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Resumo: O medicamento genérico é aquele que contém o (s) mesmo (s) princípio (s) ativo 

(s), na mesma dose e forma farmacêutica. É administrado pela mesma via e com a mesma 

posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, apresentando eficácia e 

segurança equivalentes e podendo, com este, ser intercambiável. As políticas nacionais 

voltadas para essa classe de medicamentos visam aumentar o acesso da população aos 

medicamentos a baixos preços assim como o acesso gratuito para alguns deles. Além disso, 

estimulam a indústria farmacêutica a se instalar em território nacional com a oferta de um 

grande mercado consumidor. Para regulamentar a comercialização dos medicamentos a 

ANVISA tem como responsabilidade cobrar/exigir qualidade, segurança e eficácia daqueles 

que fabricam. Neste trabalho foram revisados a evolução e os desafios da agência para o 

atendimento da Lei n° 13.411/2016, para redução do tempo de espera para o registro de 

medicamento genérico. De maneira geral, mesmo diante de restrições orçamentárias, 

constatou-se uma evolução significativa na redução do tempo de espera, mediante a adoção 

de importantes medidas como a reorganização da fila. 
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Abstract: Generic medicine is that which contains the same active ingredients and the same 

dosage as the reference medicine. It is administered the same way with the same prescribed 

amount as recommended with the reference one, presenting the same efficacy and safety and 

enabling both to be used interchangeably. National policies for this class of medicines intend 

to increase the population's access to medicines at low prices as well as free access for some 

of them. In addition, they encourage the pharmaceutical industry to settle down in national 

territory offering a large consumer market. In order to regulate the commercialization of 

medicines, ANVISA is responsible for charging/demanding quality, safety and effectiveness of 

those who manufacture. In this paper, the evolution and challenges of the agency to comply 

with Law 13.411/2016 to reduce the waiting time for generic drug registration are reviewed. 

Generally, even facing budget constraints, significant progress was observed in the reduction 

of waiting times, through the adoption of important measures such as reorganization of the 

row. 
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1       INTRODUÇÃO 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criada pela Lei n° 9.782, de 26 

de janeiro de 1999, é uma autarquia sob regime especial, sediada no Distrito Federal, presente 

em todo o território nacional por meio das coordenações e controle de portos, aeroportos, 

fronteiras e recintos alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a proteção da 

saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos 

e serviços submetidos a vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionadas (ANVISA, 2018). 

Um dos pontos em que a ANVISA promove a proteção da saúde da população é na 

avaliação dos pedidos de registro de medicamentos que postulam ser comercializados no 

território nacional. Até 27 de dezembro de 2017, a agência atendia as disposições da Lei n° 

6.360, de 23 de setembro de 1976 e suas alterações até então, que parametrizavam a vigilância 

sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 

correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. No artigo 12°, a lei dispunha a seguinte 

instrução: “Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 

industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes que registrado no Ministério 

da Saúde” (BRASIL, 1976). 

Desta forma, todos e quaisquer medicamentos a serem comercializados no mercado 

nacional devem ser avaliados pela ANVISA para a comprovação de sua eficácia e segurança.  

 

2       CUSTO MEDICAMENTO GENÉRICO X MEDICAMENTO REFERÊNCIA 

 

Em 10 de fevereiro de 1999 foi publicada a Lei n° 9.787 que alterava partes da Lei n° 

6.360/1976 e foi instituído o Programa de Medicamentos Genéricos no Brasil. O programa foi 

importante, pois ampliou o acesso da população a tratamentos de saúde por reduzir os custos, 

criou os programas públicos de distribuição gratuita de medicamentos e estimulou empresas 

nacionais no desenvolvimento dos genéricos devido ao investimento reduzido para o registro 

dessa linha de medicamentos se comparado ao de uma molécula nova. (BRASIL, 1999) 

Acima de qualquer outro setor, a indústria farmacêutica mundial é a que mais investe 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) para descoberta de novas moléculas. Cerca 

de 20% do faturamento das vendas são destinados a esse setor, comparados aos 6% investidos 

da indústria eletrônica, 5% das indústrias de telecomunicações e 4% das indústrias 

automobilísticas. Devido ao longo tempo de desenvolvimento, alto custo - estimado em 1 

bilhão de dólares e riscos inerentes durante o período de pesquisa são poucas as empresas que 

mantém esse investimento. (CALIXTO&SIQUEIRA JR., 2008) 

A maior parte do valor investido em um medicamento inovador é destinado aos 

estudos clínicos (cerca de 50%). Com a criação da Lei n° 9.787/199, para o registro de um 

medicamento genérico, a comprovação clínica e laboratorial por meio da equivalência 

farmacêutica (parâmetros físico-químicos de um medicamento), bioequivalência e 

biodisponibilidade (concentração do medicamento contra o tempo que ele está disponível e 

absorvido pelo organismo) comparado com o medicamento de referência são suficientes para 

o registro, reduzindo então o custo para o desenvolvimento. Outro ponto muito importante em 

relação aos preços praticados nos medicamentos genéricos é que o preço deve ser, no mínimo, 

35% mais barato que o medicamento de referência. (ANVISA, 2018) 

  



 

3       PEDIDOS DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

 

De acordo com o publicado pela ANVISA, durante o ano de 2016 foram registrados 

882 medicamentos, conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1. Evolução do registro de medicamentos pela ANVISA no período de 2012 a 2016.  

