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1. RESUMO                                                                                                               

 

A opção por uma política de medicamentos genéricos, relacionando a produção, a 

garantia da qualidade, a prescrição, a dispensação e o emprego dos mesmos, é 

parte primordial de uma diretriz para promoção e utilização racional dos 

medicamentos, em nosso país, e também uma das mais evidentes normas 

preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Assim, o objetivo, deste estudo é 

verificar a aceitação dos medicamentos genéricos por universitários do Centro 

universitário de Jales. Primeiramente optou-se pela pesquisa bibliográfica e em 

sequência uma pesquisa de campo.  

 

Palavras chaves: Medicamento genérico. Aceitação. Farmácias. Política de 

medicamentos.  

  

2. INTRODUÇÃO 

 

 Os medicamentos genéricos são medicamentos similares a um produto de 

referência ou inovador, que acredita ser com este paralelo, em regra produzido após 

a expiração ou desinteresse da assistência patentária ou de outros direitos de 

exclusividade, confirmada a seu efeito, garantia e atributo (BRASIL, 1999). 

Cerca de um terço da população mundial tem dificuldade de acesso aos 

medicamentos, o que decorre, principalmente, dos elevados custos e da dificuldade 

de regulação do mercado farmacêutico. Por esses motivos, medicamentos genéricos 

são utilizados em vários países como agentes reguladores desse mercado, devido 

ao seu poder de influência na oferta e na demanda (BERMUDEZ, 1994). 

Este trabalho se justifica devido ao fato de que parte da população desconhece 

os medicamentos genéricos no Brasil e consequentemente não sabe diferenciá-los 

dos medicamentos de referência e similares de mercado.  

     

3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL    
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  Verificar a aceitação dos medicamentos genéricos por universitários do centro 

universitário de Jales - UNIJALES. 

       

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada junto aos universitários da UNIJALES Centro 

universitário de Jales. O levantamento dos dados empíricos será realizado por meio 

de questionário semiestruturado, aplicado aos alunos universitários. Serão 

entregues, aos sujeitos da pesquisa, carta de informação a o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE).  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

    

5.1  HISTÓRICO DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS   

 

  Até 1996, no Brasil não atuava o sistema de registro de patentes de 

medicamentos, e o mercado de medicamentos fazia as cópias dos mesmos sem 

nenhuma barreira. Os medicamentos paralelos, que são imitações dos diferenciados 

eram registrados apenas pela comprovação da sua similaridade (VALENTE et al., 

2002). 

 Somente após 1996, o Brasil passou a analisar as leis internacionais de 

patentes farmacêuticas, com a Lei de Propriedade Industrial, Lei n 9.279/96, que não 

abrangeu os medicamentos que já estavam sendo produzidos no país (NISHIJIMA, 

2008). 

   

5.2 A CONCORRÊNCIA NO MERCADO BRASILEIRO  

 

A adoção do medicamento genérico no Brasil aumentou a concorrência no 

mercado farmacêutico, fazendo o medicamento de referência se afeiçoar para suster 

suas metas de vendas. O medicamento genérico além de ser de valor menor, é na 

maioria das vezes 35% mais barato que o de referência, crescendo assim a 

acessibilidade da população a terapia medicamentosa de todas as classes sociais, 

pois eles exigem de menor aquisição para serem postos no mercado confrontados 

ao produto inovador (BLATT et al., 2012).    
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A pesquisa de campo será utilizada para elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso que, consistirá na aplicação em 200 universitários, de um questionário 

estruturado contendo quinze questões fechadas acerca de Medicamentos 

Genéricos. A análise dos resultados será realizada empregando estatística descritiva 

e será demonstrada por meio de gráficos e tabelas utilizando o editor de planilhas do 

Microsoft Office Excel.  
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