


T rês anos após a efetiva adoção
no país, os genéricos atendem a

mais de 60% da necessidade de pres-
crição do Brasil e cobrem 56 classes
terapêuticas, incluindo doenças crô-
nicas como hipertensão, diabetes,
gota e hipercolesterolemia, com 237
diferentes princípios ativos.

Hoje, há 822 medicamentos ge-
néricos registrados pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), dos quais 600 já são co-
mercializados. Além disso, outros
367 pedidos de registro estão em
tramitação e não param de chegar
processos para registro. Em 2000,

quando foram feitos os primeiros
registros, a média mensal era de
24; em 2001, subiu para 36; em
2002, alcançou 44.

De acordo com levantamento
concluído pela Pró-Genéricos – as-
sociação que reúne 16 laboratórios,

que, juntos, respondem por 96% do
mercado de genéricos no Brasil –,
37 empresas operam na produção
de genéricos. Nos três anos de atua-
ção nesse mercado, os laboratórios
investiram R$ 449,3 milhões em
montagem e ampliação de plantas
industriais, testes e lançamento de
produtos e geraram mais de 3.800
empregos diretos.

Segundo a diretora executiva
da Pró-Genéricos e ex-responsável
pela implementação da política de
genéricos da Anvisa, Vera Valente,
o setor trabalha com projeções bas-
tante otimistas para os próximos

cinco anos. Prevê até que o Brasil
se transformará no grande pólo
exportador de genéricos para a
América Latina.

Entretanto, o mais festejado dos
números diz respeito à economia
para o consumidor em relação aos

remédios de marca (aqueles em que,
em vez do nome da substância, o
produto ganha um nome comercial):
varia entre 35% e 85%, com a média
ficando em torno dos 42%.

Cerca de 80% da produção de
medicamentos genéricos no Brasil é
nacional, e apenas os 20% restantes
são importados. Das 37 indústrias
com medicamentos registrados pela
Anvisa, 23 são nacionais.

Apesar dos números grandio-
sos, os genéricos ainda enfrentam
grandes problemas: os altos custos
dos testes de bioequivalência e
equivalência farmacêutica necessá-
rios para validá-los; a falta de uma
política industrial específica para a
área de medicamentos no Brasil; e
até a resistência dos médicos – alvo
preferencial da massificante propa-
ganda dos grandes laboratórios – a
prescrever os remédios pelo nome
do princípio ativo. Algo, aliás, que
está determinado em lei. 

Pacientes de baixa renda aten-
didos, por exemplo, no Hospital
Universitário Clementino Fraga Fi-
lho e no quase vizinho Hospital
Geral de Bonsucesso, no Rio, não
podem se beneficiar dos genéricos
na farmácia da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), no
campus da Ilha do Fundão. Lá, os
medicamentos oferecidos, e cujas
substâncias são adquiridas em la-
boratórios oficiais, são similares. É
verdade que são muito mais ba-
ratos que os remédios de marca
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EM APENAS TRÊS ANOS, OS GENÉRICOS ALCANÇARAM 7,3% DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DAS VENDAS 
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(também chamados de referência
ou inovadores). Mas são apenas 30
tipos, entre os quais se destacam
antibióticos, betabloqueadores (usa-
dos contra males cardíacos), diu-
réticos, antidepressivos, ansiolíti-
cos e antiinflamatórios. 

Os similares são cópias dos me-
dicamentos de marca ou de refe-
rência, produzidos por empresa
nacional ou multinacional, às ve-
zes pelo próprio fabricante de ge-
néricos, aproveitando-se daquele
período, anterior a 1996, em que o
Brasil não reconhecia patentes. A
principal diferença entre um medi-
camento genérico e um similar é
que este não é submetido a testes
de bioequivalência, para que seja
verificado se tem a mesma eficácia
da fórmula de origem, isto é, do
medicamento de marca ou de re-
ferência. 

A indústria alega o alto custo
para não realizar o teste. São simi-
lares, por exemplo, a Novalgina e o
Anador (o primeiro da Hoechst e o
outro da De Angeli, duas multina-
cionais), analgésicos que têm como
princípio ativo a dipirona e usam
nomes de fantasia.

