
Ordem dos Farmacêuticos 
Colégio de Especialidade de Assuntos Regulamentares 

 

 

 

 

 

Regulamentação Farmacêutica 

na garantia da qualidade, 
eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Minas  
 
Carteira Profissional nº 14869 
Sócio nº P-03984           

Setembro/2014 

   

    



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

1 

 

Índice 

1. Introdução ................................................................................................................ 3 

2. Definição Medicamento genérico ........................................................................... 5 

2.1 Na União Europeia .................................................................................................. 5 

2.2 Em Portugal ............................................................................................................ 5 

3. Revisão da Regulamentação Farmacêutica .......................................................... 7 

3.1 Evolução da legislação na União Europeia ............................................................. 7 

3.2 Evolução da legislação em Portugal ..................................................................... 10 

3.3 Evolução do mercado de genéricos em Portugal .................................................. 11 

4. Protecção das patentes .......................................................................................... 14 

4.1 Exclusividade de dados e Exclusividade de Mercado .......................................... 14 

4.2 Entraves à entrada dos medicamentos genéricos no mercado .............................. 16 

5. Pedido de Autorização de Introdução no Mercado ........................................... 21 

5.1 Procedimentos de AIM ......................................................................................... 21 

5.1.1 Procedimento Centralizado (PC) .................................................................... 21 

5.1.2 Procedimento de Reconhecimento Mutuo (PRM) ......................................... 22 

5.1.3 Procedimento de Descentralizado (PD) ......................................................... 23 

5.1.4 Procedimento Nacional (PN) ......................................................................... 23 

5.2 Pedido AIM para medicamentos genéricos .......................................................... 24 

5.2.1 Documento Técnico Comum  (CTD) para pedidos de AIM de genéricos ..... 25 

6. Estudos de bioequivalência e biodisponibilidade ............................................... 29 

6.1 Normas Orientadoras de Bioequivalência/Biodisponibilidade ............................. 29 

6.2 Parâmetros analisados ........................................................................................... 31 

6.3 Limites de aceitação .............................................................................................. 33 

6.4 Avaliação da qualidade dos estudos Bioequivalência/Biodisponibilidade ........... 35 

7. Substituição de medicamentos de referência por genéricos .............................. 36 

8. Qualidade dos medicamentos genéricos .............................................................. 39 

9. Farmacovigilância na garantia da Segurança .................................................... 41 

10. Discussão ................................................................................................................ 42 

11. Conclusão ............................................................................................................... 45 

12. Bibliografia ............................................................................................................ 46 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

2 

 

Lista de Abreviaturas 
 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AUC - Área sob a curva  

CEF - Comitê das Especialidades Farmacêuticas  

CCP - Certificados Complementares de Proteção 

CTD - Documento Técnico Comum   

DCI - Denominação Comum Internacional  

DDD – Dose Diária Definida 

EMA - Agência Europeia dos Medicamentos 

EME- Estados Membros Envolvidos 

EMEA - Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos  

EMR – Estado Membro de Referência 

EU – União Europeia 

MG – Medicamento Genérico 

MR – Medicamento de Referência  

PC - Procedimento Centralizado  

PD - Procedimento Descentralizado  

PN- Procedimento Nacional 

PRM- Procedimento de Reconhecimento Mútuo  

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

 

 

 

 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

3 

 

1. Introdução 

O aumento da despesa com medicamentos, a introdução de medicamentos 

biotecnológicos e medicamentos órfãos mais dispendiosos, o envelhecimento da 

população, o aumento da prevalência de doenças crónicas e a necessidade cada vez 

maior de tratamentos individualizados têm contribuído para o crescimento significativo 

dos encargos do SNS e são factores que, juntamente com a actual crise económica e 

financeira estão a impulsionar a introdução de medicamentos mais eficazes mas 

simultaneamente menos dispendiosos (1). 

Face a este cenário, muitos países da Europa, incluindo Portugal têm apostado no 

desenvolvimento do mercado dos genéricos na medida em que contribui para a redução 

do crescimento da despesa com medicamentos e apresentam a mesma qualidade, 

segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos de referência (2). Como são 

medicamentos cujas substâncias activas se encontram no mercado há vários anos, 

oferecem maior garantia de efectividade e permitem um melhor conhecimento do 

respectivo perfil de segurança. Assim representam vantagens não só para o Estado como 

também para os próprios utentes, uma vez que podem usufruir de um medicamento de 

qualidade comprovada, a um preço inferior (1), tendo um papel crucial na acessibilidade 

ao medicamento, na adesão à terapêutica e na sustentabilidade do sistema nacional de 

saúde (3). 

Apesar de estarem sujeitos às mesmas disposições legais que os medicamentos 

de referência não necessitam de apresentar ensaios pré-clínicos e clínicos desde que seja 

demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade (Decreto-Lei 

nº176/2006 de 30 de Agosto). Assim, uma vez que os custos são consideravelmente 

mais reduzidos neste tipo de estudos e como não têm associadas as despesas de 

Investigação e Desenvolvimento permitem às companhias comercializar os seus 

produtos genéricos a um preço mais baixo. Uma vez que há uma simplificação de todo 

o processo de registo (está dispensada a apresentação dos relatórios dos peritos sobre os 

ensaios farmacológicos, toxicológicos e clínicos e pré-clínicos) as empresas podem 

também teoricamente beneficiar da obtenção da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) mais rapidamente. No entanto, têm-se verificado barreiras nomeadamente 

relacionadas com a questão das patentes que dificultam a entrada dos medicamentos 

genéricos no mercado. 
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Apesar de verificar-se um crescimento contínuo, a substituição por 

medicamentos genéricos continua a ser um motivo de preocupação não só para os 

profissionais de saúde, mas também para as indústrias farmacêuticas, consumidores e 

governo. Diversos estudos publicados têm demonstrado algumas dúvidas relativamente 

às normas de aprovação de medicamentos genéricos na garantia da equivalência 

terapêutica (4, 5, 6, 7, 8, 9), bem como se a evidência demonstrada nos estudos de 

bioequivalência é suficiente para garantir a eficácia e segurança. Para minorar estas 

incertezas muitas diretrizes/orientações e regulamentos sobre o 

licenciamento/aprovação de medicamentos genéricos foram introduzidos no sentido de 

garantir que os medicamentos que chegam ao mercado têm eficácia bem estabelecida e 

o perfil de segurança comprovado (10).  

Este trabalho tem como objectivo abordar os procedimentos regulamentares 

necessários para a obtenção da AIM de um medicamento genérico, bem como a rever a 

legislação farmacêutica implementada nos últimos anos e actualmente em vigor que 

permite assegurar que só são aprovados se a sua relação risco-benefício for favorável e 

que são essencialmente similares ao medicamento de referência (10), estando assim 

garantida a sua qualidade, eficácia e segurança representando vantagens não só para os 

cidadãos, como também para profissionais de saúde, Estado e Indústria Farmacêutica. 

Por outro lado pretende-se também analisar alguns dos entraves à comercialização e as 

diversas medidas regulamentares adoptadas no sentido de contrariar este cenário e 

assegurar a aposta contínua no mercado dos genéricos como uma mais-valia para a 

saúde global. 
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2. Definição Medicamento genérico 

 

2.1 Na União Europeia 

 

Segundo a Directiva 2004/27/CE do parlamento europeu e conselho de 31 de Março 

de 2004 é definido medicamento genérico como: 

“… um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias activas, a mesma forma farmacêutica que o medicamento de referência e 

cuja bioequivalência com este último tenha sido demonstrada por estudos adequados de 

biodisponibilidade. Os diferentes sais, ésteres, éteres, isómeros, misturas de isómeros, 

complexos ou derivados de uma substância activa são considerados uma mesma 

substância activa, a menos que difiram significativamente em propriedades relacionadas 

com segurança e/ou eficácia, caso em que o requerente deve fornecer dados 

suplementares destinados a fornecer provas da segurança e/ou da eficácia dos vários 

sais, ésteres ou derivados de uma substância activa autorizada. 

As diferentes formas farmacêuticas orais de libertação imediata são consideradas como 

uma mesma forma farmacêutica. O requerente pode ser dispensado da apresentação dos 

estudos de biodisponibilidade, se puder demonstrar que o medicamento genérico 

satisfaz os critérios pertinentes definidos nas directrizes pormenorizadas na matéria”. 

 

2.2 Em Portugal 

 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto transpõe esta definição comunitária 

para o contexto nacional, definindo medicamento genérico como “um medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias activas, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” e medicamento de 

referência (ou inovador): “medicamento que foi autorizado com base em documentação 

completa, incluindo resultados de ensaios farmacêuticos, pré-clínicos e clínicos”. 

Este mesmo decreto-lei define ainda no Artigo 19.º que os medicamentos genéricos só 

podem ser comercializados:  
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“a) Dez anos após a autorização inicial do medicamento de referência, concedida a nível 

nacional ou comunitário; 

b) Onze anos após a autorização inicial do medicamento de referência, caso, nos 

primeiros oito dos dez anos, o titular da autorização de introdução no mercado do 

medicamento de referência tenha obtido uma autorização para uma ou mais indicações 

terapêuticas novas que, na avaliação científica prévia à sua autorização, se considere 

trazerem um benefício clínico significativo face às terapêuticas até aí existentes.” 
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3. Revisão da Regulamentação Farmacêutica  

 

3.1 Evolução da legislação na União Europeia 

 

As empresas de genéricos surgiram nos Estados Unidos na década de 60, quando 

o governo estabeleceu que o National Research Council of the National Academy of 

Sciences devia avaliar a segurança e eficácia dos medicamentos existentes no mercado 

até 1962. Os medicamentos considerados eficazes para as indicações recomendadas 

obtiveram autorização para permanecer no mercado e serem produzidos sem a 

necessidade de realizar estudos in vivo. Duas décadas depois, em 1984, foi publicado o 

Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (Public Law 98-417), 

conhecido como Hatch-Waxman Act que estabeleceu, entre outras medidas, o sistema 

de regulação do medicamento genérico, tendo sido registados todos os medicamentos 

aprovados após 1962 (11). A partir do Hatch-Waxman, a bioequivalência passou a ser 

cientificamente aceite para comprovação da eficácia e segurança dos medicamentos 

genéricos, permitindo a promoção deste mercado e introduzindo também incentivos 

financeiros à investigação e desenvolvimento (12). 

Na Europa a directiva farmacêutica, 65/65/CEE, entrou em vigor em 26 de 

Janeiro 1965 para harmonizar e assegurar a aprovação prévia necessária para a 

comercialização de medicamentos inovadores sendo um pré-requisito para garantia da 

qualidade, segurança e eficácia. Esta directiva foi o resultado da determinação de evitar 

a repetição da tragédia da talidomida na década 60, em se verificaram milhares de casos 

de focomélia em crianças, devido à administração da talidomida (sedativo) em mulheres 

grávidas. Esta experiência deixou clara a necessidade de fomentar a vigilância constante 

dos medicamentos após a sua comercialização para salvaguardar a saúde pública (13), 

bem como a criação padrões mais exigentes na investigação clínica de novos 

medicamentos a serem introduzidos no mercado. Às empresas farmacêuticas exigiu-se 

assim, a realização de ensaios clínicos capazes de atestar a eficácia e segurança do 

medicamento antes destes poderem ser comercializados (14). Embora, os genéricos 

tivessem pouca expressão no mercado da altura, a cópia de substâncias activas já era 

bem conhecida, conforme pulicado no artigo 4 (8) (a) (iii) desta Directiva.  
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Uma década depois as directivas 75/318/CEE e 75/319/CEE introduziram o 

reconhecimento mútuo pelos Estados-Membros das respectivas autorizações nacionais e 

permitiram a aproximação das disposições legais entre os estados membros. Para 

facilitar o reconhecimento mútuo, a Directiva 75/319/CEE estabeleceu um Comitê das 

Especialidades Farmacêuticas (CEF), com a função de avaliar o cumprimento da 

Directiva 65/65/CEE. A EU introduziu também o conceito de Farmacovigilância, 

exigindo que os Estados-Membros criassem sistemas nacionais para recolher e avaliar 

informações sobre reacções adversas aos medicamentos e tomar as medidas adequadas, 

se necessário (14). 

