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Objetivo: Este estudo teve como finalidade analisar a disponibilidade dos
medicamentos genéricos nas farmácias e drogarias do município de Ipatinga-MG. 
Metodologia: O estudo foi realizado nas farmácias e drogarias do município de
Ipatinga – MG, onde foram sorteados aleatoriamente 34% do total de drogarias
existentes, totalizando uma amostra de 38 drogarias. O levantamento do número
estabelecimentos farmacêuticos foi obtido através da vigilância sanitária municipal do
município em Setembro de 2008. O número total de estabelecimentos era 112.
Os dados foram coletados, após a autorização do proprietário do estabelecimento, no
período entre novembro de 2008 a Março de 2009 utilizando uma planilha contendo o
nome, a concentração e a forma farmacêutica do medicamento genérico disponível no
estabelecimento.
 Resultados: De acordo com a ANVISA (Novembro de 2008), estão disponíveis 324
especialidades farmacêuticas genéricas para comercialização em farmácias e drogarias,
sendo 275 medicamentos não controlados e 49 medicamentos controlados. Neste
estudo foram encontradas 215 especialidades farmacêuticas genéricas nas drogarias e
farmácias de Ipatinga, equivalente a 66% dos medicamentos genéricos disponíveis
para comercialização.Em média foram encontrados 81 medicamentos genéricos por
drogarias sendo o mínimo 15 e o máximo 195.  Dentre o total de medicamentos
genéricos encontrados, 183 especialidades genéricas são de medicamentos não
controlados, representando 85% dos fármacos genéricos encontrados e 67% dos
genéricos não controlados regularizados pela lista da ANVISA de novembro de 2008.
Todos os estabelecimentos possuíam pelo menos um medicamento genérico não
controlado. Analisando os medicamentos genéricos não controlados de maior
freqüência nas drogarias, a amoxicilina estava presente em todos os estabelecimentos
pesquisados.  
Com relação aos medicamentos controlados foram encontradas 32 especialidades
farmacêuticas genéricas, equivalente a 15% do total de genéricos encontrados (215) e
65% do total de genéricos controlados liberados para comercialização (49). Segundo a
classificação 21 eram de tarja vermelha e 11 de tarja preta. 
Do total de drogarias, 21% não possuíam nenhum tipo de medicamento genérico
controlado. Conclusão: Desde a implantação dos medicamentos genéricos, o governo
vem trabalhando para facilitar o acesso da população a medicamentos de qualidade a
preços mais acessíveis. Na presente pesquisa, evidenciou-se uma baixa disponibilidade
de medicamentos genéricos nas farmácias e drogarias de Ipatinga – MG. 
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