P R O G R A M A  C O N T R O L A  A  Q U A L I D A D E
Para controlar e avaliar regularmente a qualidade dos genéricos, foi
criado o Programa Nacional de Monitoramento dos Medicamentos
Genéricos e de Referência, que engloba a Anvisa, o Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fiocruz, as Vigilâncias
Sanitárias (Visas) e os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens)
dos estados.

As Visas coletam no mercado amostras de medicamentos genéri-
cos e de seus respectivos produtos de marca (também chamados de
referência ou inovadores). Essas amostras sãos enviadas ao INCQS e
aos Lacens para serem analisadas. O objetivo é verificar se há equi-
valência farmacêutica do genérico com o de marca. Um exemplo: os
testes determinam se o Aciclovir (princípio ativo de antiviral usado no
combate à herpes), um genérico fabricado por pelo menos 11 labo-
ratórios diferentes, tem, na mesma apresentação, equivalência far-
macêutica com o inovador, o Zovirax, do laboratório GlaxoSmithKline.
Aliás, nesse exemplo, pode-se ver a outra ponta da política de genéri-
cos: com mais de 11 fabricantes brigando no mercado, os preços ten-
dem a se reduzir, dificultando a formação de cartéis.

Desde a implantação, o programa passou por quatro fases, três já
concluídas e a quarta em etapa de coleta de amostras. Na primeira
etapa, foram analisados 15 princípios ativos; na segunda, 21; e na
terceira, 20. Os resultados têm se mostrado bastante satisfatórios
quanto ao item conformidade, demonstrando que as atividades de
fiscalização, de implementação de sistemas da qualidade na pro-
dução e de outras ações exigidas pelo Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária têm trazido resultados. Do total analisado, 87% foram con-
siderados satisfatórios. Dos 13% insatisfatórios, mais da metade o
foram por problemas de rotulagem. Isso quer dizer que, uma vez re-
solvida a questão do rótulo, esses genéricos poderão ter sua comer-
cialização aprovada.



Os testes de bioequivalência
consistem em recrutar um grupo de
voluntários humanos em centros
hospitalares e dividi-lo em dois sub-
grupos. Enquanto um deles toma o
remédio de marca, o outro toma o
genérico. Análises do sangue e
urina dos indivíduos dos dois sub-

grupos indicam em quanto tempo
cada medicamento atinge o grau
máximo de concentração e o tem-
po de eliminação pelo organismo
humano. Se houver um certo grau
de aproximação na comparação
da absorção e da eliminação entre
um e outro – processo que os téc-

nicos chamam de biodisponibili-
dade –, o genérico é aprovado co-
mo bioequivalente. Além de caros,
esses testes são demorados – duram
sete meses.

Outra avaliação a que os genéri-
cos são submetidos é a de equiva-
lência farmacêutica. É um teste quí-
mico, que verifica se o genérico
tem o mesmo padrão de dissolução
do medicamento de marca. É feito
colocando-se cada um dos remé-
dios em cubas com quantidades
iguais de água destilada. Um apa-
relho demonstra as curvas de disso-
lução. Se forem iguais, eles são
equivalentes farmacêuticos.

Devido aos custos envolvidos, a
política de genéricos funciona mais
como um agente regulador dos
preços dos medicamentos de mar-
ca do que como um mecanismo
para facilitar o acesso da popu-
lação pobre aos remédios. “A po-
lítica de genéricos não é para be-
neficiar os pobres, mas sim uma
estratégia que a Anvisa implemen-
tou para impactar, de maneira pos-
itiva, o mercado privado de medi-
camentos", assegura Jorge Anto-
nio Zepeda Bermudez, especialista
em indústria de medicamentos e
atual diretor da Escola Nacional de
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Fruto do projeto O Rio Tem Remédio, que conta com apoio financeiro da
FAPERJ e que tem na coordenação científica Elizabeth Moreira dos Santos,
da Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), o Instituto Vital Brazil prepa-
ra-se para produzir quatro medicamentos genéricos: Lamivudina e Di-
danosina, usados contra o HIV ; o hipotensor Propranolol e o diurético
Hidroclorotiazida.

Esses medicamentos já passaram pelos testes de bioequivalência e
equivalência farmacêutica. Os testes de bioequivalência da Lamivudina e
da Didanosina foram realizados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca). 