Mais tarde a Directiva 87/21/CE definiu um procedimento harmonizado para o 

pedido de autorização de produtos "essencialmente similares" (genéricos) e introduz 

pela primeira vez o conceito de proteção de dados para produtos inovadores. 

A directiva da transparência nº 89/105/CEE surgiu para adaptar os prazos das 

decisões de fixação de preços e comparticipações, nomeadamente para os 

medicamentos genéricos houve redução para 30 dias (em vez de 180 dias) quando o 

preço do medicamento de referência já tenha sido aprovado ou se este já esteja incluído 

no sistema nacional de saúde. Em 1993 é aprovada a directiva 93/39/CEE que altera as 

Directivas 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE, com o objectivo de regulamentar e 

melhorar a cooperação e o intercâmbio de informação entre os Estados-membros 

relativamente á fiscalização, em particular à monitorização das reacções adversas por 

intermédio dos sistemas de Farmacovigilância. 

Em janeiro de 1995 entrou em vigor um novo sistema europeu de autorização de 

medicamentos (via regulamento CEE/2309/93 e Directiva 93/41/CEE), juntamente com 

a criação da nova Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos ofereceu duas vias 

para a autorização de medicamentos: um procedimento "centralizado", através da 

Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (EMEA) (agora a Agência Europeia 

de Medicamentos (EMA)); e um procedimento de "reconhecimento mútuo", em que os 

pedidos de aprovação são efectuados para os Estados-Membros escolhidos pelo 

requerente, e o procedimento funciona através do reconhecimento mútuo da autorização 

de introdução no mercado nacional, substituindo processo de autorização de cada país 

separadamente, o que se traduz na harmonização de regulamentação em relação à 

entrada de medicamentos genéricos. (14) A EMEA aprova a entrada dos genéricos de 
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um medicamento antes de ser apresentada no mercado farmacêutico europeu. Este 

procedimento centralizado diminuiu os atrasos para aprovação de medicamentos 

genéricos na UE, diminuindo o impacto dos procedimentos de regulação de patentes e 

de aprovação de medicamentos no desenvolvimento dos genéricos. 

Actualmente o registo de medicamentos uso humano é regulado pela Directiva 

2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março 2004, que altera a 

Directiva 2001/83/CE “que estabelece o código comunitário relativo aos medicamentos 

humano" e no Artigo 10.2 (b) define pela primeira vez medicamento genérico 

substituindo o conceito anterior de “essencialmente similar” e altera também o 

Regulamento (CE) n º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março 

2004, “que estabelece procedimentos comunitários para a autorização e fiscalização de 

medicamentos para uso humano e veterinário e que institui a Agência Europeia de 

Medicamentos" (EMA). Este regulamento, entre outros objetivos, define novos períodos 

de exclusividade de dados, introduz uma nova definição de medicamento genérico e 

visa proporcionar um equilíbrio entre medicamentos inovadores e genéricos. (14) 

 A medida legislativa mais recente aplicada na Europa é a directiva 2011/62/EU 

dos medicamentos falsificados, em vigor desde 02 de Janeiro de 2013, que prevê 

medidas de segurança, com o objetivo de proteger os consumidores europeus contra a 

ameaça dos medicamentos falsificados. (14) 

Figura 1: Resumo da regulamentação Europeia relevante publicada para medicamentos genéricos nas últimas 
décadas. (Adaptado de Dunne et al. 2013) (14) 
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3.2 Evolução da legislação em Portugal 

 

Em Portugal, o primeiro diploma legal a regular a produção, autorização de 

introdução no mercado, distribuição, preço e comparticipação de medicamentos 

genéricos foi o Decreto-Lei 81/90, de 12 de Março. Posteriormente, o Decreto-Lei 

72/91, de 8 de Fevereiro veio proceder à definição de medicamento genérico e 

estabelecer as condições de prescrição e dispensa. Até 2000, praticamente não existia 

legislação específica para os medicamentos genéricos e o mercado em Portugal 

apresentava quotas de mercado praticamente residuais (inferiores a 0,5%). A partir de 

2000 foram aprovados vários decretos-lei que vieram facilitar a introdução e 

comercialização medicamentos genéricos. (15) 

 

Diploma Legal Medidas/ Disposições legais 
Portaria nº 623/92 Altera o regime de formação dos preços dos medicamentos genéricos (20% abaixo 

do PVP do medicamento de referência). 
Decreto-Lei nº 
249/93 

Altera as condições de autorização de introdução no mercado (demonstração de 
bioequivalência quando necessário e autorização de passagem a genérico). 

Decreto-Lei nº 
291/98 

Altera a identificação do medicamento genérico, permitindo a utilização do nome 
do titular ou de um nome de fantasia associados à denominação comum do 
medicamento. 

Decreto-Lei nº 
205/00 

Introduz uma majoração de 10% na comparticipação do Estado no preço dos 
medicamentos genéricos.  

Decreto-Lei 242/00 Introduz alterações à definição, à identificação, ao modo de prescrição e dispensa 
dos medicamentos genéricos. Pela primeira vez foi utilizada a sigla “MG” para 
identificar estes medicamentos. 

Portaria nº 577/01 Altera o regime de formação dos preços, estabelecendo em 35% a diferença 
mínima do preço (a PVP) entre o genérico e o medicamento de referência 
(Revogado pelo Decreto-Lei n.º 65/2007, de 14 de Março). 

Decreto-Lei nº84/01 Permite a passagem de especialidades farmacêuticas já existentes no mercado a 
medicamentos genéricos. 

Decreto-Lei nº 
270/02 

Criação do Sistema de Preços de Referência: determinado pela existência de 
medicamentos genéricos disponíveis no mercado, sendo o PR definido a partir do 
genérico que detém o preço mais elevado no respectivo grupo homogéneo. 

Decreto-Lei 271/02 Institui a prescrição obrigatória por denominação comum internacional (DCI) para 
substâncias activas com medicamentos genéricos autorizados. 

Portaria nº 
1501/2002 

Introduz um novo modelo único de receita médica. 

Portaria nº 914/2003  Altera o regime de formação dos preços dos medicamentos genéricos: preço dos 
novos medicamentos para o qual exista grupo homogéneo deve ser igual ou 
inferior ao preço de referência desse grupo (Revogado pelo Decreto-Lei n.º 
65/2007, de 14 de Março) 

Decreto-Lei nº 
81/2004 

Estabelece que a revisão dos preços de referência passa a trimestral 

Portaria nº 618-
A/2005 

Reduz 6% os preços e altera as margens 

Decreto-Lei nº 
129/2005 

Elimina a majoração de 10% da comparticipação dos medicamentos genéricos 
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Decreto-Lei nº 
176/2006 

Estabelece que a AIM de medicamentos genéricos está sujeita às mesmas 
disposições legais dos outros medicamentos, estando dispensada a apresentação 
de ensaios pré-clínicos e clínicos desde que demonstrada a bioequivalência com 
base em estudos de biodisponibilidade ou quando estes não forem adequados, 
equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia clínica apropriados. 

Portaria nº 30-
B/2007 

Reduz em 6% os preços e altera as margens 

Decreto-Lei nº 
65/2007 

Define novo regime de formação dos preços 

Portaria nº 300-
A/2007 

Regulamenta o novo regime para revisão dos preços 

Portaria nº 1016-
A/2008 

Reduz os preços máximos de venda ao público dos medicamentos genéricos: os 
preços máximos de venda ao público (PVP) dos medicamentos genéricos 
superiores a 5€, aprovados até 31 de Março de 2008, são reduzidos em 30%. 

Decreto-Lei nº 
129/2009 

Estabelece em 100% a comparticipação do Estado em medicamentos genéricos 
para pensionistas que aufiram de rendimentos abaixo do salário mínimo. 

Portaria n.º 1460-
D/2009 

Reduz os preços máximos de venda ao público dos medicamentos genéricos 

Portaria n.º 
1047/2009 

Reduz novamente os preços máximos de venda ao público dos medicamentos 
genéricos 

Decreto-Lei nº 48-
A/2010 

Actualiza preços de referência dos medicamentos com grupo homogéneo, revoga 
a comparticipação a 100% de todos os MG para os pensionistas 

Decreto-Lei nº 
106A/2010  

Revê novamente o nível de Comparticipação do Escalão A, com redução de 5% 

Portaria nº 198/2011 Estabelece a Prescrição Electrónica Obrigatória 
Decreto-Lei nº 
62/2011 

Cria regime de composição dos litígios emergentes de direitos de propriedade 
industrial quando estejam em causa medicamentos de referência e medicamentos 
genéricos 

Decreto-Lei nº 
112/2011 

Revê a Metodologia de Preços e Margens; Define novos países de referência 

Portaria nº 340/2012 Estabelece a Comissão de Farmácia e Terapêutica e reforça a aplicação das 
Normas de Orientação Clínica 

Portaria nº 91/2013 Revoga o desconto de 6%; Revê Preços com novos países de referência 
Decreto-Lei nº 
19/2014 

Define valor mínimo do PVP dos medicamentos genéricos e prevê possibilidade 
de recompensa para farmácias que dispensem medicamentos genéricos de entre os 
mais baratos 

 

3.3 Evolução do mercado de genéricos em Portugal 

 

As medidas implementadas e os diplomas legais publicados traduziram-se num 

rápido aumento do número de pedidos de autorização e comparticipação de novos 

medicamentos genéricos, no surgimento de mais indústrias farmacêuticas de 

medicamentos genéricos, bem como no crescimento substancial da prescrição e 

utilização (15), conforme demonstrado no gráfico representativo da evolução da quota 

de mercado em valor e em embalagens nos últimos anos (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Evolução do mercado de genéricos em valor e nº de embalagens (Adaptado de: INFARMED, I.P. - 
Gabinete de Estudos e Projectos do INFARMED, IP. /Monitorização do Mercado de Medicamentos em 
Ambulatório) (16) (*de janeiro a março) 

 

Da análise da evolução de medicamentos genéricos dispensados no âmbito do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), através das farmácias de oficina constata-se que o 

mercado de genéricos era praticamente inexistente em 2000 (quota de mercado em valor 

correspondia 0.13% e em número de embalagens 0.10%). A partir de 2000 com a 

criação do Programa Integrado de Promoção de Genéricos e a implementação de 

medidas como o Sistema de Preços de Referência; a obrigatoriedade da prescrição por 

Denominação Comum Internacional (DCI); as campanhas de informação sobre a 

qualidade, eficácia e segurança dirigida tanto aos profissionais de saúde como para o 

público; as medidas dirigidas à indústria farmacêutica como a simplificação de 

processos de AIM e melhorias no processo de avaliação e aprovação (15), traduziram-se 

num crescimento progressivo e sustentado da quota de mercado apresentando 
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actualmente, e até primeiro trimestre de 2014, 20.9% em valor e 31.1% em número de 

embalagens vendidas.   

