganhar dinheiro para gastar 7 milhões em 

uma semana na mídia, nós fizemos de tudo, todas as repetições possíveis na 

mídia gratuita nós fizemos, fomos conversar com todos os veículos, pedir 

                                                 
( ) 15 Rede Brasileira de Laboratórios de Análise em Saúde que são credenciados pela ANVISA para 
analisar medicamentos e emitir laudos analíticos oficiais.. 
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para os veículos fazerem um merchandising de genéricos. O que deu para 

fazer, a gente fez.” 

A imprensa cobrou insistentemente a presença dos genéricos nas farmácia, são 

inúmeras reportagens sobre o tema.  As matérias transcritas a seguir ilustram esse 

fato: 

A publicação da regulamentação da lei dos remédios genéricos, marcada 

para o próximo dia 10 de agosto, na prática não colocará tais produtos nas 

prateleiras das farmácias. Haverá comemoração, sem dúvida, mas, por 

problemas operacionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVS), órgão fiscalizador do Ministério da Saúde, o consumidor 

brasileiro só poderá encontrar esses medicamentos "no ano que vem". 

Enquanto isso, as farmácias já receberam as novas tabelas reajustando os 

preços dos medicamentos mais vendidos em até 19% (....) Mas a ANVS 

afirma não ter capacidade técnica para avaliar todas as substâncias ativas 

no momento. Como cada genérico só entra no mercado após os testes, é 

preciso esperar a decisão da agência sobre qual será o produto de 

referência (....) O atraso em oferecer remédios mais baratos ao consumidor 

permanece à espera de melhores explicações.28  (7 de agosto de 1999)  

 

Donos de farmácias também já perceberam a força do consumidor. "Quem 

não tem genérico fica para trás, porque perde cliente", afirma Macedo. "Os 

genéricos são um caminho sem volta", completa Ruy Saccomani, 

farmacêutico e dono de lojas da Rede Aquitem, na periferia da cidade.54 

(28 de janeiro de 2001) 

Sobre a questão da força da imprensa Andrei Koener coloca: 

“O sistema político passou a funcionar segundo o tempo da mídia, e a atuar de forma 

reativa às suas demandas. Para o Governo, com a aceleração do tempo político, a sua 

pauta passa a ser determinada pelo jornal das oito.”45  



       48 

Referindo-se a continuidade da política de genéricos, Jairo Yamamoto e o Dr. Vecina 

declaram respectivamente: 

“Os genéricos foram uma política do Governo anterior, mas acho que deve 

ser uma política do Estado, é algo que deva ser estimulado. É importante 

sob vários aspectos, como regulador do preço. Hoje, ele representa 6 a 7% 

do mercado global, o que significa aproximadamente que 7 a 8 milhões de 

pessoas estão tendo acesso a medicamento. Nós estamos caminhando na 

tendência do mundo, o mundo onde tem patente e têm genérico. Estamos 

indo na trilha dos países que já passaram por um estágio que estamos.” 

 

“Espero que os genéricos venham a representar uma política de Estado. 

Mas isto é um teste deles agora, vamos ver o que o novo Governo vai dizer. 

Se olhar para os compromissos eleitorais, não tenho dúvida de que é uma 

política de Estado e vai ser mantida. Da forma como a política de 

medicamentos foi desenhada, a política nacional de medicamentos tal qual 

está na 3916 é uma política de Estado, nem de Estado mas de uma Nação, 

devido à forma como ela foi desenhada, a maneira democrática, ampla 

com que ela foi construída e discutida.” 

 

4.2.  A exigência da afixação da lista de genéricos nas farmácias, 

obrigatoriedade da apresentação do balanço mensal de vendas e registro 

especial. 

Logo que foram concedidos os registros dos primeiros medicamentos genéricos, a 

ANVISA divulgou este fato para a imprensa mas não levou em consideração que 

entre o registro e a comercialização existe um hiato de tempo. A população em geral 

achou que seguidamente ao anúncio dos registros já seriam encontrados os 

medicamentos genéricos nas farmácias.  

O início da comercialização dos primeiros genéricos foi amplamente alardeado como 

uma opção mais econômica para comprar medicamentos. A população 

imediatamente foi à procura de genéricos nas farmácias mas não os encontrava. A 



       49 

imprensa divulgava notícias sobre a falta de genéricos e devido a uma falta de 

informações precisas sobre quantos e quais medicamentos de fato existiam no 

mercado havia bastante confusão. 

Os motivos para a falta de genéricos foram os mais diversos, começavam com uma 

quantidade inexpressiva de medicamentos registrados e passavam por problemas de 

adequação da produção com a demanda que foi superior à estimada pelas indústrias. 

Em entrevista publicada no Jornal O Estado de São Paulo em 15 de abril de 2000, 

Jairo Yamamoto esclareceu na época um dos motivos da falta de genéricos: 

Entre os sete laboratórios autorizados a fabricar remédios genéricos, há 

um consenso de que nem todos os medicamentos estão à venda, por causa 

do processo operacional, que vai desde a produção até a distribuição. 

Jairo Yamamoto, diretor comercial do Laboratório Medley, explica que 

anteontem foi aprovada a comercialização do Captopril, anti-hipertensivo, 

que deve chegar às farmácias no fim de abril com 250 mil unidades.21

As farmácias alegavam que os fabricantes não tinham genéricos para entregar e o 

consumidor sofria com a falta do produto. O fato é que nem as farmácias nem os 

fabricantes estavam preparados para atender à demanda inicial por genéricos. A 

matéria publicada no Jornal O Estado de São Paulo em 15 de abril de 2000 retrata 

essa dificuldade: 

...Abrafarma - Para Francisco Deusmar de Queirós, presidente da 

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), é 

normal que os genéricos não cheguem às farmácias imediatamente após 

serem aprovados. A razão é simples: é necessário um tempo para que 

sejam produzidos. "Até julho, os genéricos já aprovados estarão com a 

produção normalizada, podendo ser encontrados com facilidade nas 

drogarias", afirma.  

Segundo o gerente de marketing da Rede Droga Raia, André Gonçalves, os 

problemas de abastecimento de genéricos ocorrem em razão da grande 

demanda. "Desde que entrou o primeiro genérico no mercado, já vendemos 

20 mil unidades", afirma. Ele acredita que a produção desses 

medicamentos ainda está numa fase de ajuste e, por isso, não consegue 



       50 

suprir as necessidades do consumidor. Apesar disso, a Droga Raia é a 

farmácia que oferece a maior variedade de genéricos. Numa unidade da 

zona norte de São Paulo, havia dez tipos de medicamentos. "Temos muito 

interesse em vender os genéricos", garante Gonçalves.  

Em comunicado à imprensa, a Rede Drogasil também culpa os fabricantes 

pela falta dos genéricos nas farmácias. Na loja visitada pela reportagem do 

Estado, só foram encontrados dois genéricos, a ranitidina e a cefalexina. ... 

Segundo o gerente de marketing da Rede Droga Raia, André Gonçalves, os 

problemas de abastecimento de genéricos ocorrem em razão da grande 

demanda.21

As farmácias, por outro lado, também eram acusadas de boicotarem os genéricos. 

Até mesmo em declarações do ministro José Serra, ficou patente a desconfiança com 

relação às farmácias:  

O ministro da Saúde, José Serra, ameaçou ontem vetar o funcionamento de 

farmácias que não venderem os medicamentos genéricos. O ministro disse 

que pediu uma apuração para verificar se há descaso das redes de 

farmácia em relação ao genérico. "Não tenho certeza de nada, tenho a 

impressão, mas até o fim do ano vamos ter o mercado farmacêutico 

inundado de produtos genéricos, todos de alta qualidade e bem mais 

baratos", disse. “Não haverá fechamento de farmácias, mas se no futuro os 

genéricos não forem vendidos, a Vigilância Sanitária vai fazer uma 

portaria que só autorizará o funcionamento das farmácias se elas 

venderem genéricos", disse Serra, referindo-se às falhas no estoque de 

genéricos ocorridas no ano passado.65  (15 de abril de 2000) 

A falta de genéricos era amplamente divulgada pela imprensa escrita, televisão e 

rádio. A profusão de informações causava confusão no consumidor que não sabia o 

que era genérico, de quais medicamentos já existiam genéricos e não entendia porque 

não havia genéricos nas farmácias. A matéria publicada no jornal O Estado de São 

Paulo em 17 de julho de 2000 demonstra a situação: 

Passados mais de seis meses da liberação dos genéricos, os consumidores 

reclamam de que ainda não conseguem encontrá-los nas farmácias. Essa 
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constatação deu origem a todo tipo de teoria conspiratória. Há quem diga 

que as farmácias não têm lucro com genéricos e, por isso, boicotam o 

produto. Que as distribuidoras estão mancomunadas com multinacionais 

para impedir sua venda. E, até mesmo, que os médicos são pressionados 

pelos laboratórios estrangeiros para não receitá-los. Mas uma análise um 

pouco mais cuidadosa mostra que tanto empresas quanto consumidores 

padecem pela falta de informação. A confusão beira o absurdo.22  

O Governo não podia esperar até que ocorresse a auto-regulação do mercado e nem 

ficar à mercê dos interesses contra os genéricos, por isso, tomou iniciativas para 

reagir a cada novo problema que surgia. Caso a medida adotada não surtisse o efeito 

desejado, rapidamente publicava-se outra resolução. De tal forma o cerco foi se 

fechando que não havia como escapar do controle imposto para a cadeia de 

genéricos. 

A primeira medida foi a publicação da Resolução 45, de quinze de maio de 2000, que 

tornou obrigatória a afixação da relação de medicamentos genéricos registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas farmácias e drogarias “em local de 

fácil acesso e visibilidade” 3. Posteriormente, a Resolução 45 foi revogada pela 

Resolução 99, de 22 de novembro de 2000, que modificou o texto da 45, deu prazo 

até o dia 15 do mês subseqüente para a listagem ser atualizada pela ANVISA, mas 

não alterou a exigência.6  

O Governo esperou até que se alcançasse uma quantidade significativa de genéricos 

registrados, cerca de 200 apresentações, para exigir a afixação da lista de 

medicamentos registrados nas farmácias. 

Sobre este assunto o Dr. Vecina declarou:  

“Naquele momento era uma tentativa de aumentar a venda de genérico, 

afixar a lista de genérico na farmácia era uma tentativa de levar 

conhecimento ao público. O que deu para fazer a gente fez, isso foi uma 

das coisas.” 
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O intuito dessa resolução foi fornecer à população uma fonte de informação segura 

para quais medicamentos já existiam genéricos e munir o consumidor com o 

instrumento para cobrar da farmácia o genérico. 

Isso inclusive consta do cabeçalho da resolução 45:  

“(....) Considerando a urgência de manter a população informada sobre os 

registros dos medicamentos genéricos,(....)” que posteriormente foi 

alterado na resolução 99 para: “(....) considerando a necessidade de 

manter a população informada sobre os registros dos medicamentos 

genéricos;(....)” 3,6  

Esse instrumento, juntamente com a divulgação dos genéricos pela mídia, fez com 

que as farmácias sofressem pressão do público para se abastecerem com os 

genéricos. 

Como os problemas de falta de genéricos continuavam, a ANVISA percebeu que 

apenas a colocação da lista de genéricos registrados não era suficiente para 

normalizar a distribuição. Havia a necessidade de se ter o controle de tudo o que era 

produzido, importado e onde era comercializado para que se pudesse conhecer onde 

estavam as falhas e intervir, se fosse necessário. 

