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“Meu sonho, há muito tempo, é produzir medicamento 

 para as pessoas saudáveis. Assim, a minha empresa 

 poderá vender produtos para todo mundo” 

Henry Gadsden (Diretor da Merck) 

 

 

“O dado mais alarmante é que a maior proporção dessas infrações (...) 

 tem a ver com a veiculação de informações enganosas”. (...) 

“Tais quebras de conduta confirmam nossa opinião de que 

a atual propaganda de medicamentos não tem priorizado os interesses dos 

consumidores, sendo focada no lucro através do aumento da receita das vendas”. 

Relatório da Consumers International 
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RESUMO 

A regulação da propaganda de medicamentos no Brasil incorpora quatro fragilidades: 1. 

A monitoração, fiscalização e punição de irregularidades são realizadas a posteriori do 

acometimento da infração (quando a população já foi submetida a risco sanitário); 2. As 

multas cobradas pela Anvisa têm valor irrisório frente aos investimentos do marketing 

farmacêutico; 3. Não há mecanismo que impeça que mesmo os valores irrisórios das 

multas sejam repassados aos preços dos produtos, onerando o consumidor; 4. A frase 

tida como de alerta - “A PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER 

CONSULTADO” - ao invés de conscientizar a população a respeito dos riscos da 

automedicação, estimula o uso de medicamentos sem receita, aconselhando a busca de 

um médico apenas no caso da persistência dos sintomas. Segundo dados da Anvisa e de 

estudos acadêmicos, 90% da publicidade exibida contém irregularidades. Assim, a RDC 

102/2000 da Anvisa, que regulamenta o setor, se constitui em um aparente sistema de 

regulação, que beneficia o infrator e mantém a população sob risco. 

Este trabalho analisa o conceito e o uso dos mecanismos de marketing na busca de se 

elevar a comercialização de produtos farmacêuticos (no que se denomina “produção de 

doenças”), examina os conceitos de propaganda, medicamento, regulação e 

manipulação; percorre alguns estatutos internacionais referentes ao setor da publicidade 

de medicamentos (com foco nas diretivas da União Européia) e expõe a avaliação de 

organismos europeus de defesa do consumidor sobre o desempenho destas normas. 

Ao final, este estudo expõe as posições do setor regulado brasileiro (indústria, agências 

de publicidade e meios de comunicação) frente às posições de órgãos de defesa dos 

consumidores, da academia e da sociedade organizada no âmbito do SUS, para propor 

como alternativa um modelo regulador que supere as fragilidades do atual. 

Palavras-chave: vigilância sanitária, propaganda, medicamentos, regulação, mídia.  
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ABSTRACT 

Four frailties incorporate the regulation of drug advertising in Brazil: 1. The monitoring, 

overseeing and punishment of irregularities occur after the infraction has been 

committed (when the population has already been submitted to sanitary risks); 2. The 

fines imposed by Anvisa (Brazilian’s National Health Surveillance Agency) have 

ludicrous values compared to the sums destined for drug advertising; 3. There is no 

mechanism to prevent that those same ludicrous sums be passed on to consumer prices; 

4. The alert phrase: “Should the symptoms persist, a medical doctor must be consulted” 

– instead of enlightening the population on the risks of self-medication, stimulates the 

usage of medication without prescription, suggesting the search for medical advice only 

in case the symptoms endure. According to data collected by Anvisa and academic 

studies, 90% of all the drug marketing in Brazil contains irregularities. Thus, Anvisa’s 

Resolution 102/2000 (that legislates on the sector), constitutes itself only as an apparent 

regulation system, that benefits the offender and places the population under risk. 

This work analyses the marketing mechanisms used for increasing commercialization of 

pharmaceuticals (in what’s called “disease mongering”), as well as their recent uses; 

examines the concepts of medication, regulation and manipulation; covers a few of the 

drug advertising international codes (focusing on the European Union directives) and 

exposes the evaluation of some of the European consumer defense organisms on the 

effective implementation of these codes. 

Finally, this study exposes the positioning of the regulated agents in Brazil (industry, 

publicity agencies and media) contrasting it with those of the consumer defense 

organisms, the academy and the organized society (in the scope of the Brazilian 
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Universal Public Health System), in order to propose an alternative regulation model 

that overcomes the weaknesses of the current system. 

Keywords: sanitary surveillance, advertising, drugs, regulation, media. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho dá um passo adiante na pesquisa por mim realizada, nos anos de 2002 e 

2003, com vistas à produção de minha dissertação do Curso de Mestrado do 

Departamento de Políticas, Planejamento e Administração em Saúde (DPPAS) do 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj): 

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 

ISTO É REGULAÇÃO?”. 

Naquela pesquisa, analisei os interesses da indústria farmacêutica, agências de 

publicidade, empresas de comunicação e do comércio varejista, com vistas a elevar o 

consumo de produtos farmacêuticos no País, através da disseminação da sua 

propaganda para o grande público. O estudo examinou de forma crítica a pressão 

mercadológica destinada a criar supostas necessidades terapêuticas que levam ao 

consumo de produtos que possuem significativos riscos, com possibilidade de que se 

multipliquem reações adversas com seu uso incorreto, irracional, abusivo e muitas vezes 

perigoso. 

Com base na análise de 100 peças publicitárias de medicamentos, a pesquisa comparou 

o conteúdo destes anúncios (imagens, texto e indicações de cada produto) com as 

disposições da Resolução 102/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), que tentava – então em seu terceiro ano de vigência - estabelecer limites à 

propaganda farmacêutica. Ao final da pesquisa, concluímos que todas as 100 peças 

publicitárias analisadas infringiam pelo menos um artigo da referida norma. 
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No estudo desenvolvido entre 2002 e 2003, uma das conclusões foi a de que a RDC 

102/2000 da Anvisa apresenta substanciais fragilidades em pelo menos cinco aspectos. 

Estes aspectos passam a ser, na pesquisa aqui desenvolvida, tomados como pressupostos 

para a análise das ações de marketing e de propaganda de medicamentos para grande 

público no Brasil. Uma pergunta resume o esforço que orienta este estudo: quando se 

trata de propaganda de medicamentos, é possível regulá-la? A esta pergunta, pode-se 

acrescentar outra: uma boa legislação reguladora na área da propaganda de 

medicamentos para grande público é capaz de assegurar os resultados esperados, no 

sentido de se proteger a saúde dos agravos resultantes do uso incorreto, abusivo, 

irracional ou inconsciente do medicamento? 

Os cinco pressupostos deste estudo, portanto, refletem literalmente o resultado da 

pesquisa anterior, que identificou no modelo regulador brasileiro, consubstanciado na 

RDC 102/2000 da Anvisa, cinco significativas fragilidades, listadas a seguir: 

1a – A RDC 102/2000 da Anvisa incorpora um modelo de ação reguladora cujas 

iniciativas, tomadas no campo da proteção à saúde, são feitas a posteriori, isto é, após a 

veiculação da peça publicitária pelos mais variados meios de comunicação, quando o 

risco sanitário já se estabeleceu. Assim, entre a veiculação da publicidade de 

determinado medicamento no mercado - através da TV, rádio, jornal, revista, outdoor, 

cinema, teatro, cartazes em estabelecimentos, busdoor, pontos de ônibus, folhetos 

promocionais, placas em campos de futebol, etc. - e a tomada de eventuais medidas 

coercitivas no âmbito do modelo regulador, nos casos de se constatar irregularidades, 

transcorre um período de tempo que transforma a ação reguladora em uma atividade que 

desconsidera a importância da prevenção ao agravo. 
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2a – Esta fragilidade do modelo regulador tem sua magnitude agravada pela grande 

quantidade de infrações cometidas pelos responsáveis pela veiculação de peças 

publicitárias de medicamentos: a indústria farmacêutica, as agências de publicidade, os 

veículos de comunicação e o comércio varejista de produtos farmacêuticos. Segundo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre 6.004 propagandas avaliadas 

num período entre 2001 e 2004, mais de 90% delas desconsideravam o texto regulador 

(www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2005/261205_1_texto_de_esclarecimento.pdf). 

Vale ressaltar o fato que o artigo mais infringido é, justamente, o que obriga a citação 

das contra-indicações que aquele determinado produto possui. 

3a - As multas efetivamente arrecadadas pela Anvisa, quando ocorrem as 

irregularidades, têm valor irrisório frente ao total de gastos com propaganda realizados 

pelo setor, o que transforma a ação punitiva em mera formalidade.  

4 a - Não há mecanismos que impeçam que mesmo os valores irrisórios cobrados nas 

multas aplicadas pela Agência sejam transferidos pela indústria para o preço dos 

medicamentos (prática comum relativa ao conjunto dos demais gastos com publicidade 

de seus produtos), sendo finalmente pagos pelo próprio consumidor. 

5 a - Ao tornar obrigatória a inserção da frase “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O 

MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO” ao final de cada propaganda, o atual 

modelo regulador estimula pelo menos o primeiro consumo incorreto, inconsciente ou 

irracional de medicamentos. Na verdade, a mensagem inserida após cada anúncio 

publicitário deseduca a população, no sentido de que fortalece a já existente cultura da 

automedicação, pois transmite a mensagem de que “PRIMEIRO TENTE POR SI 

MESMO ENCONTRAR O MEDICAMENTO QUE LHE TRAGA A CURA, 

COMPRANDO O PRODUTO QUE JULGAR MAIS CONVENIENTE. CASO NÃO 
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OBTENHA SUCESSO, PROCURE O PRESCRITOR COMPETENTE PARA 

AJUDÁ-LO”. Essa lógica contida no modelo regulador presta, na verdade, um 

inestimável papel à indústria, às empresas de mídia e ao comércio de medicamentos, e 

não à sociedade a quem deveria proteger. (NASCIMENTO, 2005, p. 77). 

A conclusão a que cheguei naquela pesquisa - seja em relação à magnitude das 

irregularidades, seja em relação à pouca eficácia das ações reguladoras patrocinadas 

pela Anvisa - indicava que o problema não se limita à falta de rigor na esfera da 

fiscalização. A questão é mais ampla e se localiza na própria forma como se estrutura o 

modelo regulador vigente. Mesmo que a Anvisa multiplicasse sua atuação, as 

propagandas irregulares continuariam a ser reprimidas a posteriori (quando o risco 

sanitário já está estabelecido); as multas continuariam a ser de um valor irrisório 

comparado ao total de gastos com publicidade; seus custos continuariam sendo 

repassados aos preços dos medicamentos e pagos pelo consumidor; e a advertência 

colocada a cada final de propaganda permaneceria estimulando o uso inconsciente, 

irracional, abusivo e perigoso de medicamentos. (NASCIMENTO, 2005, p.78) 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desta tese é descrever e analisar dados e informações sobre as políticas 

públicas implementadas no Brasil que impactam a propaganda de medicamentos. 

Especial atenção é dada aos aos mecanismos utilizados pelo marketing farmacêutico 

diretamente junto ao grande público, no sentido de elevar a venda destes produtos. A 

tese parte de alguns pressupostos que indicam a existência de significantes fragilidades 

no atual modelo regulador da propaganda de medicamentos no Brasil. E propõe um 

debate sobre iniciativas no campo regulador capazes de efetivamente superar estas 

fragilidades, com base no conjunto da Política Nacional de Saúde, nos princípios e 
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diretrizes do Sistema Único de Saúde (Lei 8.080/90) e nas diretrizes preconizadas pela 

Política Nacional de Medicamentos (Portaria 3.916/98 do Ministério da Saúde). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre os objetivos específicos desta pesquisa estão: 

3.1 – Analisar alguns exemplos das práticas de marketing patrocinadas pela indústria 

farmacêutica, agências de publicidade, veículos de comunicação e comércio varejista de 

medicamentos, no sentido de elevar o consumo destes produtos através de mensagens 

veiculadas diretamente para o grande público;  

3.2 - Analisar o impacto regulador de dois estatutos internacionais que impactam o 

setor: as Diretivas da União Européia que tratam de propaganda enganosa e a que 

estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano. 

3.3 - Analisar a visão de entidades de defesa do consumidor européias em relação à 

eficácia destes estatutos no que eles se propõem a proteger a saúde dos cidadãos através 

da diminuição do risco sanitário representado pela propaganda de medicamentos 

diretamente veiculada para o grande público; 

3.4 - Analisar a legislação reguladora brasileira no setor de propaganda de 

medicamentos (leis, decretos e códigos que tratam do tema, além da RDC 102/2000 da 

Anvisa), comparando-a com modelos reguladores adotados em outros países, com foco 

especial no que estas legislações tratam da propaganda de medicamentos dirigida ao 

grande público; 

3.5 – Analisar especificamente o processo da Consulta Pública 84/2005 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que se propunha a alterar o atual modelo 
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regulador da propaganda de medicamentos no Brasil, identificando nele as diferentes 

linhas de argumentação e interesses que cercam o tema, assim como as posições dos 

principais setores envolvidos, especificamente os que representam a indústria 

farmacêutica, os meios de comunicação, as agências de publicidade, os consumidores e 

a comunidade científica. 

No Brasil, a magnitude dos problemas já causados pela delicada relação entre a 

indústria farmacêutica, as estratégias de marketing e as políticas voltadas para a 

promoção do uso correto do medicamento leva a que o Estado, nos últimos 30 anos, 

busque regular a propaganda de medicamentos através de leis, decretos e códigos. 

Todos, em maior ou menor grau, têm sido desrespeitados pelo marketing 

medicamentoso (NASCIMENTO, 2005). 

Uma alternativa ao modelo regulador atual é o desafio que essa pesquisa pretende 

enfrentar. Vale frisar que a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – 

depois de resistir de 2001 a 2005 às críticas feitas à atual regulação por vários setores da 

sociedade - incluindo órgãos de defesa do consumidor como o Idec e instituições de 

referência no setor saúde, como a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 

(Sobravime) – colocou em debate, através da Consulta Pública 84, de novembro de 

2005, um novo texto com o objetivo de aprimorar a atual regulação da propaganda de 

medicamentos. Como também pretendemos demonstrar neste estudo, o texto publicado 

para debate pela Anvisa, entretanto, não altera de forma substancial o atual modelo, não 

conseguindo superar nenhuma das cinco substanciais fragilidades já citadas. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 

Este estudo realizará uma análise de artigos científicos, discursos, documentos oficiais e 

de legislações nacionais e internacionais relativos à área da propaganda de 

medicamentos voltada para grande público, com base em várias fontes de informação, 

descritas em cada capítulo. Entre o material analisado está: 

1. A edição especial da Public Library of Science (PloS) Medicine, de maio de 

2006, onde vários artigos analisam a produção e a promoção de doenças com 

vistas a elevar o uso de medicamentos. 

2. As duas diretivas da União Européia (EU) que impactam as práticas do 

marketing medicamentoso. Uma que visa a proteger os consumidores frente da 

prática da propaganda enganosa e outra que trata especificamente da propaganda 

de produtos farmacêuticos, no âmbito do código comunitário sobre 

medicamentos de uso humano. 

3. As conclusões de recente pesquisa - realizada em 2006 pela Consumers 

International (CI) com financiamento da própria União Européia - a respeito das 

irregularidades praticadas pelo marketing farmacêutico em vários países 

europeus. 

4.  As legislações reguladoras que, com vistas a diminuir o estabelecimento do 

risco sanitário e proteger a saúde da população, impactam a prática da 

propaganda e do marketing farmacêutico no Brasil. 

5. Os dados do Projeto de Monitoração da Propaganda de Medicamentos no Brasil, 

realizado sob a coordenação da Gerência de Propaganda de Produtos Sujeitos à 

Vigilância Sanitária da Anvisa. 
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6. O processo relativo à Consulta Pública 84/2005 da Anvisa, com vistas a alterar a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 102/200 que regula a propaganda de 

medicamentos no Brasil, incluindo os posicionamentos do setor regulado, 

Governo e entidades representativas de consumidores e da academia. 

7. Os debates travados nos últimos três anos na Câmara Setorial de Propaganda da 

Anvisa a respeito da regulação da propaganda de medicamentos, incluindo uma 

análise da “participação social” naquele fórum e as iniciativas da Gerência de 

Propaganda da Anvisa nos campos da regulação e da “educação para a saúde”. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A lógica que norteia o método desta pesquisa está na compreensão de que a Vigilância 

Sanitária (área onde se inserem as ações reguladoras da propaganda de medicamentos) é 

parte integrante da saúde pública. Para delimitar a abrangência deste estudo - no que ele 

diz respeito à publicidade de produtos farmacêuticos - e ao mesmo tempo assegurar a 

sua viabilidade, esta pesquisa irá realizar, inicialmente, a descrição de quatro objetos: o 

Marketing, o Medicamento, a Regulação e a Manipulação. 

Este estudo realiza um levantamento do que se conceitua como marketing de negócios, 

a partir da utilização da produção de três teóricos do setor: Philipp Kotler, Gary 

Armstrong e Françoise Simon. A opção por estes três autores se justifica com o fato de 

serem referência internacional no setor - como será explicitado no capítulo dedicado ao 

tema - e se dedicarem às especificidades do mercado publicitário voltado para as 

chamadas biomarcas. 

A seguir, são descritos e analisados alguns exemplos das práticas utilizadas pelo 

marketing farmacêutico no sentido de elevar o consumo de medicamentos no Brasil e 

no mundo. Para a realização deste levantamento, são utilizados como referência 

publicações internacionais cujos autores se dedicaram especificamente ao campo que se 

estabeleceu definir como “Disease Mongering” (Produção de Doenças) e estudiosos da 

área da saúde no Brasil, cuja produção trata de uso correto do medicamento e seu 

impacto no Sistema Único de Saúde. 

A terceira etapa deste estudo analisa um exemplo de legislação reguladora de 

publicidade de medicamentos, tomando como base duas Diretivas da União Européia 
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destinadas a impor limites ao marketing farmacêutico nos seus 15 países-membros. A 

opção por analisar estes dois instrumentos se deu pela amplitude geográfica dos dois 

mecanismos, sua atualidade - na medida em que a revisão mais recente foi realizada em 

2004 - e finalmente pela cultura reguladora já estabelecida nas Nações que compõem 

aquele bloco de países. Ainda nesta etapa do estudo, serão analisados o real impacto e a 

verdadeira eficácia destes mecanismos reguladores, considerando a avaliação feita por 

um conjunto de organismos de defesa do consumidor da Europa, liderados pela 

Consumers International. A escolha deste instrumento é motivada pelo fato de a análise 

produzida também ser de uma fonte recente (datada de 2006), ser geograficamente 

ampla (analisou as práticas do marketing farmacêutico em oito países europeus, todos 

fazendo parte da União Européia) e incorporar referências fidedignas, como se 

demonstra no capítulo referente ao tema. 

A quarta etapa desta tese realiza uma análise do atual modelo regulador da propaganda 

de medicamentos para o grande público no Brasil (hoje consubstanciado na Resolução 

de Diretoria Colegiada - RDC 102/2000 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

Anvisa), suas fragilidades mais evidentes, a forma como é feita a fiscalização de seu 

cumprimento pela indústria farmacêutica e as punições aos infratores. Ainda neste 

bloco, é identificado o conjunto de interesses que se manifestam no campo regulador da 

propaganda de medicamentos para o grande público no País e que se tornaram mais 

explícitos por ocasião do processo de participação da sociedade na Consulta Pública 

84/2005 da Anvisa, que tinha como objetivo aprimorar o modelo regulador da 

propaganda de medicamentos no País. 

Neste ponto do estudo, são analisados os posicionamentos públicos e identificados os 

interesses de setores que atuam no campo da propaganda de produtos farmacêuticos 
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para o grande público no País, incluindo as representações da indústria farmacêutica 

(com particular atenção no segmento de medicamentos de venda livre ou isentos de 

prescrição, já que estes são os produtos cuja publicidade é autorizada para grande 

público), das agências de publicidade e dos meios de comunicação de massa. 

Finalmente, a título de conclusão, este estudo propõe um debate - com base na análise 

realizada no conjunto do trabalho - sobre os parâmetros necessários a um modelo 

regulador capaz de superar as fragilidades do atual sistema (consubstanciado na RDC 

102/2000 da Anvisa) e assegurar a implementação de políticas voltadas para a 

prevenção do risco provocado pela publicidade enganosa, perigosa e/ou abusiva 

veiculada nos meios de comunicação de massa no Brasil. 
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3 CAPÍTULO 1 - ASPECTOS HISTÓRICOS: SURGE O 
MONOPÓLIO DA CURA E DA VIDA 

 

O impacto positivo na saúde humana e a inquestionável elevação da qualidade de vida 

das pessoas a partir do desenvolvimento da síntese farmacêutica - tornados viáveis em 

grande escala através dos medicamentos de base química e do significativo aumento na 

variedade de princípios ativos - é um dos fatos marcantes da segunda metade do século 

XX. Entre 1940 e 1960, este processo leva a indústria farmacêutica a conhecer sua 

chamada idade de ouro. (Barros, 1995) 

Mas a origem da terapêutica como atividade de preservação da saúde, do bem-estar, da 

própria vida e o uso de produtos tidos como medicinais, se confundem com a própria 

história da Humanidade. No século XX, arqueólogos encontraram escritos sumerianos 

com mais de 7.000 anos. A Suméria era uma vasta região - ocupada a partir de 10.000 

A.C. - pelos povos que mais tarde formariam as civilizações que ocuparam o Oriente 

Médio. Ali já eram descritas fórmulas e processos terapêuticos só cientificamente 

comprovados milhares de anos depois, como é o caso do uso da papoula como 

analgésico. (OLIVEIRA, 2006) 

Outros documentos que refletem a longevidade da atividade terapêutica com produtos é 

a Torá judaico (com 5.700 anos); o Papiro de Ebers, da medicina egípcia (com 3.550 

anos e onde constam mais de 700 remédios); o Pen Tsao ou Grande Herbário, da 

medicina chinesa (organizado pelo Imperador Shen Nung em 2.800 A.C. e escrito há 

mais de 4.800 anos, contendo 365 remédios); o Código de Hamurabi, da medicina 

assíria (com mais de 4 mil anos); e o Rgyad Bahi, da medicina tibetana, com mais de 

2.800 anos. (Idem) 
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É Cláudio Galeno (131 – 201 D.C.), médico do Imperador Marco Aurélio, que 

estabelece a necessidade de determinação de uma base fisiopatológica para que, a partir 

dela, se efetive uma intervenção terapêutica. Na época, admitia-se que as doenças eram 

manifestações secundárias dos desequilíbrios dos quatro “humores” orgânicos: 

sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Galeno viaja por todo o mundo então 

conhecido e descreve centenas de fármacos, no que veio a ser conhecida como a 

Farmácia Galênica. (Idem) 

Depois de Galeno, outro fato marcante no uso terapêutico de produtos se dá com o 

filósofo e médico árabe Avicena – ou Abu Ali al-Hussein Abdullah ibn Sina -  (980 – 

1037 D.C), professor da Escola de Medicina de Bagdá, precursora do ensino médico 

mesmo em relação às universidades européias. Avicena amplia, já na Idade Média, os 

conhecimentos e as aplicações da Farmácia Galênica, passando a organizar a 

transferência do conhecimento adquirido através dos séculos para seus alunos. (Idem) 

A terapêutica permanece praticamente inalterada até que o astrólogo e médico suíço 

Phillipus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim (1493 – 1541), ou 

simplesmente Paracelso, cria a iatroquímica (doutrina que pretendia explicar os 

fenômenos relativos à saúde pela química ainda rudimentar da época). Ele amplia e 

sistematiza, na terapêutica, o uso de metais como ferro, chumbo, mercúrio, cobre, 

enxofre e antimônio. Paracelsus prega a necessidade de se usar o raciocínio científico e 

a experiência para validar hipóteses terapêuticas, mas se utiliza de uma série de 

mistificações em suas fórmulas, chegando a afirmar ser o “descobridor do Elixir da 

Vida” e de ser capaz de transformar metais em ouro. (Idem) 

A partir do Renascimento, cristaliza-se o pensamento científico, estruturado 

principalmente sobre os escritos de São Tomás de Aquino (1225 – 1274), Galileu 
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Galilei (1564 – 1642), Francis Bacon (1561 – 1626), René Descartes (1596 – 1650) e 

depois Immanuel Kant (1724 – 1804), Auguste Comte (1798 – 1857), John Stuart Mill 

(1806 – 1873) e Claude Bernard (1813 – 1878). (Idem) 

É no século XIX que o mundo assiste à eclosão de uma nova era da Medicina, baseada 

no experimento e na terapêutica, mas marcada pela crítica científica e pela verificação 

sistemática da segurança e eficácia dos remédios. Este cuidado com o uso de 

medicamentos alcança especial relevância em 1890, quando se constituem as primeiras 

comissões de especialistas para a verificação das mortes súbitas ocorridas durante o uso 

de anestesia com clorofórmio. (Idem) 

A introdução da ainda incipiente síntese química no início do século XIX (proposta por 

Paracelsus 300 anos antes) pelas mãos de farmacêuticos e químicos, leva (em 1817) ao 

primeiro isolamento químico de um princípio ativo – o da morfina, a partir da mesma 

papoula presente nos escritos sumerianos de 7 mil anos atrás. A descoberta estimula 

cientistas franceses e alemães, que isolam, a partir de plantas medicinais, a emetina, a 

estricnina, a brucina, a veratrina, a colchicina, a quinina, a cinchonina, a cafeína, a 

nicotina, a atropina e a codeína. (Idem) 

Em 1824, Emmanuel Merck (1794 – 1855) estabelece novo salto, com a síntese de 

fármacos em grande quantidade e grau de pureza elevado. Surge a empresa E. Merck e 

logo depois dela são criadas a Schering AG, Eli Lilly, Glaxo, Abbott, Parke Davis, 

Searle e Sharp & Dome (que após a segunda guerra mundial se funde com a Merck). 

Para a época, era uma verdadeira revolução no tratamento de doenças. Mas não se tinha 

sequer uma pequena idéia do que estava por surgir nas décadas seguintes. (Idem) 
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Um dos marcos no desenvolvimento da indústria de medicamentos se dá em 1828, 

quando a bioquímica reproduz a uréia em laboratório, a partir do cloreto de amônio e do 

cianato de prata. Depois, August von Hoffman (1818 – 1892) sintetiza a anilina e seu 

assistente, William Perkin (1838 – 1907) produz a malveína, estabelecendo a primeira 

ligação com a microbiologia. Esses dois corantes são usados para identificar bactérias – 

já que a sua própria existência ainda era questionada por muitos – e já no século XX, 

Paul Ehrlich (1843 – 1910) descobre que alguns corantes utilizados na identificação de 

microorganismos conseguiam atuar como antibióticos. Depois de 600 tentativas de 

modificação celular de sais de arsênico, ele chega à fórmula do Salvarsan, o primeiro 

medicamento anti-sífilis realmente eficiente. Ehrlich passa a ser considerado o “pai da 

quimioterapia” e divide o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1908 com Ilia 

Metchnikov (1845 – 1916), pela descoberta do mecanismo químico por onde se 

estabelece a imunidade. As pesquisas subseqüentes sobre os compostos arsênicos levam 

ao composto neosalvarsan. (Idem) 

A segunda metade do século XIX é marcada por uma série de descobertas de novos 

fármacos sintéticos, entre eles a aspirina ou fenazona (por E.Fischer, Knorr e Filehne, 

da Hoechst, em 1884); a fenacetina (Duisberg, da Bayer, em 1887); a aspirina ou ácido 

acetilsalicílico (Gerhardt em 1853, aperfeiçoada por Dresser em 1898, ambos da Bayer); 

o barbital (batizado de Veronal por E. Fisher, da Hoechst, em 1903). Mas foi com a p-

sulfamidocrisoidina, um corante sulfamídico sintetizado no começo da década de 1930 

por Gehardt Domagk (1895-1964), lançado com o nome de Prontosil rubrum pelo 

conglomerado IG Farbenindustrie (formado pela Bayer, Basf e Hoechst), que a indústria 

farmacêutica altera de forma mais profunda sua concepção em relação ao mercado. O 

corante se mostra um eficaz antibiótico para tratamento de pneumonias, escarlatina e 

infecções urinárias. Posteriormente, pesquisas do Instituto Pasteur comprovam que o 
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princípio ativo com real atividade antibiótica era um metabolito do corante, a 

sulfanilamida, que desde 1908 era conhecida como um metabolito do Prontosil. Como 

sua ação antibiótica não fora identificada, não houve, então, preocupação em registrar 

sua patente, fazendo com que seu uso caísse em domínio público. O conglomerado 

alemão, entretanto, registrou rapidamente a patente do Prontosil rubrum nos anos 30, 

passando a ser proprietário do uso da descoberta. (Idem) 

Este detalhe se reveste de extrema importância, na medida em que o processo de 

desenvolvimento e de descobertas científicas, naquele momento, faz surgir um 

monopólio de grande valor no processo de acumulação não só do conhecimento, mas de 

riqueza e, conseqüentemente, de poder. O monopólio da cura e da vida se estabelece e 

com ele uma nova lógica: a de que o preço final dos fármacos recém-descobertos 

(ao contrário da quase totalidade dos bens existentes até então) não seria 

determinado pela planilha de custos dos produtos, mas pela necessidade de 

manutenção da vida, que era o “produto” a ser valorado no imenso mercado que 

se criava. 

Investir pesadamente em novos fármacos, que comprovadamente fossem eficazes, era a 

chave da obtenção de lucro. E isso ocorre num mundo praticamente vazio de produtos 

cujo uso terapêutico estivesse cientificamente sustentado. A visão e a lógica comercial 

impactam de forma definitiva o setor farmoquímico, criando monopólios de 

conhecimento e riqueza que perduram um século depois. Com raras exceções, as 

mesmas empresas que estavam presentes no momento desta “guinada mercadológica” 

dada pelo setor no início do século XX, permanecem sendo, no início do século XXI, as 

de maior faturamento no mercado mundial, tendo algumas delas optado por se 

fundirem, elevando sua participação no mercado. (Idem) 
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“Até o século XX, a maioria dos medicamentos era obtida através da purificação ou 

destilação de substâncias de origem natural. Pouco ou nada se conhecia de sua natureza 

ou de sua estrutura química. O uso de remédios se baseava principalmente na tradição e 

na observação empírica de seus efeitos” (NASCIMENTO, 2002, p. 13). 

Estes investimentos pesados na descoberta e síntese de novos fármacos fazem com que 

na virada do século XIX para o XX, sobretudo com Koch (1843 – 1910) e Pasteur (1822 

– 1895), a teoria microbiana e os antibióticos desencadeiem uma revolução na 

terapêutica, criando os alicerces da farmacologia de orientação científica. 

Em 1928, Alexander Fleming descobre e, em 1930, H. Florey e E. Chain produzem a 

penicilina. Onze anos depois, em 1941, aparece no mercado a sua primeira forma 

injetável para uso terapêutico. Portanto, da descoberta ao uso prático passam-se 13 anos. 

A introdução da penicilina para o tratamento da sífilis, na década de 40 do século XX, 

modifica o panorama da doença. Logo após a introdução do fármaco no tratamento, as 

taxas de sífilis diminuem nos EUA, incluindo a sífilis congênita. (OLIVEIRA, 2006) 

Em 1943, quinze anos após a descoberta de Fleming, Selman Waksman descobre a 

estreptomicina, que passa a ser o primeiro agente antimicrobiano descoberto após a 

penicilina. Com ela, a ciência chega a uma substância química eficaz não só contra 

muitas doenças até então incuráveis, mas ao primeiro antibiótico eficaz contra a 

tuberculose. (Idem) 

Os anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial trazem a produção, agora 

em larga escala, de novos produtos farmacêuticos, patrocinada pelos avanços científicos 

e tecnológicos. Este processo de industrialização acelerada eleva o medicamento à 

categoria dos demais produtos manufaturados, favorecendo de forma extraordinária a 
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abertura de um novo campo para o desenvolvimento dos mecanismos de acumulação de 

capital. 

Primeiramente a sulfanilamida (para tratar as pneumonias, escarlatina e infecções 

urinárias), depois a penicilina (para tratar a sífilis), depois a estreptomicina e a 

isoniazida (ambas para tuberculose), a fenilbutazona (para artrites), seguindo-se as 

vitaminas B 12 (para a anemia megaloblástica), os hipnosedantes (para o tratamento do 

sofrimento mental), os primeiros anovulatórios orais (para a contracepção), os 

antitrombóticos, antihipertensivos e antiarrítimicos (para as doenças cardiovasculares) e 

finalmente os primeiros princípios ativos para o controle das neoplasias (Barros, 1995) 

elevam o até então quase artesanal setor de produção de medicamentos à categoria de 

indústria de grande porte. Somados a estes medicamentos, surgem, ainda, os 

antialérgicos, os antiasmáticos, os ansiolíticos e um grande número de antiparasitários.  

Este processo não foi percorrido sem significativas agressões à ética ou aos seres 

humanos. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, a IG Farbenindustrie ficou 

tristemente famosa ao utilizar o campo de concentração de prisioneiros de Auschwitz 

como local de testes “voluntários” em ensaios clínicos de novos fármacos. Após a 

guerra, surgem denúncias de que pelo menos 150 prisioneiros morreram nestes testes. 

(OLIVEIRA, 2006) 

Mas não só as forças nazi-fascistas cometeram este tipo de ação.  Já nos anos 50, o 

biólogo americano Gregory G. Pincus (1903 - 1967) - financiado pela também 

americana Margaret Sanger (1884 – 1966), defensora das causas eugênicas e Presidente 

da International Planned Parenthood Foundation -, utiliza prisioneiros em experiências 

com testosterona como anticoncepcional masculino. A fórmula mostra-se eficiente, mas 

o hormônio induz a atrofia dos testículos, provoca fibrose e infertilidade definitiva em 
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alguns participantes dos testes. Diante do problema criado, os testes passaram a ser 

realizados em mulheres (porto-riquenhas). Estes fatos acabaram por levar ao 

estabelecimento de regras e critérios de ensaios clínicos periodicamente reavaliados e 

atualizados. (Idem) 

Na metade final do século XX, o uso de novos medicamentos - pelo menos nas 

sociedades consideradas mais avançadas (na medida em que o acesso já era medido pelo 

poder aquisitivo das populações) - se torna algo corriqueiro e este comportamento se 

baseia na certeza da comprovação experimental de suas propriedades farmacológicas ou 

biológicas, conseguidas através de testes controlados, realizados primeiramente em 

animais e depois em seres humanos. 

O final do século XX contabiliza a existência de mais de 7 mil especialidades 

farmacêuticas introduzidas, entre 1948 e 1963, apenas no arsenal terapêutico americano. 

No vácuo das descobertas científicas, a indústria farmacêutica paulatinamente se integra 

ao padrão de produção, apropriação de tecnologia, saber, acumulação de capital e 

conquista de mercados similares às demais indústrias, o que mais tarde possibilita sua 

transformação em um dos segmentos mais lucrativos da produção industrial 

contemporânea (NASCIMENTO, 2002). 

A disseminação do uso de produtos farmacêuticos em vários países demonstra, por 

outro lado, que estes fármacos não trazem apenas benefícios à Humanidade. Ainda em 

1938, a morte por insuficiência respiratória de 107 pessoas (34 crianças e 73 adultos) 

nos Estados Unidos, por ingestão de um xarope de sulfanilamida, causada pelo 

excipiente nefrotóxico dietilenoglicol, leva à elaboração, pela FDA (Food and Drug 

Administration) de uma norma mais rígida de Vigilância Sanitária, voltada para o uso 

de medicamento. A partir de 1938, para que um laboratório passasse a produzir 
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determinado fármaco em escala industrial, teria de provar, por métodos controlados pelo 

Estado, sua segurança, através de um processo denominado NDA (New Drug 

Application). (Idem) 

Já na década de 1950, ocorre um dos maiores desastres relativos ao uso de 

medicamentos em larga escala. O laboratório alemão Grünenthal lançara no mercado 

um novo e revolucionário sedativo cuja propaganda prometia segurança e eficácia. O 

seu nome fantasia era Contergan e seu princípio ativo a talidomida. Em dezembro de 

1958, o Grünenthal começa a receber notificações de usuários do medicamento que 

apresentavam neuropatia periférica (cãimbras, fraqueza muscular e falta de coordenação 

motora), com alguns casos irreversíveis mesmo após a suspensão do medicamento. Na 

mesma época, ainda não fora diagnosticada qualquer relação entre o uso do 

medicamento e o surgimento de alterações em filhos de mulheres que haviam feito uso 

dele na gravidez. Atribuía-se as deformações a possíveis efeitos de viroses. (Idem) 

Duas cartas recebidas pelo Editor do “The Lancet”, identificando uma possível relação 

entre o uso do medicamento e as crianças malformadas, alteram o olhar sobre a questão. 

As cartas foram publicadas descrevendo a ocorrência dos casos e a partir delas surgiram 

dezenas de novos depoimentos de médicos cujas pacientes tinham utilizado a talidomida 

na gravidez e seus filhos apresentavam deformações. Mas foram precisos três anos de 

intensa pressão de instituições - e só após ampla repercussão na imprensa mundial - para 

a talidomida ser retirada do mercado, em 1961. O saldo de uma das maiores tragédias da 

história do uso de medicamentos foram 8 mil crianças gravemente defeituosas em 46 

países. (Idem) 

Devido justamente aos rígidos critérios de avaliação para a autorização de 

comercialização de medicamentos já implementados no País, os Estados Unidos não 
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haviam ainda aprovado o uso da talidomida. A FDA havia optado por recomendar o 

aprofundamento da investigação da segurança do produto não por causa das 

deformações em crianças, mas devido ao surgimento de casos isolados de neurites 

periféricas e alterações tireoidianas. A catástrofe, que abalou a credibilidade da indústria 

farmacêutica e colocou em cheque a segurança dos medicamentos, serviu de alerta para 

governos, instituições e organismos da sociedade civil. A conclusão de que os fármacos 

só deveriam ser comercializados após profundamente estudados - e que para isso eram 

necessárias normas rígidas para a sua introdução no mercado - faz nascer primeiramente 

nos Estados Unidos um movimento que leva a uma maior rigidez na já existente IND 

(Investigational New Drug) e depois é o Reino Unido que, em 1968, promulga o 

Medicines Act. Os ensaios clínicos passam a ser instrumentos metodológicos 

acompanhados de perto pelas autoridades e passos essenciais para a aprovação de novos 

fármacos. (Idem) 

Em 1969, a 22ª Assembléia Mundial da Saúde cria o Grupo Científico para Princípios 

de Avaliação Clínica de Fármacos, que indica a necessidade de todos os países 

passarem a verificar a eficácia e a segurança dos fármacos neles comercializados. Em 

documento de 1970, o Grupo diz, textualmente, que a ocorrência de diversos acidentes 

terapêuticos aponta a necessidade de adoção de providências de caráter mundial, 

demonstrando o grau de complexidade que atingiu a terapêutica atual (OMS, 1970 apud 

OLIVEIRA, 2006, p. 29). 

Há quem argumente que, desde então, as rígidas regras da realização de ensaios clínicos 

e os testes efetuados antes do lançamento de novos medicamentos no mercado 

asseguram, quase meio século depois da tragédia da talidomida, segurança e eficácia 

plena destes produtos. Entretanto, não é o que a realidade tem demonstrado. Em 
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setembro de 2004, a Merck Sharp & Dome (MSD) retirou do mercado o Vioxx - lançado 

em 1999 - cuja fórmula contém rofecoxib, um inibidor da COX-2, muito tempo depois 

um estudo apontar aumento dos riscos de infarto do miocárdio e de derrame associados 

ao seu uso. A ocorrência, só nos EUA, de 88 mil a 146 mil casos de infarto atribuíveis 

ao Vioxx é considerada por vários especialistas como sendo a maior catástrofe sanitária 

até agora causada por um medicamento, capaz de superar a tragédia da talidomida 

(ROZENFELD, 2006). A exemplo do laboratório alemão Grünenthal nos anos 50, a 

retirada do Vioxx do mercado pela MSD foi tardia, pois estudos realizados em 2000 já 

apontavam os perigos do uso do produto. Tanto que, naquele mesmo ano, uma meta-

análise - que por coincidência foi publicada no mesmo “The Lancet” que tornou público 

as primeiras cartas sobre a talidomida -, recomendava a retirada do Vioxx do mercado 

(Idem). Os estudos demonstravam que os antiinflamatórios do tipo inibidores seletivos 

da ciclooxigenase COX-2, comercializados tanto por venda livre como condicionada à 

apresentação de receita médica, poderiam provocar efeitos adversos, como a diminuição 

da proteção da mucosa gástrica, hemorragias, problemas renais, aumento da pressão 

arterial e eventos cardiovasculares. 

Os avanços científicos e tecnológicos da segunda metade do século XX levam à própria 

alteração da forma de enfrentamento terapêutico das doenças, que até a primeira metade 

do século passado eram tratadas sem necessariamente se utilizar elementos químico-

industriais. Esta nova lógica de combate ao sofrimento humano faz com que os 

medicamentos passem a assumir um papel para o doente não apenas como o de uma 

substância química com um conjunto de indicações terapêuticas. Eles passam a 

representar uma possibilidade de solução de um problema, que o indivíduo, por si só, 

não teria a possibilidade de resolver. 
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Esta relação de confiança nos produtos farmacêuticos é gerada e fortalecida num 

ambiente extremamente favorável à elevação de seu consumo, onde as descobertas 

viabilizadas pela síntese química elevam o medicamento a um status jamais imaginado. 

O papel do medicamento é exacerbado e ele passa a incorporar expectativas e 

representações relacionadas a fatores como confiança em quem faz a prescrição ou o 

valor atribuído à eficiência científica e tecnológica. Algumas vezes, o uso de um 

medicamento não é apenas a busca de um auxílio para resolver um problema, mas 

confunde-se com a própria solução do problema (Schenkel, 1991). 

Neste processo de exacerbação e de criação de um fetiche em torno do medicamento, 

um elemento vai paulatinamente se tornando essencial ao desenvolvimento do setor: os 

meios de comunicação de massa, capazes - graças ao avanço tecnológico propiciado 

pelas telecomunicações - de atingir tanto países inteiros como o próprio planeta, em 

escala de tempo cada vez menor e com maior qualidade de imagem, som e texto. Assim, 

o uso das estratégias de marketing - como nos demais setores da área da indústria e dos 

serviços (automobilístico, de vestuário, eletroeletrônico, imobiliário, econômico-

financeiro, etc.) – é absorvido em toda a sua essência também na área do medicamento. 

O crescimento do consumo de medicamentos torna cada vez mais difícil se avaliar até 

onde prevalece a exigência estritamente voltada para o controle de enfermidades e 

começa a pressão mercadológica para seu uso. A concepção de saúde como um valor ou 

um desejo se adapta à lógica imposta pelo mercado, passando a ser identificada, na 

prática, a mercadorias propiciadoras de saúde. (Lefèvre, 1991). O tratamento dado pela 

publicidade expande ainda mais este “desejo” de obter saúde e sedimenta a cultura, já 

existente, de que para se ter saúde é preciso se medicar de forma constante, até mesmo 

quando não se está doente. 
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O tratamento dado pela propaganda de medicamentos ao que deveria ser entendido 

como saúde eleva na sociedade a busca por soluções para problemas ainda não 

totalmente solucionáveis através da utilização de terapias medicamentosas (como a 

beleza, a vitalidade e a “energia”). A exploração do valor simbólico do medicamento – 

alimentado pela já existente cultura da automedicação, mas amplamente disseminado 

pela indústria farmacêutica, pelas agências de publicidade, pelas empresas de 

comunicação e pelo comércio varejista - passa a representar um dos mais poderosos 

instrumentos para a indução e fortalecimento de hábitos voltados para o aumento de seu 

consumo. Os medicamentos - seja para melhor suportar dores de cabeça, incômodos 

menstruais, tornar a pele mais macia, fazer crescer cabelos mais sedosos, elevar a 

potência sexual ou simplesmente emagrecer - passam a simbolizar possibilidades 

imediatas de acesso não apenas à saúde, mas ao bem estar e à própria aceitação social, 

como se estes “produtos” pudessem ser adquiridos na farmácia. (NASCIMENTO, 2005) 

Um enorme contingente da população brasileira - idosos, crianças e portadores de 

doenças crônicas como hipertensão, diabetes ou problemas cardiovasculares - estão 

expostos à propaganda, sem que ela traga nenhum tipo de advertência quanto ao uso de 

determinados medicamentos nocivos a estes grupos. A questão se torna ainda mais 

grave diante do fato de que milhares de pessoas no Brasil sequer têm noção de que são 

portadores, por exemplo, do diabetes ou da hipertensão, sendo levadas, pela propaganda 

indiscriminada, a consumir medicamentos desnecessários e muitas vezes contra-

indicados para portadores deste tipo de doença.  

Um dos sintomas dos efeitos da propaganda indiscriminada e do uso incorreto, 

irracional, inconsciente e abusivo de medicamentos surge no significativo crescimento 

tanto do número de casos de intoxicação humana, como do número de óbitos que têm 
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como causa os produtos farmacêuticos, registrados nos últimos anos pelo Sistema 

Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas (Sinitox), da Fundação Oswaldo 

Cruz/Ministério da Saúde. A Estatística Anual de Casos de Intoxicação e 

Envenenamentos no Brasil demonstra que há onze anos – de 1995 a 2005 - os 

medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes de intoxicações humanas 

registradas por uma rede hoje formada por 36 Centros de Informações e Assistência 

Toxicológicas localizados em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. (BRASIL, 

1995-1998; BRASIL, 1999-2005). 

Os números mais recentes disponibilizados pelo Sinitox/Fiocruz demonstram que o uso 

de medicamentos, em 2005, provocou 21.926 casos de intoxicação humana no Brasil 

(25,96% do total de casos registrados), o que equivale a um registro oficial a cada 24 

minutos. As intoxicações humanas tendo como agente os medicamento superam os 

agravos causados pelos vários tipos de animais peçonhentos como serpentes, aranhas, 

escorpiões e outros; as que ocorrem em conseqüência do uso de produtos 

domissanitários e mesmo as causadas por agrotóxicos de uso agrícola. (Idem)   

Um fator a se considerar é a dificuldade encontrada por grande parte da população para 

conseguir um atendimento no SUS, o que sugere que os números do Sinitox refletem 

apenas os casos realmente graves de intoxicação por medicamento, que fazem as 

pessoas não só procurar, mas muitas vezes terem que insistir para conseguir 

atendimento num sistema de saúde reconhecidamente de difícil acesso. Portanto, não é 

exagero supor que o número de intoxicações humanas tendo como agente os 

medicamentos deva ser ainda maior. 
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4 CAPÍTULO 2 - PARÂMETROS CONCEITUAIS: O QUE É 
MARKETING, MEDICAMENTO, REGULAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO. 

4.1 Marketing 

O primeiro objeto as ser conceituado neste estudo é o marketing como uma teoria de 

mercado cada vez mais utilizada pelas grandes corporações, inclusive as farmacêuticas. 

Ao analisar o significado das mensagens voltadas para o consumo de bens e de serviços 

e as relações advindas dos processos comunicacionais entre emissor e receptor, David 

Harvey aponta para o fato de que os produtores têm um permanente interesse em 

cultivar o excesso e a intemperança nos outros, em alimentar apetites imaginários, a 

ponto de as idéias sobre o que constitui a necessidade social serem substituídas pela 

fantasia, pelo capricho e pelo impulso. Para ele, o produtor capitalista tem cada vez 

mais o papel de alcoviteiro entre os consumidores e seu sentido de necessidade, 

excitando neles apetites mórbidos, à espreita de cada uma de suas fraquezas – tudo isso 

para que possa exigir o numerário pelo seu serviço de amor (Harvey, 1989). 

Para analisar como se dá a regulação das ações de marketing no desenvolvimento da 

indústria farmacêutica no mundo e sua atuação no Brasil, utilizaremos nesta pesquisa a 

produção de três reconhecidos teóricos do marketing moderno, que é aquele que 

incorpora a seu dia-a-dia as novas tecnologias que revolucionaram o setor e trata as 

ações de propaganda de produtos não como um componente isolado do 

desenvolvimento de setores industriais, mas como um “gerenciamento de clientes”. A 

lógica do “marketing moderno” preconiza que suas ações devem se conectar com todos 

os setores da empresa, determinando qual produto deve ser produzido, em que momento 

isso deve ser feito, que características este produto deve conter, para que segmento ele 

deve ser principalmente oferecido, a que preço, em que local deve ser exposto, que 
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impacto deve ser medido e finalmente determina as ações de acompanhamento de uso 

necessárias para se manter a fidelidade dos clientes conquistados. 

Entre estes três teóricos do marketing, destacamos Philip Kotler, professor de marketing 

internacional da Kellog Graduate School of Management, da Universidade de 

Northwestern (EUA) e autor de 25 livros sobre a teoria do marketing. Ele foi Presidente 

do College on Marketing do Institute of Management Sciences e Diretor da American 

Marketing Association. Hoje, Kotler presta consultorias estratégicas de marketing a 

dezenas de empresas norte-americanas e européias, entre elas Merck, IBM, General 

Electric, Bank of America, AT&T e Michelin. (KOTLER, P. e ARMSTRONG, G. 