Verificou-se também que até 2010, Portugal apresentava um número de 

embalagens de medicamentos genéricos vendidas inferior em termos de valor, esta 

situação devia-se ao facto da redução de preços exigida aos medicamentos genéricos e 

as regras de formação de preços existentes favorecerem a entrada de genéricos no 

mercado com preços elevados. A partir de 2010 adoptaram-se medidas legislativas que 

originaram a redução administrativa de preços e alteraram as regras de formação do 

preço no mecanismo de preço de referência, aumentando assim concorrência neste 

mercado. A partir de 2012 foram implementadas mais medidas destinadas 

especificamente a este segmento de mercado, nomeadamente: a decisão final sobre os 

processos de comparticipação passou a ser tomada pelo INFARMED; o levantamento 

de providências cautelares sobre medicamentos genéricos; a alteração processual e 

redução dos tempos de avaliação dos pedidos de comparticipação, a criação Mensal de 

Grupos Homogéneos e a revisão anual dos preços de medicamentos genéricos. (15) 

Assim, espera-se que o mercado dos genéricos continue em crescimento, tendo 

sido definido no Memorando de Entendimento com a troika o objectivo de 60% de 

quota de mercado em volume do SNS para 2014, estando os valores actuais em número 

de embalagens ainda longe da meta definida. No entanto, a quota de mercado em 

unidades em Fevereiro de 2014 foi de 45,5%, a análise em unidades permite comparar 

volumes independentemente do tamanho da embalagem e facilita a comparação com 

outros países. Os valores em DDD – Dose Diária Definida, que normaliza os consumos 

para um tratamento padrão, foram de 52,9% em Fevereiro de 2014, claramente acima do 

valor que tem em consideração o número de embalagens e também superior ao valor em 

unidades, aproximando-se do objectivo para 2014. 
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4. Protecção das patentes 

 

4.1 Exclusividade de dados e Exclusividade de Mercado 

 

Os Medicamentos de referência são normalmente inovadores numa determinada 

classe terapêutica ou são o resultado de um melhoramento de outros medicamentos ou 

tratamentos já existentes (17) e estão associados a elevados investimentos por parte da 

indústria farmacêutica. Assim durante um longo período de tempo beneficiam da 

proteção da propriedade intelectual estabelecida por patentes e certificados 

complementares de protecção. Estes são elementos essenciais para a recuperação dos 

investimentos realizados e importantes para o processo económico que conduz a 

obtenção de inovação. As patentes protegem a propriedade intelectual das inovações e a 

sua duração na Europa é de 20 anos, os Certificados Complementares de Proteção 

(CCP) concedem até cinco anos de proteção de patente adicional. (18) Além disso, as 

empresas beneficiam da exclusividade de dados e de mercado. A exclusividade de 

dados refere-se ao período de 8 anos (com início na data da primeira autorização do 

medicamento na EU) durante o qual o pedido de AIM de um medicamento genérico não 

pode basear-se na documentação pré-clínica e clínica do medicamento referência; a 

exclusividade de mercado refere-se ao período de tempo de 10 anos com início na 

mesma data de autorização durante o qual o medicamento não pode entrar no mercado. 

O período de exclusividade de mercado inclui os 8 anos da exclusividade de dados. 

Estes períodos de proteção são aplicáveis independentemente do tipo de registo pelo 

qual o medicamento de referência foi aprovado. Esta exclusividade de mercado de 10 

anos pode ser prorrogada por mais um ano se, durante os primeiros oito anos, o titular 

AIM do medicamento de referência conseguir a aprovação adicional de uma ou mais 

novas indicações terapêuticas relevantes (comprovado benefício clínico significativo) 

(19). O diagrama abaixo demonstra a aplicação de exclusividade de dados introduzida 

pela Directiva 2004/27/CE. A fórmula de "8 +2 +1" aplica-se a todos os novos 

medicamentos em que o pedido foi submetido após 31 de outubro de 2005.  

Os produtos para os quais o pedido de AIM inicial foi efectuado antes da 

transposição da directiva (31 Outubro 2005) continuam a beneficiar dos períodos 

anteriores de protecção, em conformidade com a directiva 2001/83/CE:  
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- 10 anos para autorizações nacionais concedidas na Bélgica, Alemanha, França, Itália, 

Holanda, Suécia, Reino Unido, Luxemburgo;  

- 6 anos para autorizações nacionais concedidas na Áustria, Dinamarca, Finlândia, 

Irlanda, Portugal, Espanha, Grécia, Polónia, República Checa, Hungria, Lituânia, 

Letónia, Eslovénia, Eslováquia, Malta, Estónia, Chipre, Bulgária, Roménia e Noruega, 

também Liechtenstein e Islândia;  

- 10 anos para todos os medicamentos autorizados através do procedimento 

centralizado. (20)  

 

 
Figura 2: Diagrama representativo da Exclusividade de dados e de Mercado aplicável a pedidos de AIM 
submetidos a partir de 31 de Outubro de 2005, conforme Directiva 2004/27/CE (adaptado de: ©EGA 2004-
2007) (20) 

 

Os medicamentos genéricos podem entrar no mercado depois de terminar a 

proteção do medicamento referência e depois de obter aprovação de AIM, preços e 

comparticipação. (18) 

No entanto, o desenvolvimento de medicamentos genéricos requer uma 

abordagem e uma estratégia diferente dos medicamentos de referência. A decisão de 

avançar deve ser baseada em informações sólidas sobre o volume de vendas do produto 

de referência, a potencial quota de mercado que a empresa espera ter quando o 

medicamento genérico for produzido e aprovado, conhecimento da validade das 

patentes, disponibilidade da substância activa, tecnologia, formulação e experiência. A 

rentabilidade do medicamento genérico exige um planeamento rigoroso para o 

consequente início de comercialização, que deve ter em consideração entre outros 
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factores o preço e conhecimento de possíveis concorrentes. (21) Neste aspecto nos 

últimos anos verificou-se a necessidade de introduzir elementos de maior eficiência no 

mercado de medicamentos, nomeadamente em relação às condições concorrenciais, 

uma vez que é fundamental que haja equilíbrio entre os direitos de proteção de patente 

válida e o direito de acesso ao mercado de medicamentos genéricos após o seu término. 

 

4.2 Entraves à entrada dos medicamentos genéricos no mercado 

 

Praticamente não há dúvidas que os medicamentos genéricos tornaram-se 

essenciais para os governos no esforço de contenção dos orçamentos na saúde pública. 

Portanto, deveria ser possível o acesso no mercado imediatamente após a expiração da 

patente do medicamento de referência. Porém, as empresas farmacêuticas produtoras 

dos medicamentos de referência utilizam inúmeras estratégias que vão desde o pedido 

de múltiplas patentes para o mesmo medicamento até litígios e processos judiciais 

resultando no atraso da entrada de medicamentos genéricos no mercado. (22) 

Uma das barreiras para o desenvolvimento do mercado dos medicamentos 

genéricos é a disputa de patentes entre empresas de medicamentos de referência e de 

medicamentos genéricos, sendo Portugal exemplo desta realidade. (18)  

As empresas dos medicamentos de referência tentam prorrogar o período de 

proteção da propriedade intelectual, através do desenvolvimento de novos 

medicamentos com base em alterações nas características não essenciais patenteadas do 

medicamento de referência (por exemplo, isolamento do enantiómero activo no novo 

medicamento). (18) Esta estratégia conhecida por “evergreening” visa atrasar ou 

impedir a entrada dos medicamentos genéricos no mercado, alargando a proteção das 

patentes dos medicamentos de referência, o que origina processos judiciais devido a 

patentes secundárias duvidosas. (18)  

Outro exemplo é a ligação de patentes “Patent Linkage”, que consiste em 

interpor providências cautelares em tribunais administrativos alegando a violação de 

patentes e visam suspender a aprovação de AIM, preço e comparticipação, ou seja 

pretende estabelecer ligação entre a AIM e a existência de uma patente. (14) Este 

esquema regulamentar proíbe a autorização da introdução no mercado ou a atribuição de 

preço ou comparticipação de um medicamento genérico até todas as patentes terem 
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expirado ou até ser determinado que as patentes não estão a ser violadas ou são 

inválidas ou inexequíveis. Esta prática tem atrasado o acesso ao mercado de 

medicamentos genéricos em Itália e em Portugal, devido ao tempo necessário para as 

autoridades regulamentares considerarem as acusações de violação de patentes. (18) Em 

2009 existiam 1.407 processos judiciais perante os tribunais administrativos, utilizando 

uma disposição específica da constituição Portuguesa para atrasar a entrada. Os 

fabricantes de medicamentos de referência alegaram que a concessão de uma AIM 

constitui uma violação dos seus processos e patente. Apesar da legislação da UE afirmar 

que a concessão de AIM deve ser baseada exclusivamente em dados de qualidade, 

segurança e eficácia e que as agências não podem ter em consideração as questões 

relacionadas com patentes na aprovação de AIM, preços e comparticipações. (23)  

Estas acções representam um entrave à concorrência de genéricos e têm como 

consequência um impacto negativo no acesso dos doentes a medicamentos com preços 

mais acessíveis. A Directiva 89/105/CEE relativa à transparência estabelece prazos 

máximos de três ou seis meses para a decisão dos preços e comparticipações. Em 2011 

vários países ainda não cumpriam os 90 dias a partir da data de aprovação para a 

decisão de preços e comparticipação dos medicamentos genéricos, conforme 

demonstrado na figura 3. 

O inquérito ao sector farmacêutico da EU recomendou alterações políticas nos 

países em que se verificavam atrasos, devendo os Estados-Membros considerar a 

aprovação de preço e comparticipação imediatos para medicamentos genéricos, quando 

o medicamento de referência correspondente já beneficiasse de comparticipação com 

base no preço mais elevado.  
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Figura 3: Tempo de atraso para aprovação do preço e comparticipação de um medicamento 
genérico após a AIM. (23) 
 

A Comissão Europeia analisou acordos de patentes entre empresas de 

medicamentos de referência e genéricos na Europa de 2000 a 2008 e verificou que em 

cerca de 50% dos acordos foi restringida a capacidade da empresa de medicamentos 

genéricos para comercializar o produto, embora tenham sido efectuados acordos 

financeiros entre a empresa dos medicamentos de referência e a empresa de 

medicamentos genéricos. Além disso, alguns acordos foram celebrados antes da perda 

de exclusividade do medicamento de referência. (18, 24) O número de acordos que 

limitaram a entrada no mercado genérico mostrando uma transferência de valor entre a 

empresa do medicamento de referência e a empresa de medicamentos genéricos no 

período abrangido pelo inquérito sectorial (1 de janeiro de 2000 a 30 de Junho 2008 

representavam 22% (5 por ano em média). Esta percentagem tem diminuído de forma 

constante ao longo dos anos chegando aos 6% em 2012. (25) 

Os resultados do relatório apresentado em 2013 referentes ao período de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 demonstram que na EU cerca de 43% (78 de um 

total de 183) dos acordos de patentes não limitaram a entrada dos medicamentos 

genéricos no mercado (categoria A), 51% (93) limitaram a entrada no mercado mas não 
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houve transferência de valor entre a empresa do medicamento inovador e a empresa de 

medicamentos genéricos (categoria BI) e apenas 6% (12) limitaram a entrada no 

mercado genérico mostrando uma transferência de valor entre a empresa do 

medicamento de original e a empresa de medicamentos genéricos (categoria BII). Se 

nestes dados forem excluídos os acordos relacionados com o novo Decreto-lei nº 

62/2011 publicado em Portugal, a categoria BI corresponde a 30% (37 de 125), 

categoria A aumenta para 61% (76) e a categoria B. II equivale a 10% (12). Esta lei 

prevê que o interessado que pretenda invocar o direito de propriedade intelectual, tem 

30 dias para o fazer. (25) No artigo nº2 refere que “a não dedução de contestação, no 

prazo de 30 dias, implica que o requerente de autorização de introdução no mercado do 

medicamento genérico não poderá iniciar a sua exploração industrial ou comercial 

durante a vigência dos direitos de propriedade industrial invocados”. Caso haja 

contestação à invocação de direitos de propriedade industrial, ambas as partes (produtor 

do MR e produtor de MG) reúnem as provas que considerem necessárias para poderem 

comprovar os méritos das suas pretensões. Ainda de acordo com a nova legislação, não 

podem ser indeferidos os pedidos de AIM ou alteradas, suspensas ou revogadas as AIM 

existentes de MG com o fundamento na eventual existência de direitos de propriedade 

industrial. 