Dois meses e meio após a publicação da resolução 45, que tornava obrigatória a 

afixação da relação de genéricos registrados, foi tomada a segunda medida: a 

publicação da resolução 78, em 21 de agosto de 2000, que obrigava as empresas 

importadoras e produtoras de genéricos a entregarem o balanço mensal das vendas.4

Nesse balanço era obrigatória a descrição da quantidade produzida, capacidade 

instalada, total de lotes fabricados, quantidade de produto vendido, lote, local para 

onde foi vendido, além de dados sobre o tamanho e participação do mercado. 

Na entrevista, o Diretor Presidente da ANVISA admite que realmente o propósito 

dessa medida era fornecer à ANVISA mecanismos de controle:  

“Tinha aquela reclamação que não tinha genérico em lugar nenhum, o 

Governo fala que tem genérico e não tem. Então, como é que a gente 
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consegue colher dados? Obrigando as empresas a enviar suas 

movimentações. Precisávamos saber para onde estava indo, para poder ter 

respostas dentro do tiroteio que estava.” 

A ANVISA começou a receber os balanços a partir de 10 de setembro de 2000 e a 

resolução solicitou, em caráter excepcional, que as empresas enviassem também os 

balanços retroativos dos meses de junho e julho de 2000. 

Com o recebimento desses dados, o Governo percebeu que não se conseguiria 

aumentar a capacidade produtiva com a velocidade necessária para suprir a demanda 

do mercado pois, conforme comentado na introdução, o aumento da produção não é 

um processo rápido. 

Diante deste fato e da necessidade premente de se ter mais genéricos disponíveis, o 

Governo tomou uma decisão controversa, pois criou a figura do registro especial de 

medicamento genérico.  

Em vinte e oito de novembro de 2000, foi publicado o decreto 3675, que permitia o 

registro por um ano, por meio de um registro simplificado e com trâmite acelerado 

dentro da ANVISA, de medicamentos que já fossem registrados no Canadá, Europa e 

Estados Unidos. 

A intenção do decreto ficava bastante clara na própria redação, pois no artigo 

primeiro do citado decreto dizia: “Durante o prazo de um ano, a contar da vigência 

deste Decreto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá conceder registro 

especial a medicamentos genéricos, com o fim de estimular sua adoção e uso no 

País.” 

O ministro da Saúde, José Serra, fez declarações a respeito da publicação do Decreto, 

esclarecendo os motivos da criação do registro especial de genéricos: 

“O ministro da Saúde, José Serra, disse ontem no Senado ter criado procedimento 

especial para as indústrias a fim de facilitar a importação de genéricos. Mas, 

conforme destacou, as medidas também permitirão o crescimento do parque 

industrial interno, já que as indústrias têm prazo para começar a produzir no 

Brasil.”68
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Naquele momento era muito importante aumentar a oferta dos genéricos para que 

não se perdesse a credibilidade da população nesses medicamentos. Na entrevista, 

Dr. Gonzalo comentou sobre o registro especial de medicamentos genéricos: 

“Naquele momento, foi um mal necessário. Foi uma tentativa de aumentar o número 

de genéricos no mercado de maneira mais rápida e tivemos que correr riscos.” 

Sobre a qualidade de análise que esses processos sofreram na ANVISA, Dr. Vecina 

justificou: 

“Todos os processos foram analisados. Deve-se apresentar o registro no 

país de origem e o país de origem tem que ser daqueles que nós aceitamos. 

Como ele fez sua bioequivalência contra um referência externo ele tem que 

apresentar uma equivalência farmacêutica da qual faz parte o teste de 

dissolução com o referência brasileiro. Se os testes de dissolução forem 

diferentes, o registro não será aceito, muitos não foram aceitos. E deve-se 

protocolar no prazo de 6 meses para eu saber o que ele vai me apresentar. 

Tem muitos genéricos que são aprovados na Alemanha, EUA, há mais de 5, 

6 anos, e os estudos de bioequivalência foram feitos em condições 

diferentes das que hoje são exigidas. Então, muitos estudos tiveram que ser 

atualizados na transformação do registro de especial para normal, e isto 

está acontecendo, já aconteceu inclusive com 1 ou 2 casos do registro do 

produto não ter a conversão aceita. Por que desse registro especial? 

Porque nenhum país do mundo tentou fazer o que nós tentamos fazer e 

conseguimos fazer em um tempo recorde. O México que tem uma Lei de 

genéricos, tem 2% de genéricos e nem tem as características do nosso país. 

Os outros países europeus. Canadá, Japão, tiveram uma evolução lenta e 

alguns não saíram do papel até hoje, como é o caso da Espanha. A 

observação de outros países não nos levaria realmente a encontrar nada 

semelhante.” 

As indústrias nacionais protestaram muito sobre esse decreto pois ele dava um 

tratamento diferenciado para produtos importados, já que num primeiro momento 

eles não precisariam fazer o teste de bioequivalência. As empresas poderiam testar o 



       55 

mercado e se fosse atraente investiriam na execução de um teste de bioequivalência. 

Na entrevista, Jairo Yamamoto comentou:  

“O registro especial foi criado como medida para acelerar o processo de 

produto importado. Nós, em particular, achamos isso um absurdo. Existe 

um procedimento regulamentar aonde os nacionais locais têm que seguir e 

tem um procedimento diferenciado para importados, inclusive mais 

facilitado. Não dá para entender!” 

Sobre os genéricos importados, Jairo Yamamoto acrescenta ainda: 

“(....) Eu faço algumas ressalvas, eu acho que nós não criamos mecanismos 

de proteção à indústria nacional, na medida que permitimos a entrada de 

genéricos de outros países no Brasil sem algumas exigências de 

reciprocidade que existem em alguns países. Por exemplo, se você quiser 

entrar no mercado europeu, você tem que fazer primeiro um estudo de 

equivalência com o referência local. No Brasil, você não tem isso, que é um 

mecanismo de proteção das referências locais. Em alguns países exige-se 

não apenas equivalência com o local mas também bioequivalência local, é 

o caso do México. Outro aspecto hoje, é que você pode importar genérico 

de qualquer lugar do mundo com alíquota zero. Eu acho que isto não faz 

muito sentido.” 

 

Este decreto, além de fonte de muitas críticas, apresentava um sério problema técnico 

pois, em sua primeira versão, não exigia nenhum tipo de teste comprobatório de 

equivalência farmacêutica, mesmo que o produto possuísse o estudo de 

bioequivalência contra um medicamento de empresa diferente da detentora do 

produto de referência nacional. Rapidamente a ANVISA publicou o Decreto 3718 de 

04 de janeiro de 2001 que corrigia esta distorção. 

Caso o medicamento de referência utilizado nos ensaios não seja da mesma 

empresa do medicamento de referência nacional, ou de empresa licenciada 

desta, a empresa interessada no registro deverá apresentar, além do 

certificado de equivalência farmacêutica, o estudo comparativo dos perfis 
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de dissolução, empregando os fatores f1 e f2 entre o medicamento genérico 

e a referência nacional, e os ensaios de correlação in vitro/in vivo, quando 

couber, ou justificativa de sua realização. 

 

Mas, apesar dessa facilidade para registrar produtos importados, a medida não surtiu 

o efeito esperado. As empresas importadoras continuaram protocolando pedidos por 

meio do registro normal. Uma explicação bastante plausível para este fato é a 

seguinte: se entrassem pelo sistema especial teriam obrigatoriamente que apresentar, 

além da equivalência farmacêutica e o perfil de dissolução, um novo estudo de 

bioequivalência( )16  contra o produto de referência nacional ao término de um ano e 

este é um teste bastante dispendioso. Enquanto que se protocolassem pelo regime 

normal, seria necessário apenas fazer a equivalência farmacêutica e o perfil de 

dissolução comparativa (desde que o estudo de bioequivalência tivesse sido feito 

contra o produto de referência internacional e este fosse da mesma empresa que o 

referência nacional e os resultados entre o perfil de dissolução dos produtos de 

referência nacional e internacional fossem compatíveis). Houve apenas um registro 

por meio do trâmite especial. 

Em 12 de junho de 2001 a ANVISA publicou o decreto 384114 que, além de 

aumentar o prazo para o início da comercialização de 45 dias para 45 dias úteis, 

permitia que o estudo de bioequivalência de produtos importados tivesse o mesmo 

tratamento daqueles que entrassem por meio do regime normal. Com isso, não seria 

mais necessário repetir obrigatoriamente o teste contra o produto de referência 

nacional:  

Art. 4º O registro especial de medicamentos genéricos fabricados fora do 

País será convertido em registro mediante a apresentação de estudos de 

bioequivalência, realizados de acordo com a regulamentação aprovada 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, atendidas as 

                                                 
( ) 16 Um teste de bioequivalência custa no Brasil entre R$ 70.0000,00 e R$ 150.000,00 dependendo do 
fármaco e do laboratório escolhido para a realização do estudo, enquanto que um estudo de 
equivalência farmacêutica com a dissolução comparativa custa em torno de R$ 5.000,00 a R$ 
7.000,00 (Base de preços de 2002). 
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disposições técnicas expedidas pela Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e de acordo com o disposto no art. 2º da 

Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. (NR) 

A partir dessa modificação, começaram a proliferar os registros especiais. Foram 

publicados 96 registros divididos em 72 fármacos. Dos 48 produtos que deveriam ter 

feito a conversão de registro especial para normal até 28/02/2003, 34 foram 

publicados e 14 não foram convertidos.( )17

Em 11 de outubro de 2001 foi publicado o decreto 396015 que estendia o prazo para 

concessão de registro especial até 28 de novembro de 2002. 

A última publicação relacionada ao Decreto 3675 foi o Decreto 4204 em 24 de abril 

de 200216 que restringiu a concessão de registro especial apenas para genéricos 

inéditos:  

"Art. 1º. Até 28 de novembro de 2002, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

poderá conceder registro especial a medicamentos genéricos inéditos quanto ao 

fármaco, forma farmacêutica e concentração, com o fim de estimular a adoção e o 

uso de novos medicamentos genéricos no País.” 

 

 

4.3. A proibição de similares sem marca e a Introdução do símbolo dos 

Genéricos nas embalagens. 