Segundo Oscar Berro, presidente do Vital Brazil, dois dos genéricos a
serem fabricados pelo Instituto, o Propranolol e a Hidroclorotiazida, inte-
grarão a Farmácia Popular do Rio de Janeiro, mantida pelo governo do es-
tado do Rio de Janeiro para comercializar remédios de uso continuado ao
preço de R$ 1 para pessoas de terceira idade.

A NOVA PRODUÇÃO DO INSTITUTO VITAL BRAZIL

SERÁ FEITA NUM PRÉDIO PROJETADO

ESPECIALMENTE PARA ISSO. 

PARA BERMUDEZ, A PARCELA MAIS POBRE 

DA POPULAÇÃO TEM DE RECEBER REMÉDIO

GRATUITAMENTE PELO SUS
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Saúde Pública (Ensp), da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Ele faz essa afirmação com a
autoridade de quem participou da
equipe que estudou a reformulação
da política de assistência farma-
cêutica do Ministério da Saúde, na
transição do governo Fernando
Henrique para o governo Lula.

A principal beneficiada com a
entrada dos genéricos é a classe
média. Não se está aumentando o
acesso da população, mas sim per-
mitindo que a pessoa que já tem
poder de compra possa usufruir es-
sa economia, com a redução de
preços proporcionada pelos medi-
camentos genéricos, observa Ber-
mudez. Para ele, a parcela mais
pobre da população tem de receber
remédio gratuitamente, pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), caso
contrário o governo estará traba-
lhando apenas para o mercado. 

Ao mesmo tempo em que come-
moram o sucesso dos genéricos,

mesmo reconhecendo suas limita-
ções para atendimento aos consu-
midores mais carentes, os especia-
listas advertem para a necessidade
de consolidar essa conquista. “Ge-
néricos sem uma política global de
acesso a medicamentos não resol-
vem a questão da assistência far-
macêutica. Servem apenas para
regular o mercado em relação ao
preço", diz Bermudez.
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Embora suscitem discussões entre os
especialistas e sejam até alvo de lobby
internacional para desqualificá-los,
como foi denunciado recentemente
pelo coordenador do Programa Nacio-
nal de Aids, Paulo Roberto Teixeira, o
fato é que os genéricos em apenas três
anos alcançaram 7,3% de partici-
pação no valor das vendas da indús-
tria de medicamentos no Brasil, de
acordo com levantamento feito pelo
setor em abril passado. Essa taxa, se-
gundo a Pró-Genéricos – entidade que
congrega os principais fabricantes
desses medicamentos no Brasil –, é
maior do que a registrada em países
como Portugal, Espanha, Bélgica,
França e Itália, onde a participação
desse tipo de medicamento está situa-

da entre 2% a 3% do valor das vendas
e 3% a 6% do volume.

No acumulado de 12 meses, os ge-
néricos registraram um salto significa-
tivo, informa a diretora executiva da
Pró-Genéricos, Vera Valente. De março
de 2002 a março de 2003, os genéricos
cresceram 41,3% em valor comerciali-
zado. As vendas bateram a marca de
US$ 224,2 milhões no período. Em con-
traposição, o mercado total de medi-
camentos registrou um decréscimo de
11% no mesmo intervalo de tempo.

Pelo critério de volume, informa
Valente, os genéricos registram cresci-
mento de 65,3% entre março de 2002 e
março de 2003. No mesmo período, o
mercado total de medicamento cres-
ceu somente 1,6% em número de uni-

dades produzidas, ao passo que os
medicamentos de referência, ou de
marca, sofreram uma retração de 9%.

O impacto da diferença de preços
no tratamento de doenças crônicas é
significativo. No caso da hipertensão,
por exemplo, o custo do tratamento
pode alcançar redução de até 53% ao
ano. Um paciente que use, regularmen-
te, o medicamento de marca Atenol,
por exemplo, gasta em média R$ 447,94
por ano, ao passo que, se usar o genéri-
co Atenolol, o custo do tratamento fi-
ca, no mesmo período, por menos da
metade, ou seja, R$ 208,80.