Os resultados identificaram um total de 183 acordos de patentes em 2012, em 

comparação com um total de 120 em 2011 e 89 em 2010. Este aumento constante é em 

parte explicado pela introdução de novas disposições legais em Portugal. Segundo a 

Comissão, excluindo os acordos em Portugal o número total de ofertas de liquidação de 

patentes foi de 125 em 2012. (22)  

Assim, as empresas de medicamentos de referência são desde 2012, obrigadas a 

introduzir processos de arbitragem contra os genéricos que solicitam autorizações 

introdução no mercado. Muitos destes processos, onde não há nenhum problema sobre a 

validade dos direitos subjacentes, são resolvidos imediatamente, em que a empresa de 

medicamentos genéricos concorda com entrada somente após a expiração da patente 

(25).  
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Figura 4: Resultados divulgados no relatório apresentado pela Comissão Europeia em 2013 
referentes ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 (25) 
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5. Pedido de Autorização de Introdução no Mercado 
 

Todos os medicamentos (de referência ou genéricos) só podem ser 

comercializados na UE após aprovação pelas entidades reguladoras nacionais ou 

Europeias. A autorização de introdução no mercado assegura três requisitos 

fundamentais: qualidade, segurança e eficácia, sendo apresentada documentação de 

suporte bem definida, de acordo com a legislação em vigor, que requer avaliação por 

peritos das Autoridades de Saúde (INFARMED, I.P. ou EMEA). Considera-se que a 

Autorização de Introdução no mercado de um medicamento depende exclusivamente da 

conformidade destes 3 critérios, independentemente das considerações de carácter 

económico.  

Na União Europeia a autorização de introdução no Mercado para um 

medicamento pode ser obtida por 4 vias: Procedimento Centralizado (PC), 

Procedimento Descentralizado (PD), Procedimento de Reconhecimento Mútuo (PRM) e 

Procedimento Nacional (PN). 

 

5.1 Procedimentos de AIM  

 

5.1.1 Procedimento Centralizado (PC) 

 

O PC entrou em vigor em 1995, este procedimento permite obter uma autorização 

de introdução no mercado que é válida em toda a EU e é obrigatório para os pedidos de 

AIM relativos a:  

� Medicamentos para uso humano para o tratamento do VIH/SIDA, cancro, 

diabetes, doenças neurodegenerativas, patologias autoimunes e outras disfunções 

imunitárias e doenças virais; 

� Medicamentos derivados de processos de biotecnologia; 

� Medicamentos de terapia avançada, como terapia genética, terapia celular 

somática ou medicamentos derivados da engenharia de tecidos; 

� Medicamentos órfãos; 

� Medicamentos veterinários para utilização como promotores do crescimento ou 

produção. (26) 
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Relativamente aos medicamentos que não pertencem a estas categorias, as 

empresas podem submeter à Agência um pedido de Autorização de Introdução no 

Mercado por procedimento centralizado se o medicamento em questão representar uma 

inovação significativa no plano terapêutico, científico ou técnico, ou se a sua 

autorização através do procedimento centralizado for do interesse da saúde pública na 

sua avaliação e autorização a nível comunitário, podendo ainda aplicar-se a 

medicamentos genéricos e a medicamentos não sujeitos a receita médica. (27) 

Os pedidos são submetidos diretamente à Agência Europeia do Medicamento e a 

avaliação é efetuada pelos peritos dos comités científicos da Agência nomeados por 

cada Estado Membro. O perito relator e co-relator emitem o parecer que depois de 

aprovado pelo Comité é transmitido à Comissão Europeia que por sua vez tem a palavra 

final no que respeita à concessão de Autorizações de Introdução no Mercado na União 

Europeia.  

Após a concessão de uma Autorização de Introdução no Mercado, o titular pode 

começar a comercializar o medicamento no EEE. (27) 

 

5.1.2 Procedimento de Reconhecimento Mutuo (PRM) 

 

No PRM a AIM tem que estar aprovada num Estado-membro da União Europeia 

(Estado-membro de Referência). Este Estado-membro procede à primeira avaliação e 

aprova o medicamento nacionalmente. O requerente submete depois nos Estados-

membros que reconhecem a avaliação inicial. 

Desde 1 de Janeiro de 1998, o PRM é obrigatório para todos os medicamentos a 

serem comercializados num Estado-Membro diferente daquele em que foram 

autorizados pela primeira vez e para os quais o procedimento centralizado não é 

obrigatório ou não é o escolhido pelo requerente. Qualquer autorização de introdução no 

mercado aprovada pela autoridade de um Estado-Membro da UE pode ser usada para 

justificar um pedido de reconhecimento mútuo pelos outros Estados-Membros (28).  

O pedido de reconhecimento mútuo pode ser dirigido a um ou mais Estados-

Membros, devendo a submissão dos pedidos ser exactamente igual em todos os 

Estados-Membros. O Estado-Membro que decide avaliar o medicamento, "Estado-
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Membro de Referência", notifica a decisão aos restantes "Estados-Membros envolvidos

". Se este procedimento de avaliação realizada pelo Estado-Membro de Referência for 

favorável resulta na aprovação da autorização de introdução no mercado nesse Estado-

Membro. Os Estados Membros envolvidos dispõem então de 90 dias para aprovar toda 

a documentação recebida, reconhecendo assim a decisão do EMR. As autorizações de 

introdução no mercado nacionais são aprovadas 30 dias após a constatação do acordo 

(28).  

 

5.1.3 Procedimento de Descentralizado (PD) 

 

O PD está em vigor desde Novembro de 2005, data de entrada em vigor da 

legislação europeia revista pela Directiva 2004/27/CE e é semelhante ao PRM, no 

entanto aplica-se quando o medicamento não tem autorização de introdução no mercado 

em nenhum Estado-membro. O pedido de autorização de introdução no mercado é 

submetido simultaneamente às autoridades competentes do Estado-Membro de 

referência e de Estados-Membros envolvidos. O Estado membro de Referência assume 

a liderança relativamente à avaliação e após a conclusão do procedimento com sucesso, 

as autoridades nacionais atribuem as AIM nacionais.  

Os passos subsequentes são idênticos aos do procedimento de reconhecimento 

mútuo (29).  

 

5.1.4 Procedimento Nacional (PN) 

 

O PN aplica-se no caso em que o requerente pretende que o medicamento seja 

aprovado apenas para colocação no mercado de um Estado-membro. (30)  

As autoridades nacionais competentes de cada Estado Membro são responsáveis por 

aprovar a AIM. Nas submissões nacionais para além das disposições nacionais, deve-se 

ter em consideração as Instruções aos Requerentes (Notice to Applicants), bem como as 

considerações legais de Regulamentos e Directivas, também aplicáveis aos restantes 

procedimentos europeus. 
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5.2 Pedido AIM para medicamentos genéricos 

 

Para os medicamentos genéricos os requerentes podem submeter um pedido 

abreviado de autorização de introdução no mercado. De acordo com o artigo 10 (1) da 

Directiva 2004/27/CE, um requerente de uma autorização de introdução no mercado de 

um medicamento genérico não é obrigado a fornecer os resultados dos ensaios pré-

clínicos e clínicos, se puder ser demonstrado que o medicamento é um genérico de um 

medicamento de referência, que tenha sido autorizado nos termos do artigo 6 º pelo 

menos há 8 anos. Este tipo de pedido refere-se a informações que estão incluídas no 

dossier de autorização do medicamento de referência e que geralmente não são do 

domínio público. Assim estas autorizações estão portanto associadas à autorização do 

medicamento inovador. 

Os pedidos de aprovação de medicamentos genéricos geralmente incluem dados 

farmacêuticos químicos e os resultados de estudos de bioequivalência, que demonstram 

a similaridade do medicamento genérico em relação ao de referência. (31) 

  A maioria das autorizações para medicamentos genéricos é obtida através de 

PRM e PD. Desde a introdução do PD, o PRM tem sido utilizado principalmente para a 

extensão da autorização de introdução no mercado existente a outros países processo 

conhecido como de "uso repetido" (32). 

A Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, determinou que o Infarmed publicitasse 

todos os pedidos de AIM dos genéricos, independentemente do procedimento ao abrigo 

do qual foram autorizados, para os procedimentos nacional, de reconhecimento mútuo e 

descentralizado são publicitados desde dia 22 de dezembro de 2011, no caso de 

medicamentos genéricos sujeitos ao procedimento centralizado a publicitação ocorre 

desde dia 31 de julho de 2012 (e é efectuada aquando do pedido de atribuição de 

números de registo). 

Nos últimos anos tem-se verificado uma evolução a nível nacional das 

autorizações de introdução no mercado verificando-se um aumento de 529% desde 

2004, conforme demonstrado na figura nº5; actualmente encontram-se autorizados em 

Portugal um total de 9714 medicamentos genéricos.  
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Figura 5: evolução do número de genéricos autorizados em Portugal nos últimos anos (Infarmed 
I.P. YTD 2012 - Janeiro a Dezembro) 
 

5.2.1 Documento Técnico Comum  (CTD) para pedidos de AIM de genéricos 

 

Os pedidos de AIM para os medicamentos genéricos têm que seguir a estrutura do 

documento técnico comum (CTD), como para qualquer outro medicamento, porém 

existem alguns requisitos específicos:  

 

� Módulo 1  

Os pedidos para medicamentos genéricos têm que apresentar um resumo dos 

elementos que demonstrem que é um genérico do medicamento de referência. O resumo 

deve incluir a composição qualitativa e quantitativa da substância activa (s), a forma 

farmacêutica e perfil de segurança / eficácia da substância activa (s) em relação ao 

medicamento de referência, informações relacionadas com a biodisponibilidade e 

bioequivalência, se necessário.  

Em casos em que há algum problema de segurança com o medicamento de 

referência, é necessário um plano de gestão de risco. (33) 

 

� Módulo 2  
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O Módulo 2 deve incluir o resumo de qualidade geral, síntese não clínica e 

clínica, podem ser fornecidos resumos não clínicos e clínicos mas só são obrigatórios se 

incluídos estudos novos adicionais. A síntese não clínica e clínica devem conter:  

- Resumo das impurezas presentes nos lotes da substância activa (s) (e se relevante os 

produtos de degradação que surgem durante o armazenamento).  

- Os estudos de bioequivalência ou uma justificação para os estudos não terem sido 

realizados.  

- Atualização da literatura publicada referente à substância.  

- Discussão no RCM de reivindicações: as reivindicações não conhecidas ou inferidos a 

partir das propriedades do medicamento e/ou do seu grupo terapêutico devem ser 

discutidas na sínteses/resumos não clínicos/clínicos e consubstanciadas por literatura e / 

ou estudos adicionais publicados.  