Pelas peculiaridades do mercado farmacêutico brasileiro demonstrado na introdução, 

não é difícil entender a resistência das farmácias para vender os genéricos pois eles 

diminuíram o seu ganho: em comparação com o medicamento de referência os 

genéricos têm um valor unitário mais baixo. Portanto, embora o valor percentual do 

lucro continue o mesmo, o valor absoluto é menor.( ) 18

                                                 
( ) 17 Fonte Diário Oficial da União. 
( ) 18 Por exemplo, em setembro de 2002, o medicamento Antak 150 mg com 20 comprimidos tem o 

preço máximo ao consumidor em R$ 25,14 e o preço fábrica em R$ 18,19 o que significa um lucro de 
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Um artigo publicado no Jornal O Estado de São Paulo em 16 de dezembro de 2001 

comenta sobre essa conjuntura: 

“Os genéricos também não têm chegado à população mais carente porque não 

chegam às farmácias da periferia, dizem os fabricantes. Para o dono da drogaria, não 

existe grande atrativo em vender genéricos. Afinal, tira seu lucro de uma 

porcentagem sobre as vendas. Se o medicamento tem preço menor, seu lucro, em 

conseqüência, também é menor.”44

Esse mesmo artigo fornece a seguinte explicação para que as grandes redes de 

farmácias e drogarias tenham aderido aos genéricos: 

(....) A mesma teoria poderia ser aplicada às grandes redes, mas há uma 

diferença pois apesar de faturarem menos com os genéricos, atraem 

compradores que acabam levando produtos de higiene ou beleza, com os 

quais recompõem suas margens de lucro. Funciona como os 

hipermercados, que vendem pãozinho a preço de custo, mas lucram no 

papel higiênico ou na salsicha. As pequenas farmácias, porém, não têm 

capital de giro suficiente para investir em produtos paralelos, de acordo 

com Paulo Muradian, diretor de genéricos da multinacional Norvartis no 

Brasil, "Estamos tentando encontrar formas de tornar o genérico atrativo 

para as pequenas farmácias", diz. "Com atratividade econômica, vamos ver 

se dá resultado. O que não conseguimos fazer é mudar a situação 

financeira das pessoas. 44

A resistência das farmácias em vender os medicamentos genéricos foi tão séria que 

José Serra chegou a fazer a declaração abaixo publicada em 17 de abril de 2000: 

O ministro da Saúde, José Serra, pretende "enquadrar" as farmácias, 

forçando-as a vender os medicamentos genéricos. Há suspeitas de que 

estejam boicotando os remédios dessa classe. É verossímil. Como as lojas 

                                                                                                                                           
R$ 6,95; o genérico Cloridrato de Ranitidina na mesma apresentação tem o preço máximo ao 

consumidor em R$ 11,26 e o preço fábrica em R$ 8,14 (média de preço dos cinco genéricos dessa 

apresentação que se encontram comercializados com alíquota de 18% de ICMS) o que perfaz um 

lucro líquido de R$ 3,12. Ou seja, a farmácia ganha R$ 3,83 a menos por caixa do genérico vendida.63
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são remuneradas por uma porcentagem do preço da droga, interessa-lhes 

vender os produtos de marca, que são mais caros. Não resta dúvida de que 

as farmácias precisam ser disciplinadas, mas em um processo bem mais 

geral do que a venda de genéricos. 29

Toda a problemática das farmácias no Brasil explicada no item 1.3.4 onde os 

balconistas praticam abertamente a “empurroterapia” foi agravada após a Lei dos 

Genéricos, pois ela prevê a substituição do medicamento de marca pelo genérico. 

Foi divulgado que o farmacêutico poderia substituir o medicamento de marca pelo 

genérico, com isso criou-se uma situação bastante propícia para efetivar trocas nos 

balcões das farmácias. O fenômeno da substituição do medicamento de referência 

por similares foi tão marcante que trouxe prejuízo à industria farmacêutica, conforme 

mostra o texto abaixo retirado do Jornal O Estado de São Paulo de 16 de dezembro 

de 2001. 

(....) Estudo da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica 

(Abifarma) mostrou que a venda dos dez genéricos mais procurados no 

Brasil, em 2000, gerou faturamento de US$ 25 milhões. Porém, no mesmo 

período, os produtos correspondentes a estes genéricos, de uso contínuo, 

de marca, registraram prejuízo, segundo a Abifarma, de US$ 58 milhões. O 

mesmo estudo responsabiliza os similares sem nome de fantasia por essa 

perda e não apenas os genéricos. Em outras palavras: haveria uma guerra 

comercial entre laboratórios, prejudicando o consumidor (que continua 

pagando preço alto por medicamento sem marca) e atrasando o aumento 

da oferta de genéricos, o melhor meio de reduzir os custos dos remédios de 

uso contínuo.60

O consumidor, desta forma, era penalizado duas vezes, uma por adquirir como 

genérico um medicamento similar e outra por pagar mais caro. 

Embora a Lei 9787, que criou os genéricos, afirmasse que os medicamentos similares 

deveriam sempre ser identificados por nome comercial ou marca (artigo 3º. 

Definição XX) e o artigo 6º concedesse o prazo de 6 meses para os similares com 

marca e sem marca adaptarem-se e procederem às alterações necessárias, foi preciso 
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publicar uma regulamentação específica para esse fim, porque para cumprir a Lei e 

continuar vendendo pelo nome do princípio ativo, muitas empresas adotaram apenas 

o nome da empresa junto ao nome do princípio ativo como marca comercial. 

No dia 24 de outubro de 2000, foi publicada a Resolução 92 e em seu artigo 4º 

determinava-se o prazo de 6 meses para encerrar a fabricação dos similares sem 

marca,  prazo que encerrou em 23 de abril de 2001: 

Art. 4º As empresas que atualmente produzem ou comercializam 

medicamentos similares com ou sem marca ou nome comercial, ou ainda 

aqueles que adotaram o nome da empresa anterior ao nome da substância 

ativa, terão o prazo de 6 (seis) meses, a partir da data da publicação desta 

resolução, para as alterações necessárias ao cumprimento da Lei nº 9.787, 

de 1999 e do Decreto nº 3.181, de 1999 5  

Complementarmente, em 16 de março de 2001 foi publicada a Resolução 36 que 

proibia a comercialização de medicamentos registrados com denominação genérica e 

deu prazo de 180 dias para o cumprimento. Prazo que se encerrou em 15 de 

Setembro de 2001. 8  

Foram publicadas matérias bastante esclarecedoras a este respeito nos jornais. Entre 

elas destaca-se a seguinte, do Jornal O Estado de São Paulo de 16 de dezembro de 

2001: 

A Resolução 92 do Ministério da Saúde determinou que a partir de 23 de 

abril os medicamentos "similares sem nome de fantasia" não sejam mais 

comercializados no mercado brasileiro. A medida beneficiará diretamente 

o consumidor. O rótulo desse tipo de remédio - similar sem nome de 

fantasia - exibe apenas o nome do princípio ativo, o sal que compõe o 

remédio. O problema é que, não sendo vendido como genérico, ele acaba 

tendo preço igual ou pouco diferente do remédio de marca. A manobra 

facilitava a desobediência da Lei 9787, que exige a exibição do nome do 

princípio ativo e, junto a este, a indicação de que se trata de medicamento 

genérico. Desavisado, o consumidor compra um produto genérico e paga o 

preço de um de marca. Atualmente existem no mercado quatro tipos de 
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medicamentos: o de marca (que obedece aos registros competentes como 

produto de referência para terapias determinadas); o similar, com nome de 

fantasia (que oferece o mesmo princípio ativo do remédio de referência, 

com outra marca); o "similar" sem nome; e o genérico. Essa divisão 

provoca confusão e prejudica o lançamento de novos medicamentos 

genéricos. (....). 60

Em paralelo com o fim da comercialização do similar sem marca, a ANVISA 

preparava o lançamento de um logotipo para os genéricos pois se percebeu a 

necessidade de criar uma identidade visual diferenciada para os medicamentos 

genéricos a fim de facilitar a identificação pelo consumidor e diminuir a confusão 

sobre qual medicamento era genérico e qual era similar. Na entrevista, o Dr. Vecina 

esclareceu sobre a criação da identidade visual para os genéricos: 

“Foi para que o consumidor identificasse o genérico na prateleira, que soubesse o 

que estava comprando, não fosse enganado pelo vendedor. A identificação visual 

ajuda o consumidor. Como nós não temos assistência farmacêutica, o motor desta 

transformação no mercado brasileiro foi o comprador de remédio.” 

Houve uma ativa participação da indústria na criação de uma identidade para os 

genéricos, segundo declarou Jairo Yamamoto na entrevista: 

“A indústria dos genéricos entendeu que, se não criasse um identificador, o 

consumidor poderia se confundir. A idéia da indústria foi no sentido de 

colaborar com o Governo. Tanto é que, depois, houve a campanha de 

esclarecimento do Governo focando exatamente o identificador do G. 

Antes da Lei dos genéricos, nós tínhamos no mercado chamados similares 

genéricos, ou seja, produtos com a denominação de genéricos mas não 

eram genéricos. Então a introdução do sinalizador do G aconteceu 

simultaneamente à outra medida. Todos os produtos que usavam a 

denominação genérica que não eram genéricos foram obrigados a colocar 

marca e de todos os genéricos criou-se o identificador para facilitar a 

identificação por parte do consumidor para que ele não fosse enganado no 

sentido de comprar alguma coisa que não fosse identificada como 

genérico.” 



       62 

Em cinco de abril de 2001, foi publicada a Resolução 47 tornando obrigatória a 

inclusão do logotipo dos genéricos nas embalagens externas, segundo o texto da 

própria resolução: “(....) considerando a necessidade de diferenciação das rotulagens 

entre os medicamentos genéricos e os demais medicamentos (....)”. 9

As resoluções tiveram a entrada em vigor na mesma época. O fim da 

comercialização dos similares sem marca se deu em 15 de setembro de 2001 e o 

logotipo do genérico entrou em vigor em 05 de outubro de 2001. 

A ANVISA fez um esforço na divulgação tanto do término dos similares sem marca 

quanto da introdução do logotipo dos genérico. Neste sentido, Vera Valente, Gerente 

Geral de Medicamentos Genéricos da ANVISA, foi várias vezes a público para 

esclarecer sobre os genéricos, fazendo declarações como a que segue publicada em 

14 de setembro de 2001: 

A partir de amanhã, as farmácias estão proibidas de vender similar que 

tenha na embalagem só o nome do princípio ativo (principal substância de 

um remédio). Todos os similares à venda serão obrigados a ter nomes 

fantasia. A medida, adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), quer evitar que o consumidor confunda similar com genérico.... A 

mudança dos similares foi motivada pela prática da 'empurroterapia' - o 

balconista da farmácia empurra o similar para o cliente, como se fosse um 

genérico. "Queremos reduzir isso", diz Vera. Para facilitar a identificação 

do genérico pelo consumidor, a partir de 5 de outubro, todos terão na 

embalagem uma tarja amarela com a letra G em azul. Os similares que 

estiverem fora da nova norma serão recolhidos a partir de amanhã. "As 

vigilâncias sanitárias do País foram orientadas para fiscalizar isso", 

afirma Vera. Segundo ela, não há motivo para que as farmácias tenham 

estoques grandes do similar sem nome fantasia. "Afinal, demos prazo de 

abril a setembro para que a venda desses similares com o nome genérico 

fosse proibida."55

Mas, segundo a própria ANVISA e o Conselho Regional de Medicina, apesar de 

todas as campanhas de esclarecimentos e da diferenciação das embalagens de 
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genérico esta situação ainda persiste. É o que demonstra o artigo retirado do jornal 

Estado de São Paulo em 29 de dezembro de 2002: 

E quando alguém diz ter tomado genérico que não fez efeito nenhum, o 

primeiro passo é verificar se era mesmo genérico. "O paciente ainda acaba 

comprando similar em vez de genérico", alerta Maria Luiza Machado, do 

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). 

A confusão persiste, apesar de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) ter criado mecanismos para diferenciar genéricos de similares 

(....) 