2005) 

O segundo teórico que este estudo considera é Gary Armstrong, professor emérito de 

graduação na Kenan-Flager Business School, da Universidade da Carolina do Norte 

(EUA). Ele trabalha como consultor e pesquisador para várias empresas, gerenciando 

vendas e estratégias de marketing. Foi o único professor a receber mais de uma vez o 

prêmio Excellence in Undergraduate Teaching. 

Finalmente, consideraremos os conceitos da professora Françoise Simon, uma das mais 

importantes especialistas americanas em estratégia de marketing voltadas para a área da 

biotecnologia, setor que interessa em particular a essa pesquisa tendo em vista a sua 

relação com a saúde e o uso de medicamentos. Autora de quatro livros sobre este tema, 

ela é professora de “Negócios e Saúde Pública” na Columbia University e Presidente do 

SDC Consulting Group, que presta serviços na área de marketing a empresas em todo o 

mundo. 
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Para Philip Kotler e Gary Armstrong, a principal tarefa do marketing é “alcançar o 

crescimento lucrativo para a empresa”. Para ele, o marketing “deve identificar, avaliar e 

selecionar oportunidades de mercado”. Deve, também, “formular estratégias para 

capturar essas oportunidades”. (KOTLER, P. e ARMSTRONG, G. 2005, p. 40). 

Segundo eles, o desenvolvimento de qualquer setor industrial, seja na produção de 

sapatos, carros ou produtos biotecnológicos, deve considerar o fato de que, hoje e no 

futuro, “boas empresas satisfazem necessidades, ótimas empresas criam mercados”. Os 

dois autores ensinam que “a função do marketing, mais do que qualquer outra nos 

negócios, é lidar com os clientes” (...), sendo os principais objetivos do marketing 

“atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter os clientes atuais, 

propiciando-lhes satisfação”. O “cuidar bem do cliente”, na visão do marketing 

moderno, é fator essencial para “elevar a participação no mercado e aumentar lucros”. 

(Idem, p. 3)  

Na visão de Kotler e Armstrong, as atividades de marketing há muito deixaram de ser 

vistas apenas como as exercidas por um grupo de funcionários que, diante de 

determinado produto, elaboram frases e imagens de impacto com vistas a favorecer o 

aumento de suas vendas.  Eles afirmam que “há muito mais sobre o marketing do que os 

olhos dos consumidores conseguem ver. Por trás dele há uma maciça rede de pessoas e 

atividades que disputam sua atenção e seu dinheiro”. (Idem, p. 3) 

Os teóricos do marketing estudados para o desenvolvimento desta pesquisa propugnam, 

já há alguns anos, que a forma “texto-imagem” ou apenas texto, utilizada na 

propaganda, constitui uma pequena parte do que deve ser considerado como uma das 

atividades do setor. Embora sejam importantes, a forma de exibir determinado produto 



 48 

(imagem) e o texto que a acompanha são apenas duas das muitas funções do marketing 

e não necessariamente as mais importantes. 

Kotler e Armstrong ensinam: “O marketing inicia-se antes mesmo de a empresa ter 

determinado produto. Ele é a lição de casa que os administradores devem fazer para 

avaliar as necessidades, quantificar a extensão, a intensidade delas e com isso 

determinar se há uma oportunidade lucrativa. Ele continua por toda a vida do produto, 

na tentativa de encontrar novos clientes e manter os clientes atuais mediante a melhoria 

do desempenho e do apelo do produto, do aprendizado a partir dos resultados de suas 

vendas e do gerenciamento contínuo de seu desempenho. Se o profissional de marketing 

faz um bom trabalho e acaba entendendo as necessidades dos clientes, desenvolvendo 

produtos que oferecem valor superior e preços vantajosos, distribuindo-os e 

promovendo-os de maneira eficiente, esses produtos serão vendidos com muita 

facilidade. Assim, vendas e propaganda são apenas peças de um 'mix de marketing', ou 

seja, de um conjunto de ferramentas de marketing que operam juntas para impressionar 

o mercado”. (Idem, p. 3) 

O profissional de marketing, para os dois autores, busca gerar uma resposta para alguma 

oferta. Esta resposta pode ser mais do que a simples compra de bens ou serviços: “Um 

candidato busca votos, uma igreja procura fiéis e um grupo de ação social quer a 

aceitação de seu projeto. O marketing consiste em ações que levem à obtenção de uma 

resposta desejada de um público-alvo em relação a algum produto, serviço, idéia ou 

outro objeto qualquer”. Na linha de raciocínio de Kotler e de Armstrong, “além da 

geração de transações a curto prazo, os profissionais de marketing precisam se 

preocupar em criar relacionamentos de longo prazo com clientes, distribuidores e 

fornecedores”, devendo construir “vínculos sociais e econômicos fortes”. (Idem, p 7) 



 49 

Assim, ao definir o que é marketing de forma mais elaborada, dois dos principais 

teóricos do setor o enxergam “como um processo administrativo e social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e 

troca de produtos e valor”. (Idem, p. 3). Este processo administrativo e social se dá, em 

sua visão, com base em “necessidades, desejos e demandas” por produtos e serviços, 

que são medidos através do valor dado a eles, da satisfação encontrada e da qualidade 

de vida adquirida a partir da sua aquisição. Este processo se baseia em iniciativas com 

vistas a formar uma rede de relacionamento que será tão frutífera quanto a capacidade 

das empresas dominarem o mais completamente possível todas as suas variáveis. 

4.1.1 - Necessidades, desejos e demandas  

Para Kotler e Armstrong, o conceito mais básico de marketing é o das necessidades 

humanas, que resultam de situações de privação (Idem, 2005). Entre elas estão “as 

necessidades físicas básicas de alimentação, vestuário, abrigo e segurança; necessidades 

sociais de bens e afeto; e as necessidades individuais de conhecimento e auto-

expressão”. Para os dois autores, estas necessidades “não foram inventadas pelos 

profissionais de marketing, pois são elementos básicos da condição humana”. (Idem, 

p.4) 

Já os desejos seriam “a forma que as necessidades humanas assumem quando são 

particularizadas por determinada cultura e pela personalidade individual”. (Idem, p. 4) 

Eles exemplificam com o fato de um norte-americano, ao sentir fome, desejar um 

hamburguer, batatas fritas e refrigerante; enquanto um habitante das Ilhas Maurício 

deseja manga, arroz, lentilha e feijão. Os desejos, para a teoria do marketing, são 

compartilhados por uma sociedade e se manifestam em termos de objetos que satisfarão 

estas necessidades. 
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Após a identificação das necessidades e dos desejos, um terceiro aspecto deve ser 

considerado no processo administrativo-social do marketing, segundo Kotler e 

Armstrong. Como as pessoas têm desejos praticamente ilimitados, mas possuem 

recursos finitos, a imensa maioria opta por investir seu dinheiro em produtos que tragam 

o máximo de valor e satisfação. Assim, quando apoiados pelo poder de compra, as 

necessidades e os desejos tornam-se demandas, que se corporificarão em produtos. 

(Idem) 

Para se aproximar do trinômio necessidade - desejo - demanda, os dois autores citam 

exemplos de empresas, inclusive algumas brasileiras, cujas direções incorporaram a 

fundo o processo administrativo-social do marketing: 

“Os principais executivos do Wal-Mart (rede americana de supermercados) visitam 

lojas e conversam com clientes dois dias por semana. Na Disneyworld, todo gerente 

pelo menos uma vez em sua carreira fica um dia todo andando pelo parque vestido de 

Mickey, Minnie, Pateta ou outro personagem qualquer. Além disso, os gerentes da 

empresa trabalham uma semana por ano na linha de frente: distribuindo ingressos, 

vendendo pipoca ou fazendo empréstimo de carrinhos. No Brasil, a Ambev envia seu 

staff às sextas-feiras, incluindo os diretores, para visitar os pontos-de-venda e conversar 

com os consumidores. Na AT&T, o diretor-presidente, Michael Armstrong, 

freqüentemente visita uma das centrais de atendimento da empresa, atende diretamente 

os clientes, coloca fones de ouvido e começa a atender ligações para ter uma melhor 

idéia dos problemas e das frustrações que os clientes da empresa enfrentam. Na rede de 

hotéis Marriott, para ficar próximo dos clientes, o chefe do conselho e presidente, Bill 

Marriott, lê pessoalmente cerca de 10% das 8 mil cartas e 2% das 750 mil sugestões 

apresentadas pelos clientes todos os anos. Entender detalhadamente as necessidades, os 
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desejos e as demandas dos clientes traz uma importante vantagem para a elaboração de 

estratégias de marketing”. (Idem, p. 4) 

O modelo de empresa que consegue incorporar todas as possibilidades que o marketing 

oferece no seu dia-a-dia, na visão de Kotler, é aquela “que conhece o 'o quê', o 'onde', o 

'como' e o 'quando' das necessidades, dos desejos e das demandas de seus clientes”. 

Ainda segundo ele, estas empresas “sabem tudo sobre nós - coisas que nem nós mesmos 

sabemos. Para os profissionais de marketing, isso não é uma busca sem importância. 

Para eles, saber tudo sobre as necessidades dos clientes é a pedra fundamental para fazer 

um marketing eficaz. Muitas empresas pesquisam detalhadamente sobre nós e 

acumulam montanhas de informações”. (Idem, p. 5) 

E cita exemplos: “a Coca-Cola sabe que os norte-americanos colocam 3,2 cubos de gelo 

em um copo, que assistem a 69 de seus comerciais todo ano, que preferem que as latas 

nas máquinas de vendas estejam a uma temperatura de dois graus, enquanto o 

Laboratório Abbott descobriu que uma entre cada quatro pessoas tem problemas de 

caspa e a indústria farmacêutica sabe que são consumidos, por ano, 52 milhões de 

aspirinas e 30 milhões de comprimidos para dormir”. (Idem, p. 5) 

Kotler e Armstrong afirmam que “praticamente tudo que engolimos é cuidadosamente 

monitorado por alguém” [...] “e as empresas sabem que cada norte-americano, por 

exemplo, consome, em média, 156 hambúrgueres, 95 cachorros-quentes, 283 ovos, 2,3 

litros de iogurte, 4 quilos de cereal, 900 gramas de pasta de amendoim e 46 saquinhos 

de pipoca” por ano e que “nos Estados Unidos são gastos 650 milhões de dólares a cada 

12 meses com antiácidos, para ajudar na digestão”. (Idem, p. 5)  
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4.1.2 - Valor, satisfação e qualidade  

Kotler e Armstrong analisam o caso da FedEx como um “exemplo de sucesso” de 

marketing, já que como os clientes não julgam os valores e os custos do produto de 

maneira precisa ou objetiva, “acabam agindo de acordo com o valor percebido”. Na 

verdade, dizem eles, “a FedEx realmente oferece maior rapidez e confiabilidade na 

entrega, mas os Correios garantem que seus serviços são compatíveis com os da FedEx 

e que seus preços são bem mais em conta. Entretanto, números de mercado indicam que 

a FedEx detém mais de 45 por cento do mercado de entrega expressa em todo os EUA,  

enquanto os Correios detêm apenas 8%”. Conclusão de Kotler: “o desafio dos Correios 

é criar nesses clientes percepções de valor”. (Idem, p. 6)  

Já a satisfação do cliente, ainda na visão dos dois teóricos do marketing, depende do que 

ele percebe sobre o desempenho do produto em relação às expectativas que cada 

consumidor tem dele, “cabendo às empresas referência em marketing se desdobrar para 

manter clientes satisfeitos, pois eles repetem suas compras e contam aos outros suas 

boas experiências com o produto”. (Idem, p. 6) 

Finalmente, a satisfação do cliente, para Kotler e Armstrong, está estreitamente 

vinculada à qualidade do produto. Eles ressaltam que “muitas empresas adotaram 

programas de gestão da qualidade total com o intuito de aumentar constantemente a 

qualidade de seus produtos, serviços e processos de marketing, com impacto direto 

sobre o seu desempenho, de seus produtos e, por conseqüência, sobre a satisfação do 

cliente”. (Idem, p. 6) 

4.1.3 - Mercado atual e potencial 

Para Kotler e Armstrong, “mercado é o conjunto de compradores atuais e potenciais de 

um produto. Esses compradores compartilham de um desejo ou de uma necessidade 
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específica que pode ser satisfeita por meio de trocas e relacionamentos. Assim, o 

tamanho de um mercado depende do número de pessoas que apresentam a necessidade, 

têm recursos e estão dispostas a oferecer esses recursos em troca daquilo que desejam”. 

(Idem, p.8)  

A teoria do marketing ressalta, também, a importância das organizações terem um nível 

desejado de demanda para seus produtos. Em algum momento, pode acontecer não 

haver demanda nenhuma por eles, cabendo “à administração de marketing encontrar 

maneiras de lidar com diferentes estados da demanda”, tendo como necessidade não 

apenas encontrar, mas aumentar esta demanda. Segundo os dois autores, a 

administração de marketing é “a análise, o planejamento, a implementação e o controle 

de programas desenvolvidos para criar, construir e manter trocas benéficas com 

compradores-alvo, para que sejam alcançados os objetivos organizacionais”. A 

“administração de marketing” tem como uma de suas tarefas primordiais “afetar o nível, 

o ritmo e a natureza da demanda, a fim de contribuir para que a organização alcance 

seus objetivos”. (Idem, p. 9) 

Para construir “relacionamentos lucrativos com os clientes”, a teoria do marketing 

ensinada por Kotler e Armstrong aponta a necessidade de se dividir a clientela atual e 

potencial em dois segmentos: novos clientes e antigos clientes. Os dois autores ensinam 

que, tradicionalmente, os profissionais de marketing têm como objetivo atrair novos 

clientes e realizar transações com eles. Mas eles ressaltam que “entretanto, no ambiente 

de marketing de hoje, mudanças demográficas e econômicas, além de fatores 

competitivos, fazem com que haja poucos novos clientes para buscar”, pois “os custos 

para atraí-los são altos”. Assim, “apesar de ser muito importante encontrar novos 
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clientes, o mais importante é reter clientes lucrativos e construir relacionamentos 

duradouros com eles”. (Idem, p. 10)  

Para alcançar este relacionamento duradouro, Kotler e Armstrong frisam que, em alguns 

momentos, são essenciais algumas ações que, mesmo trazendo alguns prejuízos à 

administração da empresa, asseguram confiança e fidelidade da clientela e até mesmo a 

conquista de novos clientes, elementos que trarão, no futuro, lucros que compensarão 

em muito um eventual prejuízo momentâneo. Ele cita como exemplo disso o trágico 

caso de adulteração de produto, ocorrido nos Estados Unidos, em que oito pessoas 

morreram após ingerir cápsulas de Tylenol - da Johnson & Johnson – que haviam sido 

criminosamente cobertas com cianureto. Apesar de a empresa saber que as pílulas 

haviam sido adulteradas apenas em algumas farmácias, e não em sua fábrica, ela 

recolheu todo o produto do mercado antes mesmo que as autoridades determinassem. 

Essa atitude lhe custou 240 milhões de dólares, mas Kotler explica que isso não pode 

ser contabilizado como prejuízo, pois, “a longo prazo, o fato de ter recolhido o Tylenol 

fez com que a confiança e a fidelidade do consumidor aumentassem, e o Tylenol 

continua sendo a marca líder no segmento de analgésicos nos Estados Unidos”. (Idem, 

p. 15) 

4.1.4 - Biomarcas: o marketing baseado em experiência versus o marketing 
baseado em evidências  

Em seu livro “A construção de biomarcas globais – levando a biotecnologia ao 

mercado”, escrito em conjunto com o mesmo Philip Kotler, a professora de marketing 

Françoise Simon aprofunda a análise do papel estratégico das marcas no 

desenvolvimento das empresas especificamente no setor da biotecnologia. Para eles, em 

todos os setores, as marcas conquistaram uma importância sem precedentes, mas é 

justamente essa importância que as torna cada vez mais vulneráveis. Os dois autores 
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fazem um alerta às empresas detentoras de marcas que ainda não corporificaram 

integralmente as práticas do gerenciamento de marketing: 

“Nos últimos anos, manifestantes têm usado a importância das marcas de modo muito 

eficiente contra as multinacionais. As empresas que ignoraram este fato pagaram caro 

por isso. A indiferença da Monsanto com relação às preocupações dos consumidores 

levou a boicotes e necessidade de desinvestimentos. A inabilidade da Coca-Cola em 

lidar com um caso de contaminação na Bélgica acarretou prejuízos em toda a Europa 

(....) A negligência da Nike em relação aos padrões de produção, transformou sua rede 

de fornecedores no Sudeste Asiático de vantagem competitiva em sua maior fraqueza, 

desgastou a marca e tornou necessários pesados gastos para corrigir o problema”, 

exemplifica a autora (SIMON e KOTLER, 2004, p. 103). 

Na área das marcas de medicamentos, eles afirmam que “se a difusão da Internet e a 

legalização da propaganda direta ao consumidor nos Estados Unidos levaram à adoção 

do marketing ao consumidor, o biossetor precisa transcendê-lo” (...), pois “muitos 

fatores já estão levando a uma transição do marketing baseado em experiências para o 

marketing baseado em evidências” (Idem, p. 104). 

Segundo os autores, devido “à grande abrangência das biomarcas, o marketing baseado 

em experiência continuará a coexistir com o baseado em evidências”, com o predomínio 

de um sobre o outro dependendo da área terapêutica: “em áreas críticas, dizem, como a 

oncologia, as evidências prevalecerão. Em categorias não-críticas, como as de alergias, 

a experiência continuará a ser efetiva – mas somente quando complementada por sólidas 

evidências clínicas” (Idem, p. 104).  
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Simon e Kotler citam um exemplo concreto de utilização do marketing de uma 

biomarca: o da empresa Novartis e o que considera “um reposicionamento” de seu anti-

fúngico Lamisil (terbinafina) depois de uma “análise experimental de fluxo de 

pacientes”: 

“Um estudo revelou um desentendimento entre médicos, que menosprezavam a 

onicomicose (infecção das unhas dos pés) como uma questão cosmética e pacientes, que 

levavam a sério mas relutavam em discutir o assunto com os médicos. A Novartis 

redirecionou sua campanha para uma maior conscientização: os anúncios para o 

consumidor ressaltavam a necessidade de tratamento médico, enquanto a promoção 

médica enfatizava as preocupações dos pacientes – o que levou a um substancial 

aumento nas vendas do Lamisil”. (Idem, p. 104) 

Os dois teóricos do marketing alertam as empresas para uma tendência mundial que 

pode vir a prejudicar várias marcas, como o fato de que, cada vez mais, “órgãos 

reguladores têm menos tolerância com produtos que reproduzem os já existentes no 

mercado”. Eles identificam que os grandes compradores “estão exigindo estudos 

farmaco-econômicos” para decidir compras, “os médicos estão atentos aos recalls de 

medicamentos” [...] “querem dados seguros sobre eficácia e segurança” e “os 

consumidores têm acesso direto, via web, a informações científicas”. (Idem, p. 104) 

Simon e Kotler dedicam capítulos especiais de um de seus livros para preparar as 

empresas para o marketing farmacêutico do futuro. Com o advento das profundas 

mudanças da era pós-genômica, eles apontam para o nascimento de um marketing de 

novo tipo, mais individual e menos voltado para grandes parcelas das populações: 
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“Espera-se que a medicina pós-genômica evolua de dois modos diferentes: pela 

substituição do modelo de detecção e tratamento pelo de previsão e prevenção; e pela 

alteração de foco das populações para os indivíduos. Essas mudanças radicais exigem 

uma reorganização da cadeia de valor biofarmacêutica, da descoberta à produção e ao 

marketing. Isso alterará também os mercados e as marcas de uma forma que colocará o 

atual modelo de marketing ao consumidor em rota de colisão com a realidade molecular 

das doenças”. (Idem, p. 105) 

Para alavancar o poder das futuras biomarcas, os autores defendem, junto às empresas a 

que hoje prestam consultoria, a determinação exata do alcance do que chama de 

biomarketing, com base na necessária redefinição do que é doença e do que é terapia. 

4.2 – Medicamento 

O segundo objeto deste estudo é o medicamento e sua importante função como um dos 

instrumentos que se pode lançar mão no conjunto de procedimentos realizados em 

determinado processo terapêutico que, por suas características, exige a utilização de 

substâncias químico-farmacológicas. 

Cabe analisar, inicialmente, a diferença entre remédio e medicamento. Segundo 

Shenckel, remédios são os recursos ou expedientes para curar ou aliviar desconfortos e 

enfermidades. Um preparado caseiro com plantas medicinais pode ser um remédio, mas 

ainda não é um medicamento. Assim, o conceito de remédio é amplo, aplicado aos 

recursos terapêuticos utilizados no controle e combate a doenças ou sintomas: repouso, 

exercícios, psicoterapia, fisioterapia, acupuntura, cirurgia e outras terapias. O soro 

caseiro, por exemplo, é o remédio mais eficiente para evitar a desidratação e constitui 

um dos maiores avanços da terapêutica neste século, mas não é um medicamento. 

(SHENKEL, 1991) 
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Já as substâncias ou preparações, elaborados em farmácias ou indústrias farmacêuticas, 

que atendem a especificações técnicas e legais com vistas a garantir a segurança dos 

consumidores e são semelhantes em todos os países são definidos como medicamentos. 

Eles são produtos que têm a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou 

aliviar os seus sintomas. Ao se utilizar medicamentos é importante ter clara a ação 

esperada. O efeito dos medicamentos é causado, geralmente, por um ou mais 

componentes da preparação farmacêutica. O componente responsável pelo principal 

efeito é denominado fármaco, princípio ativo ou substância ativa. Além do componente 

responsável pelo principal efeito, outros são necessários para se chegar ao produto final, 

formado pelo fármaco mais os excipientes. (Idem) 

A maior parte dos medicamentos é usada para: 

a) Aliviar sintomas (contra dor, febre, inflamação, tosse, coriza, vômitos, náuseas, 

ansiedade, insônia, etc.) sem necessariamente eliminar suas causas; 

b) Curar doenças ou corrigir uma função corporal deficiente (medicamentos contra 

infecção e infestações, como os antibióticos, sulfas, anti-helmínticos, antiprotozoários 

que agem contra malária, giardíase, amebíase; os suplementos hormonais, vitamínicos, 

minerais e enzimáticos, etc.) 

c) Prevenir ou evitar doenças (soros, vacinas, anti-sépticos, complementos vitamínicos, 

minerais e enzimáticos; profiláticos da cárie, etc.). 

d) Realizar diagnóstico, que são os produtos aplicados no corpo com a finalidade de 

auxiliar o diagnóstico de doenças ou avaliar os funcionamentos de órgãos. Neste grupo 

estão os contrastes radiológicos (renal, hepático, digestivo, etc.), meios auxiliares para o 

diagnóstico oftalmológico e outros. (Idem) 
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A explosão registrada no desenvolvimento da indústria e a competição entre as 

empresas farmacêuticas na segunda metade do século passado, comentada 

anteriormente neste estudo, fazem crescer não apenas o número de princípios ativos 

conhecidos, mas também propicia o aparecimento dos “nomes de fantasia” para 

medicamentos com as mesmas funções terapêuticas. É o nome de “marca” que passa a 

ser o objeto oferecido e valorizado na conquista do mercado. Esta característica eleva a 

importância das ações de marketing de cada produto. Um medicamento se diferencia de 

outro com funções terapêuticas idênticas (na medida em que comportam o mesmo 

princípio ativo) utilizando como “diferenciais” o seu nome de fantasia, a cor da sua 

embalagem, a qualidade e a quantidade do anúncio publicitário que dissemina suas 

vantagens. (Idem) 

A importância do nome de fantasia ganha tamanho significado que ele é registrado e 

protegido internacionalmente, pois é ele que identifica que determinado medicamento é 

de propriedade de uma indústria. Os teóricos do marketing citam, sem esconder o 

orgulho com isso, que há casos em que um nome de fantasia de determinado 

medicamento alcança valores ainda maiores no mercado de ações que os do parque 

industrial instalado da indústria que o produz. Assim, um mesmo medicamento pode ser 

comercializado sob muitos nomes de fantasia e por várias empresas diferentes. A 

expressão “nome de fantasia" nada tem a ver com as características químicas ou 

farmacológicas dos medicamentos. São criados para que exerçam a função de identificar 

determinado produto, sendo, por isso, um dos instrumentos fundamentais da publicidade 

de medicamentos. (Idem) 

Além do nome de fantasia, o medicamento possui um nome químico, que indica qual a 

substância ativa (responsável pela ação farmacológica) presente nele. Ao contrário dos 
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nomes de fantasia, existe apenas um nome químico oficial, aprovado pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada, que identifica uma determinada substância 

ativa. (Idem) 

Finalmente, todo medicamento tem um nome genérico, usado para identificar uma 

substância ativa pertencente a uma classe particular. A utilização do nome genérico 

diminui sensivelmente o problema na identificação dos medicamentos, evitando a 

confusão gerada pela existência de vários nomes de fantasia para um mesmo produto. O 

nome genérico é uma alternativa ao uso do nome químico, que geralmente é longo e de 

difícil memorização. Como forma de padronizar os nomes genéricos utilizados no 

Brasil, eles devem seguir a Denominação Comum Brasileira (DCB). (Idem) 

Um exemplo da diferença entre estas denominações, pode ser utilizado com o Tylenol 

(nome de fantasia registrado e pertencente à Janssen-Cilag Farmacêutica). O seu nome 

genérico é Paracetamol e os seus nomes químicos: 4-hidroxiacetanilida, p-

acetilaminofenol, N-acetil-p-aminofenol. 

Como os nomes de fantasia são aqueles utilizados correntemente nas campanhas 

publicitárias, a grande maioria das pessoas desconhece qual é o princípio ativo presente 

naquele determinado medicamento. Muitas indústrias, distribuidoras, agências de 

publicidade, meios de comunicação e o comércio varejista burlam uma das exigências 

legais (a de ser obrigatória a exposição das contra-indicações do medicamento na peça 

publicitária veiculada) e exibem, apenas, a mensagem de que aquele produto é “contra-

indicado para as pessoas com hipersensibilidade aos componentes da fórmula”. Como 

estes “componentes da fórmula”, assim como os seus efeitos, são desconhecidos pela 

imensa maioria da população, o risco de se medicar com um produto perigoso 

permanece. Neste aspecto, o ônus do uso inadequado deixa de ser de quem anuncia ou 
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comercializa o produto, mas sim de quem o estaria tomando “indevidamente”, isto é, o 

cidadão, que exposto pela falta de informação e atingido diariamente pela 

desinformação das peças publicitárias veiculadas pela grande mídia, se transforma, 

justamente num momento de maior fragilidade causada por determinada enfermidade, 

em vítima do setor. (NASCIMENTO, 2005) 

4.2.1 – Medicamento e risco sanitário 

Em sua tese “Globalização e regulação sanitária: os rumos da Vigilância Sanitária no 

Brasil”, Lucchese afirma que “na sociedade global, é-se cotidianamente impelido a 

consumir produtos e serviços” e que muitas vezes “a publicidade esconde algumas das 

verdadeiras propriedades e, muitas vezes, sonega informações importantes aos 

consumidores” quando dissemina o uso de determinados produtos. “Dependendo da 

eficiência dos controles sanitários, podemos ter milhares de produtos oferecidos ao 

consumo, cuja qualidade, eficácia ou segurança em relação à saúde é questionável. 

Alguns contêm substâncias cuja relação risco-benefício é estreita e que só poderiam ser 

utilizadas de forma racional por aqueles que realmente necessitam, sob pena de gerarem 

problemas tão perigosos quanto os que poderiam ajudar a resolver, como é o caso dos 

medicamentos. Muitos contêm substâncias – utilizadas em seu processamento – que são 

potencialmente tóxicas e que só podem ser consumidas em concentrações restritas. 

Outras substâncias são cumulativas e geram problemas crônicos com o uso constante; 

outras, ainda, não têm sua toxicologia perfeitamente conhecida e assim por diante”. 

(LUCCHESE, 2001, P. 52-53) 

Ao tratar do avanço tecnológico, da questão do risco sanitário e do uso racional de 

medicamentos, Lucchese cita o exemplo da descoberta dos antibióticos para preconizar 
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a necessidade de se regular fortemente produtos que, só aparentemente, trariam apenas 

benefícios à Humanidade: 

“O estrondoso sucesso da penicilina durante a segunda guerra deu origem ao mito do 

antibiótico como panacéia. Logo se tornou conhecida a seleção natural de variedades 

resistentes que, a princípio, não foram vistas como problema significativo. Conquanto 

tenha permitido o tratamento de inúmeros tipos de doenças agudas, o uso intermitente – 

muitas vezes, abusivo ou equivocado – dos antibióticos, revelou que a resistência era 

problema bem mais sério. Variedades resistentes invadiram os hospitais nos anos 

cinqüenta, sessenta e setenta. O combate às infecções trazia também o aumento da 

incidência de doenças crônicas, muitas delas causadas pelo uso dos próprios 

medicamentos. O emprego intensivo de certos medicamentos contra bactérias ajudou a 

promover a multiplicação de variedades mais resistentes que, hoje, trazem novamente à 

tona a preocupação com doenças infecciosas antes relativamente controladas”. (Idem, p. 

51) 

Além dos efeitos deletérios frisados por Lucchese, dados do Centro de Apoio à Terapia 

Racional pela Informação sobre Medicamentos (Ceatrim) da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal Fluminense demonstram que mesmo os medicamentos 

denominados de venda livre (comercializados legalmente sem que seja necessária a 

apresentação da receita médica correspondente), e cuja propaganda para grande público 

é autorizada, são produzidos a partir de princípios ativos que podem trazer de pequenas 

a sérias reações adversas, dependendo da dose e das condições orgânicas de quem os 

toma. 

TABELA 1 
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Exemplos de medicamentos isentos de prescrição e suas possíveis reações adversas 

Medicamento  Reações adversas possíveis 

Ácido 

acetilsalicílico 

Sangue: anemia, hemorragia; 

Cardiovasculares: angina, arritmias, falência congestiva; 

Sistema nervoso central: edema cerebral, delírios, hemorragia 

intracerebral, infarto e isquemia cerebrais; 

Gastrointestinais: úlcera, colite, esofagite, hemorragia; 

Rim/aparelho genitourinário: nefrotoxicidade, urolitíase; 

Fígado: hepatotoxicidade  

Dipirona 

Sangue: anemia; 

Cardiovasculares: hipotensão; 

Sistema nervoso central: sonolência, cansaço, dor de cabeça; 

Gastrointestinais: náusea, vômito; 

Sistema respiratório: broncoespasmo; 

Efeitos dermatológicos: erupção cutânea, urticária. 

Paracetamol 

Sangue: anemia, hemólise; 

Gastrointestinais: hemorragia gástrica; 
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Rim/aparelho genitourinário: doença e falência renal, necrose renal 

papilar, nefropatia; 

Sistema respiratório: asma, pneumonia; 

Efeitos dermatológicos: erupções;  

Outras: anafilaxia. 

Ibuprofeno 

Sangue: agranulocitose, anemias; 

Sistema nervoso central: meningite asséptica, dor de cabeça, 

disfunção cognitiva; 

Gastrointestinais: hemorragia gástrica; 

Sistema renal: falência renal aguda, dor aguda e disfunção renal, 

síndrome nefrótica; 

Efeitos dermatológicos: erupções. 

Fonte: Conselho Regional de Farmácia-RJ, Revista Riopharma, n. 63, dez. 2004, p.13. 

 

4.3 – Regulação 

Todo “modo de regulação” é definido por Boyer como “um conjunto de procedimentos 

e comportamentos, individuais e coletivos, com a tripla propriedade de reproduzir as 

relações sociais fundamentais”, (...) “sustentar e pilotar o regime de acumulação em 

vigor” e “garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões” em determinado 

momento histórico. Economista e professor-orientador da Escola de Altos Estudos em 
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Ciências Sociais de Paris, Boyer ensina que “esta noção (de regulação) visa substituir a 

teoria da decisão individual”, argumentando que “na realidade, todo modo de regulação 

descreve a maneira como a conjunção de formas institucionais cria, direciona e, em 

alguns casos, dificulta os comportamentos individuais e predetermina os mecanismos de 

ajustamento nos mercados que, na maioria das vezes, resultam de um conjunto de regras 

e de princípios de organização sem os quais não poderia funcionar”. (Boyer,1990, p.80) 

Além do preconizado por Boyer, o termo regulação tem sido objeto de intenso debate 

mundial nas últimas décadas, com diversas linhas de pensamento se debruçando sobre 

um tema que tem elevado sua complexidade, acompanhando o processo de globalização 

econômica e a paulatina substituição das tradicionais estruturas estatais de controle, por 

entes com uma nova forma jurídico-legal, em geral identificadas como “agências 

reguladoras”. Neste trabalho, optamos por adotar as definições de Boyer, considerando 

o termo regulação como um contrato de adesão a um conjunto comum de normas 

(técnicas, éticas, morais, jurídicas, econômicas, etc.), capazes de refletir o estágio de 

desenvolvimento daquele grupo social no sentido de superar ou minimizar contradições 

entre a estrutura econômica e a superestrutura jurídica, política e social. Assim, a 

regulação será analisada neste estudo como um instrumento de busca de superação de 

distorções que surgem ao longo do processo de acumulação no âmbito das sociedades 

capitalistas. (Idem) 

4.4  - Manipulação 

Para os cientistas políticos Norberto Bobbio, Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino - 

autores do “Dicionário de Política” com a colaboração de uma equipe de especialistas 

em questões políticas e sociológicas das universidades de Turim, Florença, Bolonha, 

Pádua, Pavia, Roma, Bonn, Massachussets-Amherst e Ohio - o termo Manipulação tem 
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seu significado original empregado para designar intervenções do Homem na natureza, 

quando manuseava substâncias com o objetivo de alterar sua forma. A separação 

artificial de metais nobres ou o tratamento de substâncias nos experimentos químicos 

são exemplos de uso do termo. “Por analogia [...] ao ser transposto para a esfera social e 

política, tal termo indica uma série de relações que se distinguem por uma acentuada 

diferença entre o caráter ativo e intencional da ação do manipulador, que visa 

transformar o comportamento do manipulado, e o caráter passivo e inconsciente do 

comportamento deste. O manipulador trata o manipulado como se fosse uma coisa: 

maneja, dirige, molda as suas crenças e/ou os seus comportamentos, sem contar com o 

seu consentimento ou sua vontade consciente. O manipulado, por sua vez, ignora ser 

objeto de Manipulação: acredita que adota o comportamento que ele mesmo escolheu, 

quando, na realidade, a sua escolha é guiada, de modo oculto, pelo manipulador”. 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2000, p. 727). 

Segundo os autores, são dois os requisitos essenciais ao que chamam de Manipulação 

Social: “Antes de tudo, seu caráter oculto ou invisível. O sujeito manipulado não sabe 

que o é e crê tomar sua decisão de modo livre, enquanto que o seu comportamento é, na 

realidade, manobrado pelo manipulador. [...] O segundo requisito reside no caráter 

intencional do exercício da Manipulação. O manipulador não procura só provocar 

intencionalmente o comportamento que deseja do manipulado; procura também, de 

modo igualmente intencional, esconder a existência e natureza da ação que provoca o 

comportamento do manipulado”. (Idem, p. 728) 

Segundo Bobbio, Mateucci e Pasquino, há duas formas de se exercer a Manipulação 

Social. 1. A que atua sobre as bases cognitivas e avaliativas da escolha; 2. A que atua 

sobre a estrutura das motivações. “Pode-se agir, em primeiro lugar, sobre as bases das 
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crenças e ações dos homens. Toda a opinião, todo o comportamento humano, que não 

seja puramente instintivo, são guiados e/ou justificados pelos conhecimentos, juízos de 

valor do sujeito acerca do ambiente percebido como relevante para a opinião ou para a 

ação. É possível, por isso, guiar ocultamente as crenças e as ações de um indivíduo ou 

de um grupo, controlando e moldando as comunicações que ele recebe a respeito de tal 

ambiente. Esta forma de Manipulação se poderá chamar distorção ou supressão da 

informação, entendendo-se aqui a “informação” num sentido genérico, que inclui tanto 

as mensagens de conteúdo descritivo como as de conteúdo avaliativo”. (Idem, p.728) 

Os autores exemplificam o conceito de Manipulação quando “B abraça uma crença ou 

se empenha numa ação que ele mesmo escolhe; mas a escolha de B, sem que ele o 

saiba, é determinada por A, mediante o controle e distorção que este exerce sobre as 

informações que aquele recebe e que o orientam para essa tal crença ou essa tal ação”. 

(Idem, p. 728) 

Em segundo lugar, prosseguem, “pode-se agir sobre a estrutura das motivações que 

impelem os homens para determinadas crenças ou para determinadas ações. [...] A 

estrutura das motivações pode ser entendida em sentido lato, isto é, como uma estrutura 

que compreende também os condicionamentos sociais e as próprias estratégias e táticas 

adotadas pelo sujeito”. (Idem, p. 729) 

A ação efetuada sobre a estrutura das motivações, segundo os três autores, pode ser 

decomposta em três espécies distintas: “a Manipulação da Informação, ou seja, a 

distorção ou supressão da informação; a Manipulação Psicológica, ou a ativação de 

dinamismos psicológicos inconscientes mediante instrumentos simbólicos; e a 

Manipulação Física, isto é, a ativação de impulsos e estados da mente mediante 

instrumentos físicos”. (Idem, p. 729) Neste capítulo, analisaremos mais de perto as duas 
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primeiras espécies de Manipulação (a da informação e a psicológica) por estarem mais 

diretamente ligadas à propaganda de medicamentos, objeto deste estudo. 

Particularmente em relação à Manipulação da Informação, Bobbio, Mateucci e Pasquino 

citam pensadores políticos clássicos como Platão e Maquiavel para definir que “seu 

exemplo mais simples é a mentira. Fornecendo a B falsas informações sobre 

acontecimentos relevantes para a sua escolha, A pode levar ocultamente B a um certo 

comportamento, enquanto este toma as informações por verdadeiras e julga escolher 

livremente”. Além da mentira, “a supressão da informação é outra técnica genérica de 

Manipulação informativa”, segundo os autores. Segundo eles “per si, a supressão da 

informação não envolve a mentira; simplesmente não se publicam determinadas 

notícias, interpretações ou apreciações. Neste caso, a Manipulação restringe a base dos 

conhecimentos, das interpretações e das avaliações de que os destinatários da 

informação poderiam dispor e, conseqüentemente, limita as alternativas de escolha que 

se lhes oferecem, tanto em termos de crença como de comportamentos”. Para os 

autores, “as formas mais comuns de supressão política da informação têm como um dos 

objetivos essenciais o de inibir as oposições potenciais”. (Idem, p. 730) 

Os três autores alertam para o fato de que uma condição que agrava e influencia de 

maneira decisiva a eficácia da Manipulação da informação é o fato de, no ambiente 

onde se dá a relação entre manipulador e manipulado, existir monopólio da informação, 

que “aumenta em excesso a vulnerabilidade dos destinatários das mensagens e, 

correlativamente, a possibilidade de o único emitente da informação recorrer da 

Manipulação e de o fazer com plena eficácia”. Para os cientistas políticos italianos, 

“quanto mais absoluto for o monopólio, tanto mais a supressão da informação acerca de 

um fato se tornará, por assim dizê-lo, supressão do próprio fato; as distorções e 
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avaliações unilaterais convertem-se em fatos e valores indiscutíveis; e a própria mentira, 

repetida constantemente e não contestada, se converte em verdade”. Por isso, afirmam, 

“o monopólio dos meios de comunicação é um requisito necessário dos sistemas 

totalitários”. (Idem, p. 731) 

Já a Manipulação Psicológica “torna-se possível sempre que um ator conhece os 

determinismos, não só psíquicos e físicos, mas também sociais, que regem [...] o 

comportamento de um outro ator. Na medida em que tais determinismos regem 

efetivamente o comportamento de B, este tende a reagir de modo previsível a certos 

estímulos ambientais, sendo, por isso, vulnerável ao poder, particularmente ao poder 

manipulatório de outros atores.” Exemplificando, os autores sugerem que “se A conhece 

os determinismos que regem, em certa medida, o comportamento de B, será capaz de 

exercer poder, em especial poder manipulatório, sobre ele”. (Idem, p. 731) 

Assim, a Manipulação Psicológica “opera sobre a estrutura de motivações, esta se 

baseia numa vulnerabilidade peculiar do sujeito passivo, definível exatamente como 

psicológica. Dá-se tal Manipulação quando A explora os determinsmos psíquicos 

inconscientes de B para dirigir ocultamente o seu comportamento”. Ainda segundo 

Bobbio, Mateucci e Pasquino, a eficácia da Manipulação Psicológica depende de dois 

fatores. “O primeiro é que os impulsos emotivos inconscientes motivam muitas das 

escolhas e das ações dos homens. O segundo é que há símbolos e imagens que possuem 

um forte poder de estímulo sobre esses impulsos. A tarefa do manipulador é, por isso, a 

de associar o conveniente símbolo-chave e/ou a imagem-chave ao objeto social para que 

se quer canalizar o impulso emotivo (um produto a adquirir, um chefe político a estimar 

e obedecer, uma nação estrangeira a odiar e a combater) e a de repetir de forma incisiva 
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e continuada essa associação, até que a ligação entre o objeto social e a emoção se torne 

automático nos indivíduos manipulados como um reflexo condicionado” (Idem, p. 731). 

Bobbio, Mateucci e Pasquino concluem sua análise sobre o termo Manipulação 

identificando na propaganda para o grande público um de seus usos mais freqüentes. 

“Essas técnicas têm sido aplicadas de modo refinado pela publicidade comercial, 

baseada no estudo das motivações: para vender os produtos mais diversos têm sido 

mobilizadas emoções profundas como a angústia, a agressividade, a sexualidade, o 

medo do isolamento e da singularidade, e muitas outras”. (Idem. P.731) 
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5 CAPÍTULO 3 - EXPANSÃO DE MERCADO: DEZ EXEMPLOS 
DE USO DA PROPAGANDA COMO PRODUTORA DE 
DOENÇAS 

O uso intensivo do marketing para a elevação do consumo de medicamentos tem 

produzido, em vários países, um intenso debate sobre os limites éticos das estratégicas 

utilizadas pela indústria farmacêutica, meios de comunicação, agências de publicidade e 

comércio varejista de produtos farmacêuticos. Este debate, de forma resumida, está 

centrado no fato de que ajudar pessoas doentes a se tratar é uma coisa positiva, mas 

convencer pessoas saudáveis de que elas estão doentes, não é. Pessoas doentes se 

beneficiam do tratamento, mas pessoas sadias que são rotuladas de doentes podem se 

tornar ansiosas sobre sua condição e, se forem tratadas, podem apresentar alguns efeitos 

adversos que suplantam alguns eventuais benefícios. 

“Produção de doença” significa o esforço que as companhias farmacêuticas (ou outras 

cujos interesses sejam complementares) fazem para ampliar o mercado de 

comercialização de produtos farmacêuticos, ao convencer as pessoas de que elas estão 

doentes e precisam de intervenção médica. Estas ações de “produção de doenças” atuam 

em duas vias principais: reduzindo a definição de saúde à medida que as experiências 

normais são rotuladas como patológicas; e expandindo a definição de doença, ao incluir 

nela formas incipientes, brandas e pré-sintomáticas, como por exemplo considerar que 

um fator de risco como o colesterol alto seja uma doença. (MOYNIHAN e HENRY, 

2006). 

Discussões sobre a “produção de doença” têm trazido à tona o debate sobre o papel 

exercido pelas companhias farmacêuticas - na busca da padronização de um “estilo de 

vida” pelos cidadãos – e sobre o uso intensivo de estratégias de marketing no sentido de 

convencer os habitantes de todo o planeta de que o consumo de medicamentos é algo 
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essencial para alcançar este padrão. O debate se dá em torno do modo como essas 

empresas promovem a doença e seus produtos, através de campanhas de “percepção da 

doença”, anúncios de medicamentos direcionados aos consumidores ou via 

financiamento de grupos organizados em torno dos direitos de pacientes que sofrem 

com determinadas enfermidades. 

Mas as doenças também são “promovidas” através dos noticiários dos meios de 

comunicação, maior fonte de acesso à informação sobre saúde para o grande público. A 

menos que os jornalistas abordem narrativas sobre novas doenças com ceticismo e 

fiquem atentos à produção de doenças por parte da indústria farmacêutica, consultores 

farmacêuticos e grupos de defesa, eles acabarão também vendendo doenças através de 

seu trabalho pretensamente jornalístico. 

As ousadas estratégias de marketing utilizadas pela indústria farmacêutica, veículos de 

comunicação e agências de publicidade na promoção de novos tratamentos, levou Lynn 

Payer - editora de literatura médica e autora do livro “Como médicos, companhias 

farmacêuticas e seguradoras estão fazendo você ficar doente” - a definir estas estratégias 

como tentativa de convencer pessoas relativamente sadias de que estão doentes, ou 

pessoas levemente doentes de que estão muito doentes. 

Numa edição especial da revista da Public Library of Science (PloS), a “PloS 

Medicine”, de maio de 2006, vários artigos analisam a produção e a promoção de 

doenças - que na verdade não existem ou são hiper-estimadas pelos interesses 

comerciais - e a sua larga disseminação na sociedade através dos veículos de 

comunicação, com o objetivo de elevar o consumo de medicamentos. 
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A Plos é uma organização sem fins lucrativos formada por cientistas e médicos 

comprometida em fazer da literatura científica e médica mundial um recurso público. 

Inicialmente, foram publicadas duas revistas: a PLoS Biology e a PLoS Medicine. Em 

2005, foram lançadas a PLoS Computational Biology, a PLoS Genetics, a PLoS 

Pathogens e a PLoS Reports, um fórum aberto para discussão de pesquisa biomédica. 

Os editores deste número temático da revista - Ray Moynihan (jornalista, pesquisador e 

autor do livro “Selling Sickness” ou “Vendendo Doenças”) e David Henry (professor de 

farmacologia clínica), ambos da Universidade de Newcastle, na Austrália - apresentam 

a publicação afirmando que as estratégias de marketing têm “transformado pessoas 

sadias em pacientes, desperdiçado recursos preciosos e causado danos iatrogênicos”, 

classificando estas estratégias como “um desafio global àqueles interessados na saúde 

pública” que exigem, também “uma resposta global”. (MOYNIHAN e HENRY, 2006, 

p. 1) 

Denominada, há 30 anos, como “medicalização da vida” (Illich, 1975), esta prática, para 

Moynihan e Henry, pode ser denominada como “disease mongering”, traduzida como 

práticas voltadas para a “fabricação” ou “produção” de doenças, isto é, campanhas 

publicitárias que buscam ampliar as fronteiras das doenças tratáveis por medicamento. 

Para eles, a produção de doença “é a exploração oportunista tanto de uma difundida 

ansiedade sobre a fragilidade, quanto a fé no progresso científico e na inovação”, cujas 

conseqüências práticas fazem com que “muitas das assim chamadas campanhas de 

alerta, que alimentam nosso conhecimento atual sobre o adoecer – sejam voltadas para 

os cidadãos, jornalistas, profissionais de saúde, dirigentes de empresas, acadêmicos ou 

formuladores de políticas – são agora subscritas pelos departamentos de marketing das 
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grandes empresas farmacêuticas, mais do que pelas organizações cujo interesse 

principal seja a saúde pública”. (MOYNIHAN e HENRY, 2006, p. 1) 

Segundo os dois autores, através deste artifício de marketing, aspectos relativos a 

diferentes fases da vida, como a menopausa, são transformados em doenças ou 

síndromes que necessitam de medicamentos para serem “vencidas”. Há, ainda, segundo 

os editores, “os problemas simples considerados como doenças graves, como ocorreu na 

promoção da síndrome do colo irritável, patrocinada pela indústria de medicamentos e 

os fatores de risco, como alta taxa de colesterol e osteoporose, consideradas doenças”. 

(Idem, p. 1) Eles citam o “transtorno da ansiedade social”, a “síndrome das pernas 

inquietas” e a “disfunção sexual feminina” como exemplos de problemas de saúde 

corriqueiros, que são classificados como graves e tratáveis com pílulas. As mensagens, 

em geral, se baseiam “em estimativas de prevalência exageradas” (Idem, p. 2), como no 

caso da disfunção sexual feminina, onde ocorreu uma enorme campanha para convencer 

o público americano de que 43% das suas mulheres sofriam do problema. 

Outro exemplo citado por  Moynihan e Henry, foi a divulgação do “transtorno disfórico 

pré-menstrual, patrocinada pelo laboratório Eli Lilly, que ajudou a vender uma nova 

versão da fluoxetina (na verdade, o Prozac rebatizado de Sarafem). Considerado por 

muitos como uma doença psiquiátrica séria, o transtorno disfórico pré-menstrual é visto 

por outros como uma condição que não existe”. (Idem, p. 2 ) 

Em torno destas estratégias de marketing, nascem “alianças informais de corporações 

farmacêuticas, empresas de comunicação, grupos de médicos, advogados de pacientes e 

formuladores de políticas – muitas vezes usando os meios de comunicação de massa 

para empurrar determinado ponto de vista sobre um problema de saúde em particular”. 