Devem ser fornecidas informações adicionais de segurança/eficácia quando são 

usados diferentes sais, ésteres, éteres, isómeros, misturas de isómeros, complexos ou 

derivados da substância activa do medicamento de referência, demostrando que as 

propriedades do genérico são iguais. (33) 

 

� Módulo 3 

O módulo 3 deve ser submetido completo. (33) 

 

� Módulo 4 e Módulo 5 

Para um medicamento genérico não é necessário fornecer os resultados dos 

ensaios toxicológicos, farmacológicos e clínicos. Devem ser incluídos os resultados dos 

estudos de bioequivalência realizados, sempre que necessário. Quando são usados sais, 

ésteres, éteres, isómeros, misturas de isómeros, complexos ou derivados da substância 

activa diferentes do medicamento de referência, deve ser fornecida documentação 

adicional que comprove que a segurança e/ou perfil de eficácia não são diferentes do 

medicamento de referência.  

Também os requerentes são incentivados a solicitar uma reunião de pré-

submissão com a EMA cerca de seis meses antes da submissão para esclarecer questões 

pendentes. (33) 
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Dados necessários para o pedido AIM 
Medicamento 
de referência 

Medicamento 
genérico 

Dados administrativos relativos ao titular de AIM √ √ 

Resumo das Características do Medicamento (RCM), Folheto 
informativo, Rotulagem e Embalagem 

√ √ 

Relatórios de peritos √ √ 

Composição do medicamento √ √ 

Descrição do processo de fabrico √ √ 

Controlo de matérias-primas √ √ 

Controlo do produto acabado √ √ 

Testes de estabilidade da substância activa e produto acabado √ √ 

Perfil de dissolução, comparação do medicamento genérico com o de 
referência 

X √ 

Documentação não clínica √ X 

Documentação clínica √ X 

Resultados do estudo de bioequivalência X √ 

Figura 6: Dados necessários para o pedido de AIM de medicamentos genéricos comparativamente 
com medicamentos originais (adaptado de EGA FactSheet) (20) 
 

5.2.2 RCM dos medicamentos genéricos: um desafio no pedido de AIM   

 

Um dos principais desafios para um pedido de autorização de um medicamento 

genérico é o Resumo das Características do Medicamento (RCM). Até 1998 as 

empresas de medicamentos de referência apresentavam pedidos de autorização de 

introdução no mercado através de procedimentos nacionais (PN), o que originou 

diferentes avaliações dos mesmos dados entre os países, devido a diferenças nas práticas 

médicas locais resultando em aprovações para os mesmos medicamentos de diferentes 

dosagens, modo de utilização, advertências e precauções (entre outros). Actualmente o 

requerente de medicamentos genéricos deve apresentar o mesmo pedido de autorização, 

com apenas um RCM em todos os Estados-Membros Envolvidos, obrigando a uma 

harmonização que não existia anteriormente. (34) 

Em alguns casos, os Estados-Membros não aceitam qualquer diferença entre o 

RCM do medicamento de referência e o genérico no seu mercado nacional, obrigando a 

retirar o pedido de autorização em um ou mais países, para manter o pedido de 

aprovação nos outros países, ou originado processos de arbitragem onerosos e 

demorados. (34) 
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No passado, se as divergências entre Estados-Membros Envolvidos sobre a 

aceitação de alguma questão do pedido eram automaticamente enviadas à Comissão da 

EMEA (CHMP) para um processo de arbitragem. O parecer do CHMP era depois 

comunicado à Comissão Europeia para uma decisão final. Na prática, no entanto, esta 

prática não demonstrou ser muito eficaz devido aos recursos humanos e financeiros que 

eram necessários dispensar pela empresa de medicamentos genéricos e sobretudo ao 

atraso na comercialização em outros Estados-Membros. (34) 

Assim, o CMD (h) publicou em Novembro de 2006 a posição relativamente à 

aprovação de medicamentos genéricos considerando que em caso de diferenças entre as 

indicações do medicamento genérico e de referência, não estando o RCM totalmente em 

concordância não é considerado um motivo válido para recusar aprovação do 

medicamento genérico.  

Ainda de forma a promover a harmonização dos medicamentos que contenham a 

mesma substância activa mas que têm informações desarmonizadas sobre o produto 

entre os países da UE, o CMD (h) estabeleceu que deveria ser preparada anualmente 

uma lista de medicamentos para os quais deve ser elaborado um RCM harmonizado, em 

conformidade com o artigo 30.2 da directiva revista º 83/2001.  

Estas duas iniciativas visaram assim a melhoria progressiva da desarmonização 

dos RCM dos medicamentos genéricos comparativamente aos de referência. (34) 
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6. Estudos de bioequivalência e biodisponibilidade 

 

A AIM de um medicamento genérico só é aprovada quando os parâmetros 

farmacocinéticos do medicamento genérico são comparáveis aos do medicamento de 

referência e os resultados dos estudos de bioequivalência foram demonstrados com 

sucesso. Além disso, tem que haver uma relação positiva de risco-benefício e tem que 

ser demonstrado que os excipientes bem como o processo de produção não influenciam 

negativamente a segurança e eficácia. (35) 

Pode considerar-se que os estudos de biodisponibilidade são muitas vezes a base a 

aprovação da AIM. (35) 

A biodisponibilidade é um termo farmacocinético que define a quantidade e 

velocidade com que o princípio activo é absorvido pelo corpo e se torna disponível no 

local de acção, por comparação à forma farmacêutica originadora. Quando dois 

medicamentos apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo, a sua eficácia 

clínica é considerada comparável. A biodisponibilidade é determinada por parâmetros 

farmacocinéticos calculados a partir da área sob a curva de concentração plasmática 

versus tempo (AUC), pico de concentração plasmática (Cmax) e, eventualmente, tempo 

para se atingir Cmax (Tmax). A bioequivalência permite comparar a biodisponibilidade 

entre o medicamento de referência e o medicamento genérico e assegurar que 

administrando a mesma dosagem estes são equivalentes a nível terapêutico. (36) 

A demonstração de bioequivalência entre medicamentos está profundamente 

regulamentada por Normas Orientadoras Científicas aprovadas pela EMA e para 

aprovação de medicamentos genéricos são adoptadas as mesmas regras nacionalmente 

pelas Agências do Medicamento em cada um dos Estados membros. (36) 

 

6.1 Normas Orientadoras de Bioequivalência/Biodisponibilidade 

 

As primeiras orientações europeias de bioequivalência foram publicadas em 1991 

pela Comissão das Comunidades Europeias, na tentativa de harmonizar a aprovação de 

AIM de medicamentos genéricos nos vários Estados membros da Comunidade Europeia 

(CEE). Até a publicação da primeira Norma Orientadora Europeia relativa à avaliação 

da biodisponibilidade/bioequivalência, os medicamentos genéricos eram registados 
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exclusivamente pelas autoridades nacionais dos Estados membros. Antes de 1991, os 

processos de registo não eram completos e as avaliações eram baseadas em publicações 

de literatura científica, nas diretrizes da FDA e nas primeiras directrizes europeias sobre 

os estudos de farmacocinética em humanos. Em 2000, uma primeira revisão da Norma 

Orientadora sobre a Investigação de Biodisponibilidade e Bioequivalência foi publicada 

pelo Comité da EMA de Especialidades Farmacêuticas (CEF). No entanto, como o 

número de pedidos de AIM de medicamentos genéricos através dos procedimentos de 

reconhecimento mútuo/descentralizado e Procedimento centralizado aumentaram 

verificou-se que os avaliadores dos vários estados membros da UE frequentemente não 

estavam em concordância quanto à interpretação destas orientações. (37) 

Assim, desde 2001, diversos aspectos foram alterados e melhorados, e outras 

questões foram abordados em documentos provisórios de perguntas e respostas. Após 

um período de preparação de três anos, a versão da guideline revista entrou em vigor em 

agosto de 2010. Os comentários e sugestões de mais de 50 organizações de peritos e 

associações foram trabalhados em 22 versões preliminares.  

A Guideline da Bioequivalência revista (Guideline on the Investigation of 

Bioequivalence, CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr) aplica-se a pedidos de AIM 

de medicamentos humanos submetidos ao abrigo dos artigos 10 (1) (genéricos), artigo 

10-B (combinação fixa), art. 10 (3) (híbridos), e art. 8 (3) (pedidos completos). Também 

se aplica a pedidos de extensão e alterações de acordo com os Regulamentos Europeus. 

Embora a guideline seja aplicável a formulações orais de libertação imediata com acção 

sistémica, também são abordadas algumas recomendações gerais sobre outros tipos de 

formulações, por exemplo, comprimidos dispersíveis orais, soluções orais, formas 

farmacêuticas especiais (lipossomal, micelar, emulsão) para uso intravenoso e produtos 

com ação local. Descreve como deve ser conduzido um estudo de bioequivalência, bem 

como os requisitos para a concepção, realização e avaliação em todos os países da UE, 

nomeadamente o seu desenho, o número e características dos indivíduos necessários, a 

dimensão mínima dos lotes a usar, entre outros. (37) 

Nesta versão revista, foi incorporada uma nova definição de medicamento 

genérico, bem como aspectos práticos para os medicamentos altamente variáveis e 

medicamentos com intervalo terapêutico estreito, refletindo o estado mais actualizado 

do conhecimento, que é essencial para a emissão de AIM harmonizadas e padronizadas 
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em toda a Europa. O objetivo foi terminar com as ambiguidades do passado, o que 

muitas vezes originou em avaliações e opiniões divergentes entre as autoridades 

competentes dos diferentes estados membros. (35) Apesar de fornecer orientações mais 

claras e abranger casos mais específicos, uma vez que é impossível prever todas as 

situações possíveis, determinados casos ainda têm que ser avaliados individualmente. 

(37)    

No final de 2013 a Agência Europeia de Medicamentos lançou a primeira 

orientação específica por produto, para a demonstração da bioequivalência de 16 

substâncias activas. Tendo como objectivo permitir uma abordagem mais consistente na 

avaliação dos pedidos de autorização que são suportados por dados de bioequivalência, 

particularmente medicamentos genéricos, e para todos os tipos de procedimentos de 

autorização, ou seja, centralizado, descentralizado, mútuo reconhecimento e 

procedimentos nacionais. Ajudando as empresas na elaboração de programas de estudo 

que estejam em conformidade com as exigências dos reguladores da União Europeia. 

(38) 

 

6.2  Parâmetros analisados 

 

Os estudos de bioequivalência são normalmente estudos aleatórios cruzados 2x2, 

realizados num grupo de voluntários saudáveis, não inferior a 12 elementos usando duas 

sequências de dose única padrão durante dois períodos (39), conforme demonstrado na 

figura 7. (40, 41) Metade do grupo (“subject A”) recebe o medicamento teste – T, 

genérico, em primeiro lugar, seguido por intervalo entre os períodos (“wash-out”) para 

garantir a inexistência de efeito residual do fármaco administrado no período anterior, e, 

em seguida, é administrado o medicamento de referência -R. Para a outra metade do 

grupo (“subject B”) a sequência é invertida (Figura7). (42) O desenho cruzado pode 

também ser estendido para incluir mais do que dois tratamentos por individuo em 

períodos consecutivos ou mais do que duas sequências (por exemplo, AABB / BBAA 

ou AA / BB / AB / BA), embora seja realizado raramente. Habitualmente é utilizado 

para medicamentos altamente variáveis, em que há uma variância intra-individual do 

medicamento de referência superior a 30%. 
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Figura 7: Representação de um estudo de equivalência aleatório cruzado 2x2 (35) 

 

As amostras de sangue são recolhidas de cada grupo, os parâmetros 

farmacocinéticos são medidos e as curvas de concentração plasmática são comparadas. 

