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O Desenvolvimento do Mercado 

de Produtos Farmacêuticos 

Genéricos no Brasil José Ruben de Alcântara Bonfim 

lgor Linhares de Castro 

Sancionada pela Presidência da República, a lei n. 9. 78 7, de 10 de fevereiro de 1999 

(Brasil, 1999), embora conhecida como Lei de Genérico, em verdade não é legislação coerente 

com o propósito do estabelecimento de política de produtos farmacêuticos genéricos, pois 

altera os artigos 1 ° e 57 da lei n. 6.360, de 23 de setembro de 1976 (Brasil, 1976, 1977), 

mantendo suas insuficiências e o destaque para a marca de fantasia. Note-se a crítica: 

O açodamento do governo, e naturalmente a atenção aos reclamos da 

indústria, produziu a estranha categoria de medicamentos similares, nunca 

definida na nossa legislação desde que surgiu no § 1 ° do Art. 63 do Decreto nº 

20.397 de 14 de janeiro de 1946 ! "Fica assegurado aos laboratórios o prazo de 

um ano para requererem licenciamento de produtos similares a qualquer outro"; 

esta redação foi modificada pelo Decreto nº 43. 702 de 9/5/1958 e no Decreto 

nº 71.625 de 29/12/72, o trecho prazo de um ano foi substituído por direito 

de. Todas as modificações nestas décadas protegeram a indústria nacional, 

particularmente a última, em situação em que não se reconhecia o direito de 

patente. Hoje em dia, a situação quanto a patentes é outra, mas é um absurdo, 

sem amparo científico, o suposto conceito de medicamento similar; condição 

denominada pela OMS de "produtosJarmacêuticos de múltipla origem que são 

produtos farmaceuticamente equivalentes que podem, ou não, ser terapeutica

mente equivalentes. Os produtos farmacêuticos de múltipla origem que sejam 
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