Os autores afirmam que “criar a necessidade é, agora, parte estabelecida e integrante da 
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promoção de qualquer medicamento famoso”. E citam o exemplo do sildenafil, cujo 

sucesso dependeu diretamente das “campanhas de informação” sobre a “doença”, 

patrocinada pelas corporações que promovem a disfunção erétil (Idem, p. 2). De 

maneira semelhante, o sucesso comercial de qualquer tratamento farmacêutico para a 

disfunção sexual feminina pegará carona em campanhas similares. 

Ainda na apresentação da edição especial da “PloS Medicine”, os dois editores chamam 

a atenção para o número cada vez maior de grupos de ativistas que defenderiam 

pacientes e que pugnam pela liberdade de serem informados pelas campanhas 

publicitárias patrocinadas pelo marketing farmacêutico. Moynihan e Henry citam o 

exemplo da Health Action International, grupo que trabalha em favor do uso racional de 

medicamentos, ao fazerem um alerta para “o que tem sido descrito como os limites 

indistintos entre a vida comum e a doença, de modo a expandir os mercados de 

medicamentos e outras tecnologias”. Segundo eles, “diferentemente de muitos outros 

grupos que defendem pacientes, a Health Action International não aceita patrocínio de 

empresas farmacêuticas e alerta os outros grupos sobre a ameaça à sua independência 

quando ele é aceito”, já que “muitos grupos de consumidores mundo afora agora 

dependem desse financiamento, levantando dúvidas quanto à sua credibilidade, 

sobretudo porque eles são usados como a face humana das campanhas de 

conscientização sobre doenças patrocinadas por seus financiadores”. (Idem, p3) 

Os dois pesquisadores da Universidade de Newscatle concluem seu artigo afirmando 

que “combater a produção de doença pode melhorar a saúde individual das pessoas”, na 

medida em que há indivíduos “para quem uma prescrição mais pesada talvez seja 

desnecessária ou possa mesmo fazer mais mal do que bem”, e que “não é mais viável 
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que continuemos a deixar essas definições para grupos de especialistas, cujo egoísmo 

está crivado de conflitos de interesse profissionais e comerciais”. (Idem, p.4) 

Na mesma linha dos editores da “Plos Medicine”, Kalman Applbaum (professor de 

antropologia médica da Universidade de Wisconsin, nos EUA) diz em seu artigo “O 

marketing farmacêutico e a invenção do consumidor” que, historicamente, as técnicas 

de marketing para “remédios de estilo de vida” foram lapidadas nos anos 1980 e 1990 

através do oferecimento, ao grande público, de melhorias cosméticas e sexuais. Mas, 

segundo ele, essas técnicas foram expandidas para incluir outras áreas da medicina: “As 

campanhas costumavam anunciar melhorias cosméticas e sexuais, estando focadas na 

expansão da necessidade percebida para esses produtos” numa extensão da costumeira 

conduta de marketing que já existia há mais de um século. “A travessia para a medicina 

curativa ocorreu com os medicamentos psicotrópicos, que possuem um grande alcance 

de propriedades ativas, o que dá muita margem de manobra aos publicitários para 

reinterpretar seu valor para o consumidor”. (APPLBAUM, 2006, p.1) 

Ele cita como exemplo uma classe de antidepressivos, os inibidores específicos de 

recaptação de serotonina, “anunciada para oito condições psiquiátricas diferentes, que 

vão desde o transtorno da ansiedade social ao transtorno obsessivo-compulsivo e à 

síndrome disfórica pré-menstrual”. (Idem, p. 2). Para Applbaum, como resultado dessa 

expansão de fronteiras a indústria passou a tratar o medicamento com “a mesma lógica 

que governa os outros tipos de marketing”, fazendo com que a disseminação do uso de 

produtos farmacêuticos seja “determinado pelo marketing mais do que pela estratégia 

médica”. (Idem, p.2) 

Segundo ele, isso leva a que os processos de inovação não estejam sedimentados 

necessariamente nas descobertas do campo da Medicina, mas a partir da simples 
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competição industrial. “Uma firma que se guie principalmente pelo marketing – como 

tem sido o caso da maior parte das empresas desde os anos 1980 – faz com que a 

inovação passe a significar uma elaboração de diferenças sem significado” (...) “E, mais 

perigoso ainda, expandir e modificar a percepção do consumidor sobre uma doença 

passa a ser tão eficiente, e evidentemente tão mais fácil, do que encontrar novas curas”. 

(Idem, p.2) 

O professor da Universidade de Wisconsin prossegue em seu raciocínio afirmando: 

“Já que, numa sociedade de consumo, nos vemos como indivíduos e agentes livres 

quando exercitamos nossa escolha como consumidores, não é difícil para as companhias 

farmacêuticas - e outros fornecedores privados de serviços de saúde - nos convencerem 

a melhorar a avaliação que temos sobre nós mesmos não como pacientes, mas como 

consumidores. Essa conversão de paciente em consumidor também pavimenta o 

caminho para a erosão do papel do médico como especialista”. (Idem, p. 2) 

Applbaum ressalta, ainda, que 

“promover a familiaridade do consumidor com os remédios é um exemplo da enorme 

influência exercida pela indústria farmacêutica (...) que se estende à administração de 

ensaios clínicos, publicações de pesquisas, lobby regulador, educação do médico e do 

paciente, fixação de preços de medicamentos, propaganda e promoção, distribuição em 

farmácias, conformidade dos componentes e normas éticas e legais através das quais as 

próprias práticas das companhias devem ser avaliadas”. (Idem, p.2) 

Ele alerta para o uso de uma “justificativa ética” para o marketing farmacêutico, 

utilizada devido ao fato “de a doença ser uma das formas mais tangíveis de sofrimento”, 

o que faz com que “a indústria farmacêutica, mais do que as outras indústrias, possa 
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relacionar suas atividades de marketing a objetivos éticos”. O resultado disso, frisa 

Applbaum, “é um casamento do esquema de busca por lucros no qual a doença é 

encarada como uma oportunidade”. Assim, na sua visão, “negociantes e consumidores 

no Ocidente de algum modo partilham da visão comum de necessidades e dos termos de 

sua satisfação” e “essa aparente cumplicidade ajuda até mesmo os negociantes mais 

agressivos a acreditarem que estão prestando um serviço de utilidade pública”. 

Dirigentes da indústria farmacêutica deixam clara essa relação quando caracterizam seu 

compromisso com o público como “fazendo o bem ao mesmo tempo em que o faz 

bem”, explica Applbaum. Segundo ele, o processo de marketing resulta, em última 

instância, numa certa “garantia” de que as pessoas poderão ser mais bem determinadas e 

satisfeitas, o que lhes confere “poder de autodeterminação através da escolha”. 

Applbaum vê essa “escolha” como “uma ilusão, pois na busca da promessa neo-utópica 

da saúde perfeita, sem perceber damos às corporações livre poder para controlar os 

verdadeiros instrumentos de nossa liberdade: a objetividade na ciência, a ética e a 

justiça no cuidado em saúde”. (Idem, p. 3) 

Para dar sustentação a este estudo sobre as práticas de marketing no setor de 

medicamentos, utilizaremos, a seguir, nove exemplos selecionados de práticas voltadas 

para se apregoar doenças, com base em pesquisas que viraram artigos assinados por 

professores, pesquisadores e especialistas no uso de medicamentos, que trabalham em 

diferentes instituições de referência no setor, em países como Inglaterra, Estados 

Unidos, Itália, Canadá, Austrália e no Brasil. 

5.1 – Pfizer altera definição de disfunção erétil para elevar 
mercado 

O primeiro exemplo busca demonstrar como o Laboratório Pfizer transformou o 

Viagra® de um produto eficiente para a disfunção erétil (DE), causada por problemas 
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de saúde reais, num medicamento legítimo para qualquer homem usar para melhorar sua 

capacidade de ereção e mantê-la (no estado mais rígido) por mais tempo. O diagnóstico 

é de Joel Lexchin (especialista em segurança de medicamentos e professor da Escola de 

Administração e Políticas de Saúde da Universidade de York e da Universidade de 

Toronto, ambas no Canadá). Autor do artigo “Maior e Melhor: como a Pfizer redefiniu a 

disfunção erétil” (LEXCHIN, 2006), ele diz que o laboratório "adotou medidas para ter 

certeza de que o Viagra® não fosse relegado a um nicho de tratamento de vítimas de 

disfunção erétil”. (LEXCHIN, 2006, p. 1). 

Ao analisar o que chama de “medicamentos de estilo de vida”, o autor discute o 

lançamento, com importantes campanhas publicitárias dirigidas ao grande público, de 

medicamentos “para tratar problemas que até recentemente eram considerados como 

resultado natural da idade ou parte da série de emoções humanas normais”. (Idem, p.1) 

Entre estes problemas, ele cita a calvície masculina e até a timidez. 

Ao examinar as estratégias de marketing empregadas pela Pfizer em relação ao 

Viagra®, Lexchin aponta o esforço realizado “para assegurar que o medicamento seja 

considerada como terapia legítima para praticamente todos os homens” e não apenas 

“para tratar homens que tenham disfunção erétil devido a causas orgânicas, tais como 

diabetes ou cirurgia de próstata”.  Para ele, “se o Viagra® tivesse sido confinado ao uso 

apenas em casos de DE decorrentes de causas orgânicas, o medicamento seria 

provavelmente um sucesso modesto da Pfizer”, mas para aumentar seu mercado, o 

laboratório “transformou o produto em um tratamento eletivo para um número muito 

maior de homens”, (Idem, p.1) com base em dados e números questionáveis. 

Lexchin explica: 
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“A prevalência observada de DE precisou ser aumentada. Foi necessário ampliar a 

impressão de que a DE era preocupação de muitos, ou até mesmo da maioria dos 

homens, pelo menos dos que ultrapassaram os 40 anos de idade. O critério para o 

sucesso do tratamento da DE teve que ser redefinido. E, finalmente, o Viagra® foi 

considerado importante opção de tratamento para homens com qualquer grau de DE, 

incluindo as raras e transitórias dificuldades de conseguir ou de manter ereções”. (Idem, 

p.2) 

O autor demonstra a ocorrência de manipulação proposital de dados de pesquisas 

relativas a DE para justificar a ampliação do mercado do Viagra®. Ele diz em seu artigo 

que o site da Pfizer afirma (sem que o laboratório citasse a referência que apoiaria a 

afirmação) que “de fato, mais da metade dos homens com mais de 40 anos de idade 

apresentam dificuldades para conseguir ou manter a ereção” 

(http://www.viagra.com/ed/index.asp). Lexchin diz, com base em pesquisas sobre o 

problema, que “uma possível fonte seria um estudo realizado em Massachusetts sobre o 

Envelhecimento Masculino (MMAS), que produziu, entre 1987 e 1989, uma amostra 

em homens entre 40 e 70 anos de idade em cidades perto de Boston”. Os autores da 

pesquisa, segundo Lexchin, teriam extrapolado os resultados do estudo, ao afirmar que 

“na amostra do MMAS, a prevalência de impotência em todos os graus foi estimada em 

52%”, concluindo a seguir que “a projeção desses resultados dos dados populacionais 

para 1990 sugere que a impotência afeta 18 milhões de norte-americanos entre 40 e 70 

anos de idade” (Idem, p. 2). 

Analisando a pesquisa sem as lentes de aumento dos que objetivam ver nas suas 

conclusões uma oportunidade de elevação de mais um nicho de mercado, Lexchin 

adverte, primeiramente, que o estudo considerou dois diferentes grupos de homens. Um 
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grupo maior respondeu a nove questões sobre suas atividades sexuais. E um segundo 

grupo, muito menor, respondeu às mesmas nove questões, além de uma pergunta 

adicional para se auto-avaliarem como “não-impotentes”, “minimamente impotentes”, 

“moderadamente impotentes” ou “completamente impotentes”.  Segundo o autor, “as 

respostas dos homens do grupo menor a essa última pergunta foram aplicadas ao 

primeiro grupo, para calcular o percentual nas várias classes de potência”. Mas um 

detalhe que poderia passar desapercebido chamou a atenção de Lexchin: o primeiro 

grupo fora selecionado aleatoriamente em cidades na região Metropolitana de Boston, 

enquanto o segundo era formado por homens que haviam procurado tratamento numa 

clínica urológica universitária. Logo, formavam um universo com um claro desvio de 

padrão favorável a quem buscava maximizar a prevalência de ocorrência de DE. (Idem, 

p.2) 

Mas Lexchin vai além em sua crítica de como a Pfizer utilizou os números para elevar 

seu mercado potencial. Para ele, “a análise dos dados da própria Pesquisa Norte-

Americana sobre Saúde e Vida Social de 2005 indica que entre os homens de 50-59 

anos de idade, apenas 18% se queixavam de problemas para atingir ou manter a ereção”. 

E “pesquisa realizada na Holanda encontrou que só 1% dos homens entre 50 e 65 anos 

de idade estava impossibilitado de atingir a ereção. E apenas os homens com idade entre 

70 e 78 anos as taxas de DE eram semelhantes às do MMAS”. (Idem, p.2) 

Lexchin conclui seu artigo dizendo que a afirmação da Pfizer de que “mais da metade 

dos homens com mais de 40 anos de idade apresentam dificuldades para conseguir ou 

manter a ereção” não reflete a variação de prevalência de DE encontrada nos diferentes 

estudos realizados no mundo. 
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Ele chega a citar pesquisa realizada no Japão, onde “apenas 20% dos homens japoneses 

entre 40 e 79 anos relataram mais do que uma leve preocupação com o funcionamento 

sexual, sugerindo que as percepções da função sexual dos homens mais velhos e seu 

impacto na qualidade de vida relacionada à saúde podem diferir nas diversas culturas e 

grupos étnicos, tendo diferentes valores”. (Idem, p.2) 

Para Lexchin, o esforço da Pfizer para convencer os homens de que seu produto é a 

primeira alternativa de terapia para qualquer grau de DE, qualquer que seja a gênese do 

problema, esbarra no fato de que “a terapia medicamentosa pode nem sempre ser a 

opção de tratamento mais adequada”. Ele trabalha com os dados da Pesquisa Norte-

Americana sobre Saúde e Vida Social de 2005, que indica “que os problemas 

emocionais relacionados ao stress, como a deterioração do status social e econômico, 

aumentam o risco de ocorrência de dificuldades sexuais”. Para Lexchin, “nesses casos, 

o Viagra pode ser menos importante do que o aconselhamento ou a ajuda a conseguir 

um novo emprego”. (Idem, p.2) 

Para comprovar o esforço do laboratório em expandir o uso do produto a um público 

cada vez mais jovem, Lexchin se utiliza de mais informações encontradas no próprio 

site da empresa e de suas campanhas publicitárias para o grande público. Na seção de 

perguntas e respostas do site da Pfizer há “esclarecimentos” como: 

“- Não tenho DE porque o problema não surge sempre. Isso significa que o Viagra® 

não serve para mim? 

Resposta: Mesmo que os problemas de ereção aconteçam de vez em quando, 

VIAGRA® pode ajudar. É importante que você saiba que a maioria dos homens com 

DE têm problemas durante algum tempo. Num estudo, VIAGRA® ajudou a 87% dos 
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homens com DE leves a moderadas a terem ereções melhores, contra 36% dos homens 

que tomaram pílulas de açúcar” (http://www.viagra.com/faqs/faqs2.asp). No mesmo 

site, é exibida uma foto de um casal em que o homem aparenta ter cerca de 40 anos. 

Já nos anúncios em revistas direcionados ao grande público, analisa Lexchin, há peças 

publicitárias onde outro homem de cerca de 40 anos diz que “muitos homens têm 

problemas de ereção ocasionais. Decidi não querer isso para mim e escolhi o Viagra®”. 

No início da entrada do Viagra no mercado, os primeiros anúncios na TV americana 

tinham como porta-voz Bob Dole (nascido em 1923 e então com mais de 70 anos), 

candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA em 1996. Nestes 10 anos, a 

Pfizer alterou a lógica de busca de novos mercados para o produto, adequando-a a um 

público cada vez mais jovem. Hoje, há anúncios do Viagra® nas corridas de Nascar 

(categoria mais competitiva do automobilismo americano, onde é comum o grid de 

largada contar com mais de 20 carros num intervalo de dois décimos de segundo e que 

duram até quatro horas) e no lugar de Bob Dole a Pfizer contratou Rafael Palmeiro, de 

39 anos, ex-jogador de basquete do Texas Ranger e se associou à revista Sports 

Illustrated para criar o Esportista do Ano no Jogo de Trívia (http://www.viagra. 

com/sports/index.asp). De 1999 a 2001, a empresa investiu mais de US$ 303 milhões 

em publicidade direta ao consumidor para divulgar mensagens sobre o Viagra®. (Idem, 

p.3) 

O resultado deste esforço de ampliação de mercado se manifesta tanto nas estratégias de 

publicidade para grande público como nos números. Segundo Lexchin, “de 1998 a 

2002, o grupo que mais usou o Viagra® era composto por homens de 18 a 45 anos, e 

apenas um terço desses homens apresentava razão etiológica possível para precisar usar 

o produto”. Ele conclui afirmando que “a campanha da Pfizer teve por objetivo 
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aumentar a conscientização sobre o problema da DE, enquanto reduzia as possibilidades 

de tratamento a uma única opção: a medicação”. (Idem, p.3) 

5.2  – O Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção 
(THDA) como objeto de marketing nas escolas 

Por trás do argumento de que estão fornecendo informações a professores, enfermeiros 

de escolas e demais profissionais que lidam com crianças, as companhias farmacêuticas 

estão promovendo de forma ativa suas marcas e implantando estratégias de expandir 

mercado. A afirmação é de Christiane B. Phillips (pesquisadora da Faculdade de 

Medicina da Universidade da Austrália) e autora do artigo “Os remédios vão à escola: 

professores como negociadores de doenças no THDA” (PHILLIPS, 2006). Segundo ela, 

é interessante notar que estas empresas – que afirmam estar apenas oferecendo 

informação sobre determinado transtorno – não promovem programas similares, por 

exemplo, destinados ao autismo e à dislexia, “duas outras condições que impactam o 

desempenho educacional, mas para as quais não existe terapêutica medicamentosa 

aceita”. Para Phillips, “a educação oferecida pelas companhias farmacêuticas serve a si 

mesmas, pois se refere a seus próprios produtos, direcionando o leitor para a terapia 

medicamentosa”. (Idem, p. 3) 

Utilizando o exemplo do Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção (THDA), 

ela discute o papel que alguns professores, enfermeiros de escolas e outros profissionais 

ligados à educação infantil desempenham, no âmbito das estratégias de marketing 

empregadas pela indústria farmacêutica, no sentido de elevar o consumo de 

psicoestimulantes por crianças que estariam apresentando “transtornos de desempenho 

educacional” e o risco delas receberem medicamentos ou até terapias cirúrgicas que 

podem trazer efeitos adversos a curto ou longo prazo. 
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Segundo a pesquisadora, “nos últimos 20 anos o THDA surgiu como importante 

desordem que ocorre na infância”, fazendo com que “o número de prescrições de 

psicoestimulantes para o Transtorno tenha aumentado muito nos anos 90”. Phillips 

afirma que “entre 1990 e 1995, prescrições de metilfenidato para jovens aumentou 2,5 

vezes nos EUA e quintuplicou no Canadá” (Idem, p.1), apesar de haver um acalorado 

debate sobre a real existência da doença e sobre o custo-benefício do uso de medicações 

psicoestimulantes. 

O THDA, segundo Phillips, é um transtorno do desempenho educacional, e assim os 

professores assumem um papel crítico ao “diagnosticar” a doença e a necessidade de 

seu tratamento. “Com o THDA, o trabalho do professor vai além de simplesmente 

assegurar que o transtorno seja compreendido pelos pais. Na verdade, o professor 

participa do diagnóstico, e pode negociar diferentes formas de tratamento, ou de 

rejeição ao tratamento” (Idem, p. 1), afirma ela. Num estudo realizado com 491 médicos 

em Washington, D.C., quase a metade dos diagnósticos de THDA em seus pacientes 

havia sido sugerida primeiramente pelos professores. 

O fato de professores terem participação no diagnóstico de THDA faz com que a 

indústria farmacêutica direcione a eles farto material de propaganda com o objetivo de 

direcionar o tratamento. Segundo Phillips, o laboratório Shire - que produz o Adderell - 

(SHIRE, 2005) e o Novartis - que fabrica o Ritalin - (NOVARTIS, 2005) criaram 

páginas “educacionais” na Internet com material específico para professores. Numa 

página intitulada “Se os pais perguntarem...”, o Novartis sugere respostas que os 

professores devam dar aos pais preocupados com seus filhos: 

“Deixe claro que é importante para eles – e seus filhos – entender e seguir o conselho do 

médico sobre a medicação e outras terapias para o THDA. O THDA é uma condição 
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séria que pode exigir que a criança seja medicada e acompanhada por um longo período 

de tempo”. (NOVARTIS, 2005, apud PHILLIPS, 2006, p. 2) 

Phillips diz que a página do laboratório Shire chega a oferecer uma linha telefônica 

gratuita - “Pergunte a quem conhece o THDA” -, dirigida a professores, com a 

justificativa de estar oferecendo educação objetiva. Especialistas prestam serviços nessa 

linha direta, que há sete anos atende não apenas professores, mas também enfermeiras 

de escolas, médicos e advogados. A página do Shire oferece, ainda, informações de 

como lidar com o THDA na escola, oferece opiniões relativas ao processo de 

diagnóstico e traz referências à legislação americana que protege os direitos de acesso 

de pessoas incapacitadas ao tratamento, como a Lei de Educação para Indivíduos com 

Incapacidades. (SHIRE, 2005, apud PHILLIPS, 2006, p. 2) 

Com vistas a sensibilizar especificamente as enfermeiras de escolas, em 1997 o 

laboratório Novartis colaborou com a Associação Nacional de Enfermeiras de Escolas 

nos EUA, que conduziu uma campanha de âmbito nacional na qual 11 mil enfermeiras 

receberam um kit contendo informações sobre o THDA, seu tratamento e as várias 

organizações de apoio existentes no país. O passo seguinte à campanha se deu quando o 

Novartis colaborou com a mesma Associação, e outras, para produzir material destinado 

a coibir o uso desenfreado de medicamentos psicoestimulantes. 

Mas o marketing utilizado pelos laboratórios vai além do estreitamento de relações com 

profissionais que lidam com as crianças nas escolas. Phillips afirma que “o principal 

grupo de defesa de pessoas com THDA nos Estados Unidos é o Chadd (Crianças e 

Adultos com THDA). No ano fiscal de 2004/2005 (encerrado em 30/6/2005), 22% da 

renda total do Chadd veio da indústria farmacêutica. O grupo promove programas 

educacionais para professores e prestou consultoria editorial a um número especial da 
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revista ADHD in Health in Action, publicação trimestral da Associação Americana de 

Saúde na Escola”. (PHILLIPS, 2006, p. 2) 

Já no Reino Unido, uma entidade similar ao Chadd americano, o Serviço Nacional de 

Informação e Apoio ao THDA (Addiss), também está comprometido com o 

desenvolvimento e divulgação de programas educacionais para professores. Vinculado 

ao Ministério da Saúde, o Addiss é mantido com recursos filantrópicos, “mas também 

recebeu verbas dos laboratórios Janssen-Cilag, UCB Pharma e Eli Lilly”. (Idem, p.2). 

5.3 – A disfunção sexual feminina: como medicalizar a busca 
do prazer.  

A criação da chamada “Disfunção Sexual Feminina” (DSF) é outro caso exemplar de 

produção de doenças. Para a Professora de Psiquiatria Clínica da Escola de Medicina da 

Universidade de Nova Iorque, Leonore Tiefer – autora do artigo “Disfunção Sexual 

Feminina: um estudo de caso de resistência à produção de doença” na “Plos Medicine”, 

a vida sexual se tornou vulnerável à produção de doenças, em primeiro lugar, devido à 

longa história de controle social e político da expressão sexual, que teria criado um 

ambiente “de vergonha e ignorância que tornam difícil para qualquer pessoa 

compreender a satisfação sexual ou lidar com problemas sexuais de maneira racional”. 

Em segundo lugar, ela argumenta que “a cultura popular inflou demais as expectativas 

da população sobre a função sexual e a importância do sexo para a satisfação nos 

relacionamentos”. (TIEFER, 2006, p. 1) 

Para a autora, a forma como a questão sexual tem sido tratada, a partir da segunda 

metade do século XX, faz o público “desejar e esperar grandes recompensas da vida 

sexual”, sem que as pessoas tenham “meios para alcançar essas recompensas”. Segundo 

ela, criou-se a expectativa de que todos devem “esperar altos níveis de performance e 
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prazer duradouros” na atividade sexual, o que leva grande parte das pessoas insatisfeitas 

com suas respectivas performances a “procurar soluções simples”. Segundo ela, este 

ambiente favorece enormemente as estratégias de “produção” de doenças, na medida em 

que “se estimula a conversão das ansiedades criadas socialmente, em diagnósticos 

médicos adequados ao tratamento farmacológico”, somados “a uma abordagem 

reducionista sobre os problemas sexuais femininos”. (Idem, 2006, p. 1) 

Tiefer analisa que, a partir das três últimas décadas do século XX, a vida sexual foi 

estimulada como nunca, devido à soma da intensa urbanização, migração, rompimento 

dos antigos padrões comunitários de regulação sexual e disseminação para todo o 

planeta de novos valores, através dos meios de comunicação de massa. A descoberta de 

contraceptivos orais e de tratamentos médicos para doenças venéreas minimizou a 

inibição sexual e o medo de engravidar ou contrair doenças. Por outro lado, movimentos 

de direitos das mulheres e de homossexuais nos anos 1960 e 1970 aumentaram a 

importância do comportamento e identidade sexuais. Cada novo desenvolvimento 

tecnológico nos meios de comunicação – cinema, rádio nos carros, televisão, vídeos, 

internet – foi usado para promover produtos relacionados ao sexo e para ressaltar a 

importância da vida sexual e da disponibilidade de estímulos. 

A Professora de Psiquiatria Clínica da Universidade de Nova Iorque ressalta que “os 

urologistas passaram a olhar para novas oportunidades da medicina sexual geniturinária, 

na medida em que suas carreiras na cirurgia se viram limitadas pela nova técnica de 

litotripsia para pedras nos rins (1984) e por medicamentos eficientes para a doença 

benigna de próstata. O reembolso baseado no seguro para tratamentos sexuais 

(incluindo psicoterapia) passou a se relacionar a um sistema de classificação que 

reconhecia apenas discretas disfunções sexuais, tais como pouca libido, ereção 
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inadequada e orgasmo/ejaculação precoce/demorada. As tecnologias para mensurar o 

fluxo sangüíneo genital e a função nevrálgica foram amplamente utilizadas para 

embasar diagnósticos de disfunção”. (Idem, p. 2) 

Ainda segundo Tiefer, as políticas de desregulamentação foram essenciais para que a 

indústria farmacêutica voltasse o seu foco para os novos “medicamentos de estilo de 

vida”, direcionando suas estratégias de marketing não só para o consumidor, mas 

também para os profissionais de saúde e “os jornalistas especializados em ciência e em 

medicina”, que tiveram “papel fundamental em aguçar o apetite do público por notícias 

médicas sobre sexo, ao cobrirem avidamente cada nova descoberta ou tratamento”. 

(Idem, p. 2) 

Ela historia que nos anos 1980 e 1990 urologistas criaram organizações, revistas e 

clínicas para cuidar da saúde sexual, cujo alvo eram os problemas de ereção masculinos. 

Já em 1992, uma conferência realizada no National Institutes of Health (NIH, USA), 

sobre impotência legitima esse trabalho, com um documento de 34 páginas que cita os 

fatores envolvidos na etiologia, manutenção e tratamento, tais como cultura, parceiros e 

técnicas sexuais. “Esse documento reifica a ereção como a essência da sexualidade 

masculina”, diz ela, ao mesmo tempo em que é criada a disfunção erétil como um 

transtorno médico sério, prevalente e tratável. Logo depois, surge o Viagra (em 1998), 

com uma campanha de comunicação de massa sem precedentes e, a partir dele, é 

iniciada uma intensa especulação a respeito do “Viagra feminino”, sem, no entanto, 

esclarecer em que condições o medicamento poderia tratar as mulheres. 

Segundo Leonore Tiefer, urologistas empregaram o termo “disfunção sexual feminina” 

pela primeira vez em 1997, ao se referirem a aspectos da patofisiologia genital que 

poderiam ter analogia com a disfunção erétil. A conferência realizada em Cape Cod 
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(EUA), em 1997, intitulada “Avaliação da Função Sexual em Ensaios Clínicos”, 

patrocinada por companhias farmacêuticas, foi um divisor de águas na história da DSF. 

De acordo com a pesquisadora, no texto introdutório se afirmava, significativamente: 

“Na área da disfunção sexual feminina, há uma ampla discordância sobre a definição de 

disfunção sexual, sobre sua patofisiologia ou manifestações clínicas, e ainda sobre a 

melhor abordagem para a avaliação clínica ou pesquisa”. (Idem, p. 3) 

Tiefer alerta que “desde então, a despeito das repetidas tentativas, patrocinadas pela 

indústria, de associar a função sexual saudável ao transtorno médico, a busca por um 

instrumento válido e confiável para se avaliar a DSF se tornou uma pequena indústria 

dentro da própria indústria”. Segundo ela, “nos primeiros anos, os principais atores na 

medicalização dos problemas sexuais femininos foi um pequeno grupo de urologistas, 

que capitalizaram seu relacionamento com a indústria e recrutaram muitos 

pesquisadores e terapeutas como aliados”. (Idem, p.3).  Irwin Goldstein, da 

Universidade de Boston, um ativo pesquisador sobre a disfunção erétil, abriu a primeira 

Clínica de Saúde Sexual da Mulher em 1998. Ele convocou a primeira conferência 

sobre função sexual feminina (com o tema “Novas perspectivas para lidar com a 

disfunção sexual feminina”), em outubro de 1999, em Boston. Ele também é o editor do 

periódico lançado em 2004 - a Revista de Medicina Sexual (http://jsm.issir.org) –, que 

publicou um suplemento integralmente dedicado à DSF patrocinado pela indústria de 

medicamentos”, esclarece Tiefer. (Idem, p. 3) 

A pesquisadora relata que Jennifer Berman, estagiária de urologia de Goldstein na 

Universidade de Boston, junto com a sua irmã, a educadora sexual Laura Berman, 

tornou-se a face feminina da DSF, ao abrir uma clínica na Universidade da Califórnia 

em Los Angeles (UCLA), em 2001, e continuou a popularizar a DSF e tratamentos com 
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medicamentos em seu programa de televisão, páginas na Internet, livros, em aparições 

como no programa de TV de Ophra Winfrey e em incontáveis revistas femininas. Laura 

Berman termina lançando seu próprio programa de aconselhamento sexual na TV 

americana em 2006 (http://www.sho.com/site/announcements/051005sexual.do). 

Tiefer diz que a Pfizer, maior companhia farmacêutica do mundo e maior promotora da 

DSF de 1997 a 2004 - quando sua busca pela aprovação do uso do Viagra em 

tratamentos de “transtorno sexual feminino” acabou, devido aos resultados 

inconsistentes dos ensaios clínicos -, finalmente anuncia que diversos estudos de larga 

escala, realizados em cerca de três mil mulheres com o “transtorno”, apresentaram 

resultados não conclusivos sobre a eficácia do medicamento. Ao comentar os resultados 

desses ensaios com o Viagra, John Bancroft, diretor do Instituto Kinsey, declarou ao 

BMJ: “A história recente do estudo do transtorno sexual feminino é o exemplo clássico 

de algo que se inicia a partir de categorização diagnóstica preconcebida, sem evidências, 

com base no modelo masculino e que depois exige pesquisa mais aprofundada 

fundamentada nessa estrutura. Torna-se cada vez mais evidente que os problemas 

sexuais femininos não estão sendo corretamente conceituados”. (MAYOR, 2004 apud 

TIEFER, 2006, p.3). Entretanto, o Viagra e a lógica de que ele também tem que 

funcionar na mulher, foram amplamente disseminados como sendo tão bem-sucedido 

que ele continua a ser prescrito informalmente para mulheres. (MURDOCK, 2000 apud 

TIEFER, 2006, p.4) 

Segundo Tiefer, o próximo da fila com um medicamento potencial para DSF é o 

laboratório Procter & Gamble (P&G), que investe no adesivo de testosterona Intrinsa 

para tratar o “transtorno do desejo sexual hipoativo”. Para ela, “a mudança - não 

divulgada - ocorrida em 2004, na identidade da DSF e a promoção do Transtorno 
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Sexual Feminino para Transtorno do Desejo Sexual Feminino Hipoativo” são dois 

momentos de destaque na história da DSF, “que ilustram como o esforço de combinar 

algum medicamento com a DSF flutuou livremente entre sintomas e rótulos”. (TIEFER, 

2006, p.4) 

A psicóloga clínica afirma que “os ensaios realizados pela P&G com o Intrinsa 

envolveram, pela primeira vez, muitos ginecologistas e suas organizações” mas “um 

comitê assessor da FDA americana votou unanimemente contra a aprovação do 

medicamento, afirmando que a P&G não havia fornecido dados consistentes e seguros” 

quanto à sua utilização, além de questionar o significado clínico dos ensaios realizados 

com o medicamento (Idem, p.4). Mas apesar destas evidências, a autora relata que o 

especialista em testosterona Jan Shifren estima que um quinto de todas as prescrições de 

produtos à base de testosterona aprovados para homens são atualmente prescritos 

(informalmente) também para mulheres. 

Em 2006, diz Tiefer, “a DSF se torna uma realidade médica e de mídia”, a despeito das 

dificuldades de se ter o medicamento aprovado. Para ela, “a produção da doença levou à 

bem-sucedida rotulação da DSF”, a partir da visão de que a sexualidade masculina 

“estava simplesmente sendo transposta para as mulheres”. (Idem, p.4) 

Tiefer conclui seu artigo afirmando que os fatos que cercam a redefinição da DSF 

demonstram “a fragilidade da classificação da disfunção sexual e do modelo médico 

hoje predominante”, alertando para “a demanda por cada novo medicamento para DSF 

em relação a vieses recorrentes em ensaios clínicos, os perigos da promoção de 

medicamentos não aprovados para determinado uso, os conflitos de interesse dos 

pesquisadores, a negligência da teoria não-médica”. (Idem, p.4) 
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Para ela, “a indústria farmacêutica passa a se interessar pelo sexo” usando “a 

propaganda direcionada ao consumidor, a promoção de prescrição de medicamentos que 

foram aprovados para outros fins e outras táticas, para criar a sensação de inadequação 

sexual disseminada”. Por outro lado, conclui, os meios de comunicação fazem com que 

o público “ache a medicação atraente porque a noção de soluções simples, porém 

científicas, se encaixa na cultura geral”. Isso irá “inevitavelmente terminar em histórias 

de decepção pessoal”, como conseqüência da “promoção na mídia, exagero nos 

anúncios e uma necessidade de se criar esperanças permanentes no próxima 

medicamento, em detrimento de outros modelos sexuais e meios para lidar com o 

descontentamento sexual”. (Idem, p.4) 

5.4 – O transtorno bipolar e a “estabilização do humor”. 

A utilização, cada vez mais intensiva, de medicação psicotrópica para tratar os 

chamados “transtornos bipolares” tem se baseado numa analogia com a epilepsia, e não 

em benefícios clínicos comprovados no longo prazo ou baseados na correção de uma 

psicopatologia conhecida. A ausência de uma base teórica ou empírica sólida para o uso 

de medicamento psicotrópico como “estabilizador do humor” se torna mais grave 

quando ela é direcionada a crianças. Isso se verifica como um resultado de uma outra 

campanha de “produção de doença”, que nos últimos anos – em particular nos Estados 

Unidos – tem produzido anúncios publicitários que encorajam a “observação do humor” 

nos jovens, correndo-se o risco de transformar simples variações emocionais comuns 

aos seres humanos em “indicadores potenciais de transtorno bipolar latente ou real”. A 

observação é de David Healy (pesquisador do Departamento de Psicologia Médica da 

Universidade de Cardiff, na Inglaterra), autor do artigo “A última mania: a produção do 

transtorno bipolar”, na “Plos Medicine” (HEALY, 2006). 
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Ele cita o exemplo de um anúncio em que uma mulher aparece dançando tarde da noite, 

depois surge abatida, reaparece fazendo compras e carregando sacolas de lojas e depois 

novamente cansada. Todo o tempo em que dura a peça publicitária, uma voz resume as 

reações da “paciente”. Ao final, a voz afirma: “Eis por que tantas pessoas com 

transtorno bipolar estão sendo tratadas como depressão e não melhoram – é porque a 

depressão é apenas metade da história”. Ressurge a mulher novamente deprimida, 

olhando para contas que chegaram pelo correio e logo após ela aparece pintando seu 

apartamento, freneticamente. O anúncio não menciona qualquer medicamento, mas 

sugere ao espectador que acesse o site www.bipolarawareness.com, que os leva ao 

“Centro de Ajuda ao Bipolar”, patrocinado pela Lilly Pharmaceuticals, fabricante do 

olanzapina (Zyprexa). O site contém um “questionário sobre transtorno de humor” 

(http://bipolarhelpcenter.com/resources/mdq.jsp). No anúncio da TV, a mulher acessa o 

bipolarawareness.com e encontra o questionário. A voz, então, incentiva o espectador a 

seguir o mesmo exemplo: “Faça o teste e leve-o a seu médico. Isso pode mudar a sua 

vida. Ter um diagnóstico correto é o primeiro passo no tratamento do transtorno bipolar. 

Ajude seu médico a ajudar você”. 

Há quem veja este tipo de publicidade como uma tentativa de democratizar informações 

sobre saúde, com o nobre intuito de alertar as pessoas sobre uma das doenças 

psiquiátricas mais sérias – o transtorno maníaco-depressivo. Para David Healy, 

entretanto, num ambiente de mercado onde a produção de doença é parte importante do 

marketing farmacêutico, “anúncios como este demonstram o risco de se convencer 

pessoas que têm atitudes normais a procurar ajuda médica com uma postura pré-

concebida que influenciará o resultado dessas consultas” (HEALY, 2006, p. 1). 
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Para ele, anúncios que aconselham a “observação do humor” podem transformar 

simples variações emocionais em indicadores potenciais de transtorno bipolar latente ou 

real, valendo notar que estas peças publicitárias surgiram, em 2002, pouco depois do 

olanzapina (antipsicótico do laboratório Lilly) “ter recebido licença para tratar essa 

mania”, frisando que “a companhia também realizou ensaios para estabelecer a 

olanzapina como um estabilizador do humor, um dos quais foi recentemente 

publicado”. (Idem, p.1) 

O pesquisador da Universidade de Cardiff, na Inglaterra, historia o tratamento do 

sofrimento mental analisando que “a partir de 1950, as depressões decorrentes da 

psicose maníaco-depressiva passaram a ser tratadas com antidepressivos, e as manias 

com antipsicóticos ou lítio”, sendo que “o lítio é o único agente considerado profilático 

contra episódios da psicose maníaco-depressiva”. (Idem, p.1) 

No início, diz ele, o lítio não foi considerado um “estabilizador do humor” e pouco se 

usava este termo. Isso só ocorre em 1995, quando o Laboratório Abbott consegue 

licença para empregar o anticonvulsivante valproato de sódio (Depakote) no tratamento 

da mania aguda. A partir daí, há um enorme crescimento na freqüência com que o termo 

“estabilizador do humor” aparece no título de artigos científicos. Entretanto, repetidas 

resenhas informam que a academia ligada à psiquiatria ainda não chegara a um 

consenso sobre o significado do termo “estabilizador do humor”, mas essa falta de 

consenso não impede que as campanhas publicitárias busquem convencer a população 

de que pacientes com transtornos bipolares precisam ter seu problema detectado e, 

depois, precisam se tornar usuários dos “estabilizadores de humor”. (Idem) 

Healy prossegue dizendo que os transtornos bipolares só foram incluídos no DSM (o 

Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, publicado pela 
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Associação Americana de Psiquiatria), em 1980. Naquela época, o critério para 

transtorno bipolar I (psicose maníaco-depressiva clássica) envolvia um episódio de 

hospitalização devido à mania. Desde então, explica ele, “surgiram o transtorno bipolar 

II, com base na comunidade; os transtornos bipolares NOS (não especificado) e a 

ciclotimia. Com isso, “as estimativas para a prevalência de transtornos bipolares 

aumentaram de 0,1% da população apresentando transtorno bipolar I (envolvendo um 

episódio de hospitalização devido à doença) para 5% ou mais, quando a definição de 

transtornos bipolares inclui os já citados transtornos bipolares com base na 

comunidade”. (Idem, p.1) 

Segundo Healy, “contrariamente a um histórico de estudos epidemiológicos indicando 

que a prevalência de transtornos bipolares pode ser maior do que se pensava antes” [...] 

“os laboratórios Lilly, Jansen e Astra-Zeneca, fabricantes dos antipsicóticos olanzapina, 

risperidona e quetiapina (Seroquel), respectivamente, avançaram sobre o novo território 

de venda desses medicamentos como profiláticos da desordem bipolar”, mesmo sem 

haver consenso sobre uma racionalidade teórica que levaria a clínica a pensar que esses 

três medicamentos poderiam “eliminar” a propensão a episódios futuros, em oposição a 

simplesmente ajudar a lidar com estados de sofrimento mental mais agudos. (Idem, p.1) 

Para o professor, “as estimativas crescentes de prevalência tomaram por base pesquisas 

que não possuíam critério claro de incapacidade, enquanto ensaios para tratamento 

agudo com antipsicóticos para a mania, e ensaios profiláticos de lítio para a psicose 

maníaco-depressiva, foram em sua maioria realizados para o transtorno bipolar I. Isso 

aumenta o risco de que esforços crescentes para detectar e tratar pessoas corre o risco de 

cruzar o limite onde os benefícios do tratamento têm mais valor que seus riscos”. (Idem, 

p.2) 
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Ao mesmo tempo em que se expandem as estimativas de prevalência, surgem novos 

periódicos que tratam do tema - como o Transtornos Bipolares (http://www. 

blackwellpublishing.com/journal.asp.ref=1398-5647) e a Revista de Transtornos 

Bipolares (publicada por Lippincot, Williams e Wilkins) -, sociedades de bipolares e 

conferências anuais, “a maioria financiada por companhias farmacêuticas”, segundo 

Healy (Idem, p.2). 

Em sites e nos materiais de apoio a pacientes, os laboratórios detentores de registros de 

produtos voltados para o novo mercado em expansão, e mesmo artigos científicos, 

promovem a visão de que sem o uso de medicamentos, o transtorno bipolar é uma 

doença grave e incapacitante. No caso do Zyprexa, cita Healy, o material informativo do 

produto afirma que “o transtorno bipolar é uma doença que permanece a vida toda e 

requer tratamento para sempre; os sintomas vêm e vão, mas a doença permanece; as 

pessoas se sentem melhores porque o medicamento está agindo; quase todo mundo que 

interrompe a medicação adoece novamente e, quanto mais episódios se tem, mais difícil 

é o tratamento”. (Idem, p.2) 

Já de acordo com as informações do fabricante do Risperdal, “os remédios são 

importantíssimos no tratamento do transtorno bipolar”, pois “estudos realizados nos 

últimos 20 anos comprovam que as pessoas que recebem medicamento adequado, 

melhoram no longo prazo, em comparação com aquelas que não recebem medicação”. 

(Idem, p.2) 

Mas para o professor David Healy, “há muito menos evidência do que se pensa”, para 

apoiar o clamor pelo tratamento com medicamentos profiláticos da psicose maníaco-

depressiva (bipolar I) e quase não há evidência para apoiar as informações de que no 
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caso de qualquer outro transtorno (bipolar II, bipolar NOS, ciclotimia) seja correto 

incluir no grupo dos maníaco-depressivos os que apresentam transtorno bipolar. 

Ele afirma que “com a possível exceção do lítio para o transtorno bipolar I, não há 

ensaios controlados randomizados para mostrar que pacientes com transtornos bipolares 

em geral, que recebem medicamentos psicotrópicos, melhoram ao longo do tempo, mais 

do que aqueles que não fazem uso deles”. (Idem, p.2) 

Ele cita “o caso de um ensaio controlado com placebo” [forma farmacêutica sem 

atividade, cujo aspecto é idêntico ao de outra farmacologicamente ativa], “randomizado 

e de curta duração (no qual os pacientes foram acompanhados apenas por, no máximo, 

48 semanas), considerado por alguns como base para a afirmação de que a olanzapina 

pode ser profilática no transtorno bipolar. Neste caso, outros especialistas consideram os 

resultados como indicadores de que o medicamento, quando retirado, produz uma 

descompensação. Mesmo no caso do lítio, há alguma divergência sobre o que foi 

demonstrado, tendo as maiores evidências surgido de estudos abertos dedicados à ação 

do lítio, mais do que os ensaios randomizados”. (Idem, p.2) 

Ainda segundo Healy, “a produção do transtorno bipolar destaca que o transtorno 

aumenta o número de suicidas. E de fato a controvérsia que cerca a causa do suicídio 

por antidepressivos foi considerada por alguns como conseqüência do diagnóstico 

equivocado”. O pesquisador da Universidade de Cardiff cita estudo de Storosum e 

colaboradores analisando todos os ensaios randomizados, controlados para placebo, 

duplo-cego, de estabilizadores de humor para a prevenção de episódios maníaco-

depressivos que fizeram parte de um dossiê de registro apresentado à autoridade 

reguladora na Holanda, o Medicines Evaluation Board, entre 1997 e 2003 e afirma que 

eles encontraram quatro ensaios profiláticos. Comparados o risco de suicídio em 
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pacientes que recebiam placebo e pacientes que recebiam medicação ativa, registraram-

se dois suicídios (493/100.000 pessoas/ano de exposição) e oito tentativas de suicídio 

(1.969/100.000 pessoas/ano de exposição) no grupo que recebia o princípio ativo (943 

pacientes), mas nenhum suicídio e duas tentativas de suicídio (1.467/100.000 

pessoas/anos de exposição) no grupo-placebo (418 pacientes). Com base nos números 

absolutos desses quatro ensaios, o professor Healy calculou que “os agentes ativos estão 

2,22 vezes mais propensos a serem associados a atos suicidas do que os que usaram 

placebo (95% CI 0.5, 10.00)”. (Idem, p.3) 

Ao fazer seu alerta em relação à produção dos transtornos bipolares, David Healy diz 

que “até bem pouco tempo, a sabedoria clínica geral sustentava que seria muito raro a 

psicose maníaco-depressiva aparecer na pré-adolescência. Mas agora já se 

diagnosticaram transtornos bipolares até em crianças nos EUA, embora essas crianças 

não se encaixem nos critérios tradicionais de transtorno bipolar I” (Idem, p.3). Segundo 

ele, “a mania no transtorno bipolar pediátrico figurou na primeira página da revista Time 

em agosto de 2002, mostrando Ian Palmer, de nove anos de idade, com a manchete 

“Jovem e bipolar - por que tantas crianças estão sendo diagnosticadas como tendo 

transtornos bipolares, antes conhecidos como psicose maníaco-depressiva”? (Idem, 

p.3). Já o livro “A criança bipolar”, traz extensas explicações sobre a questão. 

Publicado em 2000, a obra vendeu 70 mil cópias em seis meses só nos Estados Unidos. 

(Idem) 

Para Healy, criou-se uma “epidemia” de transtorno bipolar, com pessoas sendo 

diagnosticadas “com a condição baseada nos critérios operacionais que dependem de 

julgamentos subjetivos (mais do que um critério objetivo de incapacidade, como a 

hospitalização ou se afastar do trabalho por um mês)”. (Idem, p.3). Para ele, a questão 
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se torna mais grave na área da pediatria, “pelo fato de que o diagnóstico se baseia nos 

relatos dos cuidadores, com pouca referência na prática clínica”. E cita especialistas 

“que aparentam desejar ir ao ponto de aceitar a possibilidade de que os primeiros sinais 

do transtorno bipolar possam ser diagnosticados via padrões de hiperatividade ainda no 

útero”. (Idem, p.3). 