"Para vender o similar no lugar do genérico, há balconistas de farmácia 

que dizem até que a embalagem dos genéricos mudou e não tem mais o G", 

alerta Maria Cláudia Villaboim, gerente de Marketing de Genéricos da 

Biosintética.56

 

 

4.4 Efeitos dos três primeiros anos de vigência de medicamentos genéricos no 

Brasil 

Os jornais demonstram uma percepção positiva em relação aos resultados obtidos 

pelos genéricos: 

O crescimento contínuo das vendas de medicamentos genéricos, desde que 

entraram no mercado há cerca de um ano e meio, indica que eles podem se 

consolidar definitivamente em 2002 e abrir perspectivas de que se opere 

uma pequena revolução na área da saúde em prazo relativamente curto, 

capaz de baratear os preços dos remédios e facilitar o acesso a eles de 

contingentes cada vez maiores das populações de baixa renda. Se isso se 

confirmar, como tudo indica que ocorrerá, a política dos genéricos poderá 

ser considerada um dos grandes êxitos do governo Fernando Henrique na 

área social, embora seus frutos só devam aparecer plenamente no próximo 

governo. Os genéricos já representam cerca de 5% do mercado total de 

medicamentos do País. Embora essa seja um fatia ainda pequena, ela é 



       64 

bastante significativa quando se leva em conta a pouca familiaridade dos 

brasileiros com a novidade, ou seja, na medida em que os genéricos se 

tornarem mais conhecidos, crescerá a sua aceitação. Isso é atestado pela 

impressionante rapidez do crescimento das vendas - em torno de 15% ao 

mês. De acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), a venda de genéricos cresceu 249,42% de junho de 2000 a agosto 

de 2001, chegando a 7,06 milhões de unidades. (....)Apesar de todos esses 

problemas, o impressionante crescimento das vendas de genéricos indica 

que se trata de um bom negócio, o que é atestado tanto pela intenção dos 

grandes laboratórios de entrarem nesse mercado como pela disposição de 

empresas especializadas nesse tipo de produto de investirem no Brasil, 

como é o caso da israelense Teva. 64 (30 de dezembro de 2002) 

 

Dois anos depois de entrar oficialmente em vigor, a política brasileira de 

remédios genéricos é um sucesso: 500 medicamentos contendo somente o 

princípio ativo das drogas medicinais já estão registrados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Deles, 305 estão disponíveis nas 

farmácias e os restantes com vendas previstas para serem iniciadas em 

dois meses. E o mais importante: os preços dos medicamentos de marca, 

que no Brasil atingiam valores absurdos, estão caindo, forçados pela 

concorrência dos genéricos. 34 

Os genéricos cobrem 6% do mercado total de medicamentos no Brasil, uma 

porcentagem significativa se considerarmos que sua produção ainda se 

concentra num pequeno número de produtos. Esse número tende a crescer 

rapidamente, porém, uma vez que a política do governo foi incentivar o 

lançamento de genéricos para cobrir principalmente o tratamento das 

moléstias crônicas e das doenças mais comuns no País. 34(12 de dezembro 

de 2002) 
 

A entrada dos medicamentos genéricos no Brasil é um sucesso. Há um ano 

e meio no mercado, a venda desses remédios cresce exponencialmente, em 

torno de 15% ao mês. Respondem por cerca de 5% do mercado total, uma 
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fatia aparentemente pequena, mas significativa quando se considera a 

pouca familiaridade dos brasileiros com a novidade.44(16 de dezembro de 

2001) 

Desde a Resolução 74 de 02 fevereiro de 2000, o número de genéricos registrados e 

comercializados cresce semanalmente. Em dezembro de 2002 já totalizavam 783 

medicamentos registrados, 503 comercializados que se dividem em 250 fármacos 

registrados e 149 comercializados. 43  

Ocorreu ainda um rápido crescimento das vendas de genéricos, a Figura 2 mostra a 

evolução na participação das vendas. 

Figura 2: Evolução da participação da quantidade vendida de medicamentos 

genéricos no Total do Mercado. 
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Fonte: ANVISA 57

Segundo dados da IMS Health, entre dezembro de 2000 e novembro de 2002, houve 

uma rápida e grande evolução na participação dos genéricos no mercado brasileiro, 

um pequeno declínio das vendas dos medicamentos de referência e uma forte queda 

nas vendas de medicamentos similares. O Quadro 3 mostra esses dados:  

Quadro 3. Unidades e Porcentagem de tipos de medicamentos disponíveis no 

Mercado 
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 dezembro/00 dezembro/01 novembro/02 % Evolução 

(Dez/00 a Nov/02) 

Mercado de 
Referência 

1.241.917.637 

96,28% 

1.177.918.316 

94,08% 

1.173.476.539 

92,59% 

- 0,9% 

Mercado de 
Genéricos 

7.355.394 

0,57% 

39.170.902 

3,12% 

73.735.625 

5,81% 

104,5% 

Mercado 
genérico + 
referência 

1.249.273.031 

96,86% 

1.217.089.218 

97,20 

1.247.212.164 

98,41% 

2,2% 

Mercado 
similar 

40.501.160 

3,14% 

34.936.131 

2,79 

20.083.753 

1,58% 

- 19,0% 

Total do 
mercado 

1.289.774.191 

 

1.252.025.349 

 

1.276.295.917 

 

- 1,05% 

Fonte IMS Health (2002) 

As notícias nos jornais refletiram a mudança no comportamento do mercado de 

medicamentos: 

Os remédios de marca estão vendendo menos. É o que mostra uma 

pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Distrito 

Federal (CRF-DF) e Instituto Brasileiro de Defesa do Usuário de 

Medicamentos (Idum).  

Outros dados, extraídos de relatórios da própria indústria, são os 

acumulados entre maio de 1999 e maio de 2002. Metade dos 300 

medicamentos mais consumidos no País sofreu queda de até 34,8% nas 

vendas. "A concorrência com similares e genéricos é responsável pelo 

fenômeno", afirma o presidente do CRF-DF, Antônio Barbosa. 53(20 de 

outubro de 2000) 

 

Cálculos de algumas multinacionais indicam que onde o genérico já 

"pegou" os produtos delas vendem até 30% menos. Quem não quis perder 



       67 

mercado teve de rever seus custos, sua estratégia de marketing e adaptar-

se à concorrência. 34(12 de dezembro de 2002) 

Sobre os resultados dos três primeiros anos de genéricos no Brasil, o Dr. Vecina 

comenta: 

“Observando o que aconteceu nos países que contam, eu acho que a nossa 

velocidade está muito boa, ela seria maior se nós tivéssemos uma política 

de assistência farmacêutica e se incorporasse o genérico na assistência 

médica. Mas eu acho que está boa. Existe uma tentação de dizer que a 

velocidade foi alta, mas não, eu não acho que ela foi alta, ela foi dentro das 

possibilidades do que era possível fazer, o que não foi possível não foi 

feito. No geral, eu acho que foi muito bem sucedido e está nos orientando a 

expandir a legislação de genéricos para a área de similares, com o devido 

cuidado e nós estamos fazendo isso agora, essa experiência foi muito 

importante. O genérico despertou a discussão sobre assistência 

farmacêutica de uma maneira mais evidente no país, o que também é muito 

importante, despertou o médico e boa parte da categoria médica para 

coisas que eles não sabiam que existiam, porque eles não aprendem na 

faculdade, como por exemplo as questões relativas à farmacocinética.” 

 

Sobre este assunto, Jairo Yamamoto comenta: “Aqui no Brasil a velocidade de 

implantação foi muito alta, se comparado a outros países onde já foi implementado.” 

Apesar do sucesso do crescimento da venda dos genéricos, algumas matérias também 

indicam que não ocorreu um aumento do acesso a medicamentos: 

Apesar do bom desempenho, os genéricos têm causado certa frustração no 

meio empresarial. Antes de seu lançamento, a expectativa era de que eles 

pudessem ampliar o mercado, aumentando as vendas de medicamentos em 

geral.  

Esperava-se principalmente que os genéricos conseguissem atrair, com 

seus preços menores, consumidores que não costumavam comprar 

remédios. O que ocorreu até agora, no entanto, foi simplesmente uma 

substituição de um tipo de produto por outro. Quem já comprava o produto 
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de marca, economiza com o genérico. Quem não comprava, continuou fora 

do mercado.  

“No começo, o genérico foi tido como salvador da pátria”, afirma Omilton 

Visconde Júnior, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos 

Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). "Mas ele não 

resolveu o problema de acesso da população mais carente". É aí que reside 

o grande problema. Mesmo com preços 40% ou 50% menores do que os 

medicamentos originais, os genéricos continuam inalcançáveis para a 

grande maioria da população brasileira. A renda dessa população excluída 

é tão reduzida que quem não tinha R$ 20 para comprar um remédio, 

continua sem ter os R$ 12 ou R$ 10 necessários.44(16 de dezembro de 

2001) 

 

A avaliação desses resultados varia conforme ela seja feita pela indústria 

farmacêutica ou pelo governo. Segundo o presidente do Sindicato da 

Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, Omilton 

Visconde Júnior, "os genéricos ainda não resolveram o problema da 

população mais carente". É que, mesmo com preços até 50% menores do 

que os medicamentos originais, de marca, eles ainda continuam fora do 

alcance da maioria da população, por causa de sua baixa renda. Para 

Jairo Yamamoto, presidente do Laboratório Medley, "a redução nos preços 

ajuda a melhorar a renda dos que já adquiriam o produto de marca". Em 

outras palavras, quem comprava o remédio de marca passou a economizar 

com o genérico, mas a maior parte dos que não compravam continua fora 

do mercado.  

O gerente-geral da Área de Regulação e Monitoramento da Anvisa, Pedro 

Bernardo, discorda da análise da indústria e chama a atenção para 

aspectos importantes da questão, que a seu ver não foram devidamente 

considerados. Em primeiro lugar, o impacto causado pelos genéricos, cuja 

participação no mercado é pequena, apesar de crescer rapidamente, ainda 

é insuficiente para reverter a proporção de genéricos x grifes no cômputo 

geral. Além disso, como a informação é decisiva nesse mercado, quem se 
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beneficiou em primeiro lugar com a entrada dos novos produtos foram 

naturalmente as classes A e B. "Depois, os outros ficam sabendo e passam 

a comprar", afirma Bernardo. Trata-se, pois, de uma questão de tempo e 

paciência, mas também de informação. Neste último caso, o governo está 

longe de ter feito tudo o que podia. Faltam amplas campanhas de 

esclarecimento para as populações de baixa renda, pelos meios de 

comunicação de massa, destinadas a chamar sua atenção tanto para o 

preço muito mais baixo dos genéricos como para sua confiabilidade. O 

papel dos médicos neste particular também é da maior importância, como 

o próprio governo sabe desde o início. Se eles não forem convencidos a 

receitar genéricos sempre que possível, sua aceitação será excessivamente 

lenta e difícil, colocando em risco todo o programa governamental.64. (30 

de dezembro de 2002) 

 

Representantes de laboratórios e farmácias são unânimes em dizer que as 

vendas apenas migraram do remédio de marca para o genérico, ou seja, o 

mercado de medicamentos não cresceu. "Essa é a nossa grande 

frustração", diz o presidente da Associação Brasileira de Redes de 

Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sérgio Mena Barreto. "Os genéricos 

não trouxeram mais gente para o mercado." Não é difícil entender o 

motivo: quem não tinha R$ 40,00 para comprar o medicamento, também 

não tem R$ 20,00.54(28 de janeiro de 2001) 

O Dr. Vecina tem uma opinião diferente da indústria e algumas vezes contraditória 

pois declarou: 

“Eu acho que por várias razões, nós temos hoje dados que comprovam que 

houve um aumento de consumo de produtos campeões de venda, tem 

comparações de consumo de omeprazol, maleato de enalapril, amoxicilina, 

ranitidina, que eu me lembre, caiu o preço do referência, caiu o preço 

médio dos similares e o preço do genérico. A tese de que a demanda é 

inelástica porque você tem uma quantidade de pessoas que conseguem 

comprar, houve casos como o captopril, por exemplo, você teve um 
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aumento de vendas de 20% total. Houve, portanto, uma resposta à 

elasticidade dos preços, é óbvio que responde às necessidades e a uma 

política de assistência farmacêutica, mas ela representou uma mudança, 

sem dúvida nenhuma. Os dados nós colocaremos na Internet por esses dias. 

