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Fique bem informado
sobre os genéricos da Mepha

Die mit dem Regenbogen

Pergunte pelos
genéricos da Mepha
a preços acessíveis

Preço vantajoso
«Os genéricos hoje são, em média,
25% mais baratos do que os
respetivos originais.»
Os genéricos são significativamente mais baratos do que
os fármacos originais. Conforme o medicamento, a dosagem e o tamanho da embalagem a diferença de preço
entre o fármaco genérico e o original é, em média, cerca
de 25%.
A comparação de preço direta com genéricos noutros
países não é possível em virtude dos diferentes sistemas
de Saúde, pré-requisitos de aprovação e dimensões de
mercado. O mercado suíço é singular e está alicerçado
em qualidade, serviço, benefício ao paciente e sustentabilidade. Além disso, em termos comparativos com determinados países, existe na Suíça a liberdade de escolha de medicamentos. Essas vantagens têm seu preço.
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Fique bem informado sobre os
Folheto informativo para pacientes

O que são genéricos?
«Os genéricos são medicamentos
similares mais baratos que contêm
substâncias ativas comprovadas.»
Após a caducidade da patente de um medicamento, é permitido desenvolver e produzir um medicamento similar
(genérico) a ele. A substância ativa utilizada para o genérico é a mesma do medicamento original. Os genéricos possuem os mesmos efeitos que os medicamentos originais,
no entanto, são mais baratos que estes.

Por que usar genéricos?
«Os genéricos possibilitam custos de
tratamento mais baixos.»
O uso de genéricos contribui para poupanças significativas nos custos de Saúde, sem que os pacientes necessitem
de abrir mão da qualidade. Pelo contrário: onde é viável, a
Mepha aperfeiçoa a forma farmacêutica de muitos genéricos relativamente aos originais com o intuito de facilitar o
tratamento para os pacientes e melhorar os resultados terapêuticos. Os genéricos da Mepha contêm substâncias ativas
comprovadas, largamente conhecidas e documentadas com
base na experiência terapêutica de muitos anos.

genéricos da Mepha

É possível mudar de um medicamento
original para um genérico?
«A mudança para um genérico é possível
em muitos casos.»
No entanto, em caso de tratamentos a longo prazo, é importante que o médico ou o farmacêutico faça uma avaliação meticulosa. Seu médico ou farmacêutico decidirá se a
mudança para o genérico pode ser feita e quando fazê-la,
ou se é melhor não mudar. Em todo caso, o paciente deverá concordar com a mudança para garantir o sucesso do
tratamento: apenas os pacientes convictos tomarão os medicamentos regularmente e não interromperão o tratamento antes da hora.
A mudança para um genérico compensa sobretudo no tratamento de doenças crónicas. Mas também nos tratamentos agudos é possível poupar o bolso e reduzir os custos de
Saúde.

Onde os genéricos podem ser
adquiridos?
«Os genéricos podem ser
adquiridos junto do seu médico
ou da sua farmácia.»
Pergunte sempre ao seu médico ou ao seu farmacêutico
pelos genéricos. Vale a pena! Aliás: também pode perguntar por um genérico na farmácia mesmo que o seu médico tenha-lhe prescrito um medicamento original. Se existir um genérico, o farmacêutico poderá fornecer-lhe um
medicamento mais barato na maioria dos casos.

Por que usar os genéricos da Mepha?
«As inovações têm uma influência
positiva no sucesso do tratamento.»
Os genéricos da Mepha nem sempre são meras cópias dos
medicamentos existentes. Em parte, eles apresentam até
mesmo vantagens em relação ao medicamento original
devido a uma melhoria. Por exemplo, comprimidos menores ou mais facilmente divisíveis facilitam o engolir.
As pessoas preferem ingerir um comprimido que tenha
um sabor mais agradável. Por meio dessas otimizações, a
Mepha quer tornar o uso de medicamentos o mais agradável possível aos pacientes.

O que se esperar da qualidade
dos genéricos?
«Em termos de tolerância, eficácia e
segurança, os genéricos são idênticos
aos originais.»
O genérico é testado quanto à bioequivalência, ou seja,
investiga-se, após a ingestão do genérico, se a substância ativa está disponível no sangue na mesma quantidade que o medicamento original.
Além da bioequivalência, o fabricante deve provar que
cada etapa da produção atende aos standards de qualidade suíços. Os controlos de qualidade são realizados
continuamente desde a fabricação ou compra das substâncias ativas, prosseguindo na produção propriamente
dita do medicamento e terminando com a análise do
produto pronto e a verificação da validade. A qualidade
é verificada continuamente através de amostras aleatórias e inspeções operacionais realizadas periodicamente.
Devido a uma melhoria, os genéricos da Mepha apresentam, em parte, vantagens em relação aos medicamentos originais. Assim, alguns comprimidos da Mepha
são menores, mais fáceis de dividir ou possuem um sabor mais agradável, o que facilita a ingestão do medicamento e pode influir positivamente no sucesso do tratamento.
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