Ele afirma que “se os diagnósticos resultantes são provisórios, almejando mais 

pesquisar a história natural da irritabilidade da criança do que alcançar um diagnóstico 

que conduza à farmacoterapia, pode haver pouco problema. No entanto, medicamentos 

como o Zyprexa e o Risperdal estão sendo usadas por pré-escolares nos EUA, e pouco 

se questiona sobre esse fato”, criticando as “instituições que antes eram consideradas 

sérias, como o Massachusetts General Hospital, que conduziu ensaios com o Risperdal e 

o Zyprexa com crianças cuja média de idade é de quatro anos”. (Idem, p.3). Segundo 

ele, “o Massachusetts General Hospital recrutou participantes para um ensaio, através 

de anúncios televisivos que mostravam médicos e pais alertando outros pais para o fato 

de que comportamentos difíceis e agressivos em crianças de quatro anos e mais podem 

ser origem de transtorno bipolar”. Para o pesquisador, “isso é mais do que recrutar 

pacientes com um transtorno claro: sugere que as dificuldades comportamentais do dia-

a-dia podem ser vistas como um transtorno. Considerando que o transtorno bipolar em 

crianças não é reconhecido fora dos EUA, pode-se concluir que parte dessas crianças 

não se encaixa nos critérios do Manual da Associação Americana de Psiquiatria (DSM) 

para transtorno bipolar I. E considerando ainda que é quase impossível que um ensaio 

curto com agentes sedativos em estados pediátricos caracterizados por hiperatividade 

não mostre algumas alterações que podem ser consideradas benéficas, os resultados 

dessa pesquisa parecem capazes de legitimar o diagnóstico e aumentar a pressão pelo 

tratamento”. (Idem, p.4) 
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5.5 – O papel da mídia na produção da Síndrome das Pernas 
Inquietas 

Ao lado das agressivas campanhas de marketing que visam elevar o uso de 

medicamentos pela população - veiculadas nos meios de comunicação de massa através 

da compra de espaços publicitários em redes de televisão (abertas e a cabo), de rádio, 

outdoors, cinema, teatro, folhetos, Internet e outros canais – deve se considerar também 

como informação sobre medicamentos as matérias aparentemente jornalísticas expostas 

na grande mídia, onde boa parte se encaixa no esforço de produção de doenças e 

medicamentos para seu tratamento. 

Para quantificar o impacto destas matérias, Steven Woloshin e Lisa Schwartz (do 

Centro de Avaliação Clínica da Escola de Medicina de Dartmouth, em New Hampshire, 

EUA) fizeram um levantamento deste tipo de cobertura relacionada à chamada 

Síndrome das Pernas Inquietas, que serviu se parâmetro para o artigo “Promovendo as 

pernas inquietas: estudo de caso sobre como a mídia ajuda a tornar as pessoas doentes”, 

publicado na Plos Medicine (WOLOSHIN, SCHWARTZ, 2006). As matérias 

“jornalísticas” analisadas pelos dois pesquisadores foram publicadas entre novembro de 

2003 e novembro de 2005, mesmo período em que a GlaxoSmithKline lançava uma 

campanha para elevar a percepção da população em relação à doença. 

Segundo o artigo, a Glaxo iniciou sua campanha nos Estados Unidos com um press 

release sobre apresentações realizadas na Academia Americana de Neurologia que 

descreviam os primeiros resultados dos ensaios do uso do ropinirol (medicamento 

aprovado para o mal de Parkinson) também para o tratamento da síndrome das pernas 

inquietas. Dois meses depois, o laboratório lançou um novo press release intitulado 

“Pesquisa recente revela um transtorno comum mas ainda desconhecido - a síndrome 

das pernas inquietas - que está mantendo os Estados Unidos acordado durante a noite”. 
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O texto era sobre um estudo patrocinado pela própria empresa e que até então não havia 

sido publicado. Só em 2005 o FDA aprova o uso do ropinirol para o tratamento da 

síndrome das pernas inquietas, liberando-o como primeiro medicamento 

especificamente aprovado para este fim. A partir daí, a campanha de mídia a respeito 

das pernas inquietas evolui e se transforma num esforço internacional de milhões de 

dólares, cuja finalidade era “levar a síndrome das pernas inquietas ao conhecimento de 

médicos e consumidores”. (WOLOSHIN, SCHWARTZ, 2006, p. 1-2) 

Os dois autores recolheram textos completos nos jornais de maior circulação nos 

Estados Unidos se utilizando das bases de dados Lexis-Nexis e ProQuest, encontrando 

187 artigos contendo a expressão “pernas inquietas”. A partir daí, excluíram as matérias 

que não tratavam efetivamente da síndrome, as narrativas que não continham material 

informativo específico (as colunas com conselhos de saúde e notas sobre grupos de 

apoio, por exemplo) e os artigos que apenas mencionavam as pernas inquietas (a 

maioria sobre transtornos do sono). Dos 33 artigos restantes (todos enfocando a 

síndrome das pernas inquietas), os pesquisadores organizaram uma codificação em 

função dos elementos-chave da produção de doença, classificando os exageros sobre a 

prevalência da doença (aceitar sem críticas uma ampla estimativa de prevalência, por 

exemplo), o encorajamento de diagnósticos adicionais (como a citação de médicos que 

não conseguem reconhecer a doença) e as sugestões de que toda doença deva ser tratada 

(textos que exageram benefícios ou minimizam riscos do tratamento). 

Segundo o levantamento de Wolohin e Schwartz, quase dois terços dos artigos 

ofereciam estimativas e dados sobre a prevalência da doença (as afirmações mais 

comuns são do tipo “pelo menos 12 milhões de americanos sofrem da síndrome” ou 

“ela afeta um em cada dez adultos nos EUA”. (WOLOSHIN, SCHWARTZ, 2006, p. 2) 
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O levantamento demonstrou que “nenhum artigo questionou a validade das estimativas 

de prevalência”, existindo razões, na opinião dos dois pesquisadores, “para se acreditar 

que as estimativas exageraram significativamente na prevalência da doença”. Eles 

questionam estes números porque “a estimativa de 10%, citada freqüentemente, surgiu 

de um estudo que utilizou apenas uma pergunta para identificar a síndrome das pernas 

inquietas, ao invés do critério padrão de quatro perguntas”. Eles acreditam que “a 

definição menos rigorosa aumenta a estimativa, porque pessoas com outras causas para 

sintomas nas pernas (câimbras ou neuropatia por diabetes) são inadequadamente 

incluídas como portadoras da síndrome”. (Idem, p. 3) 

Wolohin e Schwartz comparam estudo recente e amplo onde apenas 7% dos 

entrevistados relataram todos os quatro critérios diagnósticos, sendo que apenas 2,7% 

relataram sintomas de dor moderada ou severa duas ou mais vezes por semana, grupo 

para o qual o tratamento médico seria adequado. Para os organizadores da pesquisa, 

mesmo a estimativa de 2,7% talvez seja muito alta, devido ao viés inerente à amostra do 

estudo. “Os autores reivindicam uma taxa de resposta não plausível de 98% para sua 

pesquisa, realizada aleatoriamente e por telefone (cujas taxas de respostas típicas variam 

de 50% a 70%. Muito provavelmente, os autores afirmaram que 98% dos indivíduos 

que concordaram em participar completaram o questionário. Mas é mais provável que 

os respondentes que concordaram em participar do estudo sobre as pernas inquietas 

tenham sintomas relacionados às pernas do que os não-respondentes”. (Idem, p. 3) 

Por outro lado, quase três quartos dos artigos de jornal destacaram as potencialmente 

sérias conseqüências físicas, sociais e emocionais das pernas inquietas, com afirmações 

do tipo: “suas conseqüências podem ser devastadoras”, pois os pacientes “levados ao 

desespero por anos de noites mal-dormidas, se tornaram suicidas”. (Idem, p. 3) 
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Enquanto mais de 40% dos artigos narraram estórias sobre pessoas com a doença no seu 

estado severo, nenhuma matéria falou sobre pessoas que não consideram seus sintomas 

particularmente irritantes. 

Outro dado importante da amostra identifica que os artigos reforçaram a necessidade de 

haver mais diagnósticos, com metade deles relatando que a síndrome seria sub-

diagnosticada pelos médicos - com textos do tipo “poucos médicos conhecem a 

síndrome das pernas inquietas”, “este é um transtorno comum do qual seu médico nunca 

ouviu falar” e não reconhecida pelos pacientes, com frases como “muitas pessoas 

podem sofrer em silêncio durante anos antes de reconhecê-la”. (Idem, p. 3) 

O estudo dos artigos em jornais de grande circulação também mostrou que um quarto 

das matérias encorajou o auto-diagnóstico dos pacientes, sugerindo que as pessoas 

perguntassem a seu médico se as pernas inquietas poderiam explicar diversos 

problemas, como insônia, fadiga diurna, transtorno do déficit de atenção em crianças e 

até depressão. Wolohin e Schwartz identificaram, ainda, que em um quinto dos artigos 

havia a indicação para que os leitores buscassem informações adicionais sobre a doença 

e seu tratamento na Fundação das Pernas Inquietas, “sem fins lucrativos”. Entretanto, 

nenhum deles informava que a referida Fundação é subsidiada pela GlaxoSmithKline. 

(Idem, p. 3). Finalmente, nenhum artigo fez qualquer alerta sobre a possibilidade de erro 

de diagnóstico e uso inadequado do medicamento. 

Wolohin e Schwartz concluíram, também, que “metade dos artigos analisados citava 

explicitamente o ropinirol da Glaxo, sendo que apenas uma matéria quantificou os 

benefícios do medicamento”. (Idem, p. 3) Das matérias que citavam o medicamento, 

cerca de metade incluiu casos de pacientes que usaram o medicamento, sendo que na 

maior parte dos casos foi observada uma melhora substancial dos sintomas. Os 
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pesquisadores diagnosticaram, ainda, que um terço dos artigos empregou uma 

“linguagem do milagre” para descrever a resposta dos pacientes à medicação, com 

frases do tipo “foi um medicamento milagroso para mim”. (Idem, p. 3) 

Efetivamente, para Wolohin e Schwartz , “o verdadeiro benefício do medicamento é 

modesto”, já que no próprio rótulo do produto “está estampado que num ensaio clínico 

de 12 semanas nos Estados Unidos, os escores para sintomas de pernas inquietas 

(mensurados numa escala de 40 pontos) melhoraram 13,5 pontos em pacientes que 

utilizaram o ropinirol, se comparados aos 9,8 pontos daqueles que utilizaram placebo”. 

Em termos clínicos, explicam os pesquisadores, “73% dos que utilizaram o ropinirol 

responderam ao medicamento, comparados aos 57% que utilizaram placebo”.  (Idem, p. 

3) 

No mesmo rótulo se observa que o ropinirol apresenta vários efeitos adversos, como 

náusea (40% no grupo ropinirol, contra 8% no grupo placebo) e tontura (11% e 5%, 

respectivamente). Já sintomas de sonolência e fadiga (na verdade, o objetivo real do 

medicamento) também foram altas no ropinirol versus o grupo placebo (12% versus 

6%; 8% versus 4%, respectivamente). Mas apesar disso, apenas cinco dos quinze artigos 

mencionando o ropinirol observaram isso e apenas um quantificou a possibilidade de 

qualquer efeito adverso. “Náusea foi o efeito colateral mais comum, relatado por 38% 

dos pacientes”. Finalmente, apenas uma matéria observou que os ensaios com ropinirol 

tiveram duração “relativamente curta” (o mais longo tinha 36 semanas), apesar do fato 

de que muitas pessoas fariam uso do medicamento durante anos ou mesmo por toda a 

vida. (Idem, p. 3-4) 

Para Wolohin e Schwartz, é essencial que “os jornalistas sejam bastante cautelosos 

quando confrontados com uma nova e difundida doença ou sintoma que esteja afetando 
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um grande número de pessoas”. Eles alertam particularmente para o fato de que “as 

estimativas de prevalência são facilmente exageradas quando se alarga a definição da 

doença”, recomendando que os profissionais de imprensa precisam “indagar exatamente 

como a doença está sendo definida, se os critérios de diagnóstico estão sendo 

empregados corretamente e se a amostra do estudo representa de fato a população em 

geral, citando o exemplo de que uma pesquisa com pacientes numa clínica de insônia 

não pode ser considerada como representativa do público em geral”. (Idem, p. 4) 

Eles concluem o seu artigo afirmando que “a mídia parece ter sido cooptada pelo 

processo de produção de doença”, chegando a se utilizar de narrativas repletas de 

drama, que misturam “crise na saúde pública, narrativas pessoais forçadas, médicos 

descuidados ou ignorantes e curas milagrosas”. Para eles, o problema principal “reside 

em apresentar apenas um lado da história” e no fato do trabalho jornalístico ter como 

dever estar voltado “para informar os leitores e não fazê-los ficar doentes”. E finalizam: 

“ao invés de apresentar narrativas extremas, que não representam as curas milagrosas, 

os jornalistas deveriam ajudar os leitores a compreender o quanto o tratamento 

funciona, qual é a chance deles se sentirem melhor se tomarem o medicamento, ao invés 

de não tomá-lo, que problemas o medicamento pode causar e se não estarão trocando 

pernas menos agitadas por náusea, tontura e sonolência”. (Idem, p. 4) 

5.6 – A produção da Terapia de Reposição Hormonal na 
Menopausa 

Um outro exemplo da produção de doenças, com a conseqüente indicação de 

medicamentos para estes determinados problemas sem que haja uma razoável 

comprovação científica de sua eficácia, se verifica na indicação da Terapia de 

Reposição Hormonal (TRH), apontada como uma forma de prevenir determinados 

sintomas que surgem nas mulheres a partir da menopausa. Para Barbara Mintzes 
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(membro do Departamento de Anestesiologia, Farmacologia e Terapêutica da 

Universidade de Columbia, em Vancouver, no Canadá), o impacto negativo, na saúde 

pública, do uso de TRH por milhões de mulheres ao redor do mundo deve ser 

considerado. No artigo “Produção de Doenças na promoção de medicamentos: será que 

os governos exercem papel regulador?”, na Plos Medicine, ela diz que as “agências 

reguladoras alteraram os rótulos para advertir os potenciais usuários sobre os sérios 

riscos e para limitar o uso ao tratamento sintomático de curto prazo, mas não adotaram 

qualquer ação mais abrangente para rever o marketing dos medicamentos para a 

prevenção de doenças”. (MINTZES, 2006, p.2) 

Ela explica que uma das primeiras tentativas de estabelecer uma interligação entre a 

menopausa e a deficiência de estrogênio foi feita no site da Merck, promovendo o 

adesivo de estrogênio, que associava a deficiência de estrogênio pós-menopausa à 

performance reduzida, à perda de habilidades motoras finas, de memória e à redução do 

“pensamento planejado, objetivado, flexível e adaptável”. (Idem, p. 2) 

Posteriormente, já em 2006, um “manual para jornalistas” - o The Journalist’s 

Menopause Handbook - é criado pela Wyeth do Canadá, em co-produção com a 

Sociedade Canadense de Obstetras e Ginecologistas. Mintzes observa que o manual 

“não mencionou o risco aumentado de derrames, ataques cardíacos, embolias 

pulmonares ou sintomas de provável demência associada à TRH” e que “a magnitude 

do risco de câncer mamário é descrita como mero risco associado ao estilo de vida”. O 

manual listava, ainda, “calores, humor, memória, aparência (rugas), distúrbios do sono, 

controle da bexiga e alterações sexuais” como “sintomas da menopausa”, afirmando que 

“a TRH de curta duração para sintomas de moderados a severos seria recomendada 

como sendo segura e eficaz”. A pesquisadora canadense se pergunta: “além da falta de 
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vínculo estabelecido entre rugas e menopausa (mais do que a própria idade), será que a 

TRH é de fato um tratamento razoável para as rugas, considerando-se os riscos 

cardiovasculares, de câncer e de demência”? (Idem, p. 2) 

5.7  – Inibidores de Colinesterase: um medicamento a procura 
de uma doença para curar 

No interior da estratégia de marketing das empresas farmacêuticas, alguns estudos 

demonstram que um sério problema se verifica na proliferação de material publicitário, 

ou mesmo artigos em periódicos, que se utilizam de forma distorcida dos resultados dos 

Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) para sustentar o uso de determinados 

medicamentos, largamente empregados na prática clínica, cujas indicações estão muito 

além das aprovadas nos referidos ensaios. Caso os resultados desses ensaios não sejam 

avaliados de forma cuidadosa, a sua deturpação pode levar a prescrições incorretas, 

abusivas ou mesmo perigosas. O alerta é de Marina Maggini, Nicola Vanacore e 

Roberto Raschetti (pesquisadores do Centro Nacional de Epidemiologia, órgão do 

Instituto Nacional de Saúde da Itália), feito com base em pesquisa que analisou 

especificamente o uso de Inibidores da Colinesterase no tratamento de pacientes com 

demência e transtornos cognitivos, lançando um olhar crítico sobre as evidências do 

ensaio clínico desses medicamentos. 

No artigo “Inibidores da Colinesterase: medicamento em busca de uma doença?”, 

publicado na Plos Medicine (MAGGINI; VANACORE; RASCHETTI, 2006), eles 

afirmam que “o uso dos inibidores de colinesterase donezepil, galantamina e 

rivastigmina estão liberados apenas para o tratamento da doença de Alzheimer leve a 

moderada” e que “o efeito do tratamento é modesto e há evidências de ampla variação 

nos resultados relatados”. Segundo eles, “alguns pacientes melhoraram, outros 

continuaram na mesma e outros pioraram”. E concluem dizendo que “uma minoria de 
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pessoas com a doença de Alzheimer pode se beneficiar dos inibidores de colinesterase”, 

sendo necessária uma “pesquisa adicional para identificar esse subgrupo de pessoas, 

levando-se em conta, particularmente, melhorias de longo prazo e louváveis, tais como 

o adiamento da institucionalização”. (Idem, p.4) 

Eles se utilizam de um estudo de coorte sobre a eficácia dos inibidores de colinesterase 

na doença de Alzheimer - realizado na Itália com 5.462 pacientes - que mostrou que 

aqueles com maior tendência a responder ao tratamento são os pacientes que não 

apresentam doenças concomitantes e aqueles que demonstraram resposta rápida em três 

meses. E sugerem que “com base nesses resultados, os médicos deveriam reavaliar 

cuidadosamente seus pacientes após três meses de terapia, e deveriam dar a informação 

verdadeira aos pacientes e suas famílias sobre os bem modestos benefícios desses 

medicamentos”. (Idem, p.4) 

Maggini, Vanacore e Raschetti ressaltam que “desde 1996, quando o primeiro inibidor 

de colinesterase foi licenciado nos EUA, para tratamento sintomático da doença de 

Alzheimer, cada novo ensaio publicado sobre os efeitos dos inibidores de colinesterase, 

nas diferentes formas de demência, levantou novas questões sobre o perfil risco-

benefício desses medicamentos” pois “o que parecia uma intervenção biologicamente 

plausível, não levou a uma melhora real, confirmada, no bem-estar dos pacientes”. 

(Idem, p.4) 

Os três pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde da Itália afirmam que “Ensaios 

Clínicos Randomizados (ECR) são geralmente considerados uma forma robusta de 

evidência, livre de vieses, e os resultados desses ensaios são, com freqüência, 

considerados instrumentos poderosos na promoção de novos medicamentos. No entanto, 

pelo fato de os critérios de inclusão em muitos ECR serem normalmente restritivos (por 



 110 

exemplo, eles excluem pacientes com doenças graves concomitantes) e porque 

pacientes incluídos nestes ensaios tendem a receber mais assistência do que aqueles em 

situações de cuidado padrão, os clínicos deveriam estar atentos à generalização dos 

resultados de ECR em relação a seus próprios pacientes”. Segundo Maggini, Vanacore e 

Raschetti, “infelizmente, muitos tratamentos medicamentosos são largamente 

empregados na prática clínica para além das indicações aprovadas, mesmo quando 

permanecem dúvidas sobre se os resultados do ECR podem ser generalizados”. (Idem, 

p.1) 

No caso da tentativa de expansão de mercado do donepezil, da galantamina e da 

rivastigmina, estes medicamentos chegaram a ser testadas não apenas em pacientes com 

Alzheimer, mas também os que portavam demência vascular, demência com corpos de 

Lewy, demência associada ao mal de Parkinson e Transtorno Cognitivo Leve (TCL). Os 

três pesquisadores alertam para o fato de que “mesmo quando não há evidência da 

eficácia desses medicamentos, ou ela é inconclusiva, os resultados em geral são 

apresentados de modo a criar uma falsa percepção de eficácia”. Eles citam exemplos: 

“cerca de 23 diferentes escalas ou instrumentos (em média seis por ensaio) são 

empregados, nos ensaios aqui considerados, como medidas de resultados primários ou 

secundários. A maioria deles não foi validada para a doença na qual os medicamentos 

foram testados. (...) Além disso, o efeito do tratamento nos ensaios é normalmente 

expresso através da mudança média de linha de base para escores do teste, sem se 

discutir a importância clínica do tamanho do pequeno efeito observado”. (Idem, p.1) 

Maggini, Vanacore e Raschetti citam que “o inibidor de colinesterase donepezil foi 

licenciado nos EUA em dezembro de 1996, antes que os resultados completos dos 

ensaios clínicos fossem divulgados nas revistas médicas”. Segundo eles, no lançamento 
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do medicamento afirmou-se que ele havia produzido “melhoras muito significativas nas 

avaliações globais cognitivas e clínicas” em ensaios randomizados que duraram 30 

semanas e que seu uso havia aumentado a proporção de “tratamentos bem-sucedidos” 

em 245% nos pacientes com doença de Alzheimer de leve a moderada. A partir daí, o 

donepezil, a galantamina e a rivastigmina foram aprovados em muitos países para o 

tratamento da doença de Alzheimer, mesmo quando estava claro que sua eficácia, no 

curto prazo, era modesta, sintomática e evidente apenas num subgrupo de pacientes. 

(Idem, p.1) 

Segundo os três pesquisadores, “numa meta-análise de ensaios randomizados duplo-

cegos, controlados para placebo, de inibidores da colinesterase, Lanctôt e colaboradores 

encontraram que a média agrupada da proporção de respondentes em tratamento com o 

medicamento superou aqueles em tratamento com placebo em apenas 10%. Eles citam, 

ainda, que “uma revisão sistemática mais recente de ECR, realizada por Hanna 

Kaduszkiewicz e colaboradores, analisou a evidência científica do uso clínico de 

inibidores de colinesterase na doença de Alzheimer, juntamente com a qualidade 

metodológica dos ensaios. “Os autores concluíram que os benefícios são mínimos, a 

qualidade metodológica dos ensaios disponíveis é ruim e a base científica das 

recomendações desses medicamentos para a doença de Alzheimer é questionável”. 

(Idem, p.2) 

Uma conclusão semelhante, segundo eles, foi relatada no esboço preliminar das 

recomendações sobre o uso de inibidores de colinesterase que está sendo desenvolvido 

pelo National Institutes of Health e pela NICE (Clinical Excellence), uma organização 

independente responsável por prover orientação sobre o tratamento e prevenção de 

doenças no Reino Unido. A NICE afirma que “a evidência do ECR dos resultados sobre 
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a importância, para os pacientes e cuidadores, tais como qualidade de vida e tempo de 

institucionalização, foi limitada e bastante inconclusiva”. Além disso, o comitê da NICE 

relatou que a qualidade dos ensaios revisados foi confusa, que o “grupo de avaliação 

suspeita dos vieses de seleção, de medição e de atrição”. Segundo as recomendações 

preliminares do comitê de avaliação, “o uso de donepezil, rivastigmina e galantamina 

não é recomendado para a doença de Alzheimer leve ou moderada”, e que é necessário 

pesquisar mais, para se identificar os subgrupos de pessoas nos quais os inibidores de 

colinesterase possam surtir efeito. (Idem, p.2) 

Maggini, Vanacore e Raschetti dizem, ainda, que “dois ensaios foram realizados para 

avaliar e eficácia e tolerabilidade do donepezil em pacientes diagnosticados com 

demência vascular” e “esses ensaios apresentaram efeitos modestos e inconsistentes”. A 

população do estudo, conforme relatado pelos autores, não foi típica do conjunto dos 

pacientes com demência vascular (na verdade, apenas os pacientes que estavam estáveis 

com relação a condições de comorbidade, hipertensão, diabetes e doença cardíaca foram 

incluídos nesses ensaios clínicos). Para os pesquisadores italianos, “mesmo nessa 

população altamente selecionada, observou-se excesso de derrames (fatais e não fatais) 

nos pacientes tratados” e “as implicações potenciais para a prática clínica ainda devem 

ser esclarecidas”. (Idem, p.2) 

Mas apesar dos resultados não sustentarem a indicação clínica, afirmam os três 

pesquisadores, “o medicamento foi apresentado em relatórios de ensaios como um meio 

de tratamento para demência vascular seguro e eficaz”. E mesmo com a análise 

agrupada dos dois ensaios tendo levado os autores a escreveram que “os resultados são 

um tanto confusos” e “é necessário que haja dados adicionais sobre o impacto do 

donepezil”, (GELDMACHER, 2003; BLACK, 2003; apud MAGGINI; VANACORE; 
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RASCHETTI, 2006, p.3) o medicamento passou a ser apresentado como uma boa 

alternativa para o tratamento da demência vascular seguro e eficaz. 

Os três pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde da Itália identificaram numa 

revisão sistemática da biblioteca Cochrane, apenas um ECR (envolvendo 120 pacientes) 

sobre a eficácia da rivastigmina em pacientes com provável demência com corpos de 

Lewy. Segundo eles, os revisores da Cochrane concluíram que o ensaio “não apresentou 

diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos ao longo de 20 semanas” e 

que “um possível efeito benéfico nas características neuropsiquiátricas foi encontrado 

apenas na análise dos casos observados, e pode ter ocorrido devido ao viés”. Assim 

sendo, a evidência de qualquer benefício é fraca. (MAGGINI, VANACORE, 

RASCHETTI, p. 3) 

Outros dois ensaios clínicos citados pelos pesquisadores italianos investigaram o efeito 

dos inibidores de colinesterase em pacientes com demência associada ao mal de 

Parkinson. O primeiro estudo não foi sequer considerado por eles, devido a seu pequeno 

tamanho (apenas 22 pacientes foram randomizados para receber donepezil ou placebo). 

O segundo estudo, realizado por Emre et al., pesquisou o efeito da rivastigmina em 541 

pacientes altamente selecionados, recrutados em alguns centros (não especificados) em 

12 países (EMRE, AARSLAND, ALBANESE, BYRNE, DEUSCHL, 2004 apud 

MAGGINI, VANACORE, RASCHETTI, p. 3). 

Os pacientes do segundo estudo tinham diagnóstico de demência com diagnóstico 

realizado entre 6,6 e 5,2 anos (grupo tratado) e 7,3 e 5,2 anos (grupo placebo) associado 

ao mal de Parkinson. Para Maggini, Vanacore e Raschetti, “as implicações clínicas 

exatas desse ECR ainda não estão claras”. As medidas de resultados empregadas no 

ensaio foram o ADAS-cog e o Estudo Cooperativo da Doença de Alzheimer - 
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Impressão Clínica Global da Mudança da Escala. Segundo os pesquisadores italianos, 

“os investigadores (liderados por Emre) consideraram uma melhora média de 2,25 

pontos no ADAS-cog como clinicamente significativa, embora essa escala nunca tenha 

sido utilizada para monitorar a taxa de progressão da demência no mal de Parkinson”. 

Registram, ainda, que “dentre os eventos adversos, os sintomas do Parkinson são 

relatados mais freqüentemente no grupo rivastigmina do que no grupo placebo”, sendo 

que “os autores concluíram que a rivastigmina estava associada às melhoras moderadas 

porém significativas de todos os sintomas da demência associada ao mal de Parkinson, 

mas também às altas taxas de eventos adversos, e que esses achados podem ter 

implicações para a prática clínica”. Logo, “as implicações clínicas exatas desse ECR 

não estão claras, ainda”. (MAGGINI, VANACORE, RASCHETTI, p. 3) 

Uma outra “doença” tratada com inibidores de colinesterase é o Transtorno Cognitivo 

Leve (TCL). Segundo Maggini, Vanacore e Raschetti , “o fato de o TCL poder ser 

considerado uma manifestação clínica ainda é alvo de debate”. Eles citam Gauthier e 

Touchon, que argumentam que “existe evidência epidemiológica de que muitas pessoas 

rotuladas como tendo TCL não pioram ao longo do tempo, podendo reverter seu quadro 

para habilidades cognitivas normais”. Mas apesar deste debate, já está estabelecido um 

“tratamento” com medicamento específico, que é o inibidor de colinesterase donepezil. 

Segundo os pesquisadores italianos, dois ECR foram realizados para investigar se o 

donepezil realmente atrasa o início da demência em pessoas com TCL. “Esses estudos 

falharam ao demonstrar qualquer eficácia, enquanto apresentaram um pior perfil de 

segurança entre os pacientes que receberam medicamento, se comparados ao grupo 

placebo”, afirmam eles. (Idem, p.3) 
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No primeiro ensaio publicado, segundo Maggini, Vanacore e Raschetti, não foram 

determinados efeitos significativos do tratamento nas medidas de eficácia primárias, 

enquanto que mais pacientes tratados com donepezil tiveram eventos adversos, se 

comparados aos pacientes tratados com placebo (88% versus 73%). Eles explicam que 

“apesar desse resultado negativo, novo ensaio foi realizado por Petersen et al., 

comparando o donepezil, vitamina E e placebo. Esse estudo não apresentou diferença 

significativa entre os três grupos na taxa de progressão do TCL à doença de Alzheimer 

num período de três anos. 

Além dos resultados pouco animadores e que não sustentam o uso do medicamento para 

o tratamento do TCL, os pesquisadores italianos criticam, ainda, que o estudo peca 

porque importantes dados relativos a danos foram inadequadamente relatados: “o fluxo 

de participantes através das fases do estudo não foi descrito; as razões e o tempo de 

descontinuidade em cada tratamento não foram relatados; apenas os eventos adversos 

observados em 5% dos pacientes foram descritos; e as causas das 23 mortes observadas 

(17 na fase duplo-cega e seis na fase subseqüente, aberta) não foram especificadas”. 

(Idem, p.3) Frisam, ainda, que a distribuição das seis mortes na fase aberta só veio a ser 

relatada posteriormente, constatando-se que “houve três mortes no grupo denepezil, 

uma no grupo vitamina E e duas no braço placebo; assim, o número total de mortes por 

cada braço no ensaio foi de dez no grupo donezepil (três por problema cardíaco), seis no 

grupo vitamina E e sete no grupo placebo”. (Idem, p.3) E embora Petersen et al. tenham 

concordado que os “resultados não sustentam uma recomendação clara para o uso de 

donezepil em pessoas com TCL”, eles sugerem que seus achados “poderiam provocar 

uma discussão entre o clínico e o paciente sobre tal possibilidade”. (Idem, p.3) 
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Finalmente, os pesquisadores italianos argumentam que apenas dois ensaios, cada um 

dos quais com duração de dois anos e ainda não publicados até abril de 2006, avaliaram 

o efeito da galantamina num total de 2.048 pacientes com TCL randomizados para 

receber galantamina ou placebo. Segundo eles, “ambos os estudos não mostraram que o 

medicamento poderia melhorar a cognição ou retardar a conversão para demência”, 

sendo que foi observada “mortalidade aumentada (na maioria devida ao infarto do 

miocárdio e derrame) entre os pacientes tratados com galantamina, comparados com 

pacientes que receberam placebo”. Foi com base nesses resultados, que a FDA dos EUA 

lançou um aviso de segurança a respeito da galantamina. (Idem, p.4) 

Maggini, Vanacore e Raschetti terminam seu artigo informando que “recente revisão 

sobre ensaios clínicos em TCL concluíram que nenhum dos estudos revistos alcançou 

seus objetivos primários”, que eram “apontar o benefício dos inibidores de colinesterase 

para se retardar a conversão para demência ou diminuir o ritmo da progressão dos 

sintomas”. (Idem, p.4) 

5.8  – A produção de doença junto aos estudantes de Medicina 
e Farmácia 

Se as práticas voltadas para o marketing farmacêutico expõem as populações a risco nos 

países onde as sociedades são mais organizadas, têm um maior nível de educação, mais 

acesso a informações e contam com Estados nacionais com maior poder regulador – 

inclusive submetendo a venda de medicamentos à indispensável apresentação da receita 

médica -, nos países onde a comercialização de medicamentos praticamente não sofre 

restrições a indústria farmacêutica procura tirar ainda mais vantagens dessa situação. 

No artigo “Consciência e atitudes em relação à produção de doença entre estudantes de 

Medicina e de Farmácia” (KUMAR, C.; DEOKER, A.; KUMAR, A.; KUMAR, A.; 
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HEDGE B.M. 2006), os quatro primeiros - pesquisadores da Faculdade de Medicina de 

Kasturba, em Karnataka, na Índia - e o último da Academia Municipal de Educação 

Superior de Manipal, também em Karnataka, na Índia -, alertam que, naquele País, as 

práticas de marketing farmacêutico “colocam um problema ainda maior, porque as 

restrições na dispensação são muito limitadas”, com medicamentos “sendo, em geral, 

dispensados sem a prescrição de um médico autorizado”. (Idem, p.1) 

Em pesquisa realizada por eles, foram visitadas 40 farmácias em busca de 

aconselhamento médico para um problema de saúde simulado. Eles descobriram que 

todos os 40 farmacêuticos dispensavam medicamentos, incluindo antibióticos caros. 

Segundo os cinco pesquisadores, “as campanhas de promoção farmacêutica na Índia, ao 

contrário daquelas realizadas em países desenvolvidos (onde os farmacêuticos têm 

pouca influência sobre a venda de remédios), não apenas têm o objetivo de mudar os 

hábitos prescritivos dos médicos, mas também os dos balconistas de farmácia e 

curandeiros”. (Idem, p.1) 

“As companhias farmacêuticas na Índia oferecem diversos esquemas e incentivos 

(incluindo aparelhos de televisão, motocicletas e a oportunidade de maiores margens de 

lucros) para iludir os farmacêuticos a comprar mais medicamentos do que eles 

normalmente precisariam. Como conseqüência, os farmacêuticos fazem todo esforço 

para vender esses medicamentos aos pacientes que os procuram em busca de conselho 

médico. Eles também podem se associar a curandeiros e médicos em seu esforço para 

movimentar seu estoque de remédios”, (Idem, p.1) alertam os quatro pesquisadores. 

No artigo, publicado na “Plos Medicine” especial sobre produção de doença, os quatro 

pesquisadores da Índia defendem uma maior regulação do processo de introdução das 

práticas de marketing, particularmente entre os estudantes de Medicina e de Farmácia. 
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“A maior parte dos alunos de Medicina e Farmácia na Índia não percebe a questão da 

produção de doença e a maioria também não sabe que estudos recentes apontam que 

intervenções médicas e reações adversas a medicamentos são as maiores causas de 

morte e incapacidades nos EUA”, afirmam eles, com base em pesquisa que realizaram 

através de um questionário com 20 itens sobre a influência da indústria farmacêutica na 

prática clínica, distribuídos por uma amostra aleatória de 250 alunos do último ano de 

Medicina e 250 do último ano de Farmácia. A taxa geral de resposta foi de 406 dentre 

os 500 estudantes (81,2%), compreendendo 199 alunos de Medicina e 207 de Farmácia. 

Dos alunos de Medicina, 30 dos 199 (15%) foram capazes de explicar o que entendiam 

ser “produção de doença”, usando exemplos relevantes. Dos alunos de Farmácia, 114 

dos 207 (55%) foram capazes de fazê-lo, o que sugere que o conhecimento do problema 

é bem maior entre estes estudantes. 

Todos os alunos afirmaram ver sempre medicamentos serem dispensados sem receita 

médica e disseram já ter visto pacientes visitando farmácias em busca de ajuda médica, 

identificando ambas as práticas como antiéticas. Contudo, nem os alunos de Medicina 

nem os de Farmácia têm conhecimento dos incentivos oferecidos pelas companhias 

farmacêuticas para comprar seus medicamentos, o que leva à dispensação antiética. 

“Acreditamos que nosso estudo, apesar de suas limitações, lançou alguma luz sobre a 

situação. Alunos de Farmácia, que de algum modo estão expostos à indústria 

farmacêutica durante o período de estudos, têm alguma idéia da magnitude do 

problema, enquanto que a maioria dos alunos de Medicina não faz a mínima idéia de 

que mesmo os seus livros são escritos com ajuda financeira proveniente da indústria de 

medicamentos”, concluem os cinco pesquisadores. 
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5.9 – É possível regular a “produção de doença”? 

O discurso utilizado pelos que produzem doenças inevitavelmente sugere que 

determinado medicamento ou equipamento irá promover a saúde. É neste ponto que 

reside uma das maiores dificuldades para se regular a propaganda específica destes 

produtos e as políticas de marketing, já que os promotores deste discurso têm a seu 

favor o argumento segundo o qual suas ações estão voltadas para o bem estar das 

sociedades, quando na verdade o efeito é oposto. 

Em seu artigo “Combatendo a produção de doença: desalentador mas essencial” 

(HEATH, 2006), a Doutora em Clínica Geral Iona Heath (do Caversham Practice de 

Londres, Inglaterra, e uma das representantes do Fórum Inter-Universitário sobre 

Pobreza e Saúde), diz que a dificuldade de se estabelecer normas de controle do 

marketing reside não apenas nos “interesses econômicos, políticos e profissionais” que 

permeiam o setor, mas no fato de que, implicitamente, “a ênfase no tratamento da 

doença minimiza a responsabilidade política para as causas fundamentais de doenças 

situadas na estrutura da sociedade”, sendo que “carreiras profissionais importantes e 

lucrativas foram construídas na busca incessante por novas doenças e fatores de risco 

associados a elas”, obtendo sucesso graças ao fato de a produção de doenças “explorar 

os mais profundos medos atávicos de sofrimento e de morte” (HEATH, 2006, p.1). 

A pesquisadora vê uma saída para o modelo de produção de doenças imposto pelo 

marketing farmacêutico, a partir de desafios que devem ser assumidos, em primeiro 

lugar, pela profissão médica e demais profissionais de saúde. “O primeiro passo é a 

profissão médica se desvencilhar de fato da indústria farmacêutica”, que “gasta milhões 

de dólares com a educação dos médicos porque é de seu interesse econômico fazer isso. 

Se as atividades de prescrição e os lucros industriais não fossem afetados por esse 
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apoio, este não seria oferecido. Os médicos devem oferecer apenas ajuda adequada 

independente e autêntica aos pacientes”. (Idem, p.1) 

Ela cita pesquisa realizada na Inglaterra que mediu a porcentagem de médicos que 

utilizam informações provenientes de representantes da indústria farmacêutica na sua 

prática clínica, que aponta que 5% deles usam estas informações diariamente, 31% as 

usam semanalmente, 49% mensalmente e 14% anualmente. Apenas 1% dos médicos 

utiliza informações independentes para embasar sua prática clínica. 

Iona Heath afirma que há a necessidade de uma prática clínica que reconheça de forma 

explícita “os limites do conhecimento médico”, e que não “extrapole para além dos 

achados das pesquisas” o real significado do uso de produtos farmacêuticos, fazendo um 

“uso muito mais responsável das estatísticas, de modo que o real alcance dos benefícios 

e danos dos tratamentos propostos possam ser compreendidos adequadamente”. (Idem, 

p.1) 

Ela cita como exemplos a tentativa de redução constante de limites para o tratamento de 

hipertensão e lipidemias - “as diretrizes mais recentes da Sociedade Européia de 

Cardiologia podem ser empregadas para identificar 76% da população adulta total de 

um condado da Noruega como apresentando elevados riscos” – e os padrões masculinos 

de calvície e de timidez – que, segundo ela, “não são doenças, mas aspectos normais da 

variedade de experiências humanas”. A exemplo de outros autores já citados, Heath 

também alerta para o fato de que “a justificativa para tais tratamentos em geral se baseia 

em estudos de curta duração, que são então extrapolados para períodos de tempo muito 

mais longos”. (Idem, p.2) 
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Um segundo foco de superação desta realidade (Além dos médicos e profissionais de 

saúde), segundo ela, está numa nova postura dos políticos e autoridades. “Os políticos 

estão incumbidos de olhar pela organização da sociedade de modo que todos sejam 

beneficiados”, diz Iona Heath, para quem “há, agora, a necessidade urgente de que os 

políticos reconheçam a ameaça que paira sobre esses sistemas (de saúde) e sobre a 

solidariedade social que eles englobam, colocada pelo aumento exponencial dos gastos 

farmacêuticos”. Para ela, “há decisões difíceis a serem tomadas, mas os políticos devem 

equilibrar o desejo de apoiar uma indústria farmacêutica inovadora – e os inegáveis 

benefícios econômicos, de emprego e terapêuticos que as companhias farmacêuticas 

podem trazer – contra a crescente capacidade de esta indústria levar os sistemas de 

saúde universais à falência”. (Idem, p.3) 

Ainda no terreno dos que defendem a necessidade de uma maior regulação das ações do 

marketing farmacêutico na produção de doenças, Bárbara Mintzes (autora já citada 

neste estudo, membro do Departamento de Anestesiologia, Farmacologia e Terapêutica 

da Universidade de Columbia, em Vancouver, no Canadá) - no artigo “Produção de 

Doenças na promoção de medicamentos: será que os governos exercem papel 

regulador?”, examina um dos aspectos destas ações: “as atividades financiadas por 

companhias farmacêuticas para promover vendas, ao expandir o grupo de pacientes 

potencialmente tratados por seus produtos, quando nenhum benefício em termos de 

morbidade reduzida parece viável”. Ela alerta para o fato de que “na teoria, essas 

atividades são reguladas por leis nacionais que controlam a promoção de medicamentos 

e que proíbem a propaganda enganosa. Entretanto, a execução destas normas é feita aos 

poucos e não é eficiente”. (MINTZES, 2006, p.1) 
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Ela cita pesquisa canadense para sustentar que: “em 2004, menos de um sexto dos 

países possuía um sistema bem desenvolvido de regulamentação, e um terço tinha pouca 

ou nenhuma capacidade reguladora. Embora 89 países (46%) tenham afirmado possuir 

regulação ativa da promoção de medicamentos, os recursos destinados a esse trabalho 

são limitados”. (Idem, p.1) 

Segundo ela, cada país tem reagido de diferentes formas na busca de elevar o controle 

da Propaganda Direta ao Consumidor (PDC). Na maioria dos casos, os avanços 

registrados são pequenos frente à magnitude da propaganda realizada, sendo que em sua 

grande maioria as ações de regulação são implementadas após as infrações terem sido 

cometidas, quando o risco sanitário já se estabeleceu: “a intensa propaganda direta ao 

consumidor (PDC) de prescrição de remédios é permitida apenas nos EUA e na Nova 

Zelândia. No entanto, em muitos outros países, a propaganda orientada para as doenças 

(nas quais não se menciona qualquer nome de medicamento, mas os pacientes são 

constantemente alertados para “consultar seu médico”) é cada vez mais comum”, 

analisa. (Idem, p.1) 

Em seu artigo sobre o papel regulador dos estados nacionais no campo do marketing 

farmacêutico, Mintzes analisa diferentes reações dos poderes públicos frente às 

irregularidades cometidas pela indústria, agências de publicidade e meios de 

comunicação. Entre os exemplos citados por ela, está o da Inspetoria Holandesa de 

Saúde, que conseguiu alterar os planos de marketing de 28 produtos de dez laboratórios, 

que foram convocados pelo Estado entre 1999 e 2002. Entre estes laboratórios, ficou 

constatado que 3,5% de seus orçamentos estavam destinados à Propaganda Direta ao 

Consumidor (PDC). “Um analista de mercado relatou que os fabricantes de 
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medicamentos gastaram 85 milhões de dólares em PDC sem marca na Europa em 2004” 

e “o gasto deve alcançar 345,5 milhões de dólares em 2008”, (Idem, p.1) diz o artigo. 

Por outro lado, “em 2005, um acordo de livre-comércio entre Austrália e EUA permitiu 

que a propaganda de produtos sem marca nos meios de comunicação australianos fosse 

ligada às informações contidas nos websites”, enquanto o “Canadá apresentou políticas 

mais lenientes para a propaganda sem marcas registradas em 1996, mudança que 

ocorreu sem alteração na legislação”. (Idem, p.1) 

O próprio FDA norte-americano publicou, em 2004, normas informando que “anúncios 

sem marca de produtos que sejam semelhantes ou de outra forma ligados a anúncios de 

marca registrada estarão sujeitos à regulamentação”. Entretanto, diz a pesquisadora, “o 

FDA não tem autoridade sobre o conteúdo da propaganda orientada para a doença, 

embora ele recomende mensagens de saúde pública responsáveis”. (Idem, p.1) 

Na Inglaterra, a Agência Reguladora de Produtos Médicos do Reino Unido distribuiu 

normas segundo as quais o principal propósito da propaganda de informação sobre 

doenças deve ser “a educação em saúde sobre determinada doença e o modo de lidar 

com ela, e não a promoção do produto”. No entanto, a mesma Agência Reguladora 

permitiu o anúncio da Novartis sobre infecção fúngica das unhas (onicomicose), que 

ressaltava a alta prevalência do problema, o potencial de infecção e levava as pessoas a 

recorrer à prescrição de medicamento, incluindo terbinafina (Lamisil)”. (Idem, p.2) Já 

na Holanda, campanha semelhante para a onicomicose levou o governo a processar a 

Novartis por causa de propaganda ilegal. Mintzes diz que “o governo perdeu a causa 

porque nem o produto, nem o fabricante, eram explicitamente citados” na peça 

publicitária . (Idem, p.2)  
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Outro exemplo utilizado por ela para analisar a baixa capacidade reguladora dos países 

em relação à propaganda de medicamentos, diz respeito ao caso da Pfizer, fabricante do 

Lipitor (atorvastatina). Em 2003, o laboratório realizou campanha na França e no 

Canadá com anúncios impressos que utilizavam imagens de um dedo do pé de uma 

pessoa morta com uma etiqueta afixada (a campanha canadense foi feita em associação 

com a Canadian Lipid Nurse Network e a Canadian Diabetes Association ). Já na TV, 

um homem com aparência sadia morria de repente de ataque cardíaco, deixando sua 

família arrasada com a perda. “A mensagem desses dois anúncios era de que o teste de 

colesterol e o tratamento poderiam prevenir a morte prematura por ataques cardíacos em 

pessoas sadias”, explica Mintzes. Entretanto, esclarece ela, “isso está em desacordo com 

a evidência científica existente: uma meta-análise dos medicamentos que reduzem o 

colesterol, realizada em 2003, na prevenção primária, não encontrou diferença nas taxas 

de mortalidade entre medicamentos e placebo”. (Idem, p.2) 

Ainda em relação ao tema, Mintzes cita Jonathan Quick e colaboradores, da 

Organização Mundial da Saúde, que publicaram carta no Lancet na qual mostram sua 

preocupação com o fato de que os anúncios forneciam informações erradas ao público 

sobre os riscos cardiovasculares e que isso poderia levar a danos, devido ao uso 

injustificado de medicamentos. “Eles argumentaram no artigo”, comenta Mintzes, “que 

os governos deveriam desempenhar um papel mais firme na regulamentação de 

campanhas de esclarecimento sobre doenças, proibindo a divulgação de informações 

equivocadas ao público”. (Idem, p.2) No Canadá, conta ela, “reclamações dirigidas ao 

Governo que incluíam a carta publicada pelo Lancet não resultaram em qualquer 

medida reguladora adicional”. 
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Ainda na linha do controle do colesterol, ela conta que um anúncio exibido no Canadá 

mostrava um homem caminhando por uma rua da cidade, sem saber que logo vai ser 

atacado por um rinoceronte. No pé do anúncio, está escrito: “Vivendo com colesterol 

alto, você nunca sabe o que o espera na outra esquina”. Para ela, “o texto enfatiza o 

risco de morte por ataque cardíaco, sendo que o único fator de risco discutido é o 

colesterol”. (Idem, p.2) 

Outra crítica feita por ela se situa no terreno do conflito de interesses existente entre os 

membros das comissões que elaboram as normas reguladoras em cada País, que 

deveriam estar imunes às pressões e interesses comerciais. E cita como exemplo o fato 

de que: “oito entre nove autores das diretrizes norte-americanas para tratamento do 

colesterol, lançadas em 2004, tinham ligação com fabricantes de remédios. Um único 

membro não tinha tal ligação”. (Idem, p.2). Essas diretrizes, ainda segundo ela, 

“expandiram o tratamento de colesterol alto a grupos de pacientes para os quais os 

benefícios quanto à morbidade e mortalidade ainda não haviam sido estabelecidos”. 