(43) 

Os parâmetros mais importantes, avaliados durante um estudo de 

bioequivalência para determinar a velocidade e extensão da absorção do princípio activo 

no plasma são (Figura 8):  

• A área sob a curva (AUC): representa a concentração sérica de fármaco ao longo do 

tempo (extensão da absorção).  

• A concentração plasmática máxima da substância activa (Cmax): Cmax representa a 

velocidade da absorção, fornece informações sobre as propriedades farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas e é fundamental na avaliação de eventos adversos.  

• tempo para a concentração plasmática máxima (Tmax): Tmax permite concluir acerca 

da velocidade de libertação a partir da forma farmacêutica e a absorção pelo tracto 

gastrointestinal. (35) 
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Figura 8: Representação gráfica da evolução das concentrações plasmáticas de dois medicamentos 
(A e B) e respectivos parâmetros farmacocinéticos (AUC, Cmáx. e T máx.) (44) 
 

6.3 Limites de aceitação  

 

Os dados obtidos no estudo de bioequivalência são convertidos em análises 

estatísticas rigorosas, para o qual é utilizado um intervalo de confiança de 90%. Os 

limites de aceitação acordados são válidos em toda a EU de acordo com a ‘Guideline on 

the Investigation of Bioequivalence”:  

• Para a AUC, o intervalo de confiança de 90% tem de estar dentro do intervalo de 

aceitação de 0,80-1,25. Para as substâncias com intervalos terapêuticos estreitos, por 

exemplo, imunossupressores como a ciclosporina, o intervalo de aceitação pode ser 

reduzido para 0,90-1,11. Esta necessidade é decidida caso a caso, pelo requerente e pelo 

Grupo de trabalho de Farmacocinética da EMA (PKWP), tendo como base 

considerações clínicas.  

• Para a Cmáx do intervalo de confiança de 90%, também tem de ser dentro do intervalo 

de aceitação 0,80-1,25. O intervalo de aceitação também pode ser reduzido para 0,90-

1,11 para substâncias com um intervalo terapêutico estreito. (35) 

No entanto, para fármacos abrangidos pela definição de medicamento altamente 

variável (para os quais a variabilidade intra-sujeito para um determinado parâmetro é 

maior do que 30%), que deve sempre ser comprovada em estudos de bioequivalência 
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reproduzíveis, o intervalo para Cmáx por outro lado pode ser ampliado gradualmente 

até um máximo de 0,70-1,43, no entanto, o intervalo de aceitação para a AUC é ainda 

80-125%. (35) Este intervalo máximo só é aceitável se a variância intra-individual for 

superior a 50%. Variância intra-individual maior do que 30%, mas inferior a 50% 

traduz-se em intervalos de aceitação regulamentares entre os convencionais 0,80-1,25 e 

o máximo tolerável de 0,70-1,43. (35) 

A avaliação estatística do tempo até que a Cmáx é atingida (Tmáx) não é 

determinante mas pode ser utilizada como informação de suporte.  

Para outros medicamentos um estudo de bioequivalência poderão não ser 

adequados porque a biodisponibilidade oral do medicamento não está diretamente 

relacionado com o seu efeito clínico (por exemplo, varfarina). (35) 

 

 
Figura 9: Metodologia Estatística para a avaliação da Bioequivalência 

 

Após diversas discussões internacionais decidiu-se que um intervalo de 

confiança de 90% e intervalo de aceitação de 0,80-1,25 asseguram que possíveis 

diferenças nas formulações do medicamento genérico e de referência e que os 

excipientes ou processo de fabrico não afectam a exposição sistémica da substância 

activa de forma clinicamente relevante. (45) 

A diferença real na exposição à substância activa entre os genéricos e inovadores 

é normalmente inferior a 5%. A compilação dos resultados de 2070 estudos de 

bioequivalência avaliados por os EUA Food and Drug Administration durante 1996-

2007 demonstrou uma diferença média entre genéricos e produtos inovadores de 3,56% 

para AUC e de 4,35% para Cmáx, o objectivo do trabalho foi comparar os parâmetros 

de bioequivalência dos medicamentos genéricos e de referência aprovados nos EUA 
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durante 12 anos, concluindo que os critérios utilizados suportam o objectivo das 

autoridades reguladoras de aprovar medicamentos genéricos terapeuticamente 

equivalentes aos inovadores (46). 

Os estudos de bioequivalência também são utilizados nos medicamentos 

inovadores uma vez que a formulação utilizada nos ensaios clínicos muitas vezes não é 

igual à que é utilizada na produção. Inclusive estes estudos foram precisamente 

desenvolvidos pelos laboratórios dos medicamentos inovadores a partir de 1970 para 

determinar concentrações plasmáticas dos fármacos ou dos metabolitos, com o 

objectivo de reduzir a repetição de ensaios clínicos desnecessários cada vez que havia 

alteração da formulação, forma farmacêutica ou do processo de fabrico. Partindo do 

pressuposto que o conceito de bioequivalência é válido e fiável para os medicamentos 

de referência, o mesmo princípio tem que ser aplicado à autorização de um 

medicamento genérico. (35)  

Assim, através da demonstração da bioequivalência entre o medicamento 

genérico e inovador garante-se não só que têm a mesma quantidade de princípio activo, 

como originam curvas de concentração ao longo do tempo semelhantes, sendo os efeitos 

terapêuticos ou adversos idênticos. (47)             

 

6.4 Avaliação da qualidade dos estudos Bioequivalência/Biodisponibilidade 

 

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Food and Drug 

Administration (FDA) anunciaram a 18 de dezembro de 2013, o lançamento de uma 

iniciativa conjunta de partilha de informações sobre as inspecções de estudos de 

bioequivalência submetidos nos processos de aprovação dos genéricos, realizando 

inspeções conjuntas para pedidos de aprovação apresentados a ambas as agências. Esta 

iniciativa teve como objectivos agilizar a troca de informações sobre as inspecções a 

estudos de bioequivalência realizados e planeados para pedidos AIM de genéricos, com 

partilha de informações de Inspeção sobre as instalações clínicas e / ou analíticas; 

partilha de informações sobre os resultados negativos; realizar inspeções conjuntas em 

todo o mundo para proporcionar oportunidades de formação para melhorar a inspeções 

de bioequivalência. Esperando assim contribuir para a melhoria da qualidade e eficácia 

dos medicamentos genéricos. (48)  
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7. Substituição de medicamentos de referência por genéricos 
 

Apesar de um medicamento genérico apresentar a mesma qualidade, segurança e 

eficácia que o medicamento de referência mantêm-se algumas dúvidas relativamente à 

substituição de medicamentos com um índice terapêutico estreito, como por exemplo, 

antiarrítmicos, antiepilépticos, imunossupressores, em que uma ligeira diferença na 

concentração podem traduzir-se num impacto significativo na segurança e eficácia, 

obrigando a monitorização mais controlada dos níveis séricos e/ou da resposta 

terapêutica. 

No entanto, no caso de se iniciar um tratamento os critérios de bioequivalência 

asseguram que a grande maioria dos genéricos são terapeuticamente equivalentes, a 

única razão para optar pelo genérico ou o original (não considerando a questão do 

preço), tratando-se ou não de medicamentos de dose crítica, é uma eventual 

manifestação da preferência por parte do doente.  

Talati et al. avaliaram a eficácia, tolerabilidade e segurança do medicamento 

inovador relativamente a antiepilépticos genéricos e demonstraram que iniciando o 

tratamento com um inovador ou antiepiléptico genérico proporciona resultados 

semelhantes, mas a substituição de um medicamento por outro pode estar associada a 

mais hospitalizações e maior tempo de internação. (49) No caso do medicamentos 

antiepiléticos, a bioequivalência, conforme definido no regulamento, nem sempre 

corresponde à equivalência terapêutica devido à variação permitida, aos métodos de 

avaliação e diferenças individuais (50), apesar das referências à perda ou agravamento 

do controlo das crises e mesmo de aparecimento de eventos adversos após a substituição 

de um medicamento de referência por genérico (50; 51), os resultados de outros estudos 

publicados não permitiram estabelecer com segurança uma associação entre essa 

substituição e as alterações clínicas reportadas, tendo inclusive, sido refutado por 

Kesselheim et al. que descreve que a substituição por genéricos não tem impacto na 

eficácia, nomeadamente no controle convulsões. (52) Num relatório emitido pela Liga 

Italiana para prevenção da Epilepsia em que foram analisados os dados dos efeitos 

adversos da troca de medicamentos antiepilépticos (AE) originais por genéricos através 

da verificação sistemática da literatura, refere que apenas em alguns casos especiais se 

deve evitar a substituição (53). A Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE), de forma 
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semelhante emitiu um parecer referindo que os estudos de biodisponibilidade permitem 

afirmar que os AE genéricos existentes no mercado Português são equivalentes em 

eficácia, segurança e qualidade aos AE de referência. (54). A substituição é em geral 

bem tolerada pela maioria dos doentes e custo-efectiva. (55) 

Kesselheim et al. publicaram uma extensa revisão sistemática e de meta-análise 

favorável à utilização de medicamentos genéricos no tratamento de doenças 

cardiovasculares. (56) 

Diversos estudos têm demonstrado que não existe associação entre piores 

resultados para o doente e o tratamento inicial com medicamentos genéricos ou a 

substituição para medicamentos genéricos e evidenciaram a segurança de medicamentos 

genéricos antipsicóticos. (57, 58) 

Davit et al., compararam 2070 estudos de bioequivalência de medicamentos 

genéricos administrados por via oral aprovados pela Food and Drug Administration 

(FDA) de 1996 a 2007 e demonstraram que não diferiram significativamente dos 

medicamentos de referência (46).  

Algumas incidências descritas em estudos resultaram na relutância dos 

profissionais de saúde relativamente à segurança e eficácia dos medicamentos genéricos 

(59, 60). No entanto, por outro lado, os consumidores acreditam que os genéricos são 

menos dispendiosos e são tão seguros como os medicamentos de referência (61). Na 

verdade, este debate mantém-se surgindo sistematicamente revisões literárias relativas a 

esta questão.  

Enquanto a substância activa não difere entre o medicamento de referência e os 

genéricos, os excipientes podem ser diferentes e alguns dos excipientes são conhecidos 

por provocar efeitos secundários ou ter contra-indicações (62). Cada paciente pode ter 

sensibilidade idiossincrática aos excipientes (como corantes) que estão presentes no 

genérico mas não no medicamento inovador. Isso pode ocorrer, mas além de ser raro 

não é um problema limitado aos genéricos. As alterações dos excipientes nos 

medicamentos inovadores também podem causar efeitos adversos semelhantes. 

É necessário haver consciencialização da comunidade médica e dos profissionais 

de saúde que, quando um genérico contém um excipiente que não faz parte da 

preparação do medicamento de referência, existindo potencial risco da formulação 

genérica causar problemas num paciente que não evidenciava com o de referência. 
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Portanto, enquanto a bioequivalência entre um medicamento de referência e um 

equivalente genérico pode ter sido comprovada, conforme exigido pelas diretrizes, uma 

vez que existem diferenças nos excipientes compete aos médicos prescritores 

manterem-se vigilante em relação aos riscos inerentes, e ter atenção na substituição 

realizada.  

Isto é aplicável tanto para a substituição de um medicamento de referência por 

um equivalente genérico, bem como a substituição entre medicamentos genéricos 

(mesmo medicamento genérico produzido por diferentes fabricantes).  