Eu não acho que o genérico tenha aumentado a venda de medicamentos a 

ponto de ter sucesso em relação ao acesso. O fato é que ele também não 

diminuiu, os números que nós temos demonstram que ele aumentou o 

acesso, 60% da população continua não tendo acesso a medicamentos.  

Se não fosse o genérico o mundo seria pior, eu não sei, o genérico nos 

permitiu fazer uma série de perguntas e obter uma série de respostas. O 

genérico nos permitiu aprender muito sobre regulação e assistência 

farmacêutica e isso fez com que nós estivéssemos hoje numa posição que eu 

considero muito melhor do que nós tivemos de assistência farmacêutica nos 

últimos trinta anos.” 

 

O representante da indústria de genéricos, como era esperado, discorda da opinião do 

Governo: “Do ponto de vista das pessoas que já tinham acesso, melhorou porque  fez 

com que elas economizassem parte do recurso que elas despendiam com 

medicamentos. Acesso está relacionado com venda, ampliar o acesso significa 

melhorar a venda, reduzir preço significa reduzir o dispêndio de quem já tem o 

acesso.” 

Sobre as alternativas para ampliação do acesso, o representante da indústria diz:  

“Poucos são os países nos quais as pessoas têm que pagar por 

medicamento, a questão da assistência à saúde nos diversos países inclui 

internação, cirurgia e também medicamento. Então, se a gente quiser 

melhorar o acesso, têm que pensar nesta questão, ou seja, tem que, de fato, 

tentar um processo de co-participação de forma que as pessoas paguem 

por medicamentos, mas não paguem 100%. 

O Brasil, se quiser melhorar a questão da saúde, vai ter que olhar por esse 

lado, existem sugestões da própria indústria no sentido de várias 
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alternativas. O Governo tem que pensar em reembolsar o medicamento 

genérico, esta é uma alternativa.” 

O Dr. Gonzalo demonstra que a questão da ampliação do acesso a medicamentos é 

extremamente complexa pois não há recursos disponíveis para tratar a todos: 

“Nós temos que tomar duas providências, uma providência é de cunho 

legal, a cada um, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as 

suas necessidades e de acordo com as possibilidades do Estado. Esta 

questão ética tem que ser enfrentada. 

Não há como tratar todos, com tudo, o tempo todo. Agora para tomar esta 

decisão, nós temos que tomá-la dentro do marco de uma política, para que 

o Judiciário se sinta respeitado. Então, isso é importante, a cada um, de 

acordo com as suas necessidades, dentro das possibilidades do Estado, que 

represente adequadamente a sociedade a qual ele deve servir, de tal 

maneira que não seja a Anvisa a ditar a política de assistência 

farmacêutica. Se nós pudéssemos ter uma assistência farmacêutica total 

hoje, fantástico. Só que de acordo com os números que você observa nos 

países que têm uma boa assistência farmacêutica, o gasto público em 

medicamentos situa-se em torno de 15% do total do gasto público e o gasto 

público total, em termos de percentagem do PIB, de países que têm um PIB 

melhor do que o nosso, situa-se em torno dos 10% do PIB, ou seja, uma 

quantidade de dinheiro que nós não vamos ter tão logo. Então, nós temos 

que eleger prioridades. E aí você tem que eleger prioridades com 

instrumental que nós já conhecemos, que é um instrumental 

epidemiológico, medindo magnitudes e transcendências, vulnerabilidades, 

impactibilidades, então as quatro armas que a epidemiologia nos permite 

utilizar para olhar para a sociedade e a sociedade tem que aceitar uma 

decisão que é política, mas que tem um cunho técnico. Claro que vão 

sobrar exceções, mas estas vão ter que ser excepcionalmente resolvidas. 

Agora, eu acho que apesar da grande vitória do marco e do traçador que 

foi o que aconteceu com a AIDS, é um contra-censo não tratar hipertensos 

e tratar aidéticos. Então, eu acho que não devemos parar de tratar 

aidéticos para tratar hipertensos, mas devemos eleger prioridades; 
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hipertensos, diabéticos, reumáticos, asmáticos, de uma maneira geral. 

Talvez uma correção da legislação para não deixar o direito universal sem 

nenhum cerceamento. O cerceamento do direito universal tem que ser 

disponibilidade da sociedade, senão nós vamos entrar num beco sem saída, 

se ficar do jeito que está, então eu acho que tem que ter financiamento, 

disposição jurídica adequada e vontade política.” 

 

 

4.5. Comparação analítica com as Recomendações da Organização Mundial de 

Saúde. 

A Organização Mundial da Saúde, no Report Expert Comittee on National Drug 

Policies de 1995, descreve alguns parâmetros considerados essenciais para uma boa 

legislação sobre medicamentos: 

• Aprovisionamentos gerais: título, propósitos, extensão, aplicação e definições. 

Quanto a este item toda legislação brasileira para medicamentos está de acordo 

pois todas as resoluções, leis e decretos contemplam os itens acima. 

• Aprovisionamentos específicos: controles de importação, exportação e 

manufatura, distribuição, fornecimento, armazenamento e venda de 

medicamentos, incluindo autoridade para inspeção. 

A legislação brasileira de genéricos prevê, por meio da resolução 78/2000, que 

seja entregue o balanço mensal de genéricos no qual deve constar a quantidade 

importada ou produzida, a quantidade vendida e exportada e a relação completa 

de venda.4  

Quanto às inspeções, a legislação de medicamentos nacional só permite o 

registro se a empresa apresentar o certificado de Boas Práticas de Fabricação, 

que é renovado anualmente e é emitido após a inspeção do local de fabricação. 

Na teoria, nossa legislação cumpre o recomendado pela OMS, mas ainda 

estamos criando uma estrutura com capacidade para vistoriar anualmente todos 
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os estabelecimentos sob a égide da vigilância sanitária. Atualmente, nas 

indústrias farmacêuticas, a inspeção ocorre a cada dois anos, ou a qualquer 

momento em caso de denúncia. 

• Outros aprovisionamentos: autoridade para a regulação de rotulagem e 

embalagem, informação sobre prescrição e propaganda, registro de 

medicamentos, enquadramento de substâncias e tarifas de impostos; o controle 

de ensaios clínicos e requerimentos para a proteção humana, monitoramento 

das reações adversas; regulação de narcóticos e drogas psicoativas sob controle 

internacional, se aplicável. 

Todos esses itens são previstos na legislação, mas não especificamente na de 

genéricos, pois eles são antes de tudo medicamentos e seguem as regras gerais.  

O único item que ainda carece de uma legislação federal que o regulamente é o 

monitoramento de reações adversas.  

• Proibições, infrações, penalidades, procedimentos legais e mecanismos para 

apelo contra as decisões. 

Os genéricos seguem a legislação mais ampla neste quesito, no caso é a Lei 

6.437/77, que configura as infrações sanitárias. 

• Distribuição de poderes para fazer as regras e regulamentações. 

Isto faz parte do ordenamento administrativo do Governo. A ANVISA têm 

poder para fazer regras específicas para regulamentar o setor, que são as 

resoluções. As Leis e Decretos devem ser aprovados pelo Congresso Nacional e 

sancionadas pelo Presidente da República. 

• Revogações de leis existentes em conflito com o ato e aprovisionamentos 

transitivos. 

As regulamentações que saem da ANVISA têm demonstrado essa preocupação 

de revogar atos anteriores conflitantes 
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• Isenções do aprovisionamento da Lei (para situações de emergências, doenças 

raras, doações, etc). 

Este item não é diretamente contemplado na regulamentação de genéricos. 

Entretanto, a Lei de patentes 9279/96 prevê o licenciamento compulsório em 

casos de abuso do poder econômico ou situações de emergência nacional ou 

interesse público em seus artigos 68 e 71, respectivamente. Com esses 

mecanismos, cobrem as situações de emergência na saúde pública. 

• Controle de preços. 

Os genéricos só são aprovados se o preço for 35% inferior ao produto de 

referência. O setor farmacêutico é um dos únicos com controle de preços e os 

aumentos do setor são negociados. 

• Prescrição genérica. 

Embora na Lei que criou os genéricos (Lei 978718) não seja previsto nenhum 

dispositivo a este respeito, a Resolução 84, regulamentação atual dos genéricos 

e todas as anteriores, prevê que no Sistema Único de Saúde a prescrição deve 

ser pelo nome genérico, mas no sistema privado isto é opcional. Este 

mecanismo está previsto no Título V da RDC 84, item 1, sub-itens “a” e “b”: 

a) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), as prescrições pelo 
profissional responsável adotarão obrigatoriamente, a Denominação 
Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a Denominação Comum 
Internacional (DCI); 

b) nos serviços privados de saúde, a prescrição ficará a critério do 
profissional responsável, podendo ser realizada sob nome genérico ou 
comercial, que deverá ressaltar, quando necessário, as restrições a 
intercambialidade; 

 

• Substituição genérica. 

A substituição pelo genérico está prevista na Resolução 84 e pode ser feita na 

farmácia pelo farmacêutico que deve colocar um carimbo com seu nome e 

número no Conselho Regional de Farmácia, assinar e indicar a substituição por 
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qual genérico ele efetuou. A substituição só não poderá ser efetuada se o 

médico fizer uma observação de próprio punho desautorizando a substituição 

Título V da RDC 84, item 1, sub-itens “c” e item 2, sub-itens “a” e “b” 10: 

Item 1, sub-item c: no caso do profissional prescritor decidir pela não 

intercambialidade de sua prescrição, esta manifestação deverá ser 

efetuada por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, 

devendo ser feita de próprio punho, não sendo permitida quaisquer 

formas de impressão, colagem de etiquetas, carimbos ou outras formas 

automáticas para esta manifestação. 

Item 2, sub-item a: será permitida ao profissional farmacêutico a 

substituição do medicamento prescrito, exclusivamente, pelo 

medicamento genérico correspondente, salvo restrições expressas pelo 

profissional prescritor; 

Item 2, sub-item b: nestes casos, o profissional farmacêutico deve 

indicar a substituição realizada na prescrição, apor seu carimbo onde 

conste seu nome e número de inscrição do Conselho Regional de 

Farmácia, datar e assinar. 

 

• Reembolso do valor do medicamento. 

No Brasil ainda não há nenhum mecanismo para reembolso de medicamentos. 

• Proteção da propriedade intelectual. 

Existe uma Lei específica para regulamentar essa matéria que é a Lei 9279/96, 

que foi discutida no item 1.3.2. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Panorama conjuntural: 

A elaboração do projeto de lei para a criação dos medicamentos genéricos não foi da 

autoria do ministro José Serra, mas, ele soube avaliar  o potencial benefício dos 

genéricos que trazem em seu cerne a diminuição de preços dos medicamentos. 

Apesar de todas as críticas que o Governo recebeu no tocante à demora na 

elaboração do regulamento técnico dos genéricos, não podia ser diferente, devido à 

complexidade do assunto e da necessidade da formação de uma equipe capacitada 

para pesquisá-lo. 

