
PESQUISA

Pesquisa de Preços de
Medicamentos

Período da pesquisa -
20 a 30/09/2021

 



Informar os consumidores quanto às variações de preços dos medicamentos
prescritos com mais frequência pelo sistema público de saúde, para que o
consumidor possa pesquisar a melhor oferta; 
Apresentar esclarecimentos acerca de como o consumidor pode buscar
informações sobre o valor máximo que pode ser cobrado por cada
medicamento;
Prestar informações sobre o que são medicamentos genéricos. 

20 a 30 de setembro de 2021

JUSTIFICATIVA:

Nos últimos anos vem sendo perceptível ao andar pelas ruas de Juiz de Fora a
abertura de farmácias e drogarias. Segundo dados do Conselho Federal de
Farmácia, a média Nacional Brasileira é de uma farmácia para cada 2.700
habitantes. No ano de 2021, conforme dados da Supervisão de Informações
Cadastrais de Atividades Econômicas da Secretaria de Fazenda, da Prefeitura de
Juiz de Fora, o município possui 51 farmácias, 270 drogarias/perfumarias e 01
farmácia especial, com o total de 322 unidades. Segundo dados do IBGE, no ano
de 2020, Juiz de Fora contava com o total de 573.285 habitantes. Desta forma a
cidade possui, aproximadamente, 01 farmácia ou drogaria/perfumaria para cada
1780 habitantes. Sendo assim, o crescente número de estabelecimentos gera a
necessidade de verificação dos preços praticados, bem como informar aos
consumidores acerca da variação de preços e as possibilidades para a realização
de pesquisas de preço, garantindo ao consumidor o direito de escolha dos
melhores preços. 

OBJETIVOS:

PERÍODO DA PESQUISA:

Destacamos que o objetivo da pesquisa é esclarecer o consumidor e
que os seus resultados não poderão ser utilizados para fins

publicitários.



Levantamento, junto à Secretaria de Saúde da cidade de Juiz de Fora, de
quais são os medicamentos mais dispensados; 

Seleção de amostra aleatória de 20% do total de estabelecimentos
identificados na cidade de Juiz de Fora; 

Encaminhar e-mail para os estabelecimentos selecionados enviando a carta
convite, para participação da pesquisa, bem como tabela com a relação de
medicamentos;

Pesquisar somente o medicamento de referência e o genérico de menor
preço (com a mesma apresentação de referência, definida pelo Procon,
independente do laboratório);

Identificar o percentual de abastecimento de produtos, por estabelecimento,
em relação ao total de itens pesquisados; 

Identificar o percentual de itens, por estabelecimento, com preços menores
ou iguais aos preços médios obtidos. 

METODOLOGIA:

 



Solicitamos lista dos medicamentos mais dispensados pelo sistema público
de saúde de Juiz de Fora. Recebemos uma lista com 43 medicamentos, desta
listagem fizemos a pesquisa de preços, excluímos os medicamentos mais
baratos e trabalhamos na pesquisa com os 25 medicamentos com preços
mais altos;

Identificamos 322 estabelecimentos entre farmácias e drogarias/perfumarias
na cidade de Juiz de Fora. Foram enviados 75 (setenta e cinco) e-mails para
farmácias e drogarias diferentes e 06 encaminharam a relação de preços dos
medicamentos solicitados; 

Recebemos retorno de estabelecimentos localizados na região norte, sul,
leste, oeste e centro; 

Alguns estabelecimentos deram retorno para a não participação na pesquisa
de preços alegando que consideram muito baixo o valor que algumas
farmácias cobram pelos medicamentos; não poderem participar por falta de
tempo e o Recursos Humanos (RH) não permitiu a participação; 

O preço dos genéricos, por força da legislação, deve ser pelo menos 35%
menor do que o preço do produto de referência. A média de mercado , nos
estabelecimentos que fizeram parte da pesquisa, é de 61,68%; 

O preço dos medicamentos originais (com marca), tiverem uma média de
38,08% de diferença de preço de um laboratório para outro, tendo sido
encontrada diferença de até 79% de preço, de um laboratório para outro
para o medicamento Alendronato de sódio, indicado para o tratamento de
osteoporose. 

RESULTADOS



Medicamentos selecionados para a pesquisa de preços.

 



TABELA DE PREÇOS IDENTIFICADOS NA PESQUISA DE PREÇOS DE 20 A 30/09/21 

O Procon-JF informa que os valores apontados nesta pesquisa se referem aos informados nos dias em que o levantamento foi realizado. Portanto, é possível
que, no momento da compra, o consumidor possa se deparar com alteração, por conta de eventuais descontos, ofertas, promoções e reajustes. 



