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Objetivo: O objetivo geral do estudo é verificar a disponibilidade dos medicamentos
genéricos nos estabelecimentos farmacêuticos no município de Coronel
Fabriciano-MG, determinando as classes terapêuticas  que estão mais disponíveis,
verificando também quais laboratórios são citados. Metodologia: Inicialmente será
realizado o levantamento do número de drogarias existentes no município de Coronel
Fabriciano. Em seguida, será calculado o número daquelas que estarão incluídas na
pesquisa, e para maior homogeneidade dos dados, a quantidade das mesmas será
proporcional a quantidade existente em cada bairro.
Para a realização da coleta de dados, será utilizada uma planilha de preenchimento,
constando o nome do princípio ativo e o laboratório; e os dados obtidos serão
analisados e organizados em tabelas.
Será solicitada a realização da pesquisa ao proprietário do estabelecimento
farmacêutico e o mesmo deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
Resultados: Dos estabelecimentos farmacêuticos já visitados (2), a média de
medicamentos genéricos disponível foi de 73 medicamentos por estabelecimento. O
estabelecimento farmacêutico com menor número de genéricos apresentou 69
medicamentos e a drogaria com maior número de genéricos apresentou número de
medicamentos igual a 77.
Na lista da ANVISA estão incluídos 2856 medicamentos genéricos. O número de
medicamentos obtido na drogaria 1 corresponde a 2,41% dos medicamentos citados na
lista da ANVISA e  a drogaria 2 responde por 2,69% em relação a mesma lista.
	Os laboratórios mais citados foram Prati-donaduzzi (22), Medley (22), Legrand (22),
Neoquímica (13) e Sandoz (11).
 Conclusão: A realização desse estudo é de extrema importância, uma vez que os
genéricos estão surgindo como uma alternativa para o mercado nacional. Apesar disso,
o que se observa até então, é que no município de Coronel Fabriciano há baixa
disponibilidade de genéricos.
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