5.10  – Brasil: a integralidade e a universalidade do SUS como 
ferramentas do marketing farmacêutico 

No Brasil, alguns autores já analisaram o papel do marketing farmacêutico na elevação 

do uso de medicamentos tanto pela população (NASCIMENTO, 2005), como pelo 

próprio sistema de saúde. Para Gilson Carvalho (CARVALHO, 2005), a indústria e o 

comércio fizeram três grandes alianças para lograr êxito no seu esforço de alterar a 

lógica do SUS: “aliaram-se a profissionais de saúde, a cidadãos usuários e, mais 

recentemente, ao Judiciário e ao Ministério Público. Esta última aliança veio unilateral, 

inconfessa e indireta. Tudo muito bem mediado pelo marketing. Existe uma nova lógica 

de incorporação desregulada de equipamentos, medicamentos, procedimentos e 

especialidades de saúde mediada pelos que dela levam lucro... e quanto!”. (Idem, p. 2-3) 
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Segundo o autor, “a aliança com profissionais se dá desde o aparelho formador, até a 

fidelização do receituário profissional, estimulada e conferida pelas visitas de 

propagandistas e seus pequenos mimos. Existem profissionais de saúde treinando e 

sendo treinados, especializando-se e sendo especializados, nesta nova lógica, muitas das 

vezes com recursos públicos e pacientes do sistema público”. (Idem, p.3) 

Ele analisa o impacto destas políticas como conseqüência “da existência de formadores 

de opinião, no campo da saúde, financiados pela indústria e comércio para induzirem 

necessidades e consumos, públicos e privados”. E cita a “possibilidade de 

financiamento espúrio: para revistas científicas e nem tanto; para visitas de estudo às 

matrizes no exterior, por vezes incluindo cônjuges e filhos no tour de lazer; para 

presença em congressos, reuniões de trabalho e jantares científicos”. Segundo ele, “fala-

se, até mesmo, de associações de doentes sendo financiadas pelos fabricantes de 

medicamentos e equipamentos. Tanto na sua constituição e funcionamento, como na 

garantia dos serviços de apoio jurídico para assegurar medicamentos e equipamentos 

denominados de alto-custo”. (Idem, p.3) 

Carvalho sustenta sua análise em fatos como o ocorrido na imprensa norte- americana, 

mostrando o que ele considera o “submundo do marketing em saúde”, através de um 

artigo de Gardiner Harris, no New York Times de 27 de junho de 2004: 

“O cheque de U$10.000,00 chegou pelo correio sem ser solicitado. O médico que o 

recebeu da companhia farmacêutica Schering-Plough disse que o cheque foi feito para 

ele em troca de um acordo, em anexo, de “consultoria” que requeria nada além se seu 

comprometimento a prescrever medicamentos da companhia. (...) Estes e outros 

cheques, alguns com valores de mais de U$100.000,00 estão sob investigação federal 

em Boston como parte de uma iniciativa governamental de investigar as táticas de 
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marketing das indústrias farmacêuticas. Outras grandes indústrias como Johnson & 

Johnson, Wyeth e Bristol-Myers Squibb também receberam intimação judicial. (...) No 

coração de várias investigações no marketing da indústria farmacêutica, está a questão 

se estas companhias estão persuadindo os médicos – freqüentemente através de 

pagamento – para prescreverem medicamentos que os pacientes não necessitam, não 

deveriam utilizar ou para as quais existem alternativas mais baratas. Suas equipes de 

venda (...) oferecem aos médicos atenção, comida e – até a indústria farmacêutica 

recentemente concordar em terminar com esta prática – presentes caros, somente para 

conseguir 2 a 3 minutos de atenção para lançar suas mercadorias. Mês passado a 

Pfizer aceitou pagar U$430 milhões e admitiu a culpa criminal envolvendo o marketing 

para o analgésico Nuerontin, da unidade Warner-Lambert da companhia. AstraZeneca 

pagou U$355 milhões ano passado e a TAP Pharmaceuticals pagou U$875 milhões em 

2001; cada uma admitiu a culpa criminal por fraude por induzir médicos a cobrar do 

governo por alguns medicamentos que a companhia deu a eles de graça. 

O Dr. Chris Pappas, diretor de pesquisa clínica do Instituto de Fígado do Texas St. 

Luke, em Houston, disse que a Schering-Plough “inundou o mercado com pseudos 

ensaios clínicos”. O Dr. Pappas e outros oito especialistas em fígado que foram 

entrevistados disseram que o sistema funciona desta maneira: a Schering-Plough paga 

aos médicos de U$1.000 a U$1.500 por paciente para prescreverem Intron A, o 

medicamento da empresa para o tratamento da hepatite C. Como os pacientes 

geralmente recebem o tratamento com Intron A por quase um ano e a terapia custa 

milhares de dólares, o pagamento da Schering-Plough aos médicos deixa ainda espaço 

de sobra para que a companhia tenha lucro, dizem os médicos. 
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O Dr. Pappas, que no passado foi consultor da Schering-Plough e trabalhou para a 

Roche, disse que histórias sobre as enormes quantias que a Schering- Plough paga aos 

consultores são comuns entre os especialistas em fígado. “Estes eram acordos de 

consultoria de alto valor, com líderes selecionados, que pareciam pagamento de 

dinheiro sem uma contrapartida clara sobre o que deveria ser realizado”, disse o Dr. 

Pappas. 

O inquérito em Boston sobre pagamentos suspeitos e marketing impróprio realizado 

pela Schering-Plough pode levar mais alguns meses para ser resolvido, disseram 

algumas pessoas envolvidas com a investigação. A Schering-Plough poderá também ser 

acusada por obstrução da Justiça e destruição de documentação como parte do 

inquérito, baseado nos documentos entregues pela companhia”. (http://www.nytimes. 

Com/2004/06/27/business/27DRUG.final.html?ex=1089361620&ei=1&em=d701aa26b

ad4b896 apud CARVALHO, 2005, P. 3-4) 

Para Gilson Carvalho, “o aliado cidadão, aparente beneficiário e muitas vezes vítima, 

foi objeto de inúmeras estratégias de convencimento ao consumo. Para isto usou-se do 

poder das instituições de saúde, dos profissionais e da mídia. Instituições e 

profissionais, sempre foram indutores fortes do uso de terapias e exames de elucidação 

diagnóstica e procedimentos. Uns com pleno conhecimento de causa e convencimento 

científico. Outros com convencimento pretensamente científico, muitas vezes até 

buscado em publicações científicas e congressos onde formadores de opinião nem 

sempre declararam, explicitamente, suas fontes de financiamento”. O grande agravante, 

segundo ele, é que “hoje o próprio cidadão usuário pressiona pelo uso, desconhecendo 

seu papel de objeto do capital”. (CARVALHO, 2005, p.5) 
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Sobre a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público na estratégia que 

favorece o marketing farmacêutico para a elevação do consumo de medicamentos cada 

vez mais caros, Carvalho afirma que “ouvindo o Judiciário e o Ministério Público, o 

argumento deles procede linearmente. Se o direito à saúde é integral, incluindo todos os 

seus níveis, incluindo a assistência farmacêutica, não se pode negar nada em saúde. 

Nem os procedimentos mais sofisticados, nem o tratamento no exterior, nem o último 

medicamento lançado no exterior e ainda não autorizado no Brasil, etc. etc.”. (Idem, 

p.5) 

Carvalho prossegue sua análise afirmando que “para mediar e lubrificar tudo isto, entre 

os profissionais, cidadãos usuários, Ministério Público e Judiciário, aparece a mídia 

sendo financiada pelo capital” (...) “extremamente receptiva ao financiamento para 

marketing e merchandising dos insumos de saúde: materiais, medicamentos, 

equipamentos, além da indução a serviços e procedimentos. Não apenas indução ao 

consumo de alto custo, mas também medicamentos ditos populares. Inúmeros 

programas radiofônicos e televisivos têm como fonte de financiamento maior a 

propaganda de medicamentos, inteiramente legal, mas sob suspeita de propaganda 

enganosa quanto ao conteúdo das mensagens”. (Idem, p.6) 
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6 CAPÍTULO 4 - A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AS 
EXPERIÊNCIAS REGULADORAS INTERNACIONAIS NA 
ÁREA DA PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS 

 

Como instância de mediação entre a produção de bens e serviços variados e a saúde da 

população, a Vigilância Sanitária “é a forma mais complexa de existência da Saúde 

Pública, pois suas ações, de natureza fundamentalmente preventiva, perpassam todas as 

práticas médico-sanitárias: promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde”, 

atuando “sobre fatores de risco associados a produtos, insumos e serviços relacionados 

com a saúde” (Costa e Rozenfeld, 2000, p. 15). 

Ainda segundo as duas autoras, as ações de Vigilância Sanitária se inserem no âmbito 

das relações sociais de produção e consumo, onde se origina a maior parte dos 

problemas de saúde sobre os quais o Estado deve interferir: “Tais problemas podem 

advir de falhas, ou defeitos, em algum ponto da cadeia de produção, ou de ilicitudes 

intencionais de fabricantes, comerciantes ou prestadores de serviços. Assim, existe a 

necessidade de regulação das relações de produção e consumo, se reconhece a 

vulnerabilidade do consumidor e se criam instrumentos para proteger a saúde de toda a 

coletividade”. (Idem, p. 16) 

Para Piovesan, “a concepção de Vigilância Sanitária foi sendo ampliada no decorrer do 

tempo, de forma que abrangesse a multiplicidade de objetos e instrumentos cada vez 

mais complexos para a realização de seus objetivos. Assim, Vigilância Sanitária pode 

ser compreendida, hoje, como um conjunto integrado de ações legais, técnicas, 

educacionais, informativas, de pesquisa e de fiscalização, que exerce o controle 

sanitário das atividades, dos serviços e da cadeia de produção e de consumo, de 
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potencial risco à saúde e ao meio ambiente, visando a proteção e a promoção da saúde 

da população” (Piovesan, 2002, p. 22-23). 

Ainda segundo Piovesan, “dada a sua natureza de intervenção, seja por meio da 

interação, da mediação ou da sanção, a integração das diversas disciplinas em 

Vigilância Sanitária pressupõe ação”(...). “Partindo desse pressuposto, as noções de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade auxiliam a discussão sobre a constituição da 

Vigilância Sanitária, pois sinalizam a necessidade de construção de matrizes nas quais a 

integração das diversas disciplinas estruturam-se, constituindo um novo campo de 

conhecimento” (Idem, p. 23 ). 

6.1  – Os critérios éticos de propaganda de medicamentos 
preconizados pela OMS 

Um dos parâmetros internacionais mais utilizados pelos países que, a partir da segunda 

metade do século passado, optaram por regular a propaganda e a promoção de produtos 

farmacêuticos são os “Critérios Éticos para a Promoção de Medicamentos” (OMS, 

1988), aprovados pela Organização Mundial de Saúde em sua 41a Assembléia Mundial, 

tendo como base a Conferência de Especialistas sobre Uso Racional de Medicamentos, 

realizada em Nairobi, em novembro de 1985. Estes critérios éticos passaram a ser 

recomendados a todos os Estados membros da OMS, assim como a fiscalização de seu 

cumprimento. 

Na busca de melhorar a qualidade da atenção sanitária das populações dos países 

filiados à ONU, mediante o uso racional de medicamentos, a OMS preconiza, no 

parágrafo 14 dos “Critérios”, destinado especificamente à publicidade de medicamentos 

para o grande público, que “os anúncios devem contribuir para que a população possa 

tomar decisões racionais sobre a utilização de medicamentos que estejam legalmente 
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disponíveis sem receita. Ainda que se tenha em conta o desejo legítimo dos cidadãos de 

obter informações de interesse para a sua saúde, os anúncios não devem aproveitar 

indevidamente a preocupação das pessoas a este respeito.” A OMS propõe, ainda em 

relação à publicidade para o grande público, que “não se deve permitir o uso da 

publicidade dos medicamentos vendidos com receita ou aqueles destinados a certas 

afecções graves, que só podem ser tratadas por profissional de saúde competente e sobre 

os quais alguns países editaram listas de medicamentos.” (OMS, 1988, p.3) 

Os “Critérios” da OMS recomendam, também, que “ainda que a educação sanitária seja 

algo importante a ser implementada entre as crianças, não deve se admitir anúncios 

dirigidos a elas”. E também estabelecem que “só se afirmará nos anúncios que um 

medicamento pode curar, evitar ou aliviar as conseqüências de uma doença se estas 

afirmações puderem ser comprovadas, além de indicar, quando necessário, as limitações 

ao uso do medicamento”. (Idem, p. 3) 

A OMS indica, também, que a publicidade de medicamentos para grande público “deve 

conter o(s) nome(s) do(s) princípio(s) ativo(s) utilizando a Denominação Comum 

Internacional (DCI) ou o nome genérico do medicamento; o nome comercial; as 

principais indicações para seu uso; as principais precauções, contra-indicações e 

advertências; o nome e o endereço do fabricante ou do distribuidor” do medicamento, 

além do preço para o consumidor, “que deve aparecer de maneira exata e verdadeira”. 

(Idem p. 4). 

6.2 – As Diretivas reguladoras da União Européia. 

 Bloco econômico, político e social formado, em 2007, por 15 países que participam de 

um projeto de integração único, a União Européia (UE) é integrada pela Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Dinamarca, Hungria, Espanha, Finlândia, Grã-Bretanha, Grécia, 
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Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Suécia. Os estatutos que definem a 

União Européia estão consubstanciados no Tratado da Comunidade Européia do Carvão 

e do Aço (CECA), no Tratado da Comunidade Econômica Européia (CEE), no Tratado 

da Comunidade Européia da Energia Atômica (EURATOM), no Tratado da União 

Européia (UE) e no Tratado de Maastricht, que estabelece fundamentos da integração 

política. Neste último tratado, se destacam os acordos de segurança e política exterior, 

assim como a confirmação de uma Constituição Política para a União Européia e a 

integração monetária, através do euro. (UNIÃO EUROPÉIA. http://europa.eu/abc/ 

treaties/index_pt.htm, acessada em 13 de setembro de 2007) 

Para o seu funcionamento como bloco, a UE conta com um Parlamento, a Comissão 

Européia, o Conselho da Comunidade e o Tribunal de Justiça. Em cada um destes 

órgãos há representantes de todos os países membros. Entre os objetivos da União 

Européia estão o de promover a unidade política e econômica da Europa; melhorar as 

condições de vida e de trabalho dos cidadãos europeus; melhorar as condições de livre 

comércio entre os países membros; reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre 

as regiões; fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento; 

e proporcionar um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio na Europa. (Idem) 

A UE trata de forma particular da regulação da propaganda de medicamentos em duas 

Diretivas oficiais. De acordo com o Tratado que institui a Comunidade Européia, os 

Estados-membros devem tomar as medidas necessárias para cumprir as diretivas no 

prazo determinado por cada uma delas, informando estas providências ao Conselho da 

União Européia. (Idem) 

A primeira resolução que impacta a propaganda de medicamento está contida na 

Diretiva 84/450/CEE, de 10 de setembro de 1984, que trata “das disposições 
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legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros em matéria de 

publicidade enganosa” (UNIÃO EUROPÉIA, 1984). 

Ao determinar que os estados-membros tomem medidas no sentido de coibir a 

publicidade não ética, o Conselho da União Européia justifica a criação destas diretrizes 

por considerar “que existem disparidades entre as legislações em vigor nos Estados-

membros em matéria de publicidade enganosa; que a publicidade transpõe as fronteiras 

dos Estados-membros e que tem, conseqüentemente, uma incidência direta sobre o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado comum”. Considera, ainda, “que a 

publicidade enganosa pode levar o consumidor, quando adquire bens ou utiliza serviços, 

a tomar decisões que lhe são prejudiciais” e por isso faz-se necessária a imposição de 

limites “para uma política de proteção e de informação dos consumidores”, que preveja 

“medidas apropriadas destinadas a proteger o consumidor contra a publicidade enganosa 

e desleal” (Idem, p.1) 

A necessidade de harmonizar as disposições nacionais em matéria de proteção ao 

consumidor levou a Comissão Européia a “fixar critérios mínimos e objetivos, com base 

nos quais seja possível determinar se uma publicidade é enganosa”, chegando a 

considerar que, “em certos casos, pode ser desejável proibir uma publicidade enganosa 

mesmo antes desta ser levada ao conhecimento do público”, deixando, entretanto, a 

opção a cada Estado-membro de “adotar uma regulamentação que preveja o controle 

prévio e sistemático da publicidade”, “considerando que é conveniente estabelecer 

processos acelerados que permitam tomar medidas com efeito provisório ou definitivo”. 

(Idem, p. 1-2) 

Em relação à auto-regulamentação da publicidade, as diretivas consideram “que os 

controles voluntários exercidos por organismos autônomos para suprimir a publicidade 
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enganosa podem evitar o recurso a uma ação administrativa ou judicial e devem, 

portanto, ser encorajados”. (Idem, p.2) 

A Comissão Européia define o objetivo da Diretiva 84/450 em seu artigo 1º: “proteger 

os consumidores e as pessoas que exercem uma atividade comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, bem como os interesses do público em geral, contra a publicidade 

enganosa e as suas conseqüências desleais”.  O texto legal define como publicidade 

“qualquer forma de comunicação feita no âmbito de uma atividade comercial, industrial, 

artesanal ou liberal, tendo por fim promover o fornecimento de bens ou de serviços, 

incluindo os bens imóveis, os direitos e as obrigações”; e como “publicidade enganosa a 

publicidade que, por qualquer forma, incluindo a sua apresentação, induz em erro ou é 

susceptível de induzir em erro as pessoas a quem se dirige ou que afeta, e cujo 

comportamento econômico pode afetar, em virtude do seu caráter enganador ou que, por 

estas razões, prejudica ou pode prejudicar um concorrente”. (Idem, p. 2-3) 

Para determinar se uma publicidade é enganosa, a Diretiva leva em conta alguns 

elementos e indicações do produto ou do serviço anunciado, que incluem “as 

características dos bens ou serviços, tais como a sua disponibilidade, natureza, 

execução, composição, o modo e a data de fabrico ou de prestação, o caráter adequado, 

as utilizações, a quantidade, as especificações, a origem geográfica ou comercial ou os 

resultados que podem ser esperados da sua utilização, ou os resultados e as 

características essenciais dos testes ou controles efetuados sobre os bens ou serviços”, 

assim como informações relativas “ao preço ou a seu modo de estabelecimento e às 

condições de fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços”, além de considerar a 

“natureza, qualidades e direitos do anunciador, como a sua identidade e o seu 
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patrimônio, suas qualificações e seus direitos de propriedade industrial, comercial ou 

intelectual, ou os prêmios que recebeu ou as suas distinções”. (Idem, p.3) 

O artigo 4º da Diretiva determina que os Estados-membros assegurarão “meios 

adequados e eficazes para controlar a publicidade enganosa no interesse dos 

consumidores, bem como dos concorrentes e do público em geral”, cabendo a cada 

Estado decidir quais os instrumentos que deverão ser aplicados – considerando as vias 

jurídicas ou administrativas – com vistas a “ordenar a cessação de uma publicidade 

enganosa ou a dar início aos procedimentos adequados com vista a fazer cessar esta 

publicidade” ou “proibir tal publicidade ou dar início aos procedimentos adequados com 

vista a ordenar a proibição da publicidade enganosa, quando ela não foi ainda levada ao 

conhecimento do público, mas quando a sua publicação está eminente”. (Idem, p.3) 

A Diretiva impõe, ainda, que estes órgãos administrativos responsáveis pela regulação 

da publicidade “devem: a) ser compostos de forma a que não seja posta em causa a sua 

imparcialidade; b) ter poderes adequados que lhes permitam fiscalizar e impor de forma 

eficaz a observação das suas decisões; c) em princípio, fundamentar as suas decisões”. 

(Idem, p.4)  

O estatuto europeu sobre publicidade enganosa determina, ainda, que “os Estados-

membros conferirão aos tribunais ou aos órgãos administrativos competências que os 

habilitem: a) a exigir que o anunciante apresente a comprovação da exatidão material 

dos dados contidos na publicidade (...); b) a considerar os dados como insuficientes se 

as provas exigidas não forem apresentadas ou forem consideradas insuficientes pelo 

tribunal ou pelo órgão administrativo”. (Idem, p.4)  
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A segunda Diretiva que trata do tema é a 2004/27, de 31 de março de 2004, que atualiza 

a Diretiva 2001/83. Também aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da 

União Européia, elas tratam, especificamente, da publicidade de produtos farmacêuticos 

e o impacto desta prática nas políticas voltadas para o uso correto, ao estabelecer um 

código Comunitário Relativo aos Medicamentos para Uso Humano. (UNIÃO 

EUROPÉIA, 2001; 2004) 

O Título VIII da Diretiva 2001/83 (mantida na Diretiva 2004/27, que a atualizou) trata 

especificamente da atividade publicitária de medicamentos. Seu Artigo 86 define 

publicidade de medicamentos como “qualquer ação de informação, prospecção ou 

incentivo destinada a promover a prescrição, o fornecimento, a venda ou o consumo de 

medicamentos”, o que abrange, “em especial, a publicidade dos medicamentos junto do 

público em geral, a publicidade dos medicamentos junto das pessoas habilitadas a 

receitá-los ou a fornecê-los, a visita de propagandistas a pessoas habilitadas a receitar ou 

a fornecer medicamentos, o fornecimento de amostras de medicamentos, o incentivo à 

prescrição ou ao fornecimento de medicamentos, através da concessão, oferta ou 

promessa de benefícios pecuniários ou em espécie, exceto quando o seu valor intrínseco 

seja insignificante, o patrocínio de reuniões de promoção a que assistam pessoas 

habilitadas a receitar ou a fornecer medicamentos, o patrocínio de congressos científicos 

em que participem pessoas habilitadas a receitar ou a fornecer medicamentos, 

principalmente nos eventos onde as respectivas despesas de deslocamento e estadia 

sejam de responsabilidade de seus promotores”. (UNIÃO EUROPÉIA, 2001, p.91-92) 

Também foi mantida na Diretiva 2004/27 outro parágrafo já existente na Diretiva 

2001/83, que considera que “as disposições relativas à informação dos doentes devem 

garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, de forma a possibilitar o uso 
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correto de medicamentos, com base numa informação completa e compreensível”, 

devendo ser considerada como um texto legal complementar à Diretiva 84/450/CEE, 

que trata de publicidade enganosa. (UNIÃO EUROPÉIA, 2001, p.70) 

A mesma resolução cita, ainda, Diretiva anterior - a 89/552/CEE do Conselho da 

Comunidade Européia, de 3 de Outubro de 1989 - relativa à coordenação de certas 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros que 

tratam do exercício de atividades de radiodifusão televisiva e que proíbe a publicidade 

televisiva de medicamentos cujas vendas só podem ser realizadas mediante receita 

médica no Estado-Membro. A nova resolução “tem como objetivo generalizar este 

princípio, tornando-o extensivo a outros meios de comunicação”. (UNIÃO EUROPÉIA, 

2001, p.70) 

Já nas considerações iniciais, a Diretiva 2001/83 determina que mesmo “a publicidade 

junto do público em geral de medicamentos vendidos sem receita médica poderia afetar 

a saúde pública se fosse excessiva e irrefletida”; e que por isso “tal publicidade, quando 

da sua autorização, deve portanto satisfazer determinados critérios essenciais”. De 

acordo com a resolução, mesmo “a publicidade de medicamentos realizada junto a 

pessoas habilitadas para os receitar ou fornecer” deve estar submetida “a condições 

estritas e a um controle efetivo”, sendo necessário submeter os representantes 

comerciais destes produtos “a determinadas obrigações, nomeadamente a de distribuir à 

pessoa visitada o resumo das características do produto”, sendo indispensável que “as 

pessoas habilitadas a receitar medicamentos devam ser capazes de exercer essas funções 

com toda a objetividade, sem serem influenciadas por estímulos financeiros diretos ou 

indiretos”. Com vistas a oferecer as condições necessárias para que prescritores e 

dispensadores “disponham de fontes de informação neutras e objetivas sobre os 
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medicamentos disponíveis no mercado, incumbe aos Estados-Membros adotar as 

medidas adequadas para isso”.(UNIÃO EUROPÉIA, 2001, P. 70-71) 

O Artigo 87 do mesmo estatuto determina que “os Estados-Membros devem proibir 

toda a publicidade de medicamentos para os quais não tenha sido concedida uma 

autorização de introdução no mercado” e que, necessariamente, “todos os elementos da 

publicidade dos medicamentos devem estar de acordo com as informações constantes 

do resumo das características do produto”, devendo a mensagem publicitária “fomentar 

a utilização racional dos medicamentos, apresentando-os de modo objetivo e sem 

exagerar as suas propriedades”, além de “não ser enganosa”. (Idem, p.92) 

Especificamente em relação à publicidade de medicamentos realizada para o grande 

público, o Artigo 88 da Diretiva ressalta que “os Estados-Membros proíbem a 

publicidade junto do público em geral dos medicamentos que: a) só possam ser obtidos 

mediante receita médica; (...) e b) contenham substâncias definidas como psicotrópicas 

ou entorpecentes por convenções internacionais, como as Convenções das Nações 

Unidas de 1961 e de 1971”. Esta proibição não se aplica apenas às campanhas de 

vacinação aprovadas pelas autoridades competentes dos Estados-Membros. O mesmo 

artigo diz que “podem ser objeto de publicidade junto do público em geral os 

medicamentos que, dada a sua composição e finalidade, sejam previstos e concebidos 

para serem utilizados sem intervenção médica para efeitos de diagnóstico, prescrição ou 

vigilância do tratamento, e se necessário com o conselho do farmacêutico”. O estatuto 

deixa a cargo de cada Estado-membro a decisão de “proibir no seu território a 

publicidade junto do público em geral dos medicamentos que fazem parte das listas 

onde se aplica o mecanismo de co-participação em seu financiamento”, mas impõe a 
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todos a proibição de “distribuição direta de medicamentos ao público pela indústria, 

para efeitos de promoção”. (UNIÃO EUROPÉIA, 2001, p. 92) 

No capítulo referente à “Informação e Publicidade”, o Artigo 89 da Diretiva de 2001 é 

reformulado na Diretiva 2004/27, passando a determinar que “toda a publicidade de um 

dado medicamento junto do público em geral deve: a) ser concebida de forma a que o 

caráter publicitário da mensagem seja evidente e o produto seja claramente identificado 

como medicamento; b) incluir, no mínimo: o nome do medicamento, bem como a 

denominação comum, caso o medicamento contenha apenas uma substância ativa; as 

informações indispensáveis à adequada utilização do medicamento; e um convite 

explícito e legível à leitura atenta da bula ou da embalagem externa, conforme o caso”. 

(UNIÃO EUROPÉIA 2001, p. 92-93; UNIÃO EUROPÉIA, 2004, p. 51) 

Já o Artigo 90 estabelece que “a publicidade de um dado medicamento junto do público 

em geral não pode incluir qualquer elemento que: a) possa fazer parecer supérflua a 

consulta médica ou a intervenção cirúrgica, nomeadamente através da sugestão de um 

diagnóstico ou da preconização de um tratamento” (...); “b) sugira uma garantia da ação 

do medicamento, sem reações adversas, com resultados superiores ou equivalentes aos 

de outro tratamento ou medicamento”; “c) sugira que o estado normal de saúde da 

pessoa pode ser melhorado através da utilização do medicamento”; “d) sugira que o 

estado normal de saúde da pessoa pode ser prejudicado caso o medicamento não seja 

utilizado” (exceto nos casos de campanhas de vacinação); “e) se destine exclusiva ou 

principalmente a crianças”; “f) faça referência a uma recomendação formulada por um 

cientista, um profissional da saúde ou uma pessoa que, embora não sendo cientista nem 

profissional da saúde, possa, pela sua celebridade, incitar ao consumo de 

medicamentos”; “g) trate o medicamento como alimento, produto cosmético ou 
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qualquer outro produto de consumo”; “h) sugira que a segurança ou a eficácia do 

medicamento se deve ao fato de se tratar de uma substância natural”; “i) possa induzir, 

por uma descrição ou representação detalhada da anamnese, a um falso 

autodiagnóstico”; “j) se refira de forma abusiva, assustadora ou enganosa a curas”; e “k) 

utilize de forma abusiva, assustadora ou enganosa representações visuais das alterações 

do corpo humano causadas por doenças ou lesões, ou da ação de um medicamento no 

corpo humano ou em partes do corpo humano”. (UNIÃO EUROPÉIA, 2001, p.93) 

O Artigo 97 da Diretiva 2004/27 determina que “os Estados-Membros garantirão os 

meios adequados e eficazes para o controle da publicidade dos medicamentos”, 

esclarecendo que “esses meios, que podem basear-se num sistema de controle prévio 

(grifos nossos), devem sempre incluir disposições onde pessoas ou organizações que, de 

acordo com a legislação nacional, tenham um interesse legítimo na proibição de 

publicidade incompatível com o presente título, possam intentar uma ação judicial 

contra essa publicidade ou submeter essa publicidade à apreciação de um órgão 

administrativo competente, quer para deliberar sobre as queixas, quer para prosseguir as 

ações judiciais adequadas”. 

No texto do mesmo artigo 97, a Diretiva estabelece que “os Estados-Membros 

conferirão aos tribunais ou aos órgãos administrativos poderes que os habilitem (...) 

tendo em conta todos os interesses em jogo e, nomeadamente, o interesse geral: a) a 

ordenar a suspensão de uma publicidade enganosa ou a dar início aos procedimentos 

adequados para suspender esta publicidade” ou “a proibir tal publicidade ou dar início 

aos procedimentos adequados para ordenar a proibição da publicidade enganosa quando 

ela não tenha ainda sido levada ao conhecimento do público (grifos nossos), mas 

quando a sua publicação esteja iminente, mesmo na ausência de prova de ter havido 



 142 

uma perda ou prejuízo real ou de uma intenção ou negligência da parte do anunciante”. 

O mesmo Artigo determina que “os Estados-Membros devem prever que estas medidas 

possam ser tomadas no âmbito de um processo acelerado, quer com efeito provisório, 

quer com efeito definitivo”, cabendo a cada Estado-Membro determinar a melhor 

opção, assim como a instância (tribunais ou órgãos administrativos) com poderes 

capazes de “eliminar os efeitos persistentes de uma publicidade enganosa cuja 

suspensão tenha sido ordenada por decisão definitiva”, exigindo “a publicação dessa 

decisão, no todo ou em parte, na forma que considerarem adequada”, assim como “a 

publicação de um comunicado retificador”.(Idem, p. 94-95) 

A Diretiva considera como complementares os mecanismos de auto-regulação da 

publicidade por parte dos entes que a promovem, na medida em que esclarece que os 

critérios de intervenção dos mecanismos de Estado “não excluem o controle voluntário 

da publicidade dos medicamentos por organismos de auto-regulamentação, nem o 

recurso a tais organismos, caso haja processos perante os mesmos, para além dos de 

ordem judicial ou administrativa”. (Idem, p. 95) 

O Artigo 98 do mesmo estatuto impõe ao titular da autorização de introdução do 

produto no mercado a necessidade de “criar na sua empresa um serviço científico 

responsável pela informação relativa aos medicamentos” sob sua responsabilidade, 

devendo “manter à disposição ou comunicar às autoridades ou órgãos responsáveis pelo 

controle da publicidade farmacêutica, um exemplar de toda publicidade realizada pela 

sua empresa, acompanhado de uma ficha que mencione os destinatários, o modo de 

difusão e a data da primeira difusão”, sendo obrigado a “certificar-se de que a 

publicidade farmacêutica efetuada por sua empresa observa as disposições do presente 

estatuto”, assim como “fornecer às autoridades ou aos órgãos responsáveis pelo controle 
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da publicidade farmacêutica, as informações e a assistência de que carecem para o 

exercício das suas competências” e “zelar para que as decisões adotadas pelas 

autoridades ou pelos órgãos responsáveis pelo controle da publicidade farmacêutica 

sejam imediata e inteiramente respeitadas”. (Idem, p. 95) 

Finalmente, o Artigo 99 da Diretiva obriga os Estados-Membros a tomarem “as medidas 

adequadas para garantir a aplicação de todas as disposições do presente estatuto”, 

estabelecendo “as sanções específicas a serem aplicadas em caso de infração”. (Idem, 

p.95) 

6.3  - A visão da “Consumers International” e o real impacto 
das normas reguladoras em sete países europeus. 

Apesar das claras restrições impostas por dois estatutos voltadas para a regulação da 

propaganda de medicamentos nos países que compõem a União Européia - constantes 

nas diretivas 84/450 e 2001/83 (esta atualizada pela Diretiva 2004/27) -, uma avaliação 

realizada pela Consumers International (CI), em 2005, demonstra que mesmo em 

sociedades de maior grau de respeito à cidadania, e com mecanismos e cultura 

reguladora estabelecidos há mais tempo, o marketing farmacêutico se utiliza de uma 

série de instrumentos não-éticos que, na prática, driblam estes códigos, sujeitando o 

consumidor a risco. 

A Consumers International (CI) é uma federação de organizações de defesa dos 

consumidores, dedicada à promoção de seus interesses em todo o mundo, através da 

criação de instituições, práticas educativas, pesquisa e influência sobre agentes 

internacionais com poder para a tomada de decisões. A CI foi fundada em 1960, como 

uma organização sem fins lucrativos, sendo constituída hoje por 230 membros em 113 
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países. Entre seus membros está o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) do Brasil. 

(www.consumersinternational.org). 

Os resultados da pesquisa “A saúde patenteada - Uma perspectiva do consumidor sobre 

a responsabilidade social empresarial, a propaganda de medicamentos e a indústria 

farmacêutica na Europa” (CONSUMERS INTERNATIONAL, 2006), tendo sido 

publicados pela CI em junho de 2006, em Londres. O estudo é parte do projeto Rede de 

Mídia para o Consumo Sustentável e a Responsabilidade Social Empresarial, que 

trabalha com todos os temas de consumo sustentável e responsabilidade social 

empresarial. 

O projeto foi financiado pelo Diretório Geral pelo Emprego, Assuntos Sociais e 

Igualdade de Oportunidades da Comissão Européia (Idem, p.4), órgão Executivo da UE 

composto por um Presidente e comissários representando cada um dos Estados-

membros. A indicação do Presidente é feita pelos Estados-membros e é confirmada 

após aprovação pelo Parlamento Europeu. Os comissários são escolhidos de comum 

acordo pelos Estados-membros e o Presidente. 

O levantamento foi realizado por pesquisadores ligados às instituições de defesa do 

consumidor que atuam na República Checa (Associação de Defesa do Consumidor da 

República Checa), Dinamarca (Conselho do Consumidor da Dinamarca), Finlândia 

(Agência do Consumidor Finlandesa), Grécia (Nova Federação dos Consumidores da 

Grécia), Hungria (Associação dos Consumidores Conscientes), Portugal (Associação 

Portuguesa para a Defesa do Consumidor) e Eslovênia (Associação de Consumidores 

Eslovena). No Reino Unido, o estudo contou com uma parceria entre a Organização 

Internacional de Pesquisa e Análises do Consumidor e do grupo de trabalho ICRT-CSR 

(Organização Internacional de Pesquisa e Testes de Consumo, voltada para o campo da 
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Responsabilidade Social Empresarial), composto por instituições ligadas à defesa do 

consumidor como a Verbuikersunie Test Aankoop (Bélgica), Consumentenbond 

(Holanda), Editoriale Altroconsumo (Itália), Edideco (Portugal), Edocusa (Espanha), 

UFC – Que Choisir (França), Forbrukerradet (Noruega), Forbrugerrådet (Dinamarca), 

Kuluttajavirasto (Finlândia), Konsumentverket (Suécia), Neytenddasamtoekin 

(Islândia), Vereinfuer Konsumenteninformation (Áustria) e Federation Romande des 

Consommateurs (Suíça). (Idem, p. 5) 

Este conjunto de pesquisadores e instituições estudaram a fundo os mecanismos de 

marketing postos em prática por um grupo de 20 grandes empresas farmacêuticas 

internacionais, composto pela “Abbott Laboratories, AstraZeneca, Admirall 

Prodesfarma, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Johnson 

& Johnson, Lilly (Eli), Lundbeck, Menarini, Merck Sharp Dohme, Novartis, Novo 

Nordisk, Nycomed, Orion Pharma, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis, Schering e Wyeth”. 

(Idem, p. 10). O foco do estudo estava centrado no marketing dos medicamentos de uso 

humano, sejam os sujeitos à prescrição médica, sejam os denominados “de venda livre” 

ou “de balcão”. 

A CI analisou, no âmbito da pesquisa, um conjunto de mecanismos reguladores já 

estabelecidos, que deveriam estabelecer limites às ações de marketing da indústria 

farmacêutica. O estudo levou em consideração um amplo espectro de estatutos 

reguladores, incluindo os de caráter mundial (preconizados pela Organização Mundial 

da Saúde), os supra-nacionais (no âmbito da União Européia), nacionais (restritos a cada 

país) e mesmo os instrumentos de auto-regulação constituídos pela própria indústria. 

Assim, serviram de base à pesquisa os Critérios Éticos da OMS para a Promoção de 

Medicamentos; as diretivas da União Européia sobre publicidade enganosa; sobre 
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propaganda de medicamentos contidas no Código Comunitário Relativo aos 

Medicamentos de Uso Humano; e sobre Direitos do Consumidor, assim como alguns 

códigos e diretrizes de âmbito nacional, como as Recomendações da Academia Suíça de 

Ciências Médicas, o Código de Conduta Profissional da Farmaindústria (Associação 

Italiana de Indústrias Farmacêuticas), além do Código Alemão para a Auto-

Regulamentação Voluntária da Indústria Farmacêutica. (Idem) 

Entre os estatutos auto-regulatórios considerados no estudo, estão o Código da 

Federação Internacional de Associações e Produtores Farmacêuticos (IFPMA); o 

Código e as diretrizes para websites da Federação Européia das Associações 

Farmacêuticas Industriais (EFPIA); o Código de Interação com Profissionais de Saúde 

da Associação de Pesquisadores e Fabricantes Farmacêuticos dos Estados Unidos 

(PhRMA); as diretrizes do Conselho de Acreditação para a Educação Médica 

Continuada (ACCME) e as diretrizes sobre brindes e presentes da Associação Médica 

Americana. (Idem) 

A pesquisa organizada pela CI comparou este conjunto de normas com as práticas da 

indústria farmacêutica na área do marketing de medicamentos em sete países: República 

Checa, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Hungria, Portugal e Eslovênia, todos Estados-

membros da União Européia (http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/ 

index_pt.htm, acessada em 10 de outubro de 2007). A metodologia da pesquisa explica 

que “a escolha dos países reflete essencialmente um equilíbrio regional” e os principais 

métodos utilizados foram questionários, entrevistas com dirigentes das companhias 

farmacêuticas, consumidores e órgãos reguladores em cada país. (Mais informações 

sobre a metodologia em www.consumersinternational.org/pharma). 
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O relatório constata, entre outros problemas, “um grande número de infrações sérias, 

recentes e recorrentes dos códigos de publicidade, especialmente no que se refere à 

propaganda de medicamentos controlados”, frisando que “a estrutura reguladora, tal 

como está, se mostra claramente insuficiente para prevenir infrações sistêmicas das 

regras vigentes, e para garantir o maior nível de proteção ao consumidor”. (Idem, p. 11) 

Entre as conclusões da pesquisa, está a indicação de que as “novas práticas (de 

marketing) podem ser prejudiciais ao consumidor”, no que diz respeito à legislação 

européia que não permite que a propaganda de medicamentos controlados seja feita 

diretamente ao consumidor. Diz o relatório da CI que “para este tipo de medicamento, a 

indústria farmacêutica européia vem utilizando instrumentos de pressão alternativos aos 

médicos, como grupos de pacientes, estudantes de medicina e farmácia, em conjunto 

com outras táticas, em particular utilizando grupos de chat na internet e páginas de 

informação sobre doenças ou medicamentos”. (Idem, p. 11) 

A pesquisa também concluiu que outras técnicas de marketing “envolvem a divulgação 

de informações sobre enfermidades através de panfletos, revistas, artigos, etc., sem que 

a empresa promova um produto específico ao consumidor ou ao profissional de saúde” 

identificando que “este tipo de propaganda amigável cria uma demanda sutil entre os 

consumidores por medicamentos para estas doenças”. (Idem, p.11). Além disso, a 

pesquisa diagnosticou como “patente a ausência generalizada de procedimentos de 

aprovação documentados para a propaganda de medicamentos”, já que “das 20 

empresas estudadas, dezenove são obrigadas, pelo Código de Práticas na Propaganda de 

Medicamentos da Federação Européia das Associações Farmacêuticas Industriais 

(EFPIA), a submeter todo o material promocional para aprovação antes de sua 

publicação”. Entretanto, afirma a CI, “apenas quatro empresas (Astra Zeneca, Bristol-
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Myers Squibb, Novartis e Roche) descrevem processos corporativos bem definidos para 

a realização deste procedimento”. Neste aspecto, uma das conclusões do relatório da 

pesquisa sustenta que “a auto-regulamentação da indústria, neste tipo de propaganda, é 

fraca, e em geral inadequada para proteger os consumidores de declarações 

potencialmente falsas”. (Idem, p. 11) 

Além dos problemas relativos às ações de marketing ao consumidor, a CI aponta uma 

“transparência limitada nas questões relativas à Responsabilidade Social”, citando como 

exemplo o fato de, entre as 20 empresas analisadas, “a Orion Pharma ter sido a única 

que forneceu informações detalhadas sobre a composição de seu orçamento de 

marketing”. Dados sobre o quadro de funcionários só foram disponibilizados por 

algumas poucas empresas. E mais: “apenas duas companhias, a GlaxoSmithKline e a 

Novartis, divulgaram o número de não-conformidades relativas ao código de conduta de 

marketing e suas conseqüências”. (Idem, p.10). Ainda sobre isso, entre as limitações da 

pesquisa, a CI aponta que “em geral, a equipe técnica encontrou baixos níveis de 

cooperação e respostas por parte das companhias, muitas das quais não aderiram à 

pesquisa até o último estágio do processo”, obrigando os pesquisadores a preencher 

algumas lacunas “a partir de fontes alternativas de informações públicas”. (Idem, p. 22)  

A pesquisa coordenada pela CI inicialmente centrou seus esforços “para investigar a 

validade das declarações da indústria sobre a Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC) no contexto da propaganda de medicamentos”.  Segundo o relatório do estudo, “a 

RSC inclui atividades empresariais que vão além do lucro, abrangendo da proteção ao 

meio ambiente e aos trabalhadores, até a conduta ética nos negócios e o 

desenvolvimento das comunidades nas quais as empresas estão inseridas”. Para a CI, 

“deve-se enfatizar que a RSC significa o respeito aos direitos do consumidor através do 
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comportamento responsável, e não somente da filantropia. Questões operacionais, como 

a transparência, também formam parte importante das políticas da RSC”. Nesta lógica, 

“a propaganda de medicamentos foi, portanto, identificada pelos consumidores como 

uma questão prioritária de RSC”. (Idem, p.8) 

Nos sete países estudados, a pesquisa analisou nove importantes elementos da 

propaganda de medicamentos: transparência na publicação do orçamento de marketing; 

visitas de representantes de vendas a profissionais de saúde com a distribuição de 

amostras grátis por estes agentes; pagamentos e relacionamento com profissionais de 

saúde; uso apropriado de material promocional; propaganda direta ao consumidor; 

campanhas de conscientização; patrocínios de grupos de pacientes; concorrência; e 

estudos pós-campanha. 

A realização da pesquisa, segundo a CI, se justifica pelo fato da “atuação da mídia sobre 

as questões relacionadas à Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ser vital para a 

confiança do consumidor nas práticas de negócios ditas socialmente responsáveis pela 

indústria” e porque “boa parte da opinião pública sobre RSC ser moldada pela mídia, 

seja por retratos positivos, seja por retratos negativos do comportamento das empresas”. 

Além disso, fenômenos como “fidelidade à marca” leva a crer que “o comportamento 

do consumidor é fortemente influenciável pela mídia”. (Idem, p. 8-9) 

O relatório argumenta que apesar de “a indústria farmacêutica ter adotado o conceito de 

RSC, segundo o qual as empresas devem objetivar o beneficio da sociedade como um 

todo, ao invés de perseguir apenas o crescimento e o lucro”, inclusive “com muitas 

empresas exibindo com orgulho metas de RSC em seus relatórios anuais, páginas na 

Internet e nas atividades de relações públicas”, os resultados encontrados pelo estudo 

nos sete países europeus investigados apontam “a falta de ética na promoção de 
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medicamentos como preocupante, porque ela viola o direito fundamental do consumidor 

à informação sobre os produtos que utiliza e promove o uso irracional dos 

medicamentos”, já que “de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o uso racional 

de medicamentos deve ser balizado por dados científicos sobre a eficácia, a segurança e 

a relação custo-benefício”. (Idem, p. 16) 

Um capítulo do relatório da CI se dedica “à descrição das descobertas sobre as novas 

táticas utilizadas pelas grandes empresas farmacêuticas, assim como as brechas na 

regulamentação e nos códigos de responsabilidade social existentes” (Idem, p.17), 

chamando a atenção para a grande diferença entre as ações reais de Responsabilidade 

Social Corporativa e a retórica das companhias. 

Ao analisar o que chama de “novas táticas” utilizadas pela indústria na propaganda de 

medicamentos, o relatório da CI diz que apenas “à primeira vista, as relações entre a 

indústria farmacêutica e a comunidade médica, assim como as práticas de propaganda 

para medicamentos de venda livre, parecem ter forte regulamentação nos países 

estudados”. Ao verificar, na prática, se “a promoção e a propaganda de medicamentos 

na Europa estão atingindo padrões verdadeiramente éticos”, a pesquisa aponta que “a 

propaganda de medicamentos na Europa hoje pode ser caracterizada como marketing 

amigável e simpático”1 identificando o “surgimento de um falso sentido de confiança 

que os consumidores associam a produtos farmacêuticos de marca, resultado do esforço 

de marketing disfarçado de responsabilidade corporativa genuína”. (Idem, p.24) 

A CI cita a Health Action International – Europe, para a qual “já que não se permite, na 

Comunidade Européia, que as companhias farmacêuticas façam propaganda direta ao 

consumidor de medicamentos só vendidos com receita médica, as tentativas para 
                                                 
1 Este termo foi criada por Graça Cabral, consumidora jornalista para a Associação Portuguesa de 
Proteção ao Consumidor 
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promover seus produtos têm que se tornar mais sutis”, para fortalecer uma das 

conclusões de sua pesquisa quando afirma que “as companhias farmacêuticas européias 

estão utilizando (...) grupos de pacientes, estudantes e farmacêuticos, em conjunto com 

novas táticas de mercado, comprovadamente antiéticas, particularmente utilizando a 

internet”. (Idem, p. 24-25). Segundo o relatório, por trás da justificativa de que estes 

meios eletrônicos estão apenas oferecendo a maior quantidade de informação disponível 

aos interessados, o verdadeiro objetivo é captar clientes que se auto-diagnostiquem, 

através destas informações, “sobre doenças modernas (...), criando uma demanda por 

medicamentos que tratem desses problemas”. (Idem, p. 25) 

Além das novas táticas identificadas pela pesquisa, o relatório aponta que “também 

ocorre com freqüência infrações aos códigos de propaganda existentes”. (Idem, p.25). 

Segundo a CI, “estas companhias foram responsáveis por mais de 972 infrações de 

práticas éticas de publicidade de medicamentos”, sendo que “o dado mais alarmante é 

que a maior proporção dessas infrações – mais de 35% - tem a ver com a veiculação de 

informações enganosas ao consumidor”. A conclusão do relatório é que “tais quebras de 

conduta confirmam nossa opinião de que a atual propaganda de medicamentos não tem 

priorizado os interesses dos consumidores, sendo focada no lucro através do aumento da 

receita das vendas”. (Idem, p. 25-26) 

Se não bastassem as práticas utilizadas na propaganda direta ao consumidor na Europa 

indicarem significativas fragilidades no modelo regulador adotado, a propaganda 

direcionada especificamente a prescritores sofre do mesmo problema. Em seu relatório, 

a CI diz que, em 2004, o Institute for Evidence-based Medicine realizou uma análise de 

175 peças de propaganda de medicamentos recebidas por 43 médicos na Alemanha, 

tendo o estudo mostrado “que em 94% dos casos a propaganda não era embasada em 

evidências científicas concretas” e “as afirmações pontuais sobre os medicamentos 



 152 

também incluíam benefícios não mencionados nos artigos, omitindo efeitos adversos e 

outras importantes descobertas, dando descrições falsas dos resultados em grupos de 

controle, além de fornecer dados fora de contexto”. (Idem, p.27) 

Como resultado das infrações generalizadas cometidas pelo marketing farmacêutico, a 

CI argumenta que “não parece que os velhos e deficientes hábitos da indústria no 

quesito propaganda serão facilmente vencidos” e que caso ela seja “deixada sem 

nenhum controle, as atividades de promoção imoral destes produtos podem aumentar o 

comportamento irracional de prescrição de medicamentos por parte dos médicos, assim 

como o consumo desinformado de fármacos pelos consumidores”. (Idem, p.26) 

Apesar de a pesquisa ter sido realizada com o objetivo específico de analisar 

detalhadamente apenas o desempenho da indústria na área da propaganda de 

medicamentos, o relatório final do estudo afirma que foram encontrados indícios “de 

uma variedade de estratégias anti-competitivas, incluindo cartéis, esquemas 

fraudulentos de patentes, manipulação de reembolsos, descontos indecorosos, aumento 

de preços, pagamentos a concorrentes pela não contestação de patentes e corte de 

fornecimento de medicamentos e de insumos farmacêuticos”. (Idem, p. 43) 

Ao final, entre as várias exigências de ações necessárias para que se eleve o nível de 

proteção ao consumidor na área da propaganda de medicamentos, a CI lista a 

necessidade de se “assegurar o comprometimento da indústria com os códigos, normas e 

regulamentações de Responsabilidade Social Corporativa vigentes”; “reforçar os 

códigos já existentes através do estabelecimento de diretrizes mais eficazes para se 

combater as novas táticas de propaganda de medicamentos envolvendo a Internet, 

grupos de pacientes e campanhas de conscientização de doenças”; “implementar 

alternativas para uma estrutura transparente de auto-regulamentação sobre propaganda 

de medicamentos”; além de “ tornar públicas as informações sobre infrações por parte 
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de funcionários de marketing e as ações disciplinares a eles impostas”. (Idem, p. 47). 