No entanto, não há nenhum estudo científico que evidencie que os excipientes 

comuns usados nos medicamentos genéricos sejam responsáveis por um aumento de 

ocorrências de reacções adversas ou menor tolerabilidade. 
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8. Qualidade dos medicamentos genéricos 

 

Para a aprovação de um medicamento genérico, assim como para todos os 

medicamentos, têm de ser cumpridos os padrões de qualidade relevantes e requisitos 

legais. 

Não existe nenhum estudo cientificamente válido que demonstre diferenças 

significativas na evolução clínica de doentes tratados com medicamentos genéricos 

quando comparados com doentes tratados com o medicamento de referência da mesma 

substância activa. (36)  

Já as possíveis variações de concentração, que ocorrem tanto nos medicamentos 

inovadores como nos genéricos, estão estabelecidas por critérios científicos e não 

apresentam relevância na qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. (36) 

Os medicamentos de referência e os genéricos são obrigatoriamente produzidos de 

acordo com as Boas Práticas de Fabrico em instalações certificadas pelas agências 

europeias reguladoras, sendo as certificações regularmente validadas. (36) A produção é 

estritamente controlada através da avaliação dos dados de produção e da realização de 

inspeções. Como para qualquer outro medicamento, os problemas de qualidade em lotes 

individuais são teoricamente possíveis. Os titulares de AIM têm a obrigação legal de 

notificar as autoridades de todos os resultados fora da especificação ou qualquer outro 

problema na produção. Estas medidas visam assegurar a qualidade dos medicamentos 

disponíveis no mercado, independentemente de serem genéricos ou de referência.  

Entre 2004 e 2009 o Infarmed analisou 1545 medicamentos não genéricos e 822 

medicamentos genéricos (cerca de 31% do medicamente existentes no mercado da 

altura), detectando 88 lotes (5.7%) de medicamentos não genéricos e 53 lotes (6.4%) de 

medicamentos genéricos não conforme com as especificações aprovadas, nos diferentes 

parâmetros analisados, não havendo diferenças significativas relativamente à quantidade 

e tipo de não conformidades detectadas entre os 2 grupos de medicamentos. (63) 

Portugal está completamente integrado desde há vários anos no sistema europeu 

de avaliação e supervisão dos medicamentos, que exige um rigoroso sistema de 

avaliação, serviços operacionais de inspecção e laboratórios de comprovação da 

qualidade, qualquer uma destas condições são periodicamente auditadas. Apenas estão 

disponíveis no mercado medicamentos com qualidade comprovada independentemente 
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de serem genéricos ou inovadores, pôr em causa este princípio é duvidar da qualidade 

de todos os medicamentos na Europa. 
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9. Farmacovigilância na garantia da Segurança  

 

Todas as empresas farmacêuticas europeias são legalmente obrigadas detectar, 

avaliar, monitorizar e prevenir eventuais reações adversas ou qualquer outro problema 

relacionado com medicamento.  

Uma vez que os medicamentos genéricos só obtêm AIM após a comercialização do 

medicamento de referência durante anos, permite que os efeitos das substâncias activas 

estejam muito bem documentados e seus perfis de segurança bem estabelecidos, sendo 

para estas substâncias os eventos adversos extremamente raros. No entanto, é 

fundamental avaliar de forma permanente se o risco-benefício mantém-se positivo 

durante todo o ciclo de vida do medicamento. (64) 

De acordo com o quadro legal actual as empresas de medicamentos inovadores e 

genéricos são obrigadas a seguir o mesmo conjunto de requisitos regulamentares de 

relativos à Farmacovigilância e que define funções e as responsabilidades da indústria 

farmacêutica nesta área, tendo como objetivo salvaguardar os padrões de segurança dos 

medicamentos. Nomeadamente todas empresas devem assegurar a implementação de 

um sistema adequado de Farmacovigilância, garantir que são desencadeadas todas 

acções quando e onde necessário; notificar às autoridades competentes todas as 

informações que tenham impacto na relação risco-benefício e dispor permanente e 

continuamente de uma pessoa responsável pela Farmacovigilância na EU. (64) 

As empresas de medicamentos genéricos em conjunto com as outras entidades 

envolvidas estão empenhadas em cumprir todos estes requisitos, com o objectivo de 

assegurar que os pacientes só recebem medicamentos seguros e eficazes. (64) 

Não existem evidências científicas de diferenças significativas entre a frequência de 

notificação espontânea de reacções adversas por parte das empresas de medicamentos 

genéricos e inovadores. 
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10.  Discussão 

 

Na última década, a evolução da legislação farmacêutica e a implementação de 

diversas medidas regulamentares contribuíram para a evolução do mercado dos 

medicamentos genéricos.  

Neste sentido em Portugal os genéricos, fazendo parte da política do medicamento, 

têm sido uma aposta para o controlo dos encargos com medicamentos e nos últimos 

anos foram desenvolvidas diversas medidas como: o aumento da comparticipação, a 

prescrição obrigatória por DCI, a substituição por genéricos pelos farmacêuticos, a 

introdução de um sistema de preços de referência que favorece o uso de alternativas 

genéricas menos dispendiosas, as campanhas de informação dirigidas a pacientes, entre 

outras, que se traduziram no crescimento do mercado dos medicamentos genéricos. Este 

crescimento foi impulsionado não só pelas medidas adoptadas e por motivos 

económicos mas também por um número considerável de medicamentos que perderam 

a protecção da propriedade intelectual (patentes). No entanto, apesar de se verificarem 

falhas na estrutura legal e regulamentar do sistema de patentes que constituíram uma 

barreira à entrada dos medicamentos genéricos no mercado, também neste domínio 

foram implementadas alterações legislativas que permitiram desbloquear o acesso a 

medicamentos genéricos de moléculas com patente expirada há vários anos e que 

estavam envoltos em processos judiciais.  

Assim, na prática verificou-se um aumento de número de MG aprovados 

contabilizando-se um total de 9714 medicamentos genéricos autorizados actualmente. E 

também verificou-se uma redução do tempo de avaliação e aprovação de 

comparticipação pela autoridade reguladora. A quota de mercado dos medicamentos 

genéricos cresceu substancialmente a partir de 2003 e em Fevereiro de 2014 a quota de 

mercado em unidades já era de 45,5% e em Dose Diária Definida de 52.9%, mesmo 

assim prevê-se que seja difícil atingir os 60% no mercado do Serviço Nacional de Saúde 

previstos no memorando de entendimento com a troika (Fundo Monetário Internacional, 

Comissão Europeia e Banco Central Europeu) para este ano. No sentido de cumprir este 

objectivo, o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias assinaram um 
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acordo que prevê incentivos financeiros para as farmácias que aumentarem a quota de 

medicamentos genéricos. 

Além dos efeitos directos que se traduzem em vantagens económicas para utentes e 

para o Serviço Nacional de Saúde, a existência de medicamentos genéricos exerce uma 

pressão descendente sobre os preços dos medicamentos de referência. Outros dois 

potenciais efeitos indirectos são um aumento da prescrição pelo preço do genérico ser 

mais baixo que o preço do medicamento de referência e um aumento da adesão à 

terapêutica, nomeadamente por parte de doentes com condições crónicas. (63) 

Também a concorrência gerada pelos medicamentos genéricos pode criar um forte 

incentivo para o desenvolvimento de produtos inovadores. Além disso, as poupanças 

resultantes do consumo de genéricos permitem canalizar recursos, que possibilitam aos 

governos financiar tratamentos com medicamentos inovadores, mais dispendiosos. Para 

além do desenvolvimento, fabrico e comercialização de medicamentos genéricos, as 

empresas do setor podem investir na melhoria dos processos de fabrico, dando origem 

muitas vezes a produtos de melhor qualidade, e de menor custo. (35) 

Actualmente a suspeição sobre a qualidade dos medicamentos genéricos não faz 

sentido uma vez que não assenta em dados técnico-científicos, assim como não existem 

estudos clínicos credíveis que demonstrem a superioridade clínica dos medicamentos de 

referência sobre os genéricos. (36) 

As autoridades reguladoras garantem a qualidade, segurança e eficácia de todos 

medicamentos presentes no mercado. Inicialmente através da avaliação do dossier de 

AIM nomeadamente avaliação das questões relacionadas com a parte farmacêutica, 

desenvolvimento do medicamento, fabrico, segurança e eficácia. Para obter a AIM, os 

genéricos têm de demonstrar bioequivalência em relação ao produto de referência. A 

EMA ou as agências nacionais do medicamento avaliam a bioequivalência e baseiam-se 

no dossier do medicamento de referência bem como nos resultados dos estudos de 

biodisponibilidade para comprovar a segurança e eficácia do medicamento genérico. 

Esta demonstração de bioequivalência entre medicamentos está fortemente 

regulamentada por Normas Orientadoras Científicas aprovadas pela EMA e adoptadas 

nacionalmente. Assim possíveis variações de concentração, que ocorrem tanto nos 

medicamentos de referência como nos genéricos, estão bem definidas por critérios 
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científicos e não apresentam relevância na qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos. (36) 

Após a aprovação da AIM, já na fase em que o medicamento está a ser 

comercializado são realizadas inspecções aos fabricantes, tendo estes que dispor de 

instalações detentoras de Boas Práticas de Fabrico certificadas pelas agências 

reguladoras, são também efectuados controlos de qualidade através da amostragem, em 

que são feitas recolhas regulares nas várias etapas do circuito desde laboratório 

fabricante ao distribuidor e à farmácia. Os dados publicados pelo Infarmed revelam que 

não existem diferenças significativas relativamente a não conformidades detectadas em 

medicamentos genéricos comparativamente aos medicamentos de referência. (63)  

Outra área fundamental é a Farmacovigilância, devendo ser notificado pelos 

profissionais de saúde e pela Industria Farmacêutica todas as suspeitas de reações 

adversas relacionadas com os medicamentos ou com algum problema de qualidade. 

Também não existe qualquer evidência científica da ocorrência de mais reacções 

adversas com medicamentos genéricos, bem como que os excipientes usados sejam 

responsáveis por uma maior frequência de reacções adversas ou menor tolerabilidade. 

(64) 
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11.  Conclusão 

Os medicamentos genéricos seguem os mesmos requisitos que são exigidos para os 

medicamentos de referência, sendo rigorosamente controlados pelas autoridades 

competentes. Como contêm substâncias conhecidas, seguras e eficazes não são 

realizados os ensaios clínicos e pré-clínicos que são efectuados no caso dos 

medicamentos de referência, sendo requerida a comprovação da bioequivalência através 

de estudos de biodisponibilidade. Assim como não têm associados os custos de 

investigação e desenvolvimento, podem ser comercializados a um preço inferior. Por 

outro lado as diversas medidas legislativas adoptadas nos últimos permitiram a redução 

administrativa de preços.  

Assim, face ao envelhecimento da população e ao constante avanço 

farmacoterapêutico que têm contribuído para o aumento significativo dos encargos do 

SNS, é indiscutível a necessidade de continuar a investir nos medicamentos genéricos 

no sentido da contenção da despesa com medicamentos, de permitir a sustentabilidade 

dos sistemas de saúde, bem como incrementar a acessibilidade de todos utentes aos 

medicamentos. (1) 

É no contexto de aprofundar o desenvolvimento do mercado de medicamentos 

genéricos e otimizar o potencial das suas oportunidades que é necessário continuar a 

apostar e investir em medidas adicionais nomeadamente promover incentivos para que 

possam contribuir para um aumento mais expressivo da dispensa dos medicamentos 

genéricos a preços mais sustentáveis; aumentar a diversidade de genéricos disponíveis; 

criar condições para a criação de mais empresas de genéricos; apostar na qualidade, na 

acessibilidade e na poupança. 

