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Confira quais são as principais dúvidas e respeito dos medicamentos
genéricos.

O que são genéricos?
Segundo a ANVISA, “o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo fármaco
(pincípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com
a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a
mesma segurança que o medicamento de referência no país, podendo este ser
intercambiável”.

Qual é a vantagem dos genéricos?
Os genéricos oferecem a mesma eficácia dos medicamentos de referência a um preço bem
mais baixo. Os preços mais baixos garantem a disponibilidade dos medicamentos a
pacientes que, caso contrário, não teriam acesso a eles. Os genéricos também ajudam a
aliviar a pressão financeira sobre sistemas de saúde públicos, devido à preocupação cada
vez maior com a redução de custos.

Por que os genéricos custam menos?
Os genéricos são oferecidos a um preço muito menor do que os medicamentos de referência
porque os custos iniciais básicos e com pesquisas clinicas não precisam ser repetidos em
sua íntegra, o que significa uma redução no investimento. Essas economias de custos são
repassadas aos pacientes.

Qual é a diferença real de custo entre os medicamentos de referência e os
genéricos?
As economias são significativas. Os genéricos podem custar de 20% a 90% menos do que os
medicamentos de referência. Além disso, a concorrência dos genéricos força os fabricantes
de medicamentos de referência a reduzir seus preços após – e muitas vezes antes – o
vencimento da patente ou do prazo de proteção.

Os genéricos são a mesma coisa que os medicamentos de referência?
Os medicamentos genéricos contêm os mesmos princípios ativos na mesma forma
farmacêutica e sua eficácia é comprovada por rigorosos estudos de bioequivalência. Pode
haver variações nos métodos de preparação ou na composição de princípios não ativos
como colorantes ou ligantes, sem qualquer efeito terapêutico. A única diferença significativa é
o preço.
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