A indústria farmacêutica, inicialmente, parecia que iria se colocar frontalmente 

contra os genéricos, a julgar pelas suas reações iniciais. Mas essas reações, apesar de 

não serem populares, tinham muito fundamento pois  eram contra o falso genérico, 

quando ainda não existia genérico no mercado e as farmácias vendiam como 

genéricos medicamentos similares. O consumidor realmente estava sendo lesado, 

além da própria indústria farmacêutica. Mesmo a distribuição dos adesivos e 

receituários para os médicos para não efetivar troca por genérico, deu-se nesse 

período. Depois que os genéricos entraram no mercado, não se ouviu mais falar de 

boicote da indústria, muito pelo contrário, pois muitas delas aderiram ao genérico, 

inclusive aquelas que vendiam similares sem marca. 

O cenário das farmácias brasileiras, o desconhecimento do consumidor em 

diferenciar medicamento genérico e medicamento similar, asssociada a dificuldade 

que a população tem em diferenciar farmacêutico e balconista dificultou a introdução 

dos genéricos. 

Um ponto muito importante para o sucesso dos genéricos foi o apoio da mídia. A 

força desse veículo é incontestável e o apoio ou boicote a uma causa são vitais para 

que qualquer empreitada resulte em sucesso ou fracasso, respectivamente. Como foi 

visto, a imprensa exerceu um papel fundamental, pois colocou a opinião pública a 

favor dos genéricos, divulgou os problemas, tentativas de boicotes dos diversos 
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setores, cobrou o Governo e exigiu a disponibilidade dos genéricos nas farmácias. 

Portanto, a imprensa foi fundamental para que os genéricos lograssem sucesso. 

Como foi demonstrado por diversas vezes, o Ministro José Serra, Dr. Gonzalo ou 

Vera Valente foram a público para prestar esclarecimentos, denunciar o boicote das 

indústrias, das farmácias à causa dos genéricos e para colocar a opinião pública 

pressionando esses setores.  

Por outro lado, o Governo sofreu forte pressão da imprensa para apressar a 

elaboração das normas para a regulamentação dos genéricos e para a liberação dos 

registros e isto influenciou as tomadas de decisão por parte do Governo.  Tanto que 

as farmácias que não tinham interesse em vender genéricos, devido à pressão 

exercida pela população e pela mídia, viram-se obrigadas a disponibilizá-los ao 

consumidor. 

A estratégia do Governo em divulgar os genéricos para efetivar a sua implantação, 

com forte apoio da imprensa, pode ser atestada por pesquisa da ANVISA sobre o 

perfil do consumidor desses medicamento realizada entre balconistas de 

farmácias( )19 . Dentre os resultados, destacam-se que 58% dos consumidores sabem 

da existência dos genéricos e 23% recusam esses medicamentos. Ainda, 41% 

insistem em comprar genéricos e 40% pedem que se troque o medicamento de 

referência receitado pelo genérico. 62

Outra pesquisa, realizada pela ANVISA com consumidores( )20 , atesta que 82% já 

viram propaganda/campanha de esclarecimento sobre medicamentos genéricos. 

Também indica que 95% dos consumidores declaram que conhecem os genéricos e 

91% os definiram corretamente, 80 % confiam que fazem o mesmo efeito e 71% 

concordam que o genérico tem preço mais baixo. 62

Mas, apesar de conhecer e confiar, apenas 48% pedem por genéricos, o que indica 

que estão faltando ações no sentido de fazer o consumidor lembrar dos genéricos na 

                                                 
( )19  Pesquisa realizada pela ANVISA com 296 balconistas de farmácias, entre 05/12/2001 e 
05/01/2002.(http://www.anvisa.gov.br) 
( ) 20 Pesquisa realizada com 2220 consumidores entre 16/11 a 12/12/2001, por meio da interceptação de 
consumidores de medicamentos em drogarias, com 236 compradores de medicamentos com idade 
entre 16 a 74 anos. (http://www.anvisa.gov.br) 
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hora de comprar o medicamento na farmácia ou solicitar que a prescrição seja feita 

pela denominação genérica. 

Essa mesma pesquisa demonstra que 80% das receitas verificadas são de 

medicamentos de marca apesar de 78 % dos médicos terem uma visão positiva e 

apenas 3% terem uma visão negativa sobre a qualidade dos genéricos. Temin (1980), 

Hellerstein (1994) e Berndt et al. (2000) citados por Lisboa47 (2000,p.38) apontam 

para a predominância de um comportamento no qual a prescrição se dá por costume 

ou inércia. Se 78% confiam na qualidade dos genéricos, eles só não os prescrevem 

por falta de hábito e para que ocorra a ruptura na prescrição por marca, será 

necessária uma grande e contínua campanha junto à classe médica de incentivo à 

prescrição pelo nome genérico, tendo início na formação dos futuros médicos. 

É mais fácil, econômico e eficaz dirigir uma campanha de esclarecimento junto a um 

setor esclarecido, com um número restrito e devidamente cadastrado como são os 

médicos, que com o público em geral. Junta-se a isso, o fato de que são os médicos 

que detém o poder da prescrição e, portanto, orientam a compra do medicamento. A 

referida pesquisa mostra que, em 71% dos casos, os consumidores compram o 

medicamento prescrito. 

 

 

5.2. A exigência da afixação da lista de genéricos, obrigatoriedade da 

apresentação do balanço mensal de vendas e o registro especial 

A resolução 45 que obrigava a afixação da lista de genéricos registrados em local 

visível nas farmácias foi uma tentativa de forçar as farmácias a terem os genéricos 

disponíveis para venda, uma vez que o consumidor iria consultar a lista e verificar se 

existia genérico para aquele medicamento. Mas o que não foi levado em 

consideração pela ANVISA ao elaborar essa norma é que nem todos os 

medicamentos registrados são comercializados. Muitas vezes, a indústria desiste ou 

posterga o lançamento de um medicamento. A figura 3 mostra um gráfico que 

demonstra a defasagem entre o número de genéricos registrados e comercializados. 
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Figura 3: Evolução do número de Apresentações de Genéricos Registradas e 

Comercializadas. 
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Fonte: ANVISA 2002 57

Se a intenção era dar informação mais próxima à realidade sobre quais 

medicamentos genéricos estavam disponíveis, a ANVISA deveria ter exigido a 

afixação de uma lista de genéricos comercializados. Essa informação estava 

disponível mesmo antes da obrigatoriedade da apresentação do balanço mensal de 

vendas pois as empresas já tinham que informar a distribuição dos 3 primeiros lotes 

para a ANVISA. Mesmo se fosse feito dessa maneira, ainda haveria falhas, pois 

conforme foi demonstrado nos resultados, nos primeiros meses as indústrias não 

tinham produção suficiente para cobrir todo o mercado nacional. Por isso, essa 

medida acabou tendo pouca efetividade. 

O resultado dessa obrigatoriedade também é bastante questionável porque, segundo 

dados de uma pesquisa realizada pela ANVISA, somente 7,2% dos consumidores 

consultam a lista de genéricos nas farmácias ou drogarias. 62

Como conseqüência da Resolução 78/2000 que tornava obrigatório o envio do 

balanço mensal de produção e vendas, a ANVISA percebeu que o déficit entre a 

demanda e a produção não seria equalizado rapidamente. Por conseqüência, foi 
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editada a mais polêmica das medidas corretivas: o registro especial de medicamento 

genérico (Decreto 3675/2000). 

A intenção desse decreto era louvável: aumentar a oferta de genéricos. Mas, os 

instrumentos utilizados foram motivo de críticas das indústrias nacionais, que 

aderiram aos genéricos e investiram na compra e validação de equipamentos e 

fizeram os estudos de bioequivalência com seus produtos. Foi um ato no qual houve 

quebra da confiança no relacionamento entre Governo e Indústria e que foi marcado 

pela falta de eqüidade no tratamento entre produtos nacionais e importados, com 

grandes vantagens para estes últimos.  

Este Decreto permitiu o registro de genérico com uma análise bastante abreviada por 

parte das autoridades sanitárias e, com isso, expôs ao risco a população, porque não 

havia garantias de que este medicamento era realmente bioequivalente ao referência.  

Como foi comentado, para os produtos aprovados por meio deste tipo de registro não 

era obrigatória a apresentação do estudo de bioequivalência; era necessário apenas 

demonstrar que foi realizado um estudo de bioequivalência mesmo que não fosse 

contra o produto da mesma empresa que o referência nacional. Isso deu a 

oportunidade às empresas que importavam de testarem o mercado para aquele 

produto e avaliar se valia ou não a pena investir em um novo estudo.  Benefício que a 

indústria que produzia os genéricos no Brasil não teve, pois se quisesse experimentar 

o mercado para um produto teria que fazer os investimentos em desenvolvimento e 

teste de bioequivalência.  

Como apresentado nos resultados, dos 48 produtos que obtiveram registro por meio 

deste decreto, no período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2002, 34 tiveram a 

transição publicada e 14 não.   

Existem duas possibilidades para que isso tenha ocorrido: ou a empresa avaliou o 

mercado e considerou que o investimento não valia a pena, o que traz o transtorno 

para o paciente de deixar de ter o genérico disponível, ou, o que é mais sério, não 

conseguiu comprovar os itens da qualidade e/ou bioequivalência com o produto de 

referência. De fato, houve casos de medicamentos cujo registro especial não pôde ser 

transformado em registro normal após um ano, pois as empresas detentoras do 
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registro não conseguiram comprovar todos os quesitos exigidos para a transição do 

registro. Portanto, eles não poderiam ter estado no mercado durante um ano. 

Na entrevista, o Dr. Vecina admitiu que houve uns poucos casos onde não foi 

possível a transição. A ANVISA não chamou a atenção para esses casos, pois não 

publicou os indeferimentos dos pedidos de transição de registro especial. 

Simplesmente deixou que o prazo do registro findasse, baseando-se no Decreto onde 

constava que o registro especial teria validade de um ano e, portanto, subentendendo-

se que sem a publicação da transição, o registro estava automaticamente cancelado. 

Não há ilegalidade na  não publicação do indeferimento do pedido de transição, mas 

pela sistemática normalmente adotada na ANVISA, isso deveria ter tido uma 

publicação no Diário Oficial da União de indeferimento ou de caducidade do 

registro. 

No total foram concedidos 96 registros por meio deste sistema, sendo que até 

outubro de 2002 haviam sido concedidos 578 registros de genéricos. Isto representa 

16,6% do total de registro de genéricos, o que não deixa de ser um número 

significativo de registros, mas, que poderiam ter sido alcançados sem a necessidade 

de se ter criado precedentes com relação aos genéricos concedidos pelo registro 

normal. 

 

 

5.3. A proibição dos similares sem marca e a introdução do símbolo G nas 

embalagens 

A implantação dos genéricos levantou a questão da substituição sem critério e a 

problemática das farmácias no Brasil. O Dr. Vecina disse que não há genérico sem 

assistência farmacêutica e indicou este fator como o principal motivo para o atraso na 

implantação dos genéricos. Apesar de não se ter avançado muito no quesito 

assistência farmacêutica, pesquisa recente da ANVISA62 mostra que o consumidor, 

após o evento dos genéricos, passou a questionar o atendente na farmácia pois 41% 
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dos consumidores pedem informações sobre os genéricos e 24% querem tirar dúvidas 

com o farmacêutico. 

Os similares sem marca após o advento dos genéricos não podiam continuar 

existindo pois eram uma fonte de confusão para o consumidor que não tinha como 

entender um medicamento com o nome genérico não ser um genérico de verdade. A 

decisão de proibir a comercialização foi bastante acertada. Isto inclusive já estava 

previsto na lei que criou os genéricos, a 9787, mas as indústrias, com a complacência 

da ANVISA, utilizaram um subterfúgio e continuaram a usar o nome do empresa 

mais o princípio ativo como marca comercial. 