É inquestionável que a Regulamentação Farmacêutica actualmente em vigor garante 

a qualidade, segurança e eficácia não só dos medicamentos genéricos mas de todos os 

medicamentos existentes no mercado e questionar este princípio é colocar em causa o 

sistema de avaliação e supervisão dos medicamentos na sua globalidade. 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

46 

 

12.  Bibliografia 

 

1- Dylst P., Simoens S.; Generic medicine pricing policies in Europe: current status 

and impact. Pharmaceuticals, 3: 471-81, 2010.  

2- Simoens, S., De Coster, S.; Sustaining generic medicines markets in Europe. 

Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2006. 

3- http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/PERGUNTAS_FREQU

ENTES/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/MUH_MEDICAMENTOS_GE

NERICOS/#P4  

4- Boix-Montanes A.; Relevance of equivalence assessment of topical products 

based on the dermatopharmacokinetics approach. European Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 42 (3), 173-9, 2011. 

5- Skelly, J. P.; A history of biopharmaceutics in the food and drug administration 

1968–1993. The American Association of Pharmaceutical Scientists Journal, 12 

(1), 44-50, 2010. 

6- Tothfalusi, L.; Endrenyi, L. & Arieta, A. G; Evaluation of bioequivalence for 

highly variable drugs with scaled average bioequivalence. Clinical 

Pharmacokinetics, 48 (11), 725-43, 2009. 

7- Midha, K. K. ; Rawson, M. J. & Hubbard, J. W.; The bioequivalence of highly 

variable drugs and drug products. International Journal of Clinical 

Pharmacology and Therapeutics, 43 (10), 485-98, 2005. 

8- Chen, M. L. & Lesko, L. J.; Individual bioequivalence revisited. Clinical 

Pharmacokinetics, 40 (10), 701-6, 2011. 

9- Chen, M. L.; Patnaik, R.; Hauck, W. W.; Schuirmann, D.J., Hyslop, T. & 

Williams, R.; An individual bioequivalence criterion: regulatory considerations. 

Stat Med, 19 (20), 2821-42, 2000. 

10-  Tschabitscher, D., Platzer, P., Baumgärtel, C., Müllner, M.; Generic drugs: 

quality, efficacy, safety and interchangeability. Wien Klin Wochenschr.;120:63-

9, 2008. 

11- Holovac, M. A.; A balancing act in the United States Drug industry: pioneer and 

generic drugs, the Orange Book, marketing protection and the US consumer. 

World Patent Information, v. 26, pp. 123-129, 2004. 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

47 

 

12- Williams, R. L.; Bioequivalence and Therapeutic Equivalence, Marcel Dekker, 

INC pp.2-3, 1991. 

13- http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=1684 

14- Dunne, A review of the differences and similarities between generic drugs and 

their originator counterparts, including economic benefits associated with usage 

of generic medicines, using Ireland as a case study. BMC Pharmacology and 

Toxicology, 14:1, 2013. 

15- Maria, V.A.J.; A Importância dos Medicamentos Genéricos. Cadernos de 

Economia, edição n.º 80, 2007. 

16-  INFARMED, I.P. - Gabinete de Estudos e Projectos do INFARMED, IP. 

/Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório 

17- Deloitte; Saúde em Análise: Uma visão para o futuro, 2011. 

18- Simoens, S.; Sustainable provision of generic medicines in Europe. European 

Generic Medicines Association; Brussels, 2013. 

19- European Commission. Guidance on elements required to support the significant 

clinical benefit in comparison with existing therapies of a new therapeutic 

indication in order to benefit from an extended (11 years) marketing protection 

period, 2007. 

20- European Generic Association. EGA Fact Sheet Generic Medicines, Data 

Exclusivity and Patents. http://www.egagenerics.com/index.php/generic-

medicines/facts-and-figures 

21- Handoo S., Arora V., Khera D., Nandi P.K., Sahu S.K..; A comprehensive study 

on regulatory requirements for development and filing of generic drugs globally. 

Int J Pharm Investig.; 2(3):99-105, 2012. 

22- http://gabi-journal.net/news/eu-problematic-patent-settlements-remain-at-low-

level  

23- Sheppard, A.; Generic medicines: essential contributors to the long-term health 

of society. 2010. 

24- European Commission. Pharmaceutical sector inquiry final report. European 

Commission 

[[http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working

_paper_part1.pdf] 2009. 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

48 

 

25-  European Commission Competition DG, 4th Report on the Monitoring of 

Patent Settlements (period: January-December 2012) 

26- http://ec.europa.eu/health/authorisation-procedures-centralised_en.htm 

27- http://www.adrreports.eu/PT/medicines_in_EU.html 

28-  http://ec.europa.eu/health/authorisationprocedures-mutual-recognition_en.htm. 

29- http://ec.europa.eu/health/authorisation-procedures-decentralised_en.htm 

30- http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_U

SO_HUMANO/AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/PRO

CEDIMENTOS_DE_AIM 

31- Davit, B.M., Nwakama, P.E., Buehler G.J., Conner, D.P., Haidar, S.H., Patel, 

D.T., Yang, Y., Yu, L.X., Woodcock, J.; Comparing Generic and Innovator 

Drugs: A Review of 12 Years of Bioequivalence Data from the United States 

Food and Drug Administration. Ann Pharmacother, 43(10):1583–1597, 2009. 

32- http://198.170.119.137/gen-authorisation.htm. 

33- http://www.gabionline.net/Guidelines/EU-guidelines-for-generics 

34- http://webmail.egagenerics.com/gen-authorisation.htm 

35- Baumgärtel, C.; Myths, questions, facts about generic drugs in the EU. GaBI J. 

Feb 15;1(1):34–38, 2012. 

36- http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&

cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infarmed.pt%

2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FINFARMED%2FPUBLICACOES%2FTEMA

TICOS%2FSAIBA_MAIS_SOBRE%2FSAIBA_MAIS_ARQUIVO%2F40_Qu

alidade_MG.pdf&ei=ec-

6U7yFMoWs0QW3kIHwBA&usg=AFQjCNFQ477u1DqnQTMgZJpAzGf9Kr

D79g&bvm=bv.70138588,d.bGQ 

37- Morais A., Lobato R.; The new European Medicines Agency guideline on the 

investigation of bioequivalence. Basic Clin Pharmacol Toxicol.; 106(3):2215, 

2010. 

38- http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/20

13/11/news_detail_001958.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1# 

39-  García-Arieta, A., Gordon, J.; Bioequivalence requirements in the European 

Union: critical discussion. AAPS J; 14:738–48, 2012. 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

49 

 

40- van der Meersch, A., Dechartres, A., Ravaud, P.; Quality of reporting of 

bioequivalence trials comparing generic to brand name drugs: a methodological 

systematic review. PLoS One; 6:e23611, 2011. 

41-  van Gelder, T ., Gabardi, S.; Methods, strengths, weaknesses, and limitations of 

bioequivalence tests with special regard to immune-suppressive drugs. 

Transplant Int; 26:771–7, 2013. 

42- Wang, D., Lorch, U., Bakhai, A.; Crossover Trials. In: WangD, BakhaiA. eds. 

Clinical Trials—A Practical Guide to Design, Analysis, and Reporting. London, 

UK: Remedica, 91–9, 2006. 

43- Karalis, V., Macheras P.; Current regulatory approaches of bioequivalence 

testing. Expert Opin Drug Metab Toxicol; 8:929–42, 2012. 

44- Biket 

45- Versantvoort, C., Maliepaard, M., Lekkerkerker, F.; Generics: what is the role of 

registration authorities. Neth J Med.;66:62-6, 2008. 

46- Davit, B.M., Nwakama, P.E., Buehler, G.J.; Comparing generic and innovator 

drugs: a review of 12 years of bioequivalence data from the United States Food 

and Drug Administration. Annals of Pharmacotherapy 43(10):1583-1597, 2009. 

47- García-Arieta, A., Hernández-García, C., Avendaño, C.; Regulación de los 

medicamentos genéricos: evidencias y mitos. Inf Ter Sist Nac Salud, 34,71-82, 

2010. 

48- http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/20

13/12/news_detail_001996.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

49-  Talati, R., Scholle, J.M., Phung, O.P., Baker, E.L., Baker, W.L., Ashaye, A., 

Kluger, J., Coleman, C.I., White, C.M.; Efficacy and safety of innovator versus 

generic drugs in patients with epilepsy: a systematic review. Pharmacotherapy, 

32(4):314–322, 2012. 

50- Crawford, P., Feely, M., Guberman, A., Kramer, G.; Are there potential 

problems with generic substitution of antiepileptic drugs? A review of issues. 

Seizure, 15(3):165–176, 2006. 

51- Besag, F.M.C. Is generic prescribing acceptable in epilepsy? Drug Safety; 

23:173–182, 2000. 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

50 

 

52- Kesselheim, A.S., Stedman, M.R., Bubrick, E.J., Gagne, J.J., Misono A.S., Lee, 

J.L., Brookhart, M.A., Avorn, J., Shrank, W.H.; Seizure Outcomes Following 

the Use of Generic versus Brand-Name Antiepileptic Drugs: A Systematic 

Review and Meta- Analysis. Drugs, 70(5):605–621, 2010.  

53- Perucca, E., Albani, F., Capovilla, G., Bernardina, B.D., Michelucci, R., 

Zaccara, G.; Recommendations of the Italian League against Epilepsy working 

group on generic products of antiepileptic drugs. Epilepsia;47 Suppl 5:16-20, 

2006. 

54- http://www.epilepsia.pt/articles/posicao-oficial-da-lpce-uso-de-fae-genericos 

55- Bialer, M.; Generic Products of Antiepileptic Drugs (AEDs): Is It an Issue? 

Epilepsia; 48(10):1825–1832, 2007. 

56- Kesselheim, A.S., Misono, A.S., Lee, J.L.; Stedman, M.R., Brookhart M.A., 

Choudhry N.K., Shrank W.H.; Clinical equivalence of generic and brand-name 

drugs used in cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. 

JAMA, 300(21):2514–2526, 2008. 

57- Alessi-Severini, S., Honcharik, P.L., Simpson, K.D., Eleff, M.K., Collins, D.M.: 

Evaluation of an interchangeability switch in patients treated with clozapine: A 

retrospective review. J Clin Psychiatr, 67(7):1047–1054, 2006. 

58- Paton, C.; Generic clozapine: outcomes after switching formulations. Br J 

Psychiatr J Mental Sci, 189:184–185, 2006. 

59- Ferner, R.E., Lenney, W., Marriott, J.F.; Controversy over generic substitution. 

BMJ (Clin Res ed), 340:c2548, 2010. 

60- Shrank, W.H., Liberman, J.N., Fischer, M.A., Girdish, C., Brennan, T.A., 

Choudhry, N.K.; Physician perceptions about generic drugs. Ann Pharmacother, 

45(1):31–38, 2011. 

61- Shrank, W.H., Cox, E.R., Fischer, M.A., Mehta, J., Choudhry NK; Patients' 

perceptions of generic medications. Health Aff (Millwood), 28(2):546–556, 

2009. 

62- Fusier, I., Tollier, C., Husson, M.C.; Medicines containing pharmaceutical 

excipients with known effects: a French review. Pharm World Sci PWS, 

25(4):152–155, 2003. 



 

 

Regulamentação Farmacêutica na garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos genéricos 

51 

 

63- http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_U

SO_HUMANO/GENERICOS/ARTIGOS_OPINIAO 

64- http://webmail.egagenerics.com/gen-vigilance.htm 

 