Além disso, propõe a “adoção de procedimentos de inspeção independentes, realizados 

por terceiros, para verificar a obediência das indústrias aos códigos, regulamentações e 

normas”; além do “fornecimento de informações, transparentes e passíveis de serem 

confirmadas, sobre a natureza das relações entre profissionais ligados à indústria, 

farmacêuticos, estudantes, jornalistas, organizações de pesquisa e grupos de pacientes”. 

(Idem, p. 47-48) 

Em relação à UE, o relatório indica a necessidade das autoridades “providenciarem forte 

monitoração e assistência, aos países membros, na implementação de diretrizes sobre 

regulamentação de propaganda de medicamentos” e “transferir a responsabilidade da 

regulamentação da propaganda de medicamentos da Direção Geral para Empresa e 

Indústria para a Direção de Saúde e Proteção ao Consumidor, que é mais bem 

apropriada para garantir os padrões de proteção ao consumidor”. (Idem, p. 48) 

Já os governos, agências e órgãos regulamentadores de cada Estado-Membro devem, 

segundo o relatório, “garantir o aprimoramento da aplicação de regulamentações já 

existentes sobre propaganda de medicamentos, especialmente com base nos Critérios 

Éticos da Organização Mundial de Saúde para a Propaganda de Medicamentos”; “apoiar 

o desenvolvimento de ferramentas para informações para o consumidor de questões 

relativas à Responsabilidade Social Corporativa, no que diz respeito à propaganda de 

medicamentos”; e “desenvolver e reforçar as sanções (incluindo a revogação de licenças 

para funcionamento) de companhias que repetidamente infringem as regulamentações e 

regras éticas relacionadas à propaganda de medicamentos”. (Idem, p.49) 
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7 CAPÍTULO 5 - A LEGISLAÇÃO REGULADORA DA 
PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS PARA GRANDE 
PÚBLICO NO BRASIL 

 

No Brasil, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, inscrito na mesma 

Constituição que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) como meio de tornar este direito 

uma realidade (BRASIL, 1988). Para regulamentar o SUS, a Lei Orgânica da Saúde 

(BRASIL, Lei 8.080, 1990) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. 

No artigo 6º da Lei Orgânica da Saúde, estão incluídas no campo de atuação do SUS a 

Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica, a Saúde do Trabalhador e a 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Neste mesmo artigo, a Lei 

define Vigilância Sanitária como “um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde abrangendo: 

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e,  

II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde”. (BRASIL, 1990) 

A Vigilância Sanitária, portanto, tem como obrigação legal ser o órgão regulador das 

instâncias de produção, distribuição, venda e consumo de produtos que de alguma 

forma trazem impacto à saúde. 
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Além do que está inscrito na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde, o Brasil possui 

uma vasta legislação que busca construir mecanismos de controle tanto do mercado 

farmacêutico como da publicidade de seus produtos. Ainda na Constituição de 1988, 

está estabelecido que não só as pessoas jurídicas de direito público instituídas pelo 

Estado (prestadoras de serviços públicos de saúde), mas também as de direito privado 

(contratadas pela Administração Pública federal, estadual e municipal), responderão 

pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. (BRASIL, 1988) 

A legislação infraconstitucional, por sua vez, detalhou os princípios, diretrizes e forma 

de funcionamento, isto é, o arcabouço jurídico-legal, do Sistema Único de Saúde, no 

que diz respeito à organização das ações e serviços de saúde, formato de sua direção, 

gestão, competências e atribuições de cada esfera de governo, consubstanciados na 

mesma Lei 8.080/90. Já a Lei 8.142/90 complementou a anterior, ao tratar 

especificamente do controle social sobre o sistema e as formas e condições em que se 

dão as transferências de recursos entre esferas de governo. (BRASIL, 1990) 

As duas leis sustentam o princípio constitucional segundo o qual a Saúde é um direito 

de todos e dever do Estado, isto é, a saúde, em 1988, passa a ser entendida como um 

bem público, constituindo-se em direito universal a ser garantido pelo Estado a todo 

cidadão. Ao redefinir o papel do Estado no setor, assim como a sua função pública, a 

legislação atribui ao aparelho estatal o papel de normatizar, regular, fiscalizar e 

assegurar o cumprimento de todas as ações que de alguma forma tragam impacto à 

saúde do cidadão. Portanto, “exercer a função pública Saúde significa entender que o 

Estado pode coibir liberdades pessoais para preservar o interesse geral. Significa 

também alertar para o fato de que o serviço público não é só aquele executado pelo 

Estado ou concedido à exploração privada, senão que, sendo a função pública Saúde por 
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natureza e definição uma função social, quando exercida diretamente pelos particulares 

a indivíduos isolados está igualmente sujeita ao Poder Público, poder maior que, numa 

democracia plena, está por sua vez submetido à vontade e ao controle soberano do 

poder popular” (ABRASCO, p.25). 

Em “A responsabilidade pela saúde: aspectos jurídicos”, Helio Dias aponta que nas 

sociedades modernas, devem ser arbitrados os direitos dos diferentes atores na relação 

complexa de trocas de mercadorias e bens em geral, no que diz respeito à proteção da 

saúde do consumidor e ao interesse comercial envolvido. Ele explica que isto se dá em 

duas dimensões complementares: o direito e a norma. A norma técnica de qualidade 

define, na prática, os limites desses direitos. Considerando-se o direito do consumidor, 

os códigos devem atender aos princípios da saúde pública e garantir a inocuidade do 

produto, sua qualidade e eficácia. E é o Poder Público que, nos Estados modernos, atua 

como juiz final e incontestável do direito. (Dias, 1995) 

Pelos artigos 5 e 170 da Constituição, além do artigo 48 das Disposições Transitórias, 

fica estabelecido que o cidadão tem direito a uma existência digna, observados 

determinados princípios, entre os quais o de defesa do consumidor, cabendo ao Estado 

promovê-la segundo lei específica, que foi a Lei 8.078/90, que entrou em vigor em 11 

de março de 1991, mais conhecida como “Código de Defesa do Consumidor”. Este 

estatuto também traz impacto à regulação da propaganda de medicamentos. (BRASIL, 

1990) 

O artigo 4 do Código conceitua os pontos básicos das relações de produção e consumo, 

entendendo-se que o consumidor é o elo mais vulnerável desta cadeia, cabendo ao 

Estado protegê-lo. Assim, os direitos básicos do consumidor são: 1. proteção da vida e 

da saúde; 2. educação para o consumo; 3. escolha de produtos e serviços; 4. informação; 
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5. proteção contra a publicidade enganosa e abusiva; 6. proteção contratual; 7. 

indenização; 8. acesso à Justiça; 9. facilitação de defesa de seus direitos; 10. qualidade 

dos serviços públicos. 

Ainda de acordo com o Código do Consumidor, os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não poderão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua 

natureza, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 

adequadas e necessárias a seu respeito. 

O produtor e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por fórmulas, manipulação, 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.  

O Código proíbe, ainda, a publicidade enganosa ou abusiva, preconizando que toda 

publicidade deve ser clara para que o consumidor possa identificá-la facilmente. O 

fornecedor deve manter informações técnicas e científicas para provar que a propaganda 

é verdadeira. Tudo que for anunciado deve ser cumprido, pois as informações da 

propaganda fazem parte do contrato. Portanto, é direito do consumidor a informação 

sobre a quantidade, características, composição, preço e riscos que o produto por 

ventura apresentar. Finalmente, o Código configura crime contra as relações de 

consumo, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, qualquer agressão 

a estes princípios. 

Nesta pesquisa, quatro artigos do Código merecem destaque, tendo em vista a sua 

relação com a publicidade de medicamentos voltada para o grande público: 
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Artigo 4 - Estabelece o princípio da transparência, pelo qual o consumidor tem o 

direito à informação adequada, clara, certa e completa sobre os produtos e serviços, 

para escolhê-los bem, sabendo com exatidão o que poderá esperar deles, ao adquiri-

los. 

Artigo 37 - Reconhece o direito do consumidor de não ser enganado por qualquer 

informação inteira ou parcialmente falsa ou fraudulenta, capaz de, por ação ou 

omissão, induzi-lo em erro a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. 

Artigos 67 e 68 (Das Infrações Penais) - Fazer ou promover publicidade que sabe ou 

deveria saber ser enganosa ou abusiva (detenção de três meses a um ano e multa) e 

fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança 

(detenção de seis meses a dois anos e multa) (BRASIL, 1990) 

Existem, ainda, mais dois textos legais que impactam a propaganda de medicamentos – 

ambos relativos aos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária: o Decreto 

79.094 de 5 de janeiro de 1977 (BRASIL, 1977) e a Lei 6.360 de 23 de setembro de 

1976 (BRASIL, 1976). O tempo de existência destes dois estatutos legais (30 e 29 anos, 

respectivamente) demonstra que há muito tempo o Estado brasileiro possui uma 

legislação destinada a regular e fiscalizar a propaganda de medicamentos no País. 

Explicitamente voltado para “todos os meios de divulgação, comunicação, ou 

publicidade, tais como cartazes, anúncios luminosos ou não, placas, referências em 

programações radiofônicas, filmes de televisão ou cinema e outras modalidades”, o 

Decreto 79.094 já determinava, em 1977, em seu Artigo 117, que: 
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“A propaganda dos medicamentos, drogas ou de qualquer outro produto submetido ao 

regime da Lei número 6.360/76, cuja venda dependa de prescrição por médico ou 

cirurgião-dentista, somente poderá ser feita junto a esses profissionais através de 

publicações específicas”. (BRASIL, 1977, p. 34) 

Já no seu Artigo 118, ao tratar dos chamados “medicamentos de venda livre”, o Decreto 

determina que: “A propaganda dos medicamentos, drogas ou de qualquer outro 

produto submetido ao regime da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e deste 

Regulamento, cuja venda independa de prescrição do médico ou cirurgião-dentista, 

prescindirá de autorização prévia do Ministério da Saúde, deste que sejam observadas 

as seguintes condições: 

I - Registro do produto, quando este for obrigatório, no órgão de vigilância sanitária 

competente do Ministério da Saúde. 

II - Que o texto, figura, imagem, ou projeções não ensejem interpretação falsa, erro ou 

confusão quanto à composição do produto, suas finalidades, modo de usar ou 

procedência, ou apregoem propriedades terapêuticas não comprovadas por ocasião do 

registro a que se refere o item anterior. 

III - Que sejam declaradas obrigatoriamente as contra-indicações, indicações, 

cuidados e advertências sobre o uso do produto. (Idem, p.34) 

E mais, o Parágrafo 2º deste artigo prevê que: “No caso de infração, constatado a 

inobservância do disposto nos itens I, II e III deste artigo, independentemente da 

penalidade aplicável, a empresa ficará sujeita ao regime de prévia autorização previsto 

no artigo 58 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, em relação aos textos de 

futuras propagandas”. (Idem, p.34) 
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Já na Lei 6.360, em seu Artigo 59, está assegurado que: “Não poderão constar de 

rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata esta Lei, designações, nomes 

geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem 

interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, 

composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características 

diferentes daquelas que realmente possua”. (BRASIL, 1976, P. 14) 

Assim, o enfrentamento da questão da regulação do mercado farmacêutico (e em seu 

interior a questão da propaganda) por parte do poder público, não foi iniciado apenas a 

partir da implementação, no ano 2000, da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 102 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Como se vê, 25 anos antes da 

RDC 102/2000 já havia textos legais que tornavam possível uma maior regulação do 

setor. 

7.1  - A criação da Anvisa e seu papel regulador na 
propaganda de medicamentos 

Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 (que também define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária), para substituir a antiga Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) define a sua missão como a de “proteger e promover a saúde da população, 

garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da construção de 

seu acesso". Entre seus “valores”, estão o “conhecimento como fonte da ação, a 

transparência, a cooperação e a responsabilização”. Já a sua “visão” é "ser agente da 

transformação do sistema descentralizado de vigilância sanitária em uma rede, 

ocupando um espaço diferenciado e legitimado pela população, como reguladora e 

promotora do bem-estar social". (BRASIL, 2006) 



 161 

A Anvisa é uma “autarquia sob regime especial”, isto é, uma agência reguladora que se 

compromete a executar sua “missão”, respeitar seus “valores” e zelar por sua “visão” 

com a independência administrativa, a estabilidade de seus dirigentes durante o período 

de mandato e a autonomia financeira asseguradas em Lei. A gestão da Anvisa é 

responsabilidade de uma Diretoria Colegiada, composta por cinco membros eleitos pelo 

Senado brasileiro, a partir de indicação do Executivo Federal. Na estrutura da 

Administração Pública Federal, a Agência está vinculada ao Ministério da Saúde, com 

este relacionamento sendo regulado por um Contrato de Gestão. (Idem) 

A “finalidade institucional” definida pela própria Agência é a de “promover a proteção 

da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Além 

disso, a Agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução 

junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de 

assuntos internacionais na área de vigilância sanitária”. (Idem) 

A monitoração e a fiscalização da propaganda de medicamentos ficam estabelecidas 

como competência da Anvisa, desde a sua criação, com a publicação da Lei nº. 

9.782/99, que reforça o estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que garante à 

pessoa e à família a proteção, pelo Estado, contra a propaganda de produtos, práticas e 

serviços nocivos à sua saúde e ao meio ambiente. Mesmo quando garante a liberdade de 

expressão, a Constituição Federal estabelece limites à propaganda de produtos sujeitos à 

Vigilância Sanitária (medicamentos, bebidas alcoólicas, tabaco e terapias) devido aos 

riscos à saúde que se estabelecem com o seu uso. Esta determinação está explícita nos 

parágrafos 3 e 4 do Artigo 220 da Constituição. (BRASIL, 1988) 
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Para se analisar a eficácia do modelo regulador da área da propaganda de medicamentos 

sob responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é 

importante levar em conta a conjuntura vivida pelo Estado brasileiro quando do 

surgimento não apenas da Anvisa, mas do conjunto de agências reguladoras criadas na 

esteira da reforma do aparelho estatal. 

“Sob a ótica de que país confiável é aquele onde o Estado não interfere no mercado, 

inicia-se nos anos 90, no Brasil, a Reforma Administrativa, cuja lógica determina que o 

Estado deve funcionar melhor e gastar menos, fazendo mais com menos recursos. A 

premissa de busca de maior eficiência com baixo custo é importada de países como 

Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália, onde reformas promovidas por 

governos de diferentes concepções políticas alteraram o desenho administrativo da 

burocracia pública”. (NASCIMENTO, 2005, p. 35) 

As iniciativas essenciais, que se sobrepõem às demais, podem ser descritas como: 

flexibilização do regime administrativo de servidores e instituições públicas, maior 

proximidade de modelos de gestão das esferas pública e privada (tendo o privado como 

exemplo a ser seguido), relações contratuais não-permanentes em substituição ao 

modelo racional-legal weberiano, redução dos gastos públicos e do tamanho do aparato 

estatal (Santos, 2000). 

No bojo dessa conjuntura, ressurge o debate sobre administração gerencial versus 

administração burocrática, que parte de um pressuposto: o patrimonialismo está 

superado, a administração burocrática está esgotada e a flexibilização do modelo 

racional-legal requer novos modelos de gestão. (Idem) 
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Segundo documentos elaborados pelo então Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), a concepção gerencial visa a fortalecer estrategicamente o 

Estado, colocando-o no controle das políticas públicas, exercendo funções regulatórias 

onde o mercado não o faz e respondendo com agilidade às demandas sociais, buscando 

uma comunicação direta com sociedades cada vez mais complexas. (Brasil, MARE, 

1998) 

As propostas defendidas na ocasião pelo ministro Bresser Pereira, respaldadas pelo 

conjunto do governo Fernando Henrique Cardoso, partem do diagnóstico de que a 

Reforma do Estado envolve quatro questões essenciais: 1. A delimitação do tamanho 

do Estado; 2. A redefinição de seu papel regulador; 3. A recuperação de sua capacidade 

financeira e administrativa de implementar decisões políticas tomadas pelo governo 

(apelidadas de “governança”); 4. O aumento da capacidade política do Governo de 

intermediar interesses, garantir legitimidade e governar (governabilidade) (Santos, 

2000). 

Entre as várias alternativas desenhadas no processo de reforma (agências executivas, 

organizações sociais, etc.), as Agências Reguladoras recebem um tratamento específico 

no âmbito da administração autárquica. De acordo com o modelo “bresseriano”, elas são 

autarquias definidas em lei como “especiais”, voltadas a permitir o exercício de 

atividades reguladoras essenciais à proteção dos interesses dos usuários de serviços 

recém-privatizados e voltadas para a fiscalização de atividades econômicas. As agências 

reguladoras, ainda na concepção de Bresser Pereira, teriam sua gestão orientada pelos 

princípios da administração gerencial, com sua autonomia, portanto, revigorada (Idem). 

Juntamente com a criação da Anatel (para regular o setor de telecomunicações), Aneel 

(energia elétrica), ANP (petróleo) e ANS (saúde complementar), nasce a Agência 



 164 

Nacional de Vigilância Sanitária, pela Lei número 9.782 de 26 de janeiro de 1999, 

regida por um contrato de gestão negociado entre seu Diretor-Presidente e o Ministro da 

Saúde, com autonomia administrativa e financeira. (BRASIL, 1999) 

“O que diferencia as agências reguladoras das agências executivas está 

fundamentalmente no processo de nomeação e demissão de seus dirigentes. As agências 

reguladoras têm seus dirigentes nomeados pelo Presidente da República para mandatos 

fixos não renováveis, após terem os seus nomes aprovados pelo Senado Federal. No 

caso da Anvisa, este mandato é de três anos, mas este quesito varia de uma agência 

reguladora para outra. A exoneração destes dirigentes somente pode ocorrer nos quatro 

meses iniciais de sua gestão ou em caso de improbidade administrativa, condenação 

penal transitada em julgado ou descumprimento injustificado do contrato de gestão. Em 

qualquer caso, seus dirigentes cumprem quarentena de um ano, não podendo prestar 

qualquer tipo de serviço às empresas reguladas pela agência que dirigiu”. 

(NASCIMENTO, 2005, p. 36) 

Entretanto, essas agências – embora tenham obtido autonomia financeira e 

administrativa por força de lei – não conseguiram ocupar um real papel regulador e 

compatível com os argumentos e justificativas utilizados quando de seu surgimento. O 

ideário liberal da Reforma do Estado, que tem na flexibilização de contratos um de seus 

principais pilares, as impacta desde o nascedouro. 

Entre os problemas enfrentados pelas agências estão: 

1. Inexistência de um quadro próprio de pessoal técnico qualificado, profissional, 

efetivo e protegido de interferências no exercício de suas atribuições. Na ausência deste 

quadro, as agências passam  a se utilizar dos “cargos em comissão”; da livre nomeação 
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e exoneração; e das contratações temporárias por excepcional interesse público, 

precarizando as relações de trabalho com impacto direto na sua performance; 

2. Inexistência de uma carreira para o quadro funcional; 

3. Demora na constituição das agências reguladoras, algumas delas só constituídas muito depois do 

processo de privatização dos setores que deveriam regular, gerando um vácuo na presença do 

Estado no setor; 

4. Importação de vícios e deficiências do antigo modelo regulatório, seja no plano institucional ou 

material, que tem impedido que elas cumpram um efetivo papel regulador e fiscalizador 

frente às empresas; 

5. Inexistência de sistemas de informação confiáveis, que permitam ao Estado 

responder, com rapidez e eficácia, a problemas que tragam impacto à sociedade (ex. 

“apagão”, medicamentos falsificados, real cumprimento de metas pelas empresas 

privatizadas nos setores de telefonia, energia elétrica, etc.) (Santos, 2000 apud 

NASCIMENTO, 2005). 

Assim, o “novo paradigma de atuação da esfera pública”, preconizado pela Reforma do 

Estado nos anos 90, pelo menos no que diz respeito às agências reguladoras e em 

particular à Anvisa, passados oito anos de sua criação, perpetua velhos problemas do 

setor. 

7.2 - A construção, implementação e os resultados da RDC 
102/2000 da Anvisa 

Ao ser colocado em regime de Consulta Pública (CP) durante 60 dias no Diário Oficial 

e na Internet, o texto inicial do que viria ser a mais recente tentativa de regulação da 

propaganda de medicamentos no Brasil - a atual RDC 102/2000 da Anvisa - recebe um 
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total de 42 proposições vindas de vários segmentos sociais. Os percentuais destas 

manifestações indicam que 50% delas vieram de profissionais de saúde, 19% de órgãos 

de representação da indústria farmacêutica, 12% de entidades do setor de publicidade, 

outros 12% de órgãos de defesa do consumidor e 7% de outros setores da sociedade. Ao 

se analisar o tipo de opinião referida nestas proposições, 78,5% delas se manifestam 

favoráveis a uma maior regulação da publicidade de medicamentos pelo Poder Público e 

21,5% se mostravam desfavoráveis a ela. (MAXIMIANO, 2000) 

Durante o processo de negociação do texto definitivo, são identificados dois blocos 

antagônicos de manifestações sobre o modelo regulador para o setor. Um destes blocos 

é formado pelas entidades de defesa do consumidor, algumas instituições científicas e 

de pesquisadores, que citando o Parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor, a 

Lei 6.360 e o Decreto 79.094 comprovam que a maioria das inserções publicitárias que 

tratam de medicamentos no Brasil não respeita a legislação do País e os Critérios Éticos 

para Promoção de Medicamentos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Este bloco 

de manifestações via com extrema preocupação a manutenção da prática da publicidade 

de produtos farmacêuticos, uma vez que estes são produtos que podem afetar a saúde da 

população e sua propaganda, quando autorizada, deveria se dar mediante publicações 

isentas e independentes, que oferecessem informações fidedignas e imunes a conflitos 

de interesse. O objetivo maior do bloco não era proibir a publicidade, mas assegurar o 

direito do consumidor à informação clara, adequada, correta e completa sobre os 

produtos, sabendo com exatidão o que esperar de cada um deles, seja em relação a seus 

benefícios, seja referente a seus riscos. Segundo este grupo, se a publicidade de 

medicamentos não atende a critérios éticos, o cidadão está impossibilitado de utilizar o 

seu próprio discernimento mesmo para se automedicar de maneira correta. 
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O grupo antagônico, que pode ser identificado como o formado pelos representantes dos 

setores ligados à atividade industrial, publicitária, empresas de comunicação e o 

comércio, sugere que a regulação da publicidade de medicamento deve se restringir 

apenas ao controle dos produtos cuja venda se dê sob prescrição médica. A principal 

alegação deste bloco é que o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária 

(Conar) não somente seria capaz de auto-regular o setor, como já cumpriria com esta 

atribuição. Esta afirmação é feita mesmo diante dos dados de que a publicidade então 

realizada no Brasil não cumpre sequer a Lei 6.360/76 e o Decreto 79.094/77, 

particularmente no que se refere à necessidade de se incluir, na propaganda, as contra-

indicações principais. (Maximiano, 2000) 

Terminado o processo de Consulta Pública, a Anvisa publica, em 1 de dezembro de 

2000, com entrada em vigor em 1 de junho de 2001 - a Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) 102/2000. Alguns artigos da Resolução merecem destaque, na medida 

em que buscam regular especificamente a propaganda voltada para grande público e 

feita através dos meios de comunicação de massa, tema deste estudo. 

No conjunto da RDC 102, destacam-se: 

“TÍTULO I – REQUISITOS GERAIS 

Art. 3º - Na propaganda, mensagens publicitárias e/ou outras práticas cujo objeto seja 

a promoção de medicamentos, devem ser cumpridos os requisitos gerais, sem prejuízo 

dos que particularmente se estabeleçam para determinados tipos de medicamentos, 

sendo exigido:  

I - constar, em português, de forma clara e precisa a contra-indicação principal, se for 

o caso, tal como foi registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária; (...) 
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Art. 4º - É vedado: (...) 

II - realizar comparações, de forma direta e/ou indireta, que não estejam baseadas em 

informações comprovadas por estudos clínicos veiculados em publicações indexadas; 

(...) 

IV - provocar temor, angústia e/ou sugerir que a saúde de uma pessoa será ou poderá 

ser afetada por não usar o medicamento;  (...) 

VI - publicar mensagens tais como: "Aprovado", "Recomendado por especialista", 

"Demonstrado em ensaios clínicos" ou "Publicidade Aprovada pela Vigilância 

Sanitária'', pelo ''Ministério da Saúde", ou órgão congênere Estadual, Municipal e 

Distrito Federal, exceto nos casos especificamente determinados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária; (...)  

IX - atribuir propriedades curativas ao medicamento quando este é destinado - 

conforme registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - apenas ao tratamento 

sintomático e/ou ao controle de doenças crônicas;  

X - sugerir ausência de efeitos colaterais ou adversos ou utilizar expressões tais como: 

''inócuo'', "seguro" ou ''produto natural'', exceto nos casos registrados na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária; (...) 

Art. 8º - A propaganda de descontos nos preços de medicamento de venda sem 

exigência de prescrição nas suas variadas formas (faixas, panfletos, outdoors e outros), 

deverá conter o nome do produto, DCB/DCI e o seu preço podendo ser acrescentado o 

nome do fabricante.  
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TÍTULO II - REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SEM EXIGÊNCIA 

DE PRESCRIÇÃO (...) 

Art. 10 - Na propaganda, publicidade e promoção de medicamentos de venda sem 

exigência de prescrição é vedado:  

I - estimular e/ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos e/ou emprego de 

dosagens e indicações que não constem no registro do medicamento junto a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária;  

II - incluir mensagens de qualquer natureza dirigidas a crianças ou adolescentes, 

conforme classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como utilizar 

símbolos e imagens com este fim;  

III - promover ou organizar concursos, prometer ou oferecer bonificações financeiras 

ou prêmios condicionados à venda de medicamentos;  

IV - sugerir ou estimular diagnósticos aconselhando um tratamento correspondente, 

sendo admitido apenas que sejam utilizadas frases ou imagens que definam em termos 

científicos ou leigos a indicação do medicamento para sintomas isolados;  

V - afirmar que um medicamento é "seguro", "sem contra-indicações", ''isento de 

efeitos secundários ou riscos de uso'' ou usar expressões equivalentes;  

VI - afirmar que o medicamento é um alimento, cosmético ou outro produto de 

consumo, da mesma maneira que nenhum alimento, cosmético ou outro produto de 

consumo possa mostrar ou parecer tratar-se de um medicamento;  
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VII - explorar enfermidades, lesões ou deficiências de forma grotesca, abusiva ou 

enganosa, sejam ou não decorrentes do uso de medicamentos;  

VIII - afirmar e/ou sugerir ter um medicamento efeito superior a outro usando 

expressões tais como: ''mais eficaz'', "menos tóxico" , ser a única alternativa possível 

dentro da categoria ou ainda utilizar expressões, como: "o produto", "o de maior 

escolha" , "o único" , "o mais freqüentemente recomendado", "o melhor". As expressões 

só poderão ser utilizadas se comprovadas por evidências científicas, e previamente 

aprovadas pela ANVISA; 

IX - afirmar e/ou sugerir ter um medicamento efeito superior a outro usando expressões 

tais como: ''mais efetivo", "melhor tolerado". As expressões só poderão ser utilizadas se 

comprovadas por evidências científicas, e previamente aprovadas pela ANVISA;  

X - usar de linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento ao 

desempenho físico, intelectual, emocional, sexual ou a beleza de uma pessoa, exceto 

quando forem propriedades aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

XI - sugerir que o medicamento possua características organolépticas agradáveis tais 

como: "saboroso", "gostoso", "delicioso" ou expressões equivalentes.  

Art. 11 - No caso específico de ser mencionado nome e/ou imagem de profissional como 

respaldo das propriedades anunciadas do medicamento, é obrigatório constar na 

mensagem publicitária o nome do profissional interveniente, seu número de matrícula 

no respectivo conselho ou outro órgão de registro profissional.  
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Art. 12 - A propaganda, publicidade e promoção de medicamento de venda sem 

exigência de prescrição deverão incluir, além das informações constantes no inciso I do 

artigo 3º desta regulamentação:  

a) o nome comercial do medicamento; o número de registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e o nome dos princípios ativos segundo a DCB e na sua falta a 

DCI;  (...) 

d) toda propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente a advertência 

indicando que "AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 

CONSULTADO".  (...) 

REQUISITOS PARA MEDICAMENTOS DE VENDA SOB PRESCRIÇÃO  

Art. 13 - Qualquer propaganda, publicidade ou promoção de medicamentos de venda 

sob prescrição, fica restrita aos meios de comunicação dirigida, destinados 

exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar tais 

produtos (...)”. (BRASIL, 2000) 

7.3  - O Projeto de Monitoração da Propaganda de 
Medicamentos da Anvisa 

A fiscalização da propaganda de medicamentos, implantada a partir da edição da RDC 

102/2000, se dá através do “Projeto de Monitoração de Propaganda e Publicidade de 

Medicamentos”. Na sua “Apresentação”, o Projeto informa que tem como proposta 

inicial “acompanhar e analisar a divulgação de medicamentos em diferentes veículos de 

comunicação de modo a verificar o teor da informação transmitida” [...]. “A partir de 

um acompanhamento sistemático será possível identificar  o teor das mensagens 

veiculadas e adotar as medidas corretivas pertinentes visando assegurar a defesa da 
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saúde da população e o cumprimento da , legislação sanitária vigente”. (BRASIL, 2002, 

p. 3) 

As ações iniciais do projeto se dão através de convênios celebrados entre a Agência e 14 

universidades brasileiras, incluindo as universidades federais do Pará, Rio de Janeiro, 

Paraíba, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Uberaba, Goiás, 

Pernambuco, Ceará, Bahia, Juiz de Fora e a Universidade de São Paulo (USP), 

envolvendo professores e alunos dos cursos de Farmácia, Direito, Medicina e 

Comunicação. 

Este esforço de monitoração e fiscalização da propaganda, leva a Anvisa a criar a 

Gerência de Fiscalização e Monitoramento de Propaganda, Publicidade, Promoção e 

Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), através da edição da 

Portaria n.º 123, em 9 de fevereiro de 2004, três anos após a publicação da RDC 

102/2000. Até ter uma Gerência exclusiva, o projeto de monitoração da propaganda era 

desenvolvido no âmbito da Gerência Geral de Inspeção e Controle de Medicamentos 

(GGIMP), mais especificamente pela Gerência de Fiscalização e Controle de 

Medicamentos e Produtos (GFIMP). 

O projeto de monitoração encerra a sua primeira fase em 2004, com a consolidação dos 

dados parciais relativos à qualidade das peças publicitárias captadas desde 2000 e sua 

adequação à legislação vigente. De acordo com levantamento da própria Anvisa, do ano 

de 2001 a julho de 2004 as 14 universidades captaram 6.002 peças publicitárias, sendo 

que 54,6% delas se referiam a medicamentos de venda livre e 44,4% de venda sob 

prescrição. Entre os “Requisitos Gerais” impostos pela RDC 102/2000, a maior 

quantidade de infrações registradas (20,5%) dizia respeito à não citação obrigatória da 

contra-indicação principal do produto anunciado, seguida da ausência de registro do 
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produto (15,3%), sugestão da ausência de efeitos colaterais (10,2%), mensagens de que 

o produto fora “aprovado” ou “recomendado” por especialistas (10%), sugestão de 

menor risco (9%) ou a peça publicitária realizava comparações sem embasamento 

científico (8,8%). (BRASIL, 2004) 

Apesar da propaganda de medicamentos de venda sob prescrição (legalmente autorizada 

apenas para prescritores e proibida para grande público) não ser o objeto deste estudo, 

vale frisar que a monitoração da Anvisa também constata, entre estas peças, importantes 

infrações à legislação vigente, com 18% delas não apresentando as referências 

bibliográficas exigidas; 19% não informando as contra-indicações do produto; 20% não 

apresentando os cuidados e advertências necessárias e 24,8% não informando a 

DCB/DCI ou o registro do produto. 

O balanço apresentado pela Agência chama de “Avanços da Monitoração e Fiscalização 

da Propaganda de Medicamentos no Brasil” os números da comparação feita por ela 

entre o primeiro e o segundo relatório elaborados pelas universidades participantes do 

projeto. Segundo esta comparação, entre um relatório e outro, as infrações registradas 

teriam diminuído de 33% para 15% (propaganda de medicamentos sem registro); de 

36% para 17% (propaganda que não apresenta o número do registro existente); de 22% 

para 20% (inserção na peça publicitária de símbolos ou desenhos que possibilitem 

interpretação falsa) e de 20% para 10% (mensagens contendo palavras como 

“aprovado” e “recomendado”). Mas segundo a própria Agência, no mesmo período 

teriam crescido de 16% para 20% as infrações relativas à não apresentação, na peça 

publicitária, da contra-indicação principal do produto. (Idem) 

Um fato chama a atenção no primeiro balanço realizado pela Agência. Mesmo após um 

amplo debate a respeito do tema e de um processo de Consulta Pública que reuniu 
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colaborações de praticamente todos os setores envolvidos com a questão, passados 

quatro anos após o início da vigência da RDC 102/2000, segundo a monitoração da 

Anvisa, de cada cinco peças publicitárias uma não apresenta a contra-indicação 

principal do produto. E de cada cinco peças publicitárias destinadas aos prescritores 

(medicamentos de venda sob prescrição) uma não continha os cuidados e advertências 

exigidos pela legislação. Mesmo desconsiderando todas as demais irregularidades 

constatadas, que não são poucas, apenas este dado demonstra a necessidade de “uma 

revisão profunda dos atuais mecanismos reguladores do setor, no caminho da superação 

das suas enormes fragilidades”. (NASCIMENTO, 2005, p.83)  

Ainda de acordo com os Resultados Parciais apresentados pela Agência, “do total de 

autos de infração de propaganda lavrados nos últimos dois anos (Nota: os dados são de 

julho de 2004), 34% foram para medicamentos de venda isenta de prescrição e 66% 

foram para medicamentos de venda sob prescrição médica”. A Anvisa informa, ainda, 

que de acordo com a Lei 6.437/77, os valores das multas aplicadas devem obedecer ao 

critério de leve (R$ 2 mil a R$ 75 mil), grave (R$ 75 mil a R$ 200 mil) ou gravíssima 

(R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão). (BRASIL, 2004) 

No mesmo balanço, a Anvisa informa que, no ano de 2003, foram aplicadas 97 multas 

em processos de propaganda irregular de medicamentos no Brasil, num total de R$ 

3.139.000,00 (três milhões, cento e trinta e nove mil reais), sendo que, deste total, R$ 

700 mil estão inscritos em Dívida Ativa da União. (Idem). 

No ano seguinte (2004), foi aplicado o maior volume total em multas (222), totalizando 

R$ 6.343.000,00 (seis milhões, trezentos e quarenta e três mil reais). (BRASIL, 2007). 

Efetivamente, considerando os gastos com marketing - relativo ao ano de 2006 - 

anunciados pela própria Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma), 
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naquele ano foram destinados R$ 978,9 milhões ao setor de “Marketing”. 

(FEBRAFARMA, 2007). Cotejado o valor previsto para gastos em marketing pela 

indústria em 2006, com as multas aplicadas pela Anvisa durante todo o ano de 2004, 

quando ocorreu o maior volume de multas e elas chegaram a R$ 6,3 milhões, conclui-se 

(mesmo considerando a não coincidência exata das datas) que as punições das 

irregularidades cometidas pela publicidade farmacêutica equivalem a pouco mais de 

0,6% dos gastos anuais com marketing no setor. 

Pesquisa realizada no mesmo período em que a Anvisa fazia a sua monitoração, 

diagnosticou que entre as principais irregularidades encontradas em 100 peças de 

propaganda de medicamentos denominados de venda livre - recolhidas dos meios de 

comunicação no Rio de Janeiro e Juiz de Fora em 2003 - também estava o 

descumprimento do artigo 3o, Alínea I, da RDC 102/2000 (que obriga que conste, na 

peça publicitária, de forma clara e precisa a contra-indicação principal do medicamento 

anunciado) em 94% das peças recolhidas. Além dessa infração, a pesquisa constatou o 

não cumprimento, em 52% das peças, do artigo 10o, Parágrafo IV da mesma Resolução 

(que veda que a publicidade sugira ou estimule diagnóstico, aconselhando um 

tratamento correspondente). (NASCIMENTO, 2005, p. 71). 

De acordo com as conclusões da pesquisa realizada por Nascimento, há pelo menos 

quatro significativas fragilidades no modelo regulador consubstanciado na RDC 

102/2000 da Anvisa: 

“1a – A atual regulação é feita a posteriori, isto é, a Agência atua após a veiculação da 

peça publicitária. Entre a colocação do anúncio no mercado (e a identificação da 

irregularidade) e a tomada de medidas no âmbito do modelo regulatório (quando este é 
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o caso), transcorre um período de tempo de mais de um mês, o que faz com que a ação 

reguladora se realize quando o mal já está feito; 

2a - As multas efetivamente arrecadadas pela Anvisa, quando ocorrem as 

irregularidades, têm valor irrisório frente ao total de gastos com propaganda realizados 

no setor; [...] 

3ª - Não há nenhum mecanismo, no atual modelo regulatório, que impeça que os valores 

relativos às multas sejam transferidos pela indústria para o preço dos medicamentos (o 

que ela já faz com o conjunto dos gastos com publicidade de seus produtos), sendo 

pagos pelo próprio consumidor; 

 4a - Ao estampar a frase “A PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ 

SER CONSULTADO” ao final de cada propaganda, a pretendida regulação na verdade 

estimula o consumo irracional de medicamentos, quando caberia ao Estado cumprir 

justamente a tarefa oposta, de acordo com o preconizado pela Política Nacional de 

Medicamentos (Portaria do Ministério da saúde 3.916, de 30/10/98) educando a 

população no sentido de “ANTES DE CONSUMIR QUALQUER MEDICAMENTO, 

CONSULTAR UM MÉDICO”. Na prática, a mensagem final da atual regulação 

deseduca e presta inestimável papel à indústria e ao comércio, e não à sociedade a quem 

deveria proteger. O que o atual modelo regulatório transmite à população, pode ser 

traduzido pela seguinte mensagem: “PRIMEIRO TENTE ENCONTRAR O 

MEDICAMENTO QUE LHE TRAGA A CURA, COMPRANDO O PRODUTO QUE 

JULGAR MAIS CONVENIENTE. CASO NÃO OBTENHA SUCESSO, PROCURE 

UM MÉDICO PARA AJUDÁ-LO”. (NASCIMENTO, SAYD; 2005, p. 318-319) 
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Ainda segundo Nascimento, “seja em relação à magnitude das irregularidades (100% do 

universo analisado indica pelo menos um tipo de infração), seja em relação à pouca 

eficácia das ações reguladoras (poucos são os anúncios retirados do ar e ínfimos os 

valores das multas aplicadas), a realidade do setor mostra que não é apenas um maior 

rigor na esfera da fiscalização onde reside o problema.  A questão é mais ampla e se 

localiza na própria forma como se estrutura o modelo regulador vigente. Mesmo que a 

Anvisa multiplicasse várias vezes a sua atuação, as propagandas irregulares 

continuariam a ser reprimidas a posteriori, as multas continuariam a ser de um valor 

irrisório, seus custos continuariam sendo repassados aos preços dos medicamentos (e 

pagos pelo consumidor) e a advertência colocada a cada final de propaganda 

permaneceria estimulando o uso incorreto de medicamentos, sem a devida prescrição”. 

(NASCIMENTO, 2005, p. 77-78). Segundo o autor, “a análise do conteúdo das 

mensagens de texto e das imagens da grande maioria delas mostra uma tendência de 

superestimar as qualidades dos produtos anunciados e omitir seus aspectos negativos. 

Os anúncios enaltecem as características favoráveis do medicamento, muitas vezes lhe 

atribuindo uma onipotência duvidosa e uma posição central na terapêutica, sem 

apresentar uma sustentação com base em dados científicos”. (Idem, p.78) 

Por outro lado, prossegue Nascimento, a ausência de contra-indicações (o artigo mais 

ferido pelas publicidades analisadas) reflete o quanto as informações sobre riscos, 

efeitos adversos, advertências e precauções são negadas ao consumidor. Não é exagero 

concluir que, do ponto de vista publicitário, veicular informações sobre riscos e 

possíveis agravos é visto, pelo marketing medicamentoso, como uma contrapropaganda 

do produto. “Os argumentos mais utilizados na propaganda analisada ressaltam, 

principalmente, a eficácia, a segurança, o bem-estar, a comodidade na administração, a 

rapidez da ação do medicamento, além do bom humor, da energia, do prazer e da 
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felicidade que eles trazem, minimizando ao máximo, ou simplesmente excluindo, 

qualquer referência a riscos, possíveis interações medicamentosas ou contra-indicações. 

Estas, quando aparecem, em geral são exibidas em letras minúsculas, que surgem muito 

rapidamente, na maioria das vezes frisando apenas que aquele determinado 

medicamento é contra-indicado para as pessoas com hipersensibilidade aos 

componentes da fórmula, evitando-se determinar quais os grupos populacionais que não 

devem tomar o medicamento, como idosos, crianças, diabéticos, hipertensos e outros”. 

(Idem, p. 78-79). 

Não bastassem as críticas feitas por pesquisadores de fora do Projeto de Monitoração da 

Propaganda e Publicidade de Medicamentos da Anvisa, as fragilidades existentes no 

modelo regulador baseado na RDC 102/2000 também foram identificadas pelas próprias 

equipes participantes do Projeto de Monitoração. Pelos menos duas coordenadoras das 

equipes responsáveis pela coleta e avaliação das peças de propaganda - uma sediada na 

Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e outra na Universidade Federal de Juiz 

de Fora - produziram teses e artigos científicos com uma visão crítica ao modelo 

regulador implementado pela Agência. 

Para Jussara Calmon Soares (Farmacêutica e professora do Departamento de Saúde e 

Sociedade do Instituto de Saúde da Comunidade da UFF), coordenadora da equipe de 

Monitoração da Propaganda naquela Universidade, o trabalho dos acadêmicos bolsistas 

e de professores da equipe do “Projeto MonitorAÇÃO UFF/Anvisa” e da própria 

Agência é “louvável”, mas ela afirma que “os resultados gerais do Projeto de 

Monitoração de Publicidade e Propaganda de Produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, 

em suas duas etapas, confirmam a permanência de um quadro inadmissível para o 

momento atual, tendo em vista todo o conhecimento existente sobre o setor, assim como 
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as inúmeras reflexões, propostas e recomendações feitas pelos profissionais e setores 

voltados para a defesa da saúde da população brasileira” (SOARES, 2007, p. 7) 

A responsável pela equipe de monitoração da UFF prossegue afirmando que “de acordo 

com a legislação sanitária vigente e o Código de Defesa do Consumidor, poderoso 

instrumento de regulação das relações entre produção e consumo no Brasil, 

praticamente todas as peças publicitárias analisadas no âmbito de Niterói e arredores ao 

longo do ano poderiam ser classificadas como propaganda enganosa e/ou abusiva, 

segundo a definição presente no Art. 2º da RDC ANVISA 102/00”. (Idem, p. 7). 

Soares cita antigo Programa da então Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (órgão 

que precedeu a Anvisa), que em 1995 já analisara a propaganda de medicamentos no 

País e concluíra que as irregularidades frente à legislação então vigente chegavam a 

“mais de 80% de peças com infrações à legislação sanitária, com omissão de 

informações fundamentais a respeito de cuidados, reações adversas e contra-indicações” 

(HEINECK, 1998 apud SOARES, 2007, p. 7 ). 

Sobre o atual Projeto de Monitoração, Soares diz que “todos os estudos sobre 

propagandas de medicamentos no Brasil vêm mostrando quão ineficaz tem sido a ação 

das autoridades sanitárias neste setor. Por isso alertamos para o fato de que a falta de 

medidas eficazes faz com que o atual projeto da Anvisa corra o risco de se tornar apenas 

uma versão dez anos depois daquele programa da SNVS, colaborando para que o perfil 

da propaganda de medicamentos no Brasil permaneça o mesmo, ou pior, uma vez que a 

evidência dos fatos somente vem se acumulando ao longo dos anos”. (SOARES, p. 8). 

Soares conclui seu artigo afirmando que: 
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“1. As propagandas de medicamentos não são fontes confiáveis de informação; 

basicamente omitem/minimizam cuidados e riscos; apresentam referências 

bibliográficas inexistentes, de acesso restrito ou enganosas, que induzem ao consumo 

inadequado dos produtos; 

2. Podem ter conseqüências graves para a saúde da população; 

3. As propagandas são incompatíveis com o uso consciente e responsável de 

medicamentos, pois induzem o seu uso acrítico, abusivo e desnecessário.  

Portanto, com base nos resultados obtidos agora (mas também em várias outras análises 

que vêm sendo publicadas há décadas no Brasil) e no cenário atual, é cada vez mais 

urgente que ao menos a propaganda de medicamentos seja proibida em nosso país.” 

(idem, p. 11). 

Soares considera “fundamental o aprofundamento do debate e a mobilização da 

população e dos profissionais envolvidos, no sentido da proibição da propaganda de 

medicamentos em nosso país. Apenas os interesses econômicos dos fabricantes de 

medicamentos justificam a veiculação de tais campanhas publicitárias.  

Embora seja esta a posição aqui adotada e defendida, foram enviadas também à Anvisa 

propostas para um período de transição ou como alternativa à proibição, tais como a 

recomendação de autorização prévia para as campanhas publicitárias de medicamentos”. 

(Idem, p. 17) 

Já a Coordenadora da equipe do Projeto de Monitoração da Propaganda da Anvisa em 

Juiz de Fora, Rita Padula Vieira (Farmacêutica, Mestre em Educação e Professora de 

Toxicologia da Faculdade de Farmácia da UFJF), analisou o impacto da RDC 102/2000 

na propaganda de medicamentos realizada junto a prescritores na cidade de Juiz de Fora 
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e concluiu - na sua Tese de Doutorado “Propagandas de medicamentos distribuídas aos 

médicos: aspectos legais, farmacológicos e de mercadização” - que as peças de 

propagandas através de folhetos impressos, tipo folder, (...) centralizam seus esforços de 

divulgação na marca do laboratório fabricante, não valorizando os medicamentos 

essenciais e genéricos e indo de encontro à atual Política Nacional de Medicamentos. 

(VIEIRA, 2004) 

Além disso, segundo ela a publicidade traz informações que privilegiam benefícios em 

detrimento dos riscos, omitindo ou alterando dados importantes sobre os fármacos. Em 

alguns casos, ainda segundo a pesquisadora, tais benefícios são discutíveis ou 

comprovadamente inexistentes. Além disso, a publicidade recorre a fontes antigas, de 

difícil acesso por se encontrarem mal referenciadas ou, até mesmo, há casos em que as 

fontes simplesmente não existem. Logo, a publicidade não pode, portanto, ser 

considerada boa fonte de informação técnico-científica e instrumento de promoção da 

saúde junto ao prescritor. (Idem). 

Ela critica o fato de que numa sociedade pós-industrial dominada por técnicas de 

comunicação a serviço do mercado, o medicamento transforma-se em bem de consumo 

e é comercializado a partir de informação gerada pelo próprio fabricante, alertando para 

o fato de que a realidade apresentada está caracterizada pelo poder de mercado da 

indústria farmacêutica, com a Anvisa exercendo uma regulação a posteriori, isto é, a 

Agência atua após a veiculação da peça publicitária, além de aplicar multas de valor 

irrisório diante do total de gastos com propaganda”. (Idem) 

No caso específico das fontes bibliográficas que são obrigatórias por lei, quando a 

publicidade se dirige aos prescritores, Vieira afirma que a legislação é tímida, 

permitindo que fatos sejam confundidos com especulações e hipóteses, fazendo-se 
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necessária uma reformulação da RDC 102/2000 (...) para que ela possa clarear itens 

hoje obscurecidos por uma linguagem legal capaz de permitir interpretações várias 

quanto ao teor das propagandas anunciadas. Para a autora, da forma como se apresenta, 

a Resolução não é capaz de garantir a qualidade da informação veiculada, permitindo ao 

propagandista utilizar-se de material sem fundamentação científica; contornar a lei 

através de artifícios textuais ou de imagens; e usar fontes pouco ou nada fidedignas para 

referenciar as informações fornecidas, uma vez que a lei deixa de orientar sobre a 

qualidade das referências bibliográficas. (Idem). 