No caso do diabetes, a redução do
custo anual do tratamento pode variar
de 34% a 37%, dependendo do medi-
camento adotado. No tratamento da

V E N D A S  C R E S C E M  E  C O N S U M I D O R  E C O N O M I Z A

O INSTITUTO VITAL BRAZIL PREPARA-SE PARA

PRODUZIR QUATRO MEDICAMENTOS GENÉRICOS
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Para começar, agora o impor-
tante é assegurar a qualidade dos
genéricos, por meio das chamadas
boas práticas de manufatura e com
a inspeção regular da indústria far-
macêutica. Além disso, observa
Bermudez, é preciso uma política
constante de certificação, além da
coleta aleatória de lotes em farmá-
cia para serem submetidos a testes.
“É preciso aumentar essa vigilân-
cia. Ela já é feita, mas não com a
extensão que deveria", adverte.

Os genéricos constituem apenas
uma parte de uma política que tem
de incluir o desenvolvimento tec-
nológico, com o apoio da área de
química fina, fermentação e bio-
tecnologia, continua Jorge Bermu-
dez. E isso é algo que precisa in-
corporar outros ministé-
rios, como o da
Ciência e Tec-
nologia e o
do Desenvol-
vimento, In-

dústria e Comércio Exterior, e não
apenas o Ministério da Saúde.

Personagem fundamental no
mundo dos genéricos, por conta da
produção dos medicamentos do co-
quetel anti-HIV,  Eloan Pinheiro, ex-
diretora de Far-Manguinhos, reforça
a advertência de Bermudez: genéri-
cos têm o seu lugar, mas o Brasil
precisa de uma política industrial
voltada para a produção local de
matérias-primas e não ficar eterna-
mente dependente – importamos
80% dos farmoquímicos – dos labo-
ratórios internacionais. “E se uma
dessas empresas decide não vender
mais a matéria-prima ou se, por mo-
tivo geopolítico, um governo forte
resolve impedir a exportação daque-

la substância, qual será a
alternativa?", ques-

tiona  Eloan.

Integrante da Força Tarefa da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU)
para Acesso aos Medicamentos, ela
adverte: “Isso é uma questão de so-
berania nacional". 

Edmilson Silva

Apoio FAPERJ
Título | O Rio tem remédio: otimizando o processo
de produção com medicamentos genéricos para a
população do estado
Modalidade | Auxílio à pesquisa (APQ1)
Ano | 2001 Valor | R$ 412.730
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hipercolesterolemia, a economia varia
de 39% a 57%. No tratamento do glau-
coma, fica entre 37% e 40%. Para o
tratamento de gota, 40%; já no caso
dos tumores benignos de próstata a
redução é de 43% a 44%.

Evidentemente, o sucesso em tão
pouco tempo não exime os genéricos
de controvérsias. Pesquisa realizada
pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) revela que 30% dos
médicos brasileiros ainda relutam em
prescrever esse tipo de medicamento,
embora 86% dos doutores aprovem sua
eficácia terapêutica.

Enquanto em países considerados
maduros na área de genéricos, como

Estados Uni-
dos e Alemanha, os índices

de prescrição alcançam 54%, e na In-
glaterra e no Canadá, 52% e 40%, res-
pectivamente, nos países em que o
mercado de genéricos ainda está em
desenvolvimento, como o Brasil, ape-
nas 16% das receitas indicam esse tipo
de medicamento como primeira opção.
Na Itália, o índice é de 2%; na Espanha,
7%; no Japão, 11%; e na França, 12%. 

Se os médicos não prescrevem,
grande parte dos farmacêuticos, ainda
segundo pesquisa da Pró-Genéricos,
também não informa adequadamente
sobre os produtos genéricos disponí-
veis no ponto de venda. Essa relutân-
cia fere frontalmente o direito do con-

sumidor, que acaba pagando mais,
muitas vezes sem ter recursos para
tanto, diz Valente.

Além da economia que proporcio-
na, há outro aspecto positivo na ado-
ção dos genéricos, de acordo com Eli-
zabeth Moreira dos Santos, professora
da Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp). Trata-se de seu papel na re-
dução da automedicação, devido à in-
formação mais racional associada a
esse tipo de medicamento. “Com a
massificação dos genéricos, cria-se a
possibilidade de se sair do mundo da
propaganda massiva das marcas para
a promoção do uso racional do remé-
dio, com o usuário se assenhoreando
de forma proativa desse ato”, observa
a médica.

ELOAN PINHEIRO VÊ NOS GENÉRICOS UMA

QUESTÃO DE SOBERANIA NACIONAL


