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RESUMO

A relação entre os progressos da terapêutica medicamentosa e a significativa redução da morbidade e mortalidade ao longo dos anos é 
indiscutível. Porém, apesar desses medicamentos representarem ferramentas poderosas na promoção da saúde, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) (2008) estima que cerca de um terço da população mundial possui alguma dificuldade de acesso, como por exemplo, pelos preços 
elevados. Visando ampliar a adesão da terapia medicamentosa de milhões de brasileiros, foi introduzida no ano de 1999 a política de 
medicamentos genéricos, a partir da Lei nº 9.787/99 e regulamentada através da Resolução 391/99, a qual apresentava os critérios que dizem 
respeito a produção, ensaios de bioequivalência e biodisponibilidade, registro, prescrição e dispensação de genéricos. Diante disso, o presente 
trabalho foi elaborado com o objetivo de analisar e correlacionar os aspectos históricos, mercadológicos e regulatórios dos medicamentos 
genéricos em território nacional, justificando a sua implantação, bem como a sua evolução cronológica, através de um levantamento bibliográfico 
utilizando as principais bases de dados, teses, dissertações e legislações: SciELO, LILACS, PubMed e Web of Science, sem restrição quanto ao ano 
de publicação, nos idiomas inglês, português e espanhol, utilizando as seguintes palavras-chave: genéricos, generic drugs, lei dos genéricos, lei 
9787. Como resultado, é apresentado um comparativo do cenário atual após vinte anos de implantação da Lei dos Genéricos, além da listagem 
das resoluções que atualmente estão em vigor, do mesmo modo, são apresentadas as leis revogadas. A elaboração do presente trabalho permitiu 
concluir que hoje no Brasil esse setor é de extrema importância tanto na promoção da saúde quanto para a economia. A implantação dos 
genéricos em território nacional assegurou a população brasileira medicamentos, com a garantia de qualidade, segurança e eficácia comprovadas 
e a preços mais acessíveis. Movimentando valores na marca dos 7 bilhões de reais no ano de 2017, os genéricos foram os responsáveis por cerca 
de 33,34% das vendas em unidades no mercado farmacêutico, conforme a progenéricos (2019), e hoje o país ocupa o sexto maior mercado de 
medicamentos genéricos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. A produção nacional de 
genéricos beneficiou o acesso de medicamentos no Brasil, e se tornou um dos principais instrumentos de saúde púbica do país.
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