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Confira as informações sobre o uso racional de medicamentos.
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Confira as informações sobre a maneira mais adequada
de guardar os remédios em casa.
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Confira as informações sobre o descarte de medicamentos 
com segurança.
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Confira as informações sobre a maneira mais segura
de usar os medicamentos.
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MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Os medicamentos genéricos passam por rigorosos testes de controle de qualidade, por isso têm a mesma 
segurança e qualidade do medicamento de referência e irão produzir no organismo os mesmos efeitos esperados.

O consumidor tem direito de conhecer os medicamentos genéricos e ter acesso a eles, pois o genérico pode 
substituir o medicamento de marca com garantia do mesmo efeito terapêutico, por um preço muito menor.

1 - O QUE SÃO MEDICAMENTOS GENÉRICOS?
O medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo (substância), na mesma concentração, 
forma farmacêutica, via de administração, posologia e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de 
referência. Os medicamentos genéricos podem ser identificados pela tarja amarela na qual se lê "Medicamento 
Genérico" e pela letra G.

2 -POR QUE O MEDICAMENTO GENÉRICO É MAIS BARATO? 
O preço do medicamento genérico é menor pois os fabricantes de medicamentos genéricos não necessitam realizar 
todas as pesquisas que são realizadas quando se desenvolve um medicamento novo, pois suas características são 
as mesmas do medicamento de marca.

3 - É POSSÍVEL TROCAR UM MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA POR UM GENÉRICO?
 Sim, essa troca deve ser orientada pelo médico que prescreveu a receita ou indicada pelo farmacêutico, no 
momento da venda.

4 - QUAIS AS VANTAGENS DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS?
O medicamento genérico é 35% mais barato, e possibilita o acesso ao tratamento com medicamentos de qualidade 
e com a mesma garantia de segurança.

5 - QUAL A DIFERENÇA DO MEDICAMENTO SIMILAR?
 O medicamento similar contém o mesmo princípio ativo, e apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, 
via de administração, posologia e indicação terapêutica. O nome e a marca são diferentes do medicamento 
referência, porém com garantia de testes de equivalência e qualidade. Também são mais baratos que o 
medicamento de referência.

6 - O QUE É O MEDICAMENTO REFERÊNCIA?
Conhecido também como “medicamento de marca", o medicamento referência é o medicamento inovador, que foi 
desenvolvido através de pesquisas e tem sua marca comercial amplamente conhecida. A eficácia, segurança e 
qualidade foram cientificamente comprovadas.

Qualquer dúvida sobre o medicamento, procure o farmacêutico. Ele irá prestar informações sobre os medicamentos 
e orientar a troca de medicamento de referência pelo genérico adequadamente. 
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