 

 
 

                   Fonte: Relatório de Atividades 2016 Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, 2016. 

 

Desses 882 registros concedidos dentro no período, 48% (404 registros) foram referentes à 

medicamentos genéricos, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Medicamentos registrados pela ANVISA entre 2012 e 2016. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório de Atividades 2016 Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, 2016. 

 

Um ponto importante nesse processo, é o que se refere ao prazo para concessão de 

registro. De acordo com o disposto pela Lei n° 6.360/1976, no artigo 12°, parágrafo 3°: “O 

registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega 

do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta Lei ou de seus regulamentos”; não 

era esse o prazo, entretanto, que realmente levava-se para obtenção do registro do produto. 

(BRASIL, 1976) 

  



 

4       GERÊNCIA GERAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS - 

GGMED 

 

A Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos – GGMED, é o setor 

responsável pela avaliação dos pedidos de registro de medicamentos que chegam a ANVISA. 

Dentro dessa gerência existem 13 coordenações e sub-gerências (Figura 2). 

 
Figura 2. Organograma GGMED. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório 2016 Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, 2016. 

 

 

 Cada coordenação e sub-gerência é responsável por analisar uma parte do dossiê de 

registro (ANVISA,2016). 

Segundo o levantamento realizado pela GGMED, um dossiê para o registro de um 

medicamento genérico não priorizado levava em média o prazo de 1.331 dias para ter sua 

análise iniciada. Já os medicamentos genéricos priorizados necessitavam de 227 dias para 

iniciar sua avaliação. Todo esse tempo retardava o acesso da população a esses produtos, 

conforme explicitado na Tabela 2. (ANVISA, 2016) 

  



 

Tabela 2. Tempo médio (em dias) de análise de processos publicados, segundo análise priorizada ou 

não. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório 2016 Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, 2016. 

 

5       LEI N° 13.411, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Em 1 de junho de 2016 o Ofício n° 708/2016 foi entregue na Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados a fim de ser submetido à revisão o Projeto de Lei do Senado n° 727, de 2015, 

nos termos do art. 65 da Constituição Federal. Tal projeto previa alterações na Lei n° 

6.630/1976 e a Lei n° 9.782/1999 para dar transparência e previsibilidade ao processo de 

concessão e renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro. (BRASIL, 

2016) 

Entre os pontos impactantes relacionados ao registro de medicamentos no PL n° 

5.462/2016, está a inclusão do Art° 17-A. O texto proposto impõe prazos máximos para a 

ANVISA decretar uma decisão final aos processos de solicitação de registro de medicamentos 

que vão de 120 dias para os medicamentos listados como de prioritários e 365 dias para os 

medicamentos não prioritários. (ANVISA, 2016) 

Em 28 de dezembro de 2016 o PL 5.462/2016 foi aprovado em todas as instâncias 

legais e sancionadas as alterações solicitadas. Como prazo de adequação, a Lei n° 

13.411/2016 determina que após 90 dias da sua publicação devem ser cumpridos os novos 

prazos estabelecidos. A data de implementação seria 29 de março de 2017. (BRASIL, 2016) 

A ANVISA necessitava encontrar meios e recursos para a atender as exigências do 

disposto já que, comparando a tabela de tempo médio de análise de processos publicados com 

os prazos pleiteados pelo PL n° 5.462/2016, verifica-se uma diferença de 107 dias para os 

pedidos de medicamentos genéricos priorizados e 966 dias para registro de genéricos não 

priorizados. (ANVISA, 2016) 

  

 

6       DIFICULDADES PARA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA NOVA LEI 

 

Em 27 de fevereiro de 2017, a GGMED apresentou o relatório referente ao ano de 

2016 de sua área, assim como seus principais desafios e perspectivas. No relatório a GGMED 

apresentou a composição de servidores em cada coordenação e sub-gerência sob suas 

responsabilidades, conforme Tabela 3. 

  



 

Tabela 3. Equipe GGMED. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório 2016 Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, 2016. 

 

 

Na GGMED, 38 servidores estão envolvidos com atividades de gestão e assessoria,  

distribuídos conforme mostra a Tabela 4. 

 
Tabela 4. Equipe GGMED envolvida com atividade de gestão. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório 2016 Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, 2016. 

 

 

O resultado do dimensionamento da força de trabalho apontou que a GGMED tinha 

um déficit de 255 servidores na gerência, subgerências e coordenações para o atendimento 

dos novos prazos estabelecidos na Lei n° 13.411/2016, conforme mostra a Tabela 5. O 

modelo utilizado para definir a força mínima necessária para atendimento às demandas das 

unidades considerou o tempo que as mesmas utilizavam para analisar um processo de registro 

antes do novo prazo, contra o novo prazo estabelecido em lei, mas não considerou a análise 

do passivo (número de processos aguardando análise) após a entrada em vigor da nova lei.  