Para a Coordenadora do Projeto de Monitoração na UFJF, é urgente a necessidade de 

implementação de ações mais rigorosas, capazes de prevenir a veiculação de 

propagandas enganosas junto à classe médica; que sejam eficazes para atingir o mal em 

sua raiz, como a regulamentação a priori das peças publicitárias através de legislação 

capaz de cercear os atuais abusos. (Idem). 

Apesar das substantivas críticas ao Projeto de Monitoração, a Anvisa cria a Gerência de 

Fiscalização e Monitoramento de Propaganda, de Publicidade, de Promoção e 

Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP) e dá continuidade ao 

projeto, passando a denominá-lo de Projeto de Monitoração de Propaganda de Produtos 

Sujeitos à Vigilância Sanitária. A partir de 2005, a GPROP implanta o que chama de “II 

Etapa do Projeto”, agregando às ações de fiscalização relativas à publicidade de 

medicamentos também “a monitoração da propaganda de alimentos para fins especiais, 

alimentos infantis e produtos para a saúde”. (BRASIL, 2007) Aos cursos de Farmácia, 

Direito, Medicina e Comunicação, são acrescentados os de Biologia, Nutrição, 

Odontologia e Enfermagem. O número de universidades conveniadas também cresce de 

14 para 19 em todo o País. (Idem) 
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Segundo a própria Anvisa, “nesta etapa, diferentes veículos de comunicação serão 

monitorados, de modo a verificar o teor da informação transmitida e sua conformidade 

com a Legislação Sanitária brasileira, que continuará a subsidiar a Anvisa para 

aprimorar a fiscalização, conciliando o conhecimento técnico - científico aos princípios 

da bioética para efetivo controle social”. (BRASIL, 2005, p.4) 

Novo balanço, apresentado pela Anvisa com dados da monitoração da propaganda até 

junho de 2005, com números referentes a 16 universidades e baseado em “108 

Relatórios Mensais de Captação” e “16 Relatórios Iniciais”, informa que existem “74 

professores envolvidos no projeto em 16 universidades conveniadas”, e um “total de 

149 acadêmicos bolsistas” e “149 acadêmicos voluntários” nas equipes, monitorando, 

em todas as regiões, mídias e locais num total de “33 Rádios AM, 38 Rádios FM, 34 

Jornais, 37 Revistas, 47 TVs, 47 Hospitais, 54 Clínicas Médicas, 12 Clínicas de 

Nutrição, 4 Clínicas de Fisioterapia, 14 Clínicas Odontológicas, 144 Farmácias, 10 

Congressos e 26 Outros (outdoor, busdoor, Internet, ruas, associações, lojas de produtos 

naturais e supermercados)”.(BRASIL, 2005) 

Especificamente em relação à propaganda de medicamentos, a segunda etapa do projeto 

de monitoração captou um total de 1.830 peças (73% do total). Destas, 38,41% (708) 

eram de medicamentos sujeitos à prescrição; 37,05% (678) de medicamentos de venda 

livre; 14,81% (271) eram de anúncios prometendo desconto de preço nos 

estabelecimentos; 7,49% (137) eram de produtos sem registro; e 2,24% (41) eram de 

medicamentos sujeitos a controle especial. (Idem) 

Mais recentemente, em 21 de junho de 2007, a Assessoria de Imprensa da Anvisa 

distribuiu nota à imprensa com o título “Anvisa forma parcerias para monitorar 

propaganda”, anunciando a III Etapa do Projeto de Monitoração da Propaganda e 
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Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, que começaria no dia seguinte. 

A Agência informa que o objetivo desta etapa era “recolher cerca de 2 mil peças 

publicitárias irregulares em seis meses de trabalho”, “em parceria com Instituições de 

Ensino Superior (IES) de todas as regiões do país”. O texto informava, ainda, que “as 

IES ficarão responsáveis pela monitoração da propaganda de medicamentos, produtos 

para saúde e alimentos em 250 diferentes veículos, entre emissoras de rádio e de 

televisão, revistas e jornais, além de hospitais, clínicas, farmácias, supermercados e 

congressos de saúde. No total, estarão envolvidos com o programa 50 professores e 270 

alunos dessas instituições”. Caberia à Anvisa “financiar as ações, capacitar o pessoal e 

prestar a assistência técnica necessária”, nos mesmos moldes do que já havia sido feito 

nas fases anteriores, quando “a Agência também equipou os laboratórios de 

monitoração das IES com computadores, impressoras, aparelhos de som, videocassetes 

e livros específicos sobre o tema”. (BRASIL, 2007, p.1) 

De acordo com a nota, “a cada mês, as IES devem enviar as peças captadas para que a 

Anvisa avalie e aplique as medidas legais cabíveis, quando necessárias. O projeto prevê 

ainda ações de educação sobre a propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária 

para a comunidade acadêmica, profissionais de saúde e sociedade civil”. Entre estas 

ações, estavam listadas a “realização de palestras, publicação de artigos em jornais e 

revistas e elaboração de fôlderes e workshops sobre o tema”. O projeto define o mês de 

dezembro de 2007 para que as IES enviassem à Agência “um relatório consolidado com 

todas as atividades realizadas”. (Idem, p.1) 

A matéria trazia, ainda, a opinião da Gerente de Fiscalização de Propaganda da Anvisa, 

Maria José Delgado Fagundes, para quem “a existência de parcerias nas cinco regiões 

do país possibilita identificarmos não só as peças irregulares, mas também as estratégias 
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da propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária no Brasil". (Idem, p.1) Ainda 

segundo o texto distribuído pela Anvisa, segundo a Gerente de Fiscalização, “o projeto 

contribuiria para a formação de uma massa crítica em torno desse tipo de propaganda”, 

já que, segundo ela, “à medida que o projeto é desenvolvido, os alunos envolvem-se 

com o tema e desenvolvem pensamento crítico sobre o assunto dentro da comunidade 

acadêmica". (Idem, p. 1) 

Ao contrário do que fez em relação à primeira etapa do projeto de monitoração (entre 

2000 e 2004), a Anvisa não torna público, desde 2005 e até o fechamento desde estudo 

(em novembro de 2007), qualquer balanço onde constem índices de irregularidades, 

quantidade de notificações relativas a autos de infração emitidos ou de quantidade e 

valor de multas aplicadas referentes às fases II e III do projeto de monitoração. 

A transparência destes dados foi solicitada, em pelo menos três ocasiões, pelo 

representante da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) 

na Câmara Setorial de Propaganda e Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância 

Sanitária da Anvisa.2  

 

                                                 
2 Em correspondência encaminhada à Gerência de Fiscalização e Monitoramento de Propaganda, de 
Publicidade, de Promoção e Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP) em 3 de 
julho de 2007, a Abrasco solicita formalmente os dados da monitoração referentes às etapas II e II do 
projeto: “Prezados Senhores. Como membro efetivo da Câmara Setorial de Propaganda de Produtos 
Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa - onde representando a Associação Brasileira de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva (Abrasco) - solicito os dados (listados abaixo) mais recentes (tenho os números até 
2004, apenas, quando a Agência os disponibilizava na sua página eletrônica) sobre a monitoração da 
propaganda de medicamentos no Brasil. Mais especificamente, gostaria de ter acesso aos números oficiais 
relativos a: 1. Quantidade de laudos expedidos pelas universidades participantes do Projeto de 
Monitoração; 2. Porcentagem dos anúncios considerados irregulares pelas equipes de monitoração; 3. 
Quantidade de autos de infração emitidos pela Anvisa; 4. Quais os laboratórios que cometem o maior 
número de infrações; 5. As alegações mais recorrentes interpostas pelo setor regulado contra os autos de 
infração; 6. A quantidade e os valores das multas aplicadas; 7. Os valores efetivamente arrecadados e os 
que foram inseridos na Dívida Ativa da União. Desde já agradeço a atenção. Álvaro Nascimento - 
Representante da Abrasco na Câmara Setorial de Propaganda e Publicidade de Produtos Sujeitos à 
Vigilância Sanitária da Anvisa”. (NASCIMENTO, 2007). 
A única resposta dada a esta correspondência tem a data de 11 de julho de 2007, onde a responsável pela 
GPROP/Anvisa diz que “recebi sua solicitação. Estamos providenciando”. (FAGUNDES, 2007)  
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7.4 - O “controle social” na monitoração da propaganda de 
medicamentos 

Criadas como “instituição colegiada de caráter consultivo e de assessoramento, de 

atuação temática, com o objetivo de subsidiar a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) nos assuntos de sua competência” (BRASIL, 2007) as Câmaras 

Setoriais da Agência são reguladas e disciplinadas pela Portaria 612, de 27 de agosto de 

2007, que substituiu a Portaria 81, de 10/2/2006. 

De acordo com a norma, compete à Câmara Setorial “observando-se a sua área 

temática: I - Identificar os temas prioritários para discussão; II - Propor diretrizes 

estratégicas para a atuação da Anvisa”, podendo o órgão, “para atender demandas 

específicas” (...) “criar grupos de trabalho e sub-câmaras, desde que previamente 

aprovados pela Diretoria Colegiada”. (Idem) 

As Câmaras são compostas, segundo a Portaria, pelo Diretor supervisor da unidade 

organizacional responsável pela Câmara Setorial (que automaticamente a preside) 

e pelos representantes indicados pelas entidades com direito a assento no seu colegiado. 

Participam das reuniões das Câmaras, na qualidade de convidados permanentes, além da 

Ouvidoria da Agência, as unidades organizacionais afins. 

No seu artigo 5º, a Portaria 612/2007 define que cada Câmara Setorial será composta, 

obrigatoriamente, por membros da sociedade civil, representados por entidades de 

âmbito nacional de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, trabalhadores de saúde e 

comunidade científica; membros do setor regulado, representado por entidades de 

âmbito nacional de empresas sujeitas à regulação exercida pela vigilância sanitária; e 

membros do segmento do governo, representado por órgãos e entidades do Governo 

Federal, Estadual e Municipal que se relacionem com o tema da Câmara. O artigo 6º 
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determina que todos os representantes das entidades componentes da Câmara terão 

mandato de dois anos, podendo haver recondução. 

Entre as atribuições de seus membros, o artigo 12 da Portaria determina que todo 

membro da Câmara Setorial tem como função primordial a contribuição na discussão e 

negociação de consensos sobre questões pertinentes à sua temática, enquanto o 

parágrafo único do artigo 14 dispõe claramente que as sugestões de pauta dos membros 

das câmaras serão acatadas de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência 

da Anvisa. 

Nenhuma das funções dos membros da Câmara Setorial é remunerada e seu exercício é 

considerado de relevância para o Serviço Público (artigo 15) e a Câmara Setorial se 

reúne, ordinariamente, em Brasília, uma vez a cada ano, e, extraordinariamente, quando 

convocada pelo seu presidente ou um terço dos membros. Entretanto, a solicitação de 

convocação da reunião por parte dos membros dependerá de apresentação de 

justificativa da necessidade de sua realização e apreciação da Diretoria Colegiada da 

Anvisa (artigo 16). (Idem) 

Um dos aspectos mais importantes do funcionamento destes órgãos, diz respeito às 

manifestações da Câmara Setorial (artigo 18 da Portaria), que obriga que as 

manifestações da Câmara Setorial serão estabelecidas por consenso entre os seus 

membros, sendo vedada à Câmara a decisão por maioria de votos. Caso não haja 

consenso entre todos os participantes, poderão ser encaminhadas à Diretoria Colegiada 

da Anvisa as posições de consenso de cada segmento. 

Instalada oficialmente em 30 de novembro de 2005, a Câmara Setorial de Propaganda e 

Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa é criada a partir da 
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Portaria 404 de 13 de outubro de 2005 (que também criou outras cinco Câmaras 

Setoriais: a de Medicamentos, a de Cosméticos, a de Produtos para a Saúde, a de 

Serviços de Saúde e a de Toxicologia). A Câmara Setorial de Propaganda e Publicidade 

teve seus membros designados pelo Diretor-Presidente da Agência através das Portarias 

no 478, de 28 de novembro de 2005; no 169, de 11 de abril de 2006 e no 226, de 25 de 

maio de 2006. 

Segundo a própria Anvisa, “as Câmaras são peças fundamentais para o exercício da 

transparência e para a garantia de qualidade das ações de vigilância sanitária” (BRASIL, 

2005) e compete a elas identificar os temas prioritários para discussão e propor 

diretrizes estratégicas para a atuação da Agência. Definido como um fórum de 

participação e controle social para ser um espaço de reflexão e proposições da sociedade 

em relação a este tema, desde a sua criação a Câmara Setorial de Propaganda já realizou 

quatro reuniões ordinárias, nos dias 30/11/2005; 22/02/2006; 04/10/2006 e 14/06/2007. 

Uma avaliação dos dois primeiros anos de funcionamento da Câmara Setorial de 

Propaganda indica algumas fragilidades na atuação deste instrumento, que seria de 

controle e participação social. A primeira delas está refletida já na sua conformação 

original, que reflete uma evidente super-representação do setor regulado (entidades 

representativas da indústria, das empresas de comunicação, das agências de publicidade 

e do comércio de equipamentos e produtos), se comparada à representação de 

consumidores e da academia, por exemplo (ANEXO 1). 

De acordo com o Anexo 1, verifica-se que, em termos de representação numérica, a 

referida Câmara é composta pelos seguintes setores de interesse: 
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1. Indústria (11 representantes): Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica 

(Febrafarma), Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Isentos de 

Prescrição (Abimip), Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(Interfarma), Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), 

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos), 

Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla), 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(Abihpec), Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e de Laboratório (Abimo), Associação Brasileira da 

Indústria de Alimentos (Abia), Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL) 

e Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).   

2. Mídia (5 representantes): Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação 

Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional de Editores 

de Revistas (Aner), Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e 

Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar). 

3. Governo (7 representantes): Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério das Comunicações, Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass), Conselho Nacional dos 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e Instituto Nacional de Metrologia 

(Inmetro).  

4. Comércio (2 representantes): Associação Brasileira dos Importadores de 

Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares (Abimed) e Associação 

Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) - (que representa também seus 

associados Pessoa Jurídica (Farmácias). 
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5. Profissionais de Saúde (5 representantes): Conselho Federal de Medicina (CFM), 

Conselho Federal de Farmácia (CFF), Conselho Federal de Odontologia (CFO), 

Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e Federação Nacional dos Farmacêuticos 

(Fenafar).  

6. Academia (4 representantes): Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (Abrasco), Universidade representante do Projeto de Monitoração da 

Propaganda da Anvisa, Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 

(Sobravime) e Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOX), 

7. Consumidores (2 representantes): Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec) e Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor. 

 

Como se vê no Gráfico 1, há uma superposição na representação do setor regulado. Um 

exemplo: se uma determinada indústria que tenha capital nacional, produza genéricos, 

Gráfico 1
Membros da Câmara Setorial de Propaganda e 

Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanit ária da 
Anvisa

Governo 7 Comércio 2
Mídia 5

Indústria 11

Consumidores 2

Profissionais de 
Saúde 5

Academia 4

Fonte: http://w w w .anvisa.gov.br/propaganda/csprop/integrantes.htm Acesso em: 20.nov.2007 
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cujos medicamentos sejam de venda livre, anuncie seu produto em algum veículo de 

comunicação e tenha um setor dedicado à pesquisa, ela conta com pelo menos seis 

representantes defendendo seus interesses apenas entre os claramente identificados 

como setores industriais: a Febrafarma, a Abimip, a Interfarma, a Alanac, a Pró-

Genéricos e a ABA. 

Se for levado em consideração que os interesses desta determinada indústria, no que diz 

respeito a uma maior ou menor regulação do setor, também se contemplam nos 

posicionamentos manifestados na Câmara Setorial pelos representantes das empresas de 

mídia que veiculam a propaganda de seus produtos, seu poder de representação se torna 

ainda maior, através dos posicionamentos da ANJ, Abert, Aner, Abap e Conar, que de 

forma majoritária propugnam, assim como a indústria, uma menor regulação e medidas 

que interfiram o menos possível no mercado publicitário. 

Em relação à presença de representantes das várias entidades ligadas à publicidade e ao 

mesmo tempo do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), a 

hiper-representação se repete. Em sua página eletrônica, no link “Dúvidas Freqüentes” o 

próprio órgão, respondendo à dúvida sobre “Quem participa do Conar?”, responde que 

ele é composto por um “Conselho Superior, cujos integrantes são indicados, a cada dois 

anos, por suas entidades fundadoras: Associação Brasileira de Agências de Publicidade 

(ABAP), Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira das 

Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), Associação Nacional dos Editores de 

Revistas (ANER), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e pela Central de Outdoor. 

Esse Conselho elegerá, dentre seus pares, a Direção Executiva do Conar”. (CONAR, 

2007). Assim, ao ter assento na Câmara Setorial, o Conar duplica a representação das 

mesmas entidades que indicam os seus diretores e que já têm lugar próprio na Câmara.. 



 192 

Não bastasse isso, se somarmos às representações da indústria, das empresas de mídia e 

de publicidade na Câmara Setorial os dois assentos destinados ao comércio - também 

diretamente interessado na elevação do consumo de produtos farmacêuticos e que conta 

com a propaganda destes produtos como elemento essencial para alcançar este objetivo 

-, a magnitude da representação do setor regulado se torna ainda mais significativa, 

alcançando um total de 18 representantes.  

Enquanto isso, a representação de todos os consumidores brasileiros está restrita a duas 

únicas “cadeiras”: a destinada ao Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e ao Fórum 

Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor. O desequilíbrio permanece 

evidente mesmo se for considerada a possibilidade de alinhamento, ao lado dos 

consumidores, dos quatro representantes da academia e dos cinco delegados das 

entidades profissionais. 

A segunda fragilidade no funcionamento da Câmara está na formação da pauta de suas 

reuniões (sob controle da Anvisa) e seu efetivo poder como fórum de debates e busca de 

consensos. Um balanço dos temas ali debatidos, nas suas quatro reuniões, demonstra o 

quanto este fórum necessita de aprimoramento para cumprir de forma efetiva o papel 

para o qual foi criado. 

Entre os debates mais importantes ali travados, estão os que giraram em torno da 

Consulta Pública (CP) 84/2005 (relativa às alterações da regulação da propaganda de 

medicamentos no Brasil), da CP 83/2005 (relativa à propaganda de bebidas alcoólicas) e 

da RDC 71/2005 (relativa ao controle da propaganda de alimentos com quantidades 

elevadas de açúcar, de gorduras saturadas e trans). Como se sabe, o instrumento das 

Consultas Públicas equivale a um convite para que variados setores da sociedade 
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contribuam com a Agência na formulação de suas resoluções relativas aos aspectos 

reguladores de determinado campo de atuação da Vigilância Sanitária. 

No período de envio de propostas no âmbito da CP 84/2005, foi realizada a segunda 

reunião da Câmara Setorial de Propaganda, no dia 22 de fevereiro de 2006. Na Ata da 

reunião, consta que a Coordenação Técnica da Câmara apresentou “a proposta de 

regulamento da propaganda de medicamentos, referente à Consulta Pública nº 84, de 

2005, da Anvisa. Dentre os pontos de debate e sugestões feitas pelos membros da 

Câmara, incluem-se os seguintes: combate às estratégias de propaganda de 

medicamentos aos estudantes universitários de áreas ligadas à saúde; combate aos 

brindes de alto valor e premiações dadas aos prescritores; utilização da imagem de 

profissionais de saúde e personalidades públicas; revisão das frases de advertência”, etc. 

A Ata da reunião realizada em fevereiro de 2006 registra, ainda, como já analisado neste 

estudo, que “a Câmara Setorial recomendou consensualmente a realização de uma 

reunião extraordinária, em data a definir, para discutir a RDC após a consolidação das 

contribuições recebidas durante o período de consulta pública”. (BRASIL, 2006, p.2) 

No mesmo período, o Boletim Eletrônico da Anvisa informou - na matéria “Sociedade 

opina sobre propaganda de medicamentos” - que as contribuições enviadas à Agência 

no âmbito da Consulta Pública estariam expostas na sua página eletrônica na Internet 

dali a quatro meses, mais exatamente “a partir da segunda quinzena de junho” (de 

2006).  O mesmo Boletim informava que “o consolidado com as propostas ficará 

disponível durante um mês” e “após este prazo, em data a ser divulgada, a Anvisa fará a 

Audiência Pública na qual os segmentos interessados debaterão a nova 

regulamentação”. (BRASIL, 2006, p.1) 
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Mesmo tendo a Câmara Setorial, por consenso, decidido, em sua reunião de 22 de 

fevereiro de 2006, priorizar o debate das contribuições à CP 84/2005, e tendo a Anvisa 

se comprometido a disponibilizar o consolidado com as propostas na Internet e pautar o 

tema na reunião seguinte da Câmara, um ano e oito meses depois e já tendo sido 

realizada outras duas reuniões da Câmara neste período, nenhuma destas providências 

foi tomada pela Agência, o que demonstra a fragilidade da Câmara como, segundo a 

própria Agência conceitua, órgão de “participação da sociedade”, “de caráter consultivo 

e de assessoramento, de atuação temática, com o objetivo de subsidiar a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nos assuntos de sua competência”. (BRASIL, 

2005)    

Segundo Lucchese, “a regulação estatal sanitária é amplamente admitida e incorporada 

ao cotidiano da vida social em todos os países democráticos, pois cuida de eliminar ou 

diminuir os riscos aos quais a população é submetida e, do ponto de vista econômico, 

trata [...] de superar falhas do mercado, ou seja, casos e situações em que as forças do 

mercado não são suficientes para garantir uma eficiente alocação de recursos e outros 

resultados desejados, tais como o acesso a bens essenciais, à qualidade, à segurança no 

consumo, ao ambiente limpo e assim por diante. O tipo de regulação estatal adotado é 

fruto de processos políticos – configurações de poder e de interesses na sociedade, 

incentivos a alguns participantes e assim por diante – mais do que de considerações a 

respeito da eficiência alocativa do mercado ou de idéias e considerações acerca do 

interesse público” (LUCCHESE, 2001, p.267). 

Para o mesmo autor, “a regulação do risco é atividade complexa em todas as sociedades, 

mas assume características próprias e diferentes conforme o grau de desenvolvimento 
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tecnológico e democrático dos países” [...] sendo que “a avaliação do risco constitui 

atividade central para as agências dos países mais desenvolvidos”. (Idem, p. 268) 

Lucchese analisa que “a criação das agências regulatórias, como a Anvisa, por outro 

lado, tem suscitado preocupações a respeito de seu controle social. Organismos 

independentes em termos administrativos e financeiros que conferem estabilidade aos 

seus dirigentes, as agências acumulam diversas vantagens, entre as quais aquelas de 

uma nova institucionalização, que detém conhecimento específico e especializado, além 

de horizonte de longo prazo de ação. Depois de nomeados, seus diretores, em todos os 

escalões, convertem-se em atores políticos de direito. Têm carreiras próprias e 

interesses institucionais que podem não ser congruentes com as necessidades sanitárias. 

Acumulam grande poder de negociação ao manejar poderosos recursos de informação 

especializada e de autoridade delegada”. (Idem, p.272) 

O autor prossegue diagnosticando que “em geral, as agências formam o nódulo central 

de uma vasta rede temática que inclui pesquisadores acadêmicos, técnicos dos níveis 

subnacionais, representações dos consumidores, de interesses econômicos, de 

organizações profissionais e outros grupos sociais. Embora possa dialogar intensamente 

com esses grupos, a burocracia das agências detém a liberdade de escolher quais idéias 

e propostas vão adotar. As agências ainda detêm grande poder de discricionariedade e 

concentram os três poderes – executivo, legislativo e judiciário: elaboram legislações, 

fiscalizam e julgam os descumprimentos. Contudo, esses poderes são tradicionalmente 

separados nas sociedades democráticas exatamente para efeitos de equilíbrio”. (Idem, p. 

272-273) 

Lucchese argumenta, ainda, que “na verdade, a credibilidade é a chave de sua [das 

Agências] legitimidade, que é abalada sempre que elas mostram dificuldade em garantir 



 196 

o cumprimento das políticas regulatórias. Assim, uma fraca capacidade fiscalizatória 

retira sua legitimidade junto às entidades reguladas e à opinião pública”. Para o autor, 

“foi a grande concentração de poder, associada à opacidade administrativa e ao excesso 

de gastos com procedimentos ineficazes das agências americanas nos anos 60 a 80, que 

levaram ao surgimento do fenômeno da ‘captura das agências’ pelos agentes 

econômicos objetos de sua regulação, ficando esses órgãos envolvidos pelas empresas 

que deveriam regular, em detrimento dos interesses coletivos”. (Idem, p. 273) 

Lucchese identifica no fenômeno que chama de “renúncia de prerrogativas das 

autoridades sanitárias”, o resultado “da incapacidade de fazer operar os sistemas 

domésticos de regulamentação e controle sanitários, em vista da fragilidade das 

instituições científicas e técnicas e da tendenciosidade das instituições políticas nos 

países periféricos, às quais somam-se as pressões das empresas e dos movimentos 

internacionais de harmonização da regulamentação sanitária”. (Idem, p. 285) 

Ao analisar o contexto de atuação da Anvisa, Rozenfeld aponta caminhos na direção de 

uma mais efetiva regulação sanitária no Brasil. Entre os aspectos citados pela autora, 

vários impactariam diretamente o desempenho da ação reguladora de Estado na área de 

controle da propaganda de medicamentos para o grande público. Entre outras 

iniciativas, Rozenfeld defende, como ações que caberiam à Agência: 

“1. Concentrar-se nas atividades fim, no chamado exercício de polícia sanitária, dirigida 

aos campos de maior risco para a saúde. Agir segundo parâmetros epidemiológicos, isto 

é, selecionar grupos vulneráveis e protegê-los em caráter prioritário, sobretudo idosos, 

doentes crônicos, crianças e gestantes;  
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2. Trabalhar com a atual legislação sanitária que, embora possa ser detalhada, é mais do 

que suficiente para sanear o mercado;  

3. Enfrentar, com coragem, os fabricantes de produtos e prestadores de serviço que 

afetam a saúde. Verificar as inconformidades, as fraudes, os erros e as inadequações, 

punindo severamente os infratores;  

4. Articular a formação de recursos humanos às diretrizes da política de vigilância 

sanitária. O treinamento e a capacitação dos profissionais deve subordinar-se às metas 

de proteção à saúde dos usuários; 

5. Envolver a sociedade e os órgãos de defesa do consumidor na educação para a saúde;  

6. Evitar ações dispersas. Os problemas estão diagnosticados há décadas; 

7. Proceder a revisões técnicas de produtos farmacêuticos, por classes terapêuticas, 

segundo o risco, com ações saneadoras significativas. Cancelamento do registro de 

produtos ineficazes ou danosos, seguido de um rigoroso cumpra-se;  

8. Evitar pulverização dos recursos em atividades meio;  

9. Inspecionar e fiscalizar regularmente os laboratórios fabricantes e demais agentes 

econômicos, divulgando os resultados;  

10. Estabelecer integração com os níveis estadual e municipal, para além das relações 

de co-patrocínio”. (ROZENFELD, 2003, p.15) 
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8 CAPÍTULO 6 - A CONSULTA PÚBLICA 84/2005 E OS 
INTERESSES DE CADA SETOR 

 

Em um dos momentos de maior repercussão das críticas ao modelo regulador da 

propaganda de medicamentos no Brasil, baseado na RDC 102/2000, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) publica a Consulta Pública 84, em 16 de novembro de 

2005 (CP 84/2005), com o objetivo de propor uma reformulação do modelo de 

regulação do setor. (BRASIL, 2005) 

A Consulta Pública (CP) é um instrumento que permite que, “antes da publicação de 

uma nova norma, resolução ou regulamento, a Anvisa consulte a população para saber 

sua opinião sobre a questão. O cidadão pode conhecer os assuntos que estão sendo 

debatidos na Agência e expressar sua opinião por meio do site da Anvisa. Para cada 

assunto, é criado um fórum virtual de discussão, aberto a todos. Terminado o prazo da 

consulta, todas as contribuições enviadas são analisadas”. Findo o prazo da CP, a 

Agência se utiliza de outro instrumento, a Audiência Pública, para debater os “assuntos 

de maior destaque”. “Abertas a toda a população”, estas audiências criam “um momento 

de debate no qual todos podem manifestar-se, possibilitando a troca de informações e 

argumentos. Datas, locais e horários das audiências são divulgados no site da Anvisa”. 

Todo este processo é acompanhado também pelas Câmaras Setoriais da Anvisa, “que 

também têm caráter consultivo” e “reúnem órgãos públicos, sociedade civil e o setor 

produtivo para debater assuntos estratégicos e subsidiar as decisões de sua Diretoria 

Colegiada”. (BRASIL, 2000) 

Seguindo este trâmite, o novo regulamento técnico voltado para a regulação da 

propaganda de medicamentos no Brasil, no âmbito da CP 84/2005, foi colocado à 
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disposição do público, no Diário Oficial e na Internet, inicialmente, por 60 dias. Findo 

este prazo, seu período de recepção de propostas foi prorrogado por mais 60 dias, 

terminando no dia 18 de março de 2006. 

A CP 84/2005 continha uma “proposta de Regulamento Técnico sobre propagandas, 

mensagens publicitárias e promocionais e outras práticas cujo objeto seja a divulgação, 

promoção ou comercialização de medicamentos de produção nacional ou importados, 

quaisquer que sejam as forma e meios de sua veiculação, incluindo as transmitidas no 

decorrer da programação normal das emissoras de rádio e televisão”, objetivando, no 

prazo determinado, receber “críticas e sugestões relativas à proposta”. (BRASIL, 2005) 

De acordo com a responsável pela Gerência de Monitoramento e Fiscalização da 

Propaganda, Publicidade, Promoção e Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância 

Sanitária (GPROP) da Anvisa, Maria José Delgado Fagundes, a nova norma “corrige os 

erros e os problemas verificados na execução da RDC 102/2000 durante esses cinco 

anos. Mas também acrescenta itens que sancionam alguns comportamentos equivocados 

da propaganda da indústria farmacêutica para os países em desenvolvimento, como a 

quantidade inferior de informações sobre possíveis agravos do produto, ou mesmo a 

escolha dos problemas menos importantes na veiculação da peça”. (FAGUNDES, 2005-

2006, P. 10) 

No mesmo artigo, a GPROP informa que “a nova legislação”, que nasceria da Consulta 

Pública 84/2005, “foi estudada e elaborada ao longo desses três últimos anos para 

corrigir essas pequenas distorções e garantir o avanço da regulação”. Diz, ainda, que na 

nova regulamentação “tenta-se fazer com que as empresas de comunicação veiculem 

verdades produzidas com o coração, sem truques para driblar a norma, cujo propósito 

principal é proteger os mais vulneráveis, até que a educação garanta à população mais 
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discernimento para negar a aquisição de tudo que não for verdadeiro ou não respeite 

exigências obrigatórias”. (Idem, p.11) 

A GPROP prossegue apresentando o que viria a ser a futura norma reguladora, dizendo 

que sua elaboração “agregou contribuições dos técnicos da Gerência de Propaganda, de 

professores e alunos do projeto em todas as universidades parceiras, mas também 

observou consensos, encontros e conversas com a indústria, com os veículos de 

comunicação, órgãos de classe e a sociedade civil, entre outros interlocutores”, 

confiando, com base nisso, que a CP 84/2005 garantiria “o processo democrático de 

construção da nova resolução pela sociedade e pelo setor regulado”. (Idem, p.11). 

A Agência justifica a necessidade de um novo texto regulador com o fato do 

“acompanhamento feito pela Anvisa” ter verificado “que muitas propagandas estimulam 

não só o consumo, mas também a prescrição. E nem sempre as peças apresentam dados 

verídicos ou fidedignos a respeito dos produtos. Em outros casos, elas omitem 

informações necessárias que evitariam alguns tipos de agravos à saúde da população”. 

(Idem, p.11) 

Apesar da iniciativa prometer alterar o modelo regulador da propaganda de 

medicamentos com vistas a “proteger os mais vulneráveis”, a proposta de texto 

colocada à disposição do debate pela Anvisa não resolve nenhuma das quatro 

significativas fragilidades do modelo anterior, já citadas neste estudo . De acordo com a 

proposta, consubstanciada na Consulta Pública 84/2005, a monitoração e a fiscalização 

permaneceriam sendo realizadas pela Anvisa somente após a exibição da peça 

publicitária; os valores das multas se mantinham os mesmos; nenhum instrumento foi 

criado para evitar que essas multas viessem a ser repassadas ao consumidor; e a frase 

“A persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado” fica mantida, estimulando 
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pelo menos o primeiro consumo incorreto, irracional e perigoso de medicamentos a 

partir da mensagem publicitária. 

No que diz respeito à propaganda de medicamentos para grande público, grande parte 

dos 90 artigos contidos nas 17 páginas para uma nova regulação proposta pela Anvisa 

apenas repete as antigas determinações da RDC 102/2000. Duas inovações do novo 

regulamento, entretanto, merecem destaque: 

1. A “mensagem retificadora”. A primeira grande inovação propostas pela Agência era a 

“mensagem retificadora”, instrumento que obrigaria o responsável pela propaganda 

irregular a elaborar nova peça publicitária “para esclarecer e corrigir erros, equívocos e 

enganos causados pela veiculação de propagandas enganosas e/ou abusivas, e/ou que 

apresentem informações incorretas e incompletas sendo, portanto, capazes de induzir o 

consumidor a erro e a se comportar de forma prejudicial à sua saúde e segurança”. De 

acordo com artigo 87 do texto proposto pela Anvisa, “A autoridade sanitária autuante 

pode aplicar a sanção administrativa de imposição de mensagem retificadora, quando 

necessária para compensar os riscos causados à saúde pública”, esclarecendo nos nove 

parágrafos do artigo como isso pode ser feito “após a publicação da decisão 

condenatória que aplicou a sanção”, quando “o responsável será notificado para 

apresentar, no prazo de trinta dias contados do recebimento da notificação, prorrogável, 

uma única vez, por igual período, o plano de mídia da propaganda veiculada de forma 

irregular e uma proposta de mensagem retificadora com o respectivo plano de mídia 

provisório”. 

2. A publicidade de medicamentos isentos de prescrição passaria a conter, além da 

mensagem de advertência padrão - segundo a qual “A PERSISTIREM OS SINTOMAS 

O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO” -, uma segunda mensagem: “ISTO É 
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UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS E EFEITOS 

COLATERAIS. LEIA ATENTAMENTE A BULA E EM CASO DE DÚVIDA, 

CONSULTE O MÉDICO OU ORIENTAÇÃO DE UM FARMACÊUTICO”. 

(BRASIL, 2005) 

8.1 - Setor regulado reage e Anvisa paralisa processo de 
mudança 

Durante o período em que as contribuições à Consulta Pública (CP) 84/2005 estavam 

sendo enviadas à Anvisa, e nos meses seguintes, entidades representativas dos mais 

variados setores se posicionarem publicamente em defesa de suas posições, fossem elas 

a favor ou contra a uma regulação mais rígida para o setor da publicidade de 

medicamentos. 

O setor regulado ocupou grandes espaços nos meios de comunicação e mesmo no 

Parlamento, criticando as iniciativas que visavam a combater os abusos e a restringir a 

propaganda não apenas de medicamentos, mas também de bebidas alcoólicas e 

alimentos infantis, temas de outras duas Consultas Públicas. Uma das primeiras 

entidades a se manifestar - quando a CP 84 ainda recebia contribuições, no final de 

dezembro de 2005 -, e obter amplo espaço na mídia, foi o Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária (Conar). Sem argumentar sobre os malefícios e/ou 

benefícios à saúde pública da prática da propaganda de medicamentoas, o órgão 

contesta as eventuais (já que ainda estavam em discussão) restrições, com três 

argumentos: 

1. Ao buscar restringir a propaganda de qualquer produto sujeitos à Vigilância 

Sanitária, a Anvisa estaria indo além de sua competência legal como órgão 
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regulador. Para o Conar, as restrições seriam inconstitucionais, na medida em 

que caberia apenas ao Congresso Nacional legislar sobre propaganda; 

2. As eventuais restrições que poderiam vir a ser impostas ao mercado feririam não 

só o direito à liberdade de expressão - assegurado pelo Artigo 220 da 

Constituição Federal-, como o próprio direito do consumidor e a liberdade de 

expressão comercial; 

3. As eventuais resoluções da Anvisa acarretariam “dramática retração dos 

investimentos em publicidade e medicamentos de venda livre, alimentos em 

geral, refrigerantes, bebidas alcoólicas e não alcoólicas”. (CONAR, 2005) 

Além das manifestações na mídia, o Presidente do Conar, Gilberto Leifert, enviou ofício 

ao Presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello,  para “contribuir com sua apreciação 

a respeito da proposta de nova regulamentação O Conar não comenta, no ofício, o 

elevado número de irregularidades hoje constatadas na publicidade, mas ressalta que c 

(CONAR, 2006) sem citar que nos países onde é praticada a auto-regulamentação, como 

nos Estados-Membros da União Européia, ela não substituiu, mas complementa a ação 

do Estado. 

O ofício frisa que a atual RDC 102/2000 já se constitui na “mais abrangente intervenção 

governamental sobre comunicação mercadológica de medicamentos”, “que ultrapassou 

até os limites fixados pela antiga e ainda em vigor Lei no 6360/76”, reafirmando que “o 

Conar sempre entendeu estar aquela resolução além dos limites admitidos pelo direito 

positivo, em face do que dispõe o artigo 22, item XXIX da Carta Magna, que exige Lei 

Federal para disciplinar a propaganda comercial, e não resolução, que é norma 

hierarquicamente inferior”, tendo silenciado sobre este aspecto quando do debate 



 204 

relativo à RDC 102/2000 devido ao fato de ter “havido concordância do setor regulado 

com os normativos acordados”. (Idem, p 1-2) 

Ao criticar a proposta da Anvisa contida na CP 84/2005, o ofício do Conar enumera 

alguns artigos que, a seu ver, não caberiam ser adotados. Entre eles se destaca o artigo 

terceiro, que determina que “qualquer tipo de propaganda, publicidade ou promoção de 

medicamentos deve ser realizada de maneira que resulte evidente o caráter promocional 

da mensagem e deve sujeitar-se às disposições legais descritas neste regulamento”. O 

parágrafo único do artigo obriga que “a divulgação de informações acerca de um 

medicamento que possibilitem a sua identificação, inclusive por cores, imagens, 

desenhos, logomarcas, ou quaisquer argumentos de cunho publicitários, ainda que não 

informe seu nome comercial e/ou o princípio ativo, consideram-se propagandas de 

medicamentos e devem submeter-se às disposições legais descritas neste regulamento 

técnico”. (BRASIL, 2005) 

Para o Conar, “o parágrafo único do artigo 3º deve ser considerado com toda cautela, 

porque a divulgação de um argumento de cunho publicitário pode ser feita apenas para 

noticiar uma nova estratégia de marketing a ser desenvolvida, por exemplo. Os jornais e 

revistas que cobrem o mercado publicitário e/ou o mercado farmacêutico podem ser 

completamente inibidos em suas políticas editoriais, constituindo-se uma verdadeira 

censura através da dicção proposta”. (CONAR, 2006, p. 2) 

Em relação ao artigo 4º do texto contido na CP 84, que determina que “nas 

propagandas, publicidades e promoção de medicamentos ou terapias não 

medicamentosas deve haver um equilíbrio entre as informações, de maneira que seja 

dada a mesma profundidade e detalhamento aos riscos e benefícios, para que o 

destinatário da propaganda obtenha informações completas do produto” (BRASIL, 
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2005), o ofício do Conar é ainda mais explícito no seu objetivo de priorizar sua 

liberdade de anunciar frente ao direito do consumidor à informação correta. No seu 

ofício ao Presidente da Anvisa, o Conar diz que “o artigo 4º cria uma insegurança 

imensa ao exigir equilíbrio na demonstração publicitária de riscos e benefícios do 

produto”, justificando sua afirmação com o fato de que “afinal, é da natureza da 

aprovação de um registro de um medicamento que os benefícios que ela apresenta sejam 

maiores que os riscos, e que haja um nível suficiente de segurança para permanecer no 

mercado. Assim, informações completas do produto, talvez só sejam possíveis na bula e 

no web-site da Anvisa”. (Idem, p.2) 

O Conar rejeita, também, os artigos 7º e 8º da CP 84/2005. O primeiro determina que “é 

proibida a publicidade, propaganda e (ou) promoção enganosa, abusiva, indireta ou 

subliminar, bem como merchandising de medicamentos”. E o segundo que “a 

publicidade, propaganda, promoção e (ou) informação de medicamentos não pode 

conter afirmações que não sejam verídicas e (ou) comprovadas mediante referência 

bibliográfica” (BRASIL, 2005). Para o Conar, o artigo 7º é inconstitucional porque “o 

que pode proibir publicidade é lei federal” e o artigo 8º “não pode inibir informação de 

medicamento”, pois isso “seria censura à notícia”. (Idem, p.2) 

O Conar não aceita, também, o conteúdo do artigo 27 do texto submetido à Consulta 

Pública pela Anvisa, que na verdade repete o conteúdo do que já existe na atual RDC 

102/2000 ao exigir que conste “em português, de forma ostensiva, clara, precisa e, 

quando utilizados termos técnicos, de maneira que facilite a compreensão”, informações 

compatíveis com as registradas junto a Anvisa” como “nome comercial do 

medicamento”, “nome do princípio ativo”, “número de registro na Agência”, “as 

indicações”, “as contra-indicações referentes a faixa etária, condições fisiológicas e 
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disfunções orgânicas”, “cuidados e advertências por ordem de freqüência e gravidade 

(contemplando as reações adversas, interações com medicamentos, alimentos e álcool)” 

e finalmente “a advertência: A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO 

DEVERÁ SER CONSULTADO" (BRASIL, 2005). Para o Conar, este artigo “cria 

tantas exigências que, verdadeiramente, torna inviável a veiculação de anúncios em 

rádio e TV, sob o formato usual, de spots e comerciais. A própria mídia impressa teria 

de dispensar tanto espaço para o anúncio que, em muitos casos, também ficaria 

inviabilizada”. (Idem, p.3) 

No seu ofício, o Conar também discorda de uma das novidades propostas pela Anvisa 

no âmbito da CP 84/2005, no que ela trata de propaganda de medicamentos isentos de 

prescrição, destinada ao grande público. Os artigos 28 e 35 da CP 84 determinam a 

inserção obrigatória das mensagens “ISTO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE 

TRAZER RISCOS E EFEITOS COLATERAIS. LEIA ATENTAMENTE A BULA E 

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O MÉDICO OU ORIENTAÇÃO DE UM 

FARMACÊUTICO” - juntamente com a já conhecida “A PERSISTIREM OS 

SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”. Ambas são rejeitadas pelo 

Conar, com o argumento de que os dois comunicados “simplesmente inviabilizam os 

anúncios em mídia eletrônica tradicional, ao expropriarem 1/3 do tempo de spots e 

comerciais”. (Idem, p.3) 

Após se colocar contrário a outros aspectos do que viria a ser a nova regulamentação da 

propaganda de medicamentos no Brasil, o Conar conclui sua correspondência ao 

Presidente da Anvisa afirmando, em relação ao texto proposto pela Agência, que “é tão 

indisfarçável a antipatia do regulamentador em face da atuação mercadológica dos 

fornecedores de medicamentos, que a proposta acaba se olvidando de que a 
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administração tem a obrigação de agir dentro da lei”. O ofício diz, ainda, que a Anvisa 

“mesmo quando exercita seu poder regulamentador ou de polícia, não pode se afastar 

dos princípios da razoabilidade (parâmetro de aferição da constitucionalidade material 

dos atos estatais) e da proporcionalidade (núcleo do próprio Estado Democrático de 

Direito)”. (Idem, p. 4) 

Ao final, o Conar busca minimizar o papel da publicidade no estímulo ao uso incorreto, 

irracional e perigoso de medicamentos, ao dizer que “a exacerbação das restrições 

sugere que a autoridade atribui injustamente à publicidade riscos e inconvenientes”, 

quando “na verdade, a comercialização irregular de medicamentos éticos e o consumo 

pela população sem prescrição médica continuam sendo os mais graves problemas a 

serem enfrentados pela Anvisa. Novas restrições à publicidade não terão, pois, o condão 

de reverter o quadro. Para tanto, neste particular, bastará o efetivo cumprimento das leis 

em vigor”. (Idem, p. 4) 

Enquanto ocupava os principais veículos de comunicação (em última análise, seus 

maiores clientes e interessados diretos nas posições por ele defendias) e se posicionava, 

junto à Anvisa, contrário às restrições à propaganda de medicamentos o Conar buscava 

disseminar seus argumentos e angariar apoio junto à própria corporação publicitária. No 

“Boletim do Conar” número 173 (CONAR, 2005-2006), a manchete da publicação - 

“Pressões Desastrosas” - chama a atenção para o que o advogado e professor Fernando 

Fortes considera “manobras do Executivo e do Legislativo contra a liberdade de 

expressão comercial”. Na entrevista, ele afirma que seria “desastroso” caso seguisse 

adiante o que chama de limitação da “liberdade de expressão comercial”, pois em sua 

opinião “desequilibrar o sistema misto de controle da publicidade em favor da 

legislação e em detrimento do autocontrole seria recuar muitos passos em direção ao 
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passado”, até porque “sabemos que nem todas as leis funcionam, enquanto a auto-

regulamentação funciona de forma extremamente eficiente, sem demandar tempo e 

dinheiro público”. (CONAR, 2005-2006, p. 1) 

 No “Boletim do Conar”, o advogado esclarece, ainda, que deve ficar claro “que há total 

legitimidade do controle social sobre a publicidade, como previsto na Constituição”, 

mas isso “não se confunde com censura”. Em sua visão, o controle social no setor já é 

realizado através da auto-regulamentação, pois “temos aqui um caso em que, 

efetivamente, a sociedade tomou para si a responsabilidade e não esperou pelas leis”, 

chegando a propor que “seria bom se o exemplo dos publicitários se multiplicasse pela 

sociedade e que as autoridades não interferissem mais do que o estritamente 

necessário”. (Idem, p. 1) 

O advogado chega a fazer uma previsão a respeito do “perigo real para a liberdade de 

expressão comercial no futuro próximo”, afirmando que “sou otimista a este respeito, 

apesar das pressões atuais (...) acho que a sociedade, amparada em instrumentos como o 

Conar, vai vencer estas pressões, por numerosas e perigosas que sejam”. (Idem, p.2) 

Na edição seguinte, de número 174, o “Boletim do Conar” trata do mesmo tema. A 

manchete “O preço da nossa visibilidade” (CONAR, 2006) remete a um artigo de capa 

assinado por Orlando Marques, onde ele aponta ameaças à “ética publicitária”. 

Presidente de duas agências de publicidade - a Publicis Brasil (resultado da fusão entre 

as agências Salles e Norton, que a tornou uma das três maiores do mundo publicitário) e 

a Brasil Mídia Exterior - ele coloca o setor que representa como vítima ao afirmar que 

“a publicidade paga um preço alto, sendo objeto freqüente das críticas de grupos 

grandes e pequenos, políticos de todas as cores ideológicas, de interesses cada vez mais 
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entrecortados e interligados” (...) “demandando mediação complexa, delicada, sensível 

entre conservadores e vanguardistas”. (CONAR, 2006, p.1) 

Também Diretor do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado de São 

Paulo (Sepex-SP), Orlando Marques argui as vantagens da auto-regulamentação 

dizendo que “o Conar tem se revelado um laboratório fascinante para negociações e 

compromissos entre anunciantes e agências e grupos de consumidores”. (Idem, p.3)  

Mas não foram apenas as agências de publicidade que se levantaram contra as restrições 

à propaganda de medicamentos propostas à sociedade pela Anvisa no âmbito da CP 

84/2005. Também no final de 2005, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Aldo 

Rebelo (PCdoB-SP), obteve espaço no “Jornal Nacional” da Rede Globo para criticar a 

Anvisa e alertar para o fato de que “quem legisla sobre propaganda é o Congresso, mas 

já aparece quem queira legislar no lugar”. O Presidente da Câmara, aparentemente 

desinformado sobre o que efetivamente propunham as consultas públicas 83 (sobre 

propaganda de bebidas alcoólicas), 84 (propaganda de medicamentos) e 85 (propaganda 

de alimentos infantis), disse estar “tomando conhecimento de como as corporações vão, 

de forma muitas vezes autoritária, usurpando o papel que não lhes pertence. Então, 

provavelmente a rádio, o jornal, a televisão, não teriam mais o poder de auto-

regulamentação em propaganda, tendo que submeter previamente a um grupo de 

iluminados o conteúdo das suas peças publicitárias”. (CONAR, 2005-2006, p.1)  

A declaração do Presidente da Câmara dos Deputados contra uma maior rigidez na 

regulação da propaganda de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária não levou em 

consideração três aspectos significativos. O primeiro diz respeito ao fato de não ter sido 

a Anvisa a "corporação" responsável pela busca de alternativas no sentido de tornar o 

modelo regulador da propaganda mais rígido. O advento da CP 84, por exemplo, 
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(relativa à propaganda de medicamentos) é resultado de uma demanda histórica de um 

grande número de entidades da área de defesa do consumidor (como o Idec), da saúde 

(como a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Abrasco), de 

sociedades científicas (como a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos - 

Sobravime), de conferências setoriais como a 1ª Conferência Nacional de Vigilância 

Sanitária e de várias instituições públicas de ensino e pesquisa do setor, como a Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, que há muito exigiam que a Agência tomasse 

medidas mais efetivas neste campo, em defesa da sociedade e contra o grande número 

de peças de propaganda ilegal e enganosa de produtos farmacêuticos, que colocam a 

população sob risco sanitário permanente. 