Isto já não deveria ter sido permitido desde o início, mas devido ao problema dos 

laboratórios estatais (como por exemplo: FURP, LAFEPE, Farmanguinhos) que 

teriam que fazer bioequivalência para todos os seus produtos ou usar marca para se 

adequar à nova legislação, o Governo se viu obrigado a aceitar essa solução 

intermediária na qual é permitido o uso do nome do laboratório mais o nome da 

substância ativa para os laboratórios estatais. 

A estratégia de adotar uma identidade visual diferenciada para os genéricos atingiu 

os resultados esperados pois a mesma pesquisa indicou que 71% dos consumidores 

sabem reconhecer um genérico, sendo 55% pelo G da embalagem e 16% por outras 

formas. 62  

Mas não se pode deixar de comentar que a inserção do símbolo dos genéricos nas 

embalagens foi uma solução paliativa para contornar o verdadeiro problema, pois 

enquanto não houver um número de farmácias dentro do que é preconizado pela 

OMS, com assistência farmacêutica adequada e uma fiscalização intensa, a saúde da 

população continuará correndo risco constante. Nos resultados foi demonstrado que 

mesmo após a adoção desta medida a troca continua ocorrendo. 

O símbolo dos genéricos serve para os consumidores mais atentos e conscientes não 

serem facilmente enganados mas não protege contra a empurroterapia e a troca de 

medicamentos sem a autorização do médico que ocorre na farmácias brasileiras 

sobretudo com pessoas menos esclarecidas sobre o assunto. 
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5.4. Regulamento técnico de genéricos e a melhoria da qualidade dos 

medicamentos 

A resolução que regulamenta os genéricos teve até o momento quatro versões, a 

primeira foi a Resolução 391, publicada em 10 de agosto de 1999 e  republicada em 

19 de novembro de 1999 com algumas modificações, a terceira foi a Resolução 10, 

publicada em 09 de janeiro de 2001 e a quarta foi a Resolução 84, publicada em 20 

de março de 2002. Provavelmente essa regulamentação continuará tendo novas 

versões pois à medida que vão surgindo novas necessidades ou novidades na área de 

genéricos isso deve ser incorporado à regulamentação. 

As modificações efetuadas no regulamento técnico dos genéricos, incluem alterações 

importantes que  são fruto do amadurecimento e da evolução do conhecimento sobre 

os genéricos e das questões que o envolvem: desenvolvimento, validação, produção, 

controle de qualidade, estabilidade, bioequivalência etc. São advindas do contato 

com as situações práticas que foram se colocando na rotina de análises de processos 

e da troca de experiências com o setor produtivo. É um processo de aprendizado para 

os dois lados, ANVISA e indústria. 

No Anexo 3 é apresentado  um quadro comparativo com as principais modificações 

técnicas introduzidas para o registro de genéricos em cada versão. 

A criação dos genéricos trouxe em seu bojo exigências que até então não eram feitas: 

validação de limpeza, de produção, dos métodos analíticos, preocupação com o ativo 

do medicamento e bioequivalência.  

Houve também a necessidade de se fazer um monitoramento da qualidade dos 

medicamentos pois era preciso verificar se a bioequivalência comprovada no ato do 

registro mantinha-se nos lotes de produção. A Rede Brasileira de Laboratórios 
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Analíticos em Saúde – REBLAS( )21  ficou encarregada de fazer este 

acompanhamento. 

A criação da ANVISA, a implantação da REBLAS, o aprendizado dos genéricos, 

juntamente com as ações de inspeção nacionais e internacionais e a exigência do 

certificado de Boas Práticas de Fabricação para que o registro seja concedido, 

resultou num salto de qualidade dos medicamentos. 

Tornou-se freqüente  a publicação no Diário Oficial da União de relação de 

medicamentos interditados ou que devem ser recolhidos, o que demonstra a melhoria 

na fiscalização da qualidade dos medicamentos. 

As exigências feitas para o registro dos genéricos influenciaram, inclusive, a 

elaboração da nova legislação para os medicamentos similares e novos que passaram 

a ter os mesmos requerimentos de qualidade exigidos para os genéricos22, pois era 

um contra-senso que os requerimentos relativos à qualidade de medicamentos se 

restringisse apenas aos genéricos23. Por tudo isso, pode-se dizer que os genéricos 

contribuíram muito para a melhoria da qualidade dos medicamentos no Brasil. 

 

 

5.5. Efeitos dos três primeiros anos de vigência de medicamentos genéricos no 

Brasil 

Os resultados demonstram o quanto a ANVISA foi eficiente e ágil para registrar os 

genéricos: foram 783 medicamentos (com 2.322 apresentações), divididos em 250 

fármacos em apenas 35 meses. 43

                                                 
( )21  A REBLAS foi estruturada por meio da Resolução 229 de 24 de junho de 1999 e“tem por objetivo, 
realizar análises prévias, de controle, fiscal e de orientação em produtos sujeitos ao regime de 
vigilância sanitária, e outras de interesse da ANVS/MS.” 1

22 O novo regulamento técnico para registro de medicamentos, no qual passará a ser exigida a 
biodisponibilidade relativa do similar contra o produto de referência, já passou pela fase de consulta 
pública e deve ser publicado brevemente. 
23  As resoluções que alteraram os requisitos para o registro de medicamentos foram publicadas em 02 
de junho de 2003. 
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Esse esforço para a aprovação de registros refletiu diretamente no mercado. Ocorreu 

um rápido crescimento das vendas dos genéricos e em menos de três anos eles já 

representam, segundo dados da IMS, quase 6,4 % do mercado (dezembro/2000) e, 

segundo a ANVISA, 7,9% (agosto/2002). Isso demonstra a aceitação que eles 

tiveram pelos consumidores. 

Como pode ser verificado no Quadro 2 do item 1.3.3, esses números superam o de 

alguns países onde existem genéricos há muitos anos, como França (2%), Itália (1%), 

Espanha (1%) e Portugal (1%) e já estão quase alcançando o Japão (8%) e a Áustria 

(6%). 

Mesmo nos Estados Unidos, onde os genéricos existem desde 1962, após 22 anos de 

existência, os genéricos atingiam apenas 18,4%. Somente após o Drug Price 

Competition and Patent Restoration Act, ou ato Waxman-Hatch, que facilitou o 

registro dos genéricos, é que realmente houve um incremento nas vendas, que 

passaram de 18,4%, em 1984, para 42,6%, em 1996.47

Existe muito a ser feito até se atingir números como os da Grã-Bretanha (65%), 

Dinamarca (60%), Estados Unidos (49%), Canadá (40%) e Alemanha (38%) mas há 

fortes indicativos de que o Brasil está avançando rapidamente. 39 

Ainda são necessárias muitas campanhas educativas e de esclarecimentos junto à 

população e à classe médica, além de uma reestruturação no comércio farmacêutico, 

para que se dê ênfase na assistência farmacêutica a fim de que os genéricos estejam 

definitivamente implantados e atinjam números como os dos países acima citados. 

Faltam também ações do Governo no sentido de incentivar o uso dos genéricos na 

rede pública de saúde e sobretudo para que a compra de medicamentos nas licitações 

seja preferencialmente de genéricos. 

A troca do medicamento de referência pelo genérico proporcionou aos pacientes que 

já podiam anteriormente pagar pelos medicamentos uma sensível economia pois no 

Brasil os genéricos são em média 40% mais baratos que o medicamento referência e 

isso é um dado muito positivo. 
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Os genéricos são uma realidade no Brasil e estão conquistando um espaço cada vez 

maior no mercado total de medicamentos, mas ao contrário do que era esperado pelo 

Governo, os números demonstram que não houve ampliação do número total de 

unidades vendidas. Isto sugere que não houve melhoria do acesso aos medicamentos. 

O que ocorreu foi a substituição do medicamentos de referência pelos genéricos por 

parte de quem já podia comprar. 

A mesma pesquisa citada anteriormente realizada junto à farmácias e divulgada pela 

ANVISA demonstra que 47% dos entrevistados declaram que o volume de venda 

permaneceu inalterado.  

Figura 4: Impacto dos genéricos nas farmácias. 
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Fonte: Anvisa 62

Os genéricos não são o instrumento adequado para aumentar acesso aos 

medicamentos, mundialmente eles são utilizados como um eficiente instrumento de 

diminuição de preços pois encorajam a concorrência.57a

Será necessário que o Governo adote um conjunto de ações previstas na política 

nacional de medicamentos que vão desde amplo acesso ao atendimento médico a um 

treinamento para que a prescrição seja feita dentro de critérios racionais, que 

privilegiem medicamentos constantes da RENAME, que estes sejam distribuídos 
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gratuitamente para quem não tem poder aquisitivo suficiente e termina com a correta 

dispensação por profissional habilitado para explicar a maneira correta de tomar a 

medicação para obter melhores resultados terapêuticos. 

5.6. Comparação com as recomendações da Organização Mundial da Saúde 

A legislação brasileira de genéricos é muito bem elaborada e, segundo os critérios da 

OMS analisados, cumpre com todos os itens obrigatórios e quase todos os elementos 

acessórios. As exceções estão no reembolso de medicamentos e na área de uso 

racional de medicamentos, que ainda carece de muitas ações, pois muito pouco foi 

feito até o momento. Outro ponto que merece ser bastante trabalhado é a implantação 

do sistema de farmacovigilância para o qual o Brasil ainda carece de uma legislação 

que a regulamente.  

Cumpre enfatizar que durante muitos anos a vigilância sanitária manteve-se 

distanciada de suas obrigações de inspeção nos estabelecimentos farmacêuticos. 

Possivelmente, por falta de infra-estrutura, atuava mais em fiscalizações acionadas 

por meio de denúncias que em inspeções regulares. Um marco na atuação da 

vigilância sanitária em inspeções foi o estabelecimento do Roteiro de Inspeção em 

Indústria Farmacêutica, harmonizado para o Mercosul, estabelecido pela Portaria 16 

da Secretaria de Vigilância Sanitária, Diário Oficial da União de 09 de março de 95 e 

a instituição do Programa Nacional de Inspeção em Indústrias Farmacêuticas e 

Farmoquímicas (PNIIFF) por meio da Portaria 17, Diário Oficial da União de 09 de 

março de 1995. 

Outro marco foi a onda de falsificação de medicamentos ocorrida em 1998/1999, 

após a qual foram adotadas uma série de medidas que melhoraram a rastreabilidade 

na cadeia farmacêutica por meio da Resolução 802 publicada em 31 de dezembro de 

1998( )24 . Deste mesmo evento, na tentativa de melhorar as ações em Vigilância 

sanitária, resultou a criação da ANVISA, que muito tem feito no sentido de melhorar 

as ações de vigilância sanitária. 

 

                                                 
( )24  A Resolução 802 criou uma série de medidas de segurança como lacre, exigência do no. Do lote na 
NF etc. 
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5.7.As influências políticas no processo de implantação dos genéricos 

5.7.1. Política de Estado X Política de Governo 

 

 “Políticas públicas são programas de ação governamental visando a 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para 

a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Políticas públicas são metas coletivas e conscientes.” 

(Bucci20 2002,p.241)  

As políticas são instrumentos de ação dos governos (Bucci20 2002,p. 252) 

Não há dúvida que os genéricos foram no Governo Fernando Henrique Cardoso uma 

política pública para a qual houve dispêndio de muita energia. 