  



 

Tabela 5. Déficit de servidores da GGMED. 

 

 
 

                   Fonte: Relatório 2016 Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos, 2016. 

 

 

Esse déficit de servidores tornou-se o possível fator limitante para o atendimento do 

disposto na Lei n° 13.411/2016. 

 

7       ESTRATÉGIAS PARA O ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA NOVA LEI 

 

Em 28 de julho de 2017, o diretor-presidente da ANVISA, Jarbas Barbosa da Silva 

Junior, em conjunto com a indústria farmacêutica discutiu o aperfeiçoamento de processos de 

registro de medicamentos. Em pauta estavam os projetos da Agência para dar maior 

celeridade à análise dos pedidos de registro de produtos farmacêuticos. Nesta data, verificou-

se que antes de 29/03/2017 haviam 732 petições e outros 31 processos foram peticionados até 

então, totalizando 763 pedidos de registros aguardando análise (ANVISA, 2017). 

Entre as medidas previstas estavam a avaliação de processos semelhantes em conjunto 

(Reorganização da Fila de Registro), adoção de critérios de triagem para evitar petições com 

documentação incompleta (Formulário de Informações Relativas à Documentação de 

Registro) e registro simplificado para produtos de baixo risco. O aumento do efetivo nas áreas 

de análise não foi considerado (ANVISA, 2017). 

A reorganização da fila de registros foi então implementada em 10 de agosto de 2017 

e para isso dividiu-se as petições em quatro grupos, que seriam analisados sequencialmente, 

de modo a favorecer a eficiência de análise, dotando o processo de maior equidade e 

inteligência, conforme Tabela 6: 

  



 

Tabela 6 Reorganização da fila de registro de medicamentos genéricos e similares. 

 

 
 

                   Fonte: Apresentadas estratégias para diminuir fila de análise, 2017. 

 

Jarbas salientou: "Reduzir tempo de análise e garantir qualidade são questões que as 

maiores agências do mundo enfrentam. E com a colaboração do setor regulado nós estamos 

fazendo esse esforço para sermos mais eficazes nessa área importante de nossa atuação". A 

fila teria total transparência possibilitando aos laboratórios optar entre suas prioridades de 

registro. (ANVISA, 2017). 

Além da reorganização da fila, em 29 de agosto de 2017 foi aberto o Edital de 

Chamamento n° 11 pela ANVISA. O Edital em questão tinha por objetivo verificar os 

interessados na desistência de processos já protocolados e em fila e possibilitar a substituição 

do processo por outro que o solicitante tivesse maior interesse. (BRASIL, 2017). 

 

8       CENÁRIO ATUAL DAS ANÁLISES POR PARTE DA ANVISA 

  

Em 12 de junho de 2018, a fila de registro de medicamentos genéricos e similares que 

aguardavam análise contava com 164 pedidos. Desse montante, 125 (76,2%) deles são 

pedidos protocolados ainda antes da vigência da Lei n° 13.411/2016 (29 de março de 2017), 

pedidos esses pertencentes ao processo de reorganização da fila. Já os outros 39 (23,8%) são 

pedidos protocolados a partir de 14 de dezembro de 2017 (181 dias), o que nos mostra que os 

prazos estabelecidos pela nova lei podem estar em cumprimento. Infelizmente, devido a uma 

falha de transparência do site da ANVISA, não é possível consultar quais desses pedidos são 

priorizados ou não priorizados (ANVISA, 2018). 

Conforme as informações analíticas divulgadas pela própria ANVISA, a partir da data 

de vigência da nova lei 166 pedidos de registro de medicamentos genéricos e similares foram 

peticionados. Durante esse mesmo período, de acordo com mesma fonte, foram analisados 

796 dossiês de registro pela GGMED, contando com o passivo que já existia antes dessa data. 

Com isso, chega-se a um valor de 379,52% de análises dentro do período (ANVISA,2018). 

 

9       CONCLUSÃO 

 

De uma maneira geral, a ANVISA mesmo sem os investimentos necessários nas áreas 

técnicas, encontrou uma forma de otimizar seu processo para buscar o atendimento das novas 

disposições de lei.  

A reorganização da fila, um dos passos de otimização, não agradou ao setor regulado 

(as indústrias farmacêuticas). Uma empresa, por exemplo, uma empresa que estava com o 

pedido de registro próximo ao período de análise pode ter sofrido uma reclassificação e, 

consecutivamente passou a ser um dos últimos processos da fila no grupo 4.  

Grandes mudanças, geram grandes impactos, e prejuízo e benefícios são distribuídos 

durante essa nova reorganização. 



 

  Baseando-se nos números disponibilizados pela agência, acredita-se que os novos 

prazos estão sendo cumpridos, beneficiando assim governo, indústria farmacêutica e 

população. 

O planejamento adotado pela ANVISA serve de exemplo para os outros órgãos 

públicos, pois mostra que mesmo sem novos recursos buscou atingir as novas metas impostas 

pelo governo federal. Isso também aliado a grande preocupação e compromisso da agência 

para o atendimento da população. 
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