Percentual de abastecimento de produtos, por estabelecimento, em
relação ao total de 25 itens pesquisados:

Percentual de itens, por estabelecimento, com preços menores ou
iguais aos preços médios obtidos:



MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA
 

Entre os medicamentos de referência, a maior diferença de preço
encontrada foi: 

Medicamento: Alendronato de sódio
Apresentação: 70mg - 04 comprimidos
Maior preço: R$ 28,25
Menor preço: R$ 5,90

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
 

Entre os medicamentos genéricos, a maior diferença de preço
encontrada foi: 

Medicamento: Carbonato de Cálcio
Apresentação:  1250mg - 60 comprimidos
Maior preço: R$ 44,90
Menor preço: R$  16,00

ATENÇÃO CONSUMIDOR!

Comparando-se os preços médios dos genéricos com os de referência de
mesma apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos
genéricos são 61,68% mais baratos do que os de referência, o que pode
representar uma grande economia ao bolso do consumidor.



Atenção consumidor
Antes de fazer pesquisa de preço orientamos que o consumidor consulte a lista de
Preços Máximos (PMC) dos medicamentos, disponível no site da ANVISA
(www.anvisa.gov.br). A consulta também poderá ser efetuada nas listas de preços que
devem estar disponíveis ao consumidor nas unidades do comércio varejista, ou seja, nas
farmácias / drogarias, conforme determina a Resolução da CMED. A partir desta sondagem
inicial o consumidor poderá comparar os preços dos medicamentos entre os 
 estabelecimentos. Na comparação entre preços de medicamentos de referência e
genéricos, observa-se que a diferença é grande. Por serem produzidos por diversos
laboratórios, os medicamentos genéricos são, em geral, mais baratos. Mas é bom lembrar
que um genérico de um mesmo laboratório também pode apresentar preços diferentes
entre as drogarias/farmácias. Logo, indispensável a pesquisa de preços.  sempre aliada à
recomendação e prescrição médica.
Link para consulta:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/anos-
anteriores/anos-anteriores

Informações importantes sobre os
Medicamentos Genéricos

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 à do
medicamento de referência e podendo, com este, ser intercambiável; 
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 inovador, visto que suas características são as mesmas do
medicamento de referência, com o qual são comparados; 
O medicamento genérico deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de
referência;
A formulação é idêntica a de um medicamento de referência
Mesmo que tenham menor valor, apresentam a mesma eficácia; 
A embalagem vem com uma tarja amarela, contendo uma grande letra G e a inscrição
“Medicamento Genérico”;
 Não tem nome comercial, é identificado apenas pelo princípio ativo da fórmula.



Endereços das Farmácias Participantes

Drogaria Cascatinha (Sul)
Endereço: R. Dr. Paulo Japiassu Coelho, 125 - Loja BLD CASCATINHA 
Telefone: 32 3241-1517

Droga Poli (Sul)
Endereço: R. Bady Geara, 121 - Ipiranga
Telefone: 3234-2599

Drogaria + Saúde (Leste)
Endereço: R. Luiz Fávero, 193 Loja Bom Jardim - Linhares
Telefone: 3216-9942 

Pharma Dumont  (Oeste)
Endereço: R. Prof. Vilas Bouçada, 207 - Santos Dumont 
Telefone: 32 3237-1568

Drogaria Mascarenhas (Centro)
Endereço: R. Bernardo Mascarenhas, 1085 - Loja Fábrica 
Telefone: 3217-6901

Pague Menos (Centro)
Endereço: Av. Brasil, 6345 - Mariano Procópio 



Fontes:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/genericos

https://www.far.fiocruz.br/categoria-do-medicamento/o-que-e-um-
generico/?print=print

https://www.crfmg.org.br/site/Institucional/Estatisticas

https://www.abrafarma.com.br/

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juiz-de-fora/panorama

Fabíola Mendes de Oliveira Meirelles
Procon-JF / Gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e

Projetos
Gisele Zaquini Lopes Faria

Procon-JF / DEPP / Supervisora de Estudos e Pesquisas
Thais Fogel

Estagiária de Pedagogia
Gustavo Henrico da Silva Souza

Estagiário de Geografia
Luiza de Bem Moreira Carapinha

Estagiária de Pedagogia
Lucas Fernandes Nogueira

Estagiário de Geografia
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