No Brasil há um fenômeno curioso, existem Leis que “pegam” e as que não 

“pegam”, ou seja, existem as leis que de fato vigoram e aquelas que nunca saem do 

papel. Segundo Miguel Reale: “Não faltam exemplos de leis que, embora em vigor, 

não se convertem em comportamentos concretos, permanecendo, por assim dizer, no 

limbo da normatividade abstrata.” (Reale 59 1993,p.114). 

Anteriormente já havia se tentado implantar os genéricos no Brasil, mas devido aos 

inúmeros motivos já discutidos, não se conseguiu obter sucesso. A eficácia de uma 

regra jurídica é bastante complexa e envolve inúmeros fatores dos quais destacam-se 

a relevância, a opinião da população, os interesses envolvidos e, em grande parte, do 

governo e dos recursos e empenho que ele aloca. Segundo Reale: “A eficácia de uma 

norma tem um caráter experimental, porquanto se refere ao cumprimento efetivo do 

Direito por parte de uma sociedade, ao “reconhecimento” do Direito pela 

comunidade, no plano social, ou, mais particularizadamente, aos efeitos sociais que 

um regra suscita através de seu cumprimento” (Reale59 1993,p.114). Acrescenta 

ainda: “Há casos de normas legais, que, por contrariarem as tendências e inclinações 

dominantes no seio da coletividade, só logram ser cumpridas de maneira 

compulsória, possuindo, desse modo, validade formal, mas não eficácia espontânea 

no seio da comunidade” Reale59 (1993,p.112). 
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Os genéricos foram imediatamente “reconhecidos” pela sociedade, mas, por outro 

lado, desagradavam a muitos setores e para que alcançassem a eficácia foi necessário 

também que o Governo utilizasse alguns métodos compulsórios. 

O sucesso de uma política, lei, norma jurídica ou processo, depende em grande parte 

de medidas de suporte que vão desde a criação de infra-estrutura até a elaboração do 

arcabouço legal para ampará-los. 

O sucesso de uma política pública, qualquer que seja ela, está relacionado 

com a qualidade do processo administrativo que precede a sua realização e 

que a implementa (Bucci20 2002,p.269).  

 (....) Uma política de governo pode ser viabilizada ou inviabilizada 

conforme as decisões administrativas que realizem o seu objetivo ou não. À 

guisa de exemplo, a criação de órgãos públicos para atender a pressões de 

setores sociais – quando não se fazem acompanhar das medidas 

administrativas necessárias para uma efetiva implantação, tais como a 

criação de cargos, a abertura de concursos para formação do quadro de 

funcionários – põem a nu os reais vetores da ação do governamental 

(Bucci20 2002,p. 268). 

Nesse sentido, o Governo não mediu esforços para que os genéricos tivessem sucesso 

e sua ação se fez sentir fortemente. O Governo conseguiu recursos financeiros, 

pessoal com o treinamento necessário, pois não havia mão de obra treinada nessa 

área, infra-estrutura computacional, espaço físico, além de conseguir mudar 

procedimentos administrativos para melhorar o fluxo de documentação dos genéricos 

dentro da ANVISA. Esse conjunto de medidas agilizou muito o processo de registro 

num momento onde havia uma necessidade premente de se ter novos genéricos no 

mercado. 

Outro papel importante da ANVISA foi o de divulgar os genéricos por meio de 

palestras nos mais variados locais: entidades de classe como os Conselhos Regionais 

de Medicina e Farmácia, faculdades, associações de consumidores e nos principais 

meios formadores de opinião. 
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A ANVISA assumiu a função de articuladora para negociar com os setores regulados 

a implantação dos genéricos. Segundo Bucci: 

A eficácia de políticas públicas consistentes depende diretamente do grau 

de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos. Isso é 

verdadeiro especialmente no campo dos direitos sociais, como saúde, 

educação e previdência, em que as prestações do Estado resultam da 

operação de um sistema extremamente complexo de estruturas 

organizacionais, recursos financeiros, figuras jurídicas, cuja compreensão 

é a chave de uma política pública efetiva e bem-sucedida (Bucci20 2002,p. 

249). 

Outro fator fundamental foi a utilização de alterações da legislação para fazer as 

correções necessárias. Como demonstrado acima, este foi um instrumento 

amplamente utilizado.  

O Governo esteve muito atento às reações do mercado e, muitas vezes, foi necessária 

mais de uma medida para atingir o objetivo pretendido. Pode-se citar como bons 

exemplos a exigência da afixação da lista de genéricos registrados nas farmácias, 

seguida do requerimento do balanço de importação e venda de genéricos das 

indústrias e a edição do Decreto 3675, que possibilitava o registro acelerado para 

produtos importados, e suas várias versões até finalmente se atingir o objetivo de ter 

quantidade suficiente de genéricos para atender à demanda nas farmácias. 

Ao analisar-se a seqüência de edição das resoluções, percebe-se a intervenção estatal 

e o fio condutor das alterações na legislação para alcançar o objetivo político de se 

conseguir o sucesso na implantação dos genéricos.  

Este tipo de fenômeno não é inédito na história política do Brasil. A este respeito 

Bucci afirma: 

A Lei se torna um instrumento da política se a tensão interna, e ao mesmo 

tempo o próprio meio legal, estipula as condições procedimentais sob as 

quais a política pode ter a lei a sua disposição. (Bucci20 2002,p. 254) 

E, ainda: 
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“Particularidades concretas e orientações para objetivos sempre migraram 

à lei pelo caminho dos programas políticos dos legisladores.” (Bucci20 

2002, p. 254) 

A ANVISA mais que o órgão para regular o mercado farmacêutico, foi o instrumento 

do Governo para executar a política dos genéricos. 

Sallyanne Payton (1998) analisando o poder das agências reguladoras nos Estados 

Unidos, onde este tipo de organização é tradicional, e notando que o direito 

administrativo é inerentemente um assunto político relacionado ao processo, definiu 

esta problemática da seguinte maneira: 

Processos são poder; eles podem auxiliar ou retardar as agências no 

cumprimento de suas missões, podem forçar as agências a redefinir suas 

missões e seus constituintes, podem provocar visibilidade aos processos de 

elaboração de decisões e assim facilita o controle político... Preferências 

por um tipo de elaboração de decisões ou processos sobre outro estão na 

base das preferências políticas. (Bucci20 2002,p.69) 

Não fosse o empenho do Governo em intervir para fazer as devidas correções, 

dificilmente os genéricos estariam implantados. A própria Organização Mundial da 

Saúde nos anais do Segundo Workshop sobre Análise Comparativa de Políticas 

Nacionais de Medicamentos24 ressalta a necessidade de estar acompanhando e 

corrigindo os rumos para que uma política nacional de medicamentos seja 

efetivamente implantada: 

“A pesquisa demonstra claramente que a execução de uma política de 

medicamentos não pode ser um simples processo. Os concretizadores da 

política precisam da análise política e técnica para serem efetivos. A 

execução da política não pode parar com a adoção oficial de uma política 

mas continua por meio da fase de implementação. Podem existir algumas 

estratégias em comum nas políticas nacionais de medicamentos, no entanto 

é improvável que exista uma receita simples para gerenciar a formulação e 

implantação de todas as políticas nacionais. As abordagens precisam ser 

desenvolvidas e refinadas dentro do contexto político nacional específico. 
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Elas precisam ser adaptadas continuamente para evoluir nas 

circunstâncias políticas e problemas que emergem na transformação da 

política em prática.”24

Os genéricos foram uma política do Governo Fernando Henrique Cardoso, que foi o 

iniciador desse processo, mas, para tenha continuidade, é imprescindível que se torne 

uma Política de Estado. 

Uma política de estado independe da corrente política a qual pertence o Governo 

pois, segundo Bucci: “Os objetivos de interesse público não podem ser sacrificados 

pela alternância no poder, essencial à democracia.” (Bucci12 2002,p.271) 

 

 

5.7.2. Os genéricos como instrumento de campanha política 

Todos os argumentos acima demonstram que sem uma forte ação governamental os 

genéricos não teriam se tornado uma realidade. Tanto assim, que eles existem desde 

1963 e, no Brasil, apesar de algumas tentativas, não tinham sido implementados.  

Desde o início do processo de implantação dos genéricos fica claro uma forte 

vontade política de tirar o projeto do papel e colocá-lo em prática. Pode-se dizer que 

o fio condutor da implantação dos genéricos foi a vontade política. 

O governo teve que enfrentar pressões contrárias do comércio farmacêutico e da 

indústria, a desconfiança dos médicos e da população e tomar ações para corrigir 

cada uma delas. 

Por trás de tanto empenho do Governo existia o Ministro da Saúde José Serra com 

fortes pretensões eleitorais que encontrou no genérico uma boa base de campanha 

política. Por isso ele acompanhou de perto todo o processo, intervindo várias vezes, 

conforme foi demonstrado. 
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A campanha eleitoral de Serra comprova isso pois os genéricos eram freqüentemente 

citados no horário eleitoral gratuito, em out-doors, folhetos de campanha e etc. A 

tônica da campanha política foi tratar os genéricos como uma vitória pessoal sua.  

A julgar pelo exposto, é bastante possível que sem seu esforço pessoal os genéricos 

não teriam sido implantados no Brasil, pelo menos não no momento e na forma em 

que o foram.  
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6. CONCLUSÕES  

O Brasil atingiu rapidamente um patamar de vendas de genéricos que outros países 

demoraram muitos anos para alcançar.  O sucesso na implantação dessa política 

deve-se a vários fatores, como, por exemplo, o respaldo da mídia que proporcionou 

ao governo o apoio popular naquela questão. 

A conjuntura política em que foi realizada a implantação também mostrou-se 

importante para o sucesso da iniciativa.  A política de medicamentos genéricos foi 

claramente uma política do governo durante o qual foi implantada e não se mediram 

esforços para que alcançasse sucesso.   

A legislação pertinente foi modificada várias vezes frente às necessidades e situações 

inesperadas que surgiram durante o processo.  Pode-se concluir que as alterações na 

legislação mostraram-se um instrumento eficaz para a efetiva implantação do 

programa. 

Durante o processo de implantação houve acertos e erros das autoridades sanitárias. 

Os acertos são louváveis e os erros, devido à situação política e à pressão para que os 

genéricos saíssem do papel e alcançassem as prateleiras das farmácias, são 

plenamente justificáveis. O que deve ser exaltado foi a determinação do Governo 

para alcançar esses resultados.  

Para que os genéricos tenham prosseguimento é imprescindível que se continue 

atento e fazendo os ajustes demandados. Segundo a OMS:  

“A execução de políticas não pode parar com a adoção oficial da política, 

mas continua através da fase de implantação. Para assegurar a efetiva 

implementação de uma política é necessário contínuo acompanhamento, 

revisão e retirada das “ervas daninhas”, como num jardim.” 24

A continuidade é muito importante pois os genéricos foram um ganho para a 

sociedade brasileira e, embora não tenham aumentado o acesso aos medicamentos, 
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oferece aos consumidores a oportunidade de comprar medicamentos a preços mais 

acessíveis e com garantia de qualidade e intercambialidade. 

A crítica de que os genéricos não ampliaram o acesso aos medicamentos provém da 

falta de entendimento sobre a função dos genéricos, a qual, conforme demonstrado, é 

funcionar com um regulador de preços no setor. O problema do aumento do acesso 

só será resolvido com a adoção integral do que é recomendado na Política Nacional 

de Medicamentos, do qual os medicamentos genéricos são apenas uma parte. 
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