O segundo aspecto que fragiliza a crítica do então Presidente da Câmara dos Deputados 

diz respeito à sua defesa do que denominou de "poder de auto-regulamentação em 

propaganda” que teriam os meios de comunicação enumerados por ele - “a rádio, o 

jornal, a televisão”. Na verdade, este poder não existe. As atividades desenvolvidas pelo 

Conar se restringem às iniciativas auto-reguladoras, sem nenhum caráter legal no 

âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sendo o Conar mero fórum 

empresarial, cuja atuação, no máximo, pode ser qualificada como acessória e 

complementar às funções de Estado. Por outro lado, a própria Constituição Brasileira 

(Artigo 220, parágrafo 4º) estabelece que: “A propaganda comercial de tabaco, bebidas 

alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais (...) e 

conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu 

uso”. (BRASIL, 1988) 

O terceiro aspecto desconsiderado pela crítica do Presidente da Câmara dos Deputados 

está relacionado à polêmica sobre o poder da Anvisa regular ou não a propaganda 
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através de Resolução. Em sua visão (assim como na visão das empresas de 

comunicação, publicidade e a própria indústria farmacêutica) este poder seria exclusivo 

do Congresso Nacional, através de Lei específica. Entretanto, esta não é a opinião do 

Juiz Federal em São Paulo, Marcus Orione Gonçalves Correia (Doutor, Livre-Docente e 

Professor Associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da 

Faculdade de Direito da USP). Para Correia, “utilizando-se o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.087, de 11 de setembro de 1990), algumas medidas de proteção 

ao consumidor podem ser adotadas por ato da própria Anvisa”. (CORREIA, 2007, p.1) 

Em outro artigo, publicado no “Boletim Sobravime”, o mesmo magistrado analisa - em 

texto assinado em conjunto com Renato Negretti Cruz (advogado, Mestre em Direito da 

Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP e Especialista em Direito 

Previdenciário pela Escola Paulista de Direito Social) - que a Constituição, “além de 

permitir esse tipo de propaganda comercial, observadas certas restrições, também impõe 

ao Estado o dever de dar à própria pessoa e à família meios legais que permitam a elas 

se defenderem de programas, bem como de propaganda de produtos, práticas e serviços 

que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente” (...) “a restrição pode aqui ser 

aprimorada no sentido de se transformar em poderoso instrumento de efetivação da 

saúde pública - inclusive com máximo alcance do direito efetivo à informação que o 

usuário de medicamentos teria à sua disposição”. (CORREIA; CRUZ, p.21) 

Correia argumenta, ainda, que “entendemos que seria o caso de reativar a discussão a 

respeito da possibilidade de prévia autorização da veiculação da peça publicitária, 

prevista no artigo 58 da Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976, ainda em 

vigor, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos e 

demais produtos farmacêuticos”, na medida em que, em sua visão “esta providência, 
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aparentemente, parece ter sido recepcionada na Constituição Federal de 1988, já que se 

enquadra perfeitamente nas já analisadas restrições de seu artigo 220 à propaganda 

comercial de medicamentos”. (Idem, p.21) 

O magistrado vai além, frisando que “no caso de produtos farmacêuticos, é 

despropositado que primeiro se coloque em circulação uma peça publicitária para, 

apenas depois e ainda que já cientes dos males causados, retirá-la de circulação. Causa-

se o mal à população e, apenas depois de consumado o mal, é que se retira, ainda que 

liminarmente, a propaganda de veiculação. Um contra-senso” pois “a liberdade de 

expressão reafirmada em 1988 não se confunde com libertinagem, sendo pouco razoável 

(Princípio da Razoabilidade) estender-se este raciocínio a qualquer tipo de veiculação 

publicitária, especialmente aquelas que possam implicar no aumento do risco sanitário”. 

(Idem, p. 21) 

Vale frisar que esta polêmica sobre a liberdade de propaganda comercial de 

medicamentos não começa com a publicação da CP 84, em dezembro de 2005. Um ano 

antes, o jornal “O Globo” publicara, em sua Editoria de opinião, artigo assinado pelo 

publicitário Roberto Duailibi (Diretor da Agência DPZ), onde ele “alerta” a sociedade 

para o perigo que representam as resoluções da Anvisa na área da propaganda de 

medicamentos. Com o objetivo de combater a prática da automedicação, a Agência 

havia tomado providências no sentido de regular a presença dos “below-the-line” 

(cartazes pendurados) em farmácias e drogarias, fato que levou Duailibi a argumentar 

que “a auto-medicação faz parte de nossa cultura e o que a estimula não são os 

anúncios” (...) pois “o que a explica, e mesmo, em certo sentido, a recomenda, é o difícil 

acesso a médicos qualificados”. O Diretor da DPZ defendeu a propaganda de 

medicamentos com o argumento de que “o que se anuncia, no interior das farmácias, 
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são aqueles medicamentos de baixo custo e uso disseminado. Busca-se, com o anúncio, 

a preferência do comprador por uma ou outra marca, de produtos de fórmula conhecida 

e livre comercialização, como é o caso dos analgésicos, dos xaropes, dos fortificantes”. 

E completava dizendo que “a tais medicamentos se acrescentam hoje drogas recentes, 

de apelo irresistível, uso disseminado e difícil controle destinadas - que se perdoe a 

expressão usual - a corrigir as assim chamadas disfunções eréteis”. (DUAILIBI, 2004) 

Ao afirmar que “a decisão da Anvisa me lembra a proibição da censura da ditadura”, 

Duailibi acrescenta que “o mais grave é que a essa decisão da Anvisa se reúnem outras, 

recentes, contra a liberdade de expressão”. A partir daí, o artigo do publicitário esgrime 

argumentos diretamente relacionados à liberdade de expressão, que em sua visão estaria 

ameaçada, justificando o título dado ao texto: “O controle da mídia”. Segundo ele, 

“sendo aliada ao jornalismo impresso, a propaganda - esse velho motor da sociedade 

política - é um dos mais importantes instrumentos da liberdade e dos grandes avanços 

políticos e sociais dos tempos modernos”. Ele termina seu arrazoado contra a regulação 

da propaganda de medicamentos dizendo que “ao oferecer aos jornais e aos outros 

meios de comunicação de massa recursos de fontes plurais e independentes, a 

propaganda se torna indispensável ao processo político republicano”. (Idem) 

Na mesma coluna de Opinião do jornal “O Globo”, dias depois, o autor deste estudo 

ocupou o mesmo espaço dado ao artigo “O controle da mídia”, de Duailibi, com o texto 

intitulado “O controle necessário”, contestando os argumentos do Diretor da DPZ. O 

texto diz que “ao criticar, com razão, o sistema de saúde, o autor elege o difícil acesso a 

médicos qualificados como uma das causas da auto-medicação. Mas ao invés de propor 

soluções, ele fere a lógica e defende uma prática que só faz elevar o fluxo de pacientes 

aos postos e hospitais: o uso incorreto de medicamentos”, informando que “o Sistema 
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Nacional de Informações Toxicológicas da Fiocruz (Sinitox) mostra que há oito anos os 

medicamentos são a principal causa de intoxicação humana registrada no SUS”, com 

“uma intoxicação a cada 25 minutos”. (NASCIMENTO, 2004) 

Em relação aos argumentos a favor da propaganda de “medicamentos de baixo custo e 

uso disseminado”, o texto esclarece que “um publicitário, como um jornalista, não é 

obrigado a entender e acompanhar os avanços da farmacologia. Mas quando se defende 

a propaganda de produtos perigosos com a bandeira da liberdade de expressão, é 

essencial levar em conta o que em todo o mundo se considera um risco sanitário”, 

acrescentando que “pesquisas farmacológicas comprovam que um simples Ácido 

Acetilsalicílico pode causar anemias, hemorragia, angina, arritmias, insuficiência 

cadíaca, úlcera e hepatotoxicidade. Já a inócua Dipirona pode causar alterações 

hematológicas, doenças cardiovasculares, dor de cabeça, náusea, vômito, 

broncoespasmo e erupção cutânea. (...) O Paracetamol, utilizado como analgésico e 

antitérmico, pode causar anemias, hemólise, hemorragia gástrica, insuficiência renal, 

nefropatia e asma”. Além disso, o artigo esclarecia que vários medicamentos 

comumente anunciados “não podem ser tomadas por diabéticos, hipertensos, crianças, 

idosos e portadores de doenças crônicas”, sendo estas algumas das faixas populacionais 

que estão “entre as que se intoxicam, após terem tomado um medicamento receitado 

pela publicidade ou por algum apresentador de rádio ou TV”. (Idem) 

Sobre a pretensa agressão à "liberdade de expressão" contida nas resoluções da Anvisa, 

este autor questiona o publicitário se efetivamente existiria tal agressão caso se 

coibissem frases como "este medicamento caiu do céu" ou "mãe que sabe das coisas, dá 

biotônico para seu filho". Ao final, o artigo identifica “evidente exagero” na afirmação 

de que "aliada do jornalismo impresso, a propaganda é um dos mais importantes 
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instrumentos da liberdade e dos grandes avanços políticos e sociais dos tempos 

modernos", já que “tantos são os exemplos onde a propaganda se prestou a papéis 

condenáveis”, citando a própria “propaganda de cigarros, a experiência da dupla 

Goebels -Hitler na Alemanha e os slogans de Brasil. Ame-o ou deixe-o e Este é um país 

que vai pra frente, fartamente usados pela ditadura brasileira”. São exemplos que 

demonstram que, “como o medicamento, a propaganda pode servir para o bem e para o 

mal”. (Idem) 

Finalmente, o artigo em resposta aos elogios do publicitário à prática da propaganda de 

medicamentos contesta a afirmação de que ela ofereceria "recursos de fontes plurais e 

independentes” e que por isso “se torna indispensável ao processo político republicano". 

O reparo se baseia no esclarecimento de que “a informação disseminada pela 

propaganda de medicamentos nada tem de independente, muito menos ela é plural. O 

que a caracteriza, como define o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio, é a 

simplificação, saturação, parcialidade e unilateralidade, elementos incompatíveis com 

um bem precioso como o medicamento, que exige justo o oposto para que se torne um 

veículo efetivo de prevenção, promoção e recuperação da saúde, e não um agente 

agressor ao indivíduo”. (Idem). 

A pressão exercida por parte das entidades representativas das empresas de 

comunicação e das agências de publicidade não se refletiu apenas nas manifestações do 

Conar e do Presidente da Câmara. Onze entidades representativas do setor emitiram 

nota conjunta, no mês de maio de 2007, cujo título é “Anvisa não é competente para 

legislar sobre publicidade”. A nota é assinada pelo Conar (Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária), ABA (Associação Brasileira de Anunciantes), ABAP 

(Associação Brasileira de Agências de Publicidade), ABERT (Associação Brasileira de 
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Emissoras de Rádio e Televisão), ABTA (Associação Brasileira de TV por assinatura), 

ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas), ANJ (Associação Nacional de 

Jornais), Central de Outdoor, FENAPRO (Federação Nacional das Agências de 

Propaganda), FENEC (Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas) 

e IAB (Interactive Advertising Bureau - Brasil). 

No texto do manifesto, estas entidades justificam seu posicionamento “a propósito de 

manifestações de autoridades do Executivo federal reconhecendo à Anvisa (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) a competência para legislar sobre publicidade e, 

ainda, diante das reiteradas iniciativas daquela agência neste sentido”. As entidades 

signatárias argumentam que “a Constituição Federal determina, expressamente, que 

compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial (Art. 22, inciso 

XXIX). Determina, ainda, no capítulo Da Comunicação Social, que compete à lei 

federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade 

de se defenderem (...) da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente (Art. 220, § 3º, inciso II) e também que a 

propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e 

terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo 

anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes 

de seu uso.” (CONAR et al, 2007, p.1) 

Finalmente, a nota diz que “no momento em que a Anvisa ensaia a imposição de 

restrições à liberdade de expressão comercial por via de resoluções de sua Diretoria 

Colegiada, as entidades signatárias reafirmam sua confiança no estado de direito 

democrático, e esclarecem às autoridades, à opinião pública e ao mercado publicitário 
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que estão atentas e coesas na defesa das prerrogativas constitucionais asseguradas à 

propaganda comercial”. (Idem). 

As críticas às iniciativas voltadas para que o modelo regulador da propaganda de 

medicamentos no Brasil se torne mais eficiente não ficam restritas às agências de 

publicidade, aos veículos de comunicação e ao Presidente da Câmara dos Deputados. A 

indústria farmacêutica também se posiciona. Setor diretamente interessado em um 

modelo regulador que não imponha restrições a seus interesses de “alcançar o 

crescimento lucrativo para a empresa”, “atraindo novos clientes, prometendo-lhes valor 

superior, e manter os clientes atuais”, como nos ensinou Kotler e Armstrong, a respeito 

do marketing, no início deste trabalho, a indústria farmacêutica - que faturou no Brasil, 

em 2006, R$ 24,7 bilhões (FEBRAFARMA, 2007), também se posiciona no debate 

sobre o modelo regulador da propaganda de medicamentos. 

Representada pela Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) e pela 

Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip), a 

indústria utiliza uma série de argumentos em defesa da mais ampla liberdade de 

anunciar seus produtos. 

Com o sugestivo título “A propaganda de medicamentos isentos de prescrição como 

Educação para a Saúde” (ABIMIP, 2004, p.1), o Presidente da Abimip e Diretor do 

Laboratório Roche, Carlos Bara, na defesa de sua tese em prol da ampla liberdade de 

anunciar seus produtos para o grande público, argumenta que “remédios não são 

produtos de consumo, portanto a propaganda deve ser uma ferramenta para informar e 

educar a população sobre o uso responsável de Medicamentos Isentos de Prescrição 

(MIP)”. (Idem, p.1) 
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É interessante ressaltar um aspecto das considerações feitas por Bara - que se apresenta 

como representante de “26 empresas de origem nacional e internacional, fabricantes de 

medicamentos isentos de prescrição, que respondem por cerca de 60% do mercado 

brasileiro” - no seu artigo em defesa da visão de que a propaganda de medicamento 

deve ser vista como “Educação para a Saúde”. Sem se referir à significativa quantidade 

de irregularidades - em 90% das peças captadas (BRASIL, 2005) - cometidas pela 

indústria nos anúncios fiscalizados pela Anvisa, o Presidente da Abimip elogia o 

modelo regulador - consubstanciado na atual RDC 102/2000 - a que está submetido, 

afirmando, textualmente, que “as regras para a publicidade e propaganda de 

medicamentos são definidas pela Resolução RDC 102, de 2000. Esta moderna 

legislação cumpre seu papel normativo, restritivo e rígido e, em contrapartida, os 

laboratórios registrados no Brasil, após passarem por um grande aprendizado, seguem 

rigorosamente esse dispositivo legal”. (ABIMIP, 2004, p.1). A questão a ser destacada 

está no fato do setor regulado elogiar e defender um modelo regulador que, a princípio, 

deveria limitar sua atuação. Causa no mínimo surpresa a defesa deste modelo 

justamente por parte daqueles a quem ele deveria constranger, fato que, pelo menos a 

princípio, denota a necessidade de ele vir a ser reavaliado.  

Além de elogiar a atual RDC 102/2000, com vistas a fortalecer a posição de que ela não 

precisa ser alterada para que se supere suas já evidentes fragilidades, o Presidente da 

Abimip utiliza um segundo argumento em defesa da propaganda para grande público de 

medicamentos isentos de prescrição, com números que demonstrariam estar havendo 

uma queda no consumo destes produtos no País. “No Brasil, o mercado farmacêutico 

tem apresentado forte declínio nas unidades comercializadas de medicamentos”, diz ele, 

“Em 2002, o setor vendeu aproximadamente 1,3 bilhão de unidades, enquanto que em 
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2003 o mercado registrou a venda de pouco mais de 1,2 bilhão de unidades”. (Idem, 

p.1) 

Um terceiro argumento a favor da propaganda apresentado por Bara se baseia na 

comparação do consumo de medicamentos no Brasil e em outros países: “Sempre 

ouvimos que o Brasil é um grande consumidor de medicamentos. No entanto, quando 

verificamos os gastos e usos de remédios per capita e comparamos com outros países, 

concluímos que ainda falta muito para a população aprender e entender a importância 

do medicamento para a saúde, qualidade de vida, prevenção e tratamento de doenças. 

Na Alemanha, os gastos com MIP por habitante são de 59 dólares; na França, 61 dólares 

por pessoa; EUA, 32 dólares. Até mesmo na Venezuela e México gasta-se mais que no 

Brasil. No primeiro, são gastos aproximadamente 11 dólares por pessoa e, no segundo 

10 dólares, contra apenas 6 dólares no Brasil”. (ABIMIP, 2004, p.1) 

Sem considerar dados relativos, por exemplo, à renda média destas populações, 

diferenças de preços cobrados em cada país e diferentes sistemas de acesso (como o co-

pagamento), o Presidente da Abimip prossegue dizendo que “quando avaliamos as 

unidades totais de medicamentos vendidos nas farmácias, constatamos novamente que o 

brasileiro consome um número reduzido de medicamentos. Na Alemanha, são vendidos 

por ano cerca de 20 unidades/pessoa; na França, 48 unidades per capita e na Itália e 

Espanha 27 unidades. Para se ter uma idéia, o Brasil vende anualmente 7 unidades de 

remédios per capita. Um número extremamente baixo para um país que precisa 

melhorar a saúde pública e o acesso de medicamentos à população”. (Idem, p.1) 

Um quarto argumento de Bara em defesa da propaganda de medicamentos se baseia na 

lógica de que ela não aumentaria o consumo irracional, abusivo e perigoso destes 

produtos. Sem apresentar dados concretos que comprovem sua afirmação, o Presidente 
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da Abimip diz que o que ocorreria como resultado da publicidade seria apenas a troca 

de uma marca já consumida pelo cidadão por uma outra, estimulada pelo anúncio: 

“Quando perguntados sobre se a propaganda de MIP consegue aumentar as vendas de 

remédios, concluímos claramente que a publicidade pode até aumentar as vendas do 

medicamento que está sendo divulgado, mas não aumenta as vendas totais de 

medicamentos da classe terapêutica. O que ocorre geralmente é a substituição das 

vendas de uma marca A em detrimento de um marca B. Afinal, o volume de 

medicamentos comercializados depende diretamente da situação econômica do país e 

não da propaganda de medicamentos direta à população”. (Idem, p.1-2) 

Finalmente, para defender a propaganda de medicamentos Bara argui seu papel 

“educador em saúde”, afirmando que “a propaganda é, sem dúvida, um meio de educar 

a população sobre os cuidados com a saúde, o diagnóstico de males menores, a cultura 

da prevenção, sobre o uso responsável de medicamentos isentos de prescrição, evitando 

seu uso indiscriminado”, concluindo que “a propaganda de MIP é, na realidade, uma 

aliada da saúde pública”. (Idem, p.2) 

Com vistas a tornar esse papel ainda mais visível para a sociedade, Bara informa no seu 

artigo que a Abimip “está propondo à Anvisa uma mudança na Resolução 102, em 

relação à utilidade da famosa Tela Azul com a mensagem A persistirem os sintomas, o 

médico deverá ser consultado. Após três anos em uso, esta mensagem passou a ter 

impacto limitado e poderia ser veiculada durante o filme comercial e, nos dois segundos 

finais, sugerimos divulgar mensagens de Saúde Pública, tais como: Pratique Esportes, 

Amamente seu filho, Visite regularmente seu Médico, Consulte sempre o 

Farmacêutico”, pois, ainda segundo ele, “caso esta proposta seja aprovada, entendemos 

que ficará estabelecida de forma definitiva a importante contribuição educacional que a 
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Propaganda de Medicamentos Isentos de Prescrição representa para a Saúde Publica”. 

(Idem, p.2) 

Em outro artigo da Abimip, desta vez assinado pelo seu Vice-Presidente, Aurélio Saez, 

também Diretor do Laboratório Farmasa, a Associação se posiciona em relação às 

restrições à propaganda de medicamentos para grande público. Com o título “O direito à 

propaganda” (ABIMIP, 2004), o artigo assinado por Saez se utiliza de pelo menos duas 

afirmações inexatas e alguns argumentos questionáveis para defender a liberdade de 

anunciar medicamentos. 

O Vice-Presidente da Abimip abre seu artigo dizendo que a automedicação “é entendida 

pela grande maioria das pessoas, independentemente de seu envolvimento com o 

assunto, como um ato pelo qual um indivíduo usa, por conta própria, um medicamento 

controlado, e que possa causar-lhe dano se usado inadequadamente. Os exemplos 

clássicos são de pessoas que fazem uso de antibióticos, típicos medicamentos sob 

prescrição médica. Sem dúvida, esta prática deve ser combatida, não somente pelas 

autoridades sanitárias, mas por todo e qualquer cidadão responsável, já que as 

conseqüências não recaem somente sobre a pessoa que a pratica, mas sobre toda a 

população”. (ABIMIP, 2004, p.1) 

Na verdade, como deveria ser de conhecimento da Abimip, o termo automedicação não 

se refere, apenas ao “ato pelo qual um indivíduo usa, por conta própria, um 

medicamento controlado”. Ele traduz o uso de qualquer tipo de medicamento por parte 

de uma pessoa, sem que ela submeta este ato a um prescritor. De acordo com a OMS 

“automedicação é a seleção e o uso de medicamentos por pessoas para tratar doenças 

auto-diagnosticadas ou sintomas” (WHO, 1998, p.3), independente do fato do fármaco 

utilizado ser controlado ou isento de prescrição. Mesmo um leigo que se socorra no 
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Dicionário Aurélio Século XXI, encontrará a definição de automedicação como “ato ou 

efeito de automedicar-se”, sem restringi-lo a qualquer tipo de medicamento específico. 

Outra informação inexata do artigo “O Direito à propaganda”, exibido no sítio 

eletrônico da Abimip, diz que a outra prática “reconhecida e estimulada por várias 

entidades, inclusive a Organização Mundial de Saúde (OMS), e que comprovadamente 

traz muitos benefícios à população, é aquela representada pelo direito de um indivíduo, 

conhecedor de um mal menor ou sintoma que lhe aflige e para o qual ele já tem um 

diagnóstico feito anteriormente por um médico, comprar um produto que conhece e 

sobre o qual tem as informações necessárias, e cuja venda é liberada da receita médica 

(Medicamentos Isentos de Prescrição ou MIPs)”. (ABIMIP, 2004, p.1) 

O artigo não cita onde exatamente está registrado o “reconhecimento” e, menos ainda, o 

“estímulo” da OMS para que o cidadão adquira e use medicamentos seja por conta 

própria ou a partir da propaganda feita pela indústria. O que há, de fato, é a definição da 

OMS a respeito de “automedicação responsável” que seria “a prática pela qual 

indivíduos tratam seus problemas de saúde com medicamentos aprovados e disponíveis 

para serem adquiridos sem prescrição, e que sejam seguros e efetivos quando utilizados 

como indicado”. (WHO, 1998, p.3). Para a OMS, a automedicação responsável requer 

que: os medicamentos utilizados sejam de segurança, qualidade e eficácia comprovadas; 

os medicamentos utilizados sejam aqueles indicados para condições auto-reconhecíveis 

e para algumas condições crônicas ou recorrentes (seguindo um diagnóstico médico 

inicial). Em todos os casos, estes medicamentos devem ser especificamente designados 

para o propósito, e requerem dose e forma farmacêutica apropriadas. (WHO, 1998) 

Em relação ao tema, vale inserir neste debate o fato de que “a utilização inadequada de 

medicamentos pode tornar difícil a detecção de doenças, pois as complicações são 
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verificadas em longo prazo, fazendo com que não se percebam efeitos indesejáveis que 

a automedicação pode acarretar, como agravos e mascaramento de doenças, interação 

medicamentosa e intoxicações” (PAULO; ZANINI, 1998 apud OGAWA et al 1997, p. 

71-77). 

Além das inexatidões contidas nas afirmações da Abimip, é pelo menos questionável a 

informação de que a propaganda de medicamentos como é feita hoje no Brasil atinja 

apenas o indivíduo “conhecedor de um mal menor ou sintoma que lhe aflige e para o 

qual ele já tem um diagnóstico feito anteriormente por um médico”. Até porque, em 

nenhum momento as peças publicitárias de medicamentos alertam o consumidor para o 

fato de que aquele produto deva ser utilizado a partir da satisfação destas exigências. Ao 

contrário, o maior índice de irregularidades encontradas nas peças de propaganda de 

medicamentos reside justamente no não cumprimento da exigência básica de nelas 

inserir as contra-indicações principais daquele produto. (NASCIMENTO, 2005) Assim, 

o público a que se destinam as peças publicitárias não só não é alertado sobre as 

recomendações da OMS, como tem negada as informações obrigatórias por Lei e 

indispensáveis à tomada de uma decisão consciente e informada a respeito do produto 

que decide consumir. 

O Vice-Presidente da Abimip também argui como “benefícios decorrentes da 

possibilidade de adquirir esse produto (MIP) diretamente na farmácia” a “economia de 

tempo (para comparecer a um serviço médico), conforto, diminuição de custos para o 

sistema de saúde e para o usuário, a não ocupação de um profissional que poderia estar 

atendendo casos que realmente necessitam de sua assistência, entre outros”. (ABIMIP, 

2004, p.1) 
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Sem levar em conta os vários indícios já registrados oficialmente - como os do 

Sinitox/Fiocruz, que demonstram que há sete anos os medicamentos são os principais 

agentes de intoxicações humanas no Brasil (SINITOX, 1999-2005) - de que o consumo 

de produtos farmacêuticos, isentos ou não de prescrição, trazem risco sanitário concreto 

à população, o Vice-Presidente da Abimip diz que “os MIPs já possuem propaganda 

veiculada em diversos meios e já são conhecidos na população. Além disso, muitas 

pessoas fazem uso crônico destes produtos e podem aproveitar as ofertas para adquiri-

los, o que é muito salutar para a sobrevivência das farmácias, além de ser uma prática 

comercial sadia”. (ABIMIP, 2004, p.1) 

Mas não só o setor regulado se posiciona na polêmica questão da propaganda de 

medicamentos. No âmbito da Consulta Pública 84/2005, diversas entidades também se 

pronunciaram oficialmente e participaram publicamente do debate, defendendo maiores 

restrições a este tipo de propaganda de forma as superar as fragilidades - hoje 

sobejamente constatadas, como vimos neste estudo - da RDC 102/2000 da Anvisa. 

Uma “Oficina de Trabalho sobre Regulação da Propaganda de Medicamentos no Brasil” 

- organizada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp) da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), e realizada nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2005, no Rio de Janeiro - reuniu autoridades responsáveis pelas instâncias federal e 

estadual do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, técnicos e pesquisadores do setor. 

(FIOCRUZ, 2005) que “através de palestras, mesas-redondas e realização de grupo de 

trabalho” (...), “analisaram e debateram o conteúdo, a forma e o atual modelo regulador 

da propaganda de produtos farmacêuticos”. O Relatório Final da Oficina diz que 

“especial atenção foi dada aos resultados obtidos pelo Projeto de Monitoração de 
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Propaganda e Publicidade de Medicamentos”, (Idem, p.1) da Anvisa. Ao final, a Oficina 

listou um total de 19 proposições e respectivas justificações, tendo todas elas sido 

submetidas, no sítio da Ensp/Fiocruz, à avaliação e eventual apoio de entidades e 

profissionais ligados ao setor saúde, para que fossem utilizadas como contribuições à 

CP 84/2005. 

As proposições contaram com o apoio institucional de 12 instituições da área da saúde, 

ciência, tecnologia, educação e de defesa do consumidor. São elas o Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor (Idec), a Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 

(Sobravime), a Accion Internacional para la Salud (AIS - LAC), a Rede Internacional 

em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN-Brasil), a Escola Nacional de Saúde 

Pública (Ensp) da Fiocruz, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) 

da Fiocruz, o Centro de Informação Científica e Tecnológica (Cict) da Fiocruz,  o 

Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), a Associação Brasileira de Pós 

Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), o Conselho Regional de Farmácia do Estado 

do Rio de Janeiro (CRF-RJ), o Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá/RJ e a Associação dos Servidores da Fiocruz (Asfoc). 

(Idem, p.11-12) 

Além destas instituições, as proposições foram entregues à Anvisa com a assinatura de 

outros 132 especialistas em uso correto de medicamentos e profissionais da área da 

saúde de todo o Brasil, incluindo, entre outros, José Ruben de Alcântara Bonfim 

(Coordenador Executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos – 

Sobravime), Carlos Cézar Flores Vidotti (Gerente Técnico do Centro Brasileiro de 

Informação sobre Medicamentos - Cebrim e membro da Subcomissão de Denominações 

Comuns Brasileiras da Comissão Permanente de Revisão da Farmacopéia Brasileira da 
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Anvisa e do Executive Committee da "Pharmacy Information Section" da Federação 

Internacional de Farmácia), Rosany Bochner (Coordenadora do Sistema Nacional de 

Informações Toxicológicas - Sinitox), Dirce Cruz Marques (Coordenadora da Área de 

Assistência Farmacêutica da SMS de São Paulo), Francisco Rossi (Coordenador do 

Projeto Propriedade Intelectual e Acesso a Medicamentos do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD), José Augusto Cabral de Barros (Pesquisador 

da área de propaganda de medicamentos e Professor da UFPE), Lenita Wannmacher 

(Médica e Professora de Farmacologia Clínica da Universidade de Passo Fundo/RS), 

Maria Cristina da Costa Marques (Coordenadora do Centro Colaborador em Vigilância 

Sanitária - Cecovisa - da Faculdade de Saúde Pública da USP), Vera Lúcia Edais Pepe 

(Coordenadora do Cecovisa da Ensp/Fiocruz), Paulo Gadelha (Presidente da Abrasco), 

Silvia Vignola (Presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor), Suely Rozenfeld (Pesquisadora da Ensp/Fiocruz e ex-Diretora da Divisão 

de Medicamentos da ex-SNVS), Silvio César Machado dos Santos (Coordenador 

Estadual de Assistência Farmacêutica da SES/ES, Pesquisador e Diretor Geral do 

Instituto de Pesquisa Salutaris), Ary Carvalho de Miranda (Vice-Presidente de Serviços 

de Referência e Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz), André Gemal (Diretor do 

Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde da Fiocruz), Antonio Ivo de 

Carvalho (Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fioruz), Ilma Horsth 

Noronha (Diretora do Centro de Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz). 

(Idem, p 12-16) 

O texto que introduz as proposições feitas no âmbito da CP 84/2005 diz que “depois de 

quase 30 anos de esforços com intenções reguladoras - e tendo se avançado pouco em 

termos de resultados concretos no sentido de se impedir que a população continue 

exposta não apenas a risco, mas também ao consumo desnecessário de produtos 
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farmacêuticos sejam sem exigência de prescrição (chamados de “venda livre”), seja sob 

prescrição - pode-se verificar que a forma como se dá a regulação hoje existente na área 

da propaganda de medicamentos, em particular para o grande público, apresenta pelo 

menos cinco problemas graves a serem enfrentados no momento em que se busca 

aperfeiçoar o atual modelo de regulação do setor”. (Idem, p. 1-2) 

O documento considera como fragilidades do atual sistema regulador, baseado na RDC 

102/2000, os seguintes aspectos: 

“1. A atual regulação é feita a posteriori, com a Anvisa atuando depois que a peça 

publicitária produziu efeitos; [...] 

2. A questão é agravada pela magnitude das irregularidades cometidas. Segundo a 

própria Anvisa, entre as propagandas destinadas ao grande público, 90% desconsideram 

o atual texto regulador (RDC 102/2000), e entre os artigos mais infringidos está 

justamente o que obriga a citação de contra-indicações e dos eventuais riscos que aquele 

determinado produto oferece; 

3. As multas aplicadas e efetivamente arrecadadas pela Anvisa, quando ocorrem 

irregularidades, têm valor irrisório diante do total de gastos com propaganda realizado 

pelo setor farmacêutico; 

4. Não há mecanismos que impeçam que mesmo os valores irrisórios cobrados por 

multas aplicadas pela Agência sejam transferidos pela indústria para o preço dos 

medicamentos (o que se faz igualmente com o conjunto dos gastos com publicidade de 

seus produtos), sendo finalmente pagos pelo próprio consumidor; 
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5. Ao estampar a frase “AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ 

SER CONSULTADO”, ao final de cada propaganda, a pretendida regulação instituída 

pela RDC 102 / 2000 em verdade estimula o consumo incorreto e abusivo de produtos 

farmacêuticos, quando caberia ao Estado cumprir justamente a tarefa oposta, de acordo 

com a Política Nacional de Medicamentos”. (Idem, p. 2) 

As entidades, instituições e profissionais de saúde que assinaram a contribuição à 

CP/84/2005 da Anvisa com vistas a alterar o atual modelo regulador analisam que “seja 

em relação à magnitude das irregularidades persistentemente cometidas, seja a pouca 

eficiência das ações reguladoras (poucos são os anúncios suspensos e ínfimos os valores 

de multas aplicadas), os debates travados na Oficina de Trabalho concluíram que a 

realidade do setor mostra que não é somente maior rigor na esfera da fiscalização (mais 

equipes de acompanhamento ou mesmo multas mais elevadas) que poderia enfrentar o 

problema. A questão é mais ampla e está na própria forma como se estrutura o modelo 

regulador vigente”. (Idem, p.2-3) Segundo a proposta apresentada, o atual modelo 

regulador da propaganda de produtos farmacêuticos, “sob o enfoque do risco sanitário 

para a população, apresenta total fragilidade, cabendo ao Estado brasileiro estabelecer 

novos, efetivos e mais rigorosos mecanismos de controle público da propaganda de 

medicamentos, assim como o acompanhamento de sua execução e a avaliação da sua 

repercussão na saúde da população”. (Idem, p.3) 

Algumas das 19 proposições e justificações aprovadas na Oficina merecem destaque 

neste estudo, por impactarem diretamente a propaganda de medicamentos isentos de 

prescrição, cuja propaganda para grande público hoje é autorizada pela RDC 102/2000. 

A primeira proposição enviada à Anvisa aponta a necessidade do órgão regulador “por 

intermédio de dispositivo legal adequado, garantir a proibição da propaganda de 
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medicamentos em todos os meios de comunicação”. Os proponentes sustentam 

politicamente a proposta com base no Relatório Final da 1ª Conferência Nacional de 

Vigilância Sanitária, “um dos mais importantes fóruns de controle social do Sistema 

Único de Saúde”, (Idem, p.3) realizada em Brasília de 26 a 30 de novembro de 2001, 

que no item 43 das suas proposições, na página 63 do Relatório Final, explicita a 

iniciativa. 

A justificação da proposta se sustenta no fato de que “há muitos anos – pelo menos 

desde a Lei no 6360, em 23/09/1976 – que o Estado brasileiro pretende estabelecer 

mecanismos que regulem a propaganda de medicamentos para o grande público, no 

intuito de defender o cidadão contra os excessos cometidos pela indústria farmacêutica, 

agências de publicidade, meios de comunicação e comércio varejista voltados para o 

consumo sem critério de produtos farmacêuticos”. Diz, ainda, que “tendo em vista a 

permanente desconsideração das normas legais fixadas pelo Estado, que levou em conta 

os interesses do setor regulado em todos estes anos”, “além dos riscos provocados pela 

propaganda de medicamentos (intoxicações, reações adversas, etc.) deve-se considerar a 

questão econômica que impacta tanto a população – que muitas vezes utiliza seus 

poucos recursos no consumo de fármacos desnecessários e que não lhe trarão qualquer 

benefício – como também a repercussão no próprio SUS” (Idem, p.3), onde são 

assistidos e registrados os caso de intoxicação humana, cujo agente principal são os 

medicamentos. 

A justificação propõe, também, um outro olhar para o uso do medicamento, sustentando 

que ele “não deve continuar a ser tratado como um produto qualquer, pela promoção via 

publicidade comercial para grande público, tendo em vista suas características especiais, 

por ser um dos principais meios terapêuticos, e a um só tempo por incorporar enormes 
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riscos, dependendo da forma que seja utilizado, mesmo no caso dos produtos de venda 

livre”. (Idem, p 3-4) 

A contribuição enviada à Anvisa sustenta, ainda, a “necessidade de se refletir, no 

processo de aperfeiçoamento do modelo regulador da propaganda, a lógica e os valores 

já consagrados na Política Nacional de Medicamentos, no que diz respeito ao uso 

correto de fármacos”, afirmando que “a análise do conteúdo, da forma de apresentação 

das mensagens e das imagens da maioria das peças publicitárias - voltadas para elevar o 

consumo - mostra tendência a superestimar suas qualidades e omitir seus aspectos, em 

potência, negativos e perigosos. As propagandas enaltecem exclusivamente os 

benefícios dos medicamentos, exagerando suas qualidades, às vezes duvidosas, e uma 

posição central na terapêutica, sem apresentar argumentos com base em dados 

científicos considerados válidos”. (Idem, p.4) 

“De outro lado”, prossegue a justificação da proibição da propaganda de medicamentos, 

“a ausência de contra-indicações (o artigo da legislação mais infringido pelas 

publicidades analisadas) reflete o quanto as informações sobre riscos, efeitos adversos, 

advertências e precauções são negadas ao paciente ou consumidor. Não é exagero 

concluir que, sob o aspecto publicitário, dar informações sobre riscos e possíveis 

agravos advindos do uso de produtos farmacêuticos é visto, pelo marketing 

farmacêutico, como uma contrapropaganda do produto”. (Idem, p.4) 

O texto constata, ainda, que “os argumentos hoje mais utilizados na propaganda de 

medicamentos ressaltam, principalmente, a eficácia, a segurança, o bem estar, a 

comodidade na administração, a rapidez da ação do produto, além do bom humor, da 

energia, do prazer e até a felicidade que eles trariam, reduzindo ao máximo, ou 

simplesmente excluindo, qualquer referência a riscos, possíveis interações 



 231 

farmacológicas ou contra-indicações. Estas, quando aparecem nos anúncios, em geral 

são exibidas em letras minúsculas, e na TV são fugazes, na maioria das vezes frisando 

apenas que determinado medicamento é contra-indicado para as pessoas com 

hipersensibilidade aos componentes da fórmula, evitando-se indicar quais os grupos 

populacionais que não devem utilizar o fármaco, como idosos, crianças, diabéticos, 

hipertensos e outros”. E conclui esta proposição dizendo que “a suspensão da 

propaganda para grande público é uma medida indispensável para que se promova um 

choque civilizatório na política de uso correto de produtos farmacêuticos”. (Idem p.5) 

A segunda proposição feita à Anvisa considera a possibilidade de rejeição da proposta 

inicial - de proibição total da propaganda de medicamentos para grande público no 

Brasil - e coloca em debate a proposta de estabelecimento do mecanismo de aprovação 

prévia, pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, das peças publicitárias de 

medicamentos destinadas ao grande público. O texto da segunda contribuição enviada à 

Anvisa propugna que “caso o órgão regulador desconsidere a deliberação da 

Conferência Nacional de Vigilância Sanitária e opte por não proibir a propaganda para 

grande público, independente do motivo apresentado para tal, ele deve estabelecer 

mecanismos que permitam que o Estado brasileiro passe a aprovar previamente as peças 

de propaganda farmacêutica, como forma de proteger a população dos anúncios 

enganadores e prevenir o uso incorreto, irracional e inconsciente de medicamentos, já 

que esta prática não conseguiu ser coibida com a série de tentativas realizadas nos 

últimos 30 anos, por meio da análise das peças publicitárias depois de sua veiculação”. 

(Idem, p.5) 

Na justificação desta proposta, o texto argumenta que “esta iniciativa visa a corrigir o 

atual modelo regulador num de seus aspectos mais problemáticos, que é a repetição das 
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irregularidades, a cobrança das multas por parte da Anvisa e a sua incorporação, pela 

indústria, aos preços dos medicamentos (sendo finalmente pagas pelo próprio 

consumidor), criando um círculo perverso no qual a indústria, as agências e a mídia 

fingem que são regulados, a Agência responsável consegue no máximo diagnosticar 

parte das irregularidades cometidas e a sociedade permanece exposta a agravos”. Para 

fortalecer o argumento relativo à anuência prévia das peças publicitárias, os 

propositores do texto esclarecem que “a aprovação prévia, vale ressaltar, já ocorre em 

maior ou menor grau em países como Espanha, França, Reino Unido, Austrália, Suíça, 

Canadá, México e Equador. O mecanismo proposto terá a estratégica função de prevenir 

o risco, ao invés de dirigir todo seu esforço para identificar o mal já feito, o risco já 

existente”. (Idem, p.5) 

A terceira proposição - que também impacta a propaganda de medicamentos dirigida ao 

grande público - repete a estratégia da segunda e, ao considerar a possibilidade da 

rejeição, pela Anvisa, das duas primeiras, sugere que “caso o órgão regulador 

desconsidere a deliberação da Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em relação 

à proibição da propaganda para o grande público e também desconsidere a proposta de 

análise prévia das peças publicitárias, independente do motivo apresentado para tal, ele 

deve fazer cumprir o Artigo 118, Parágrafo 2º, do Decreto 79.094/77, que determina, 

claramente, quando trata da propaganda de medicamentos que no caso de infração, 

constatado a inobservância do disposto nos itens I, II e III deste artigo, 

independentemente da penalidade aplicável, a empresa ficará sujeita ao regime de 

prévia autorização previsto no artigo 58 da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, em 

relação aos textos de futuras propagandas”. (Idem, p 5-6) 
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Na justificação, os proponentes afirmam que ela se impõe “pela necessidade de 

cumprimento da Legislação” e que “sua aplicação efetiva (...) contribuiria certamente 

para a observância da legislação por parte da indústria, agências de publicidade, 

empresas de comunicação e comércio varejista no sentido de evitar as irregularidades 

hoje cometidas”. (Idem, p.6) 

A quarta proposição que impacta diretamente a propaganda de medicamentos para 

grande público propugna um controle dos horários de exibição de propaganda para o 

grande público, com as peças só podendo ser exibidas nas redes de televisão e de rádio 

entre 24 horas e 6 horas da manhã. Na justificação, a contribuição à Consulta Pública 

84/2005 defende “a necessidade de se restringir, pelo menos por meio da regulação do 

horário de divulgação, a exposição de crianças e jovens às peças publicitárias de 

produtos farmacêuticos, evitando-se criar nelas a desarrazoada idéia de que 

medicamentos podem ser usados sem critério”. (Idem, p.6) 

Os signatários do documento propõem, ainda, caso as propostas anteriores não sejam 

consideradas pela Anvisa, que “só poderão ser feitas propagandas de produtos cuja 

eficácia e segurança estejam comprovadas cientificamente com a melhor relação 

benefício-risco, com base em periódicos científicos classificados como tipo A no 

Sistema Qualis da CAPES, exigência que deve ser feita já no processo de registro”. Na 

justificação, o texto explica que “a exigência do julgamento de qualidade das pesquisas 

científicas e dos pesquisadores é feita pelo Sistema Qualis, cuja classificação A tem 

como propósito tornar a referência a mais precisa, sem equívocos, inconsistências e ser 

um instrumento que verdadeiramente auxilie a comunidade científica e a própria 

sociedade a identificar os periódicos de maior vigor científico e, portanto, mais 
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adequadas a servirem de base para a utilização como norteador técnico-científico”. 

(Idem, p.7) 

Já em relação às matérias ditas “jornalísticas”, mas “que em verdade fazem propaganda 

de medicamentos”, o texto propugna que “o futuro modelo regulador deve obrigar que 

em todas as reportagens e textos de opinião que tratem de produtos farmacêuticos seja 

dado espaço para que o órgão regulador também seja ouvido sobre o tema e quanto ao 

princípio ativo objeto da matéria. Essa proposta pode ser realizada por meio de uma 

ação coordenada entre a Anvisa e os centros de informação sobre medicamentos”. Para 

justificar a proposta, o texto enviado à Anvisa afirma que “hoje é cada vez mais comum 

a utilização de espaços de opinião e de reportagens sobre medicamentos, na chamada 

grande mídia, que na verdade se constituem em propagandas. A obrigação, neste tipo de 

matéria, de se ter também a manifestação do órgão responsável pela Vigilância 

Sanitária, no sentido de assegurar informações importantes quanto ao uso correto, 

racional e consciente das substâncias objeto das reportagens, é indispensável para se 

proteger a sociedade”. (Idem, p7) 

O documento propõe, ainda, que “caso o órgão regulador desconsidere a deliberação da 

Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em relação à proibição da propaganda 

para o grande público, ele deve, com base no argumento de que a ação educativa da 

Anvisa deve existir com a ação de punição, e quando houver a ocorrência de infrações 

permanentes da indústria, aplicar penas de forma cumulativa e sempre maior a cada 

infração cometida, chegando à cassação da licença de funcionamento com vistas a 

obrigar ao cumprimento da legislação”. E justifica a proposição com o fato da proposta 

“contribuir para um maior empenho da indústria, agências de publicidade, empresas de 
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comunicação e comércio varejista no sentido de evitar as irregularidades hoje 

verificadas”. (Idem, p 7-8) 

A Oficina propôs, também, que a Anvisa e demais órgãos do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária devem “patrocinar, com outras instituições, ação afirmativa do 

Estado brasileiro junto da população (por meios de comunicação), no sentido de elevar a 

consciência do que vem a ser Uso Correto do Medicamento, a exemplo do que foi feito 

quando houve a introdução de produtos genéricos no mercado”. A justificação da 

proposta esclarece que ela “visa a criar mecanismos estruturais e permanentes de 

informação para o grande público a respeito do uso correto, racional e consciente de 

produtos farmacêuticos, utilizando os meios de comunicação, as unidades do SUS e as 

instituições da sociedade”. (Idem, p.10) 

O texto enviado à Anvisa também sugere que “o órgão regulador deve incorporar no 

cotidiano das inspeções relativas às Boas Práticas de Produção um item sobre 

propaganda. Caso a empresa regulada infrinja de forma contumaz a legislação de 

propaganda, o certificado de boas práticas deve ser cancelado, ficando a empresa 

impedida de funcionar, independente das sanções resultantes da irregularidade 

constatada na peça publicitária. As empresas deverão manter em seus arquivos todo o 

seu material publicitário por um prazo de cinco anos”. A justificação a esta proposta 

defende que sua absorção no futuro modelo regulador trará “um maior engajamento e 

empenho por parte da indústria, agências de publicidade, empresas de comunicação e 

comércio varejista no sentido de evitar as irregularidades hoje verificadas”. (Idem, p.11) 

Finalmente, os signatários da proposta construída na Oficina de Regulação da 

Propaganda de Medicamentos exigem que a Anvisa “deve justificar, por escrito, tanto a 

inclusão como a não acolhida - no âmbito do processo de debate desta Consulta Pública 
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- de propostas que eventualmente não sejam inseridas no texto final do futuro modelo 

regulador da propaganda farmacêutica, de forma a tornar transparente o processo de 

decisão. Ao explicar porque determinada contribuição não foi aceita, a Anvisa deve 

tornar públicas as razões que a levaram a desconsiderá-la. Além disso, a Anvisa  deve 

tornar público todos os integrantes que compõem o grupo de análise das propostas à 

Consulta Pública sobre propaganda de medicamentos, além de garantir a não existência 

de conflito de interesses na composição desse grupo”. E justifica a proposta afirmando 

que a intenção nela contida “é a de assegurar total transparência do conjunto do 

processo de decisão, desde a sua apresentação, análise, incorporação ou rejeição de cada 

proposta apresentada, com a devida explicação”. (Idem, p.10) 

Terminado, em 18 de março de 2006, o prazo de envio à Anvisa de contribuições à 

Consulta Pública 84/2005 – passaram-se um ano e oito meses sem que nenhuma das 

contribuições enviadas à Anvisa fosse transformada em proposta para um novo modelo 

regulador. Quando a publicação da CP 84/2005 está prestes a completar dois anos, 

sequer os membros da Câmara Setorial de Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância 

Sanitária tiveram acesso ao conjunto de proposições recebidas pela Agência, apesar de 

solicitado. 

Ressalte-se que quando havia passado já mais de seis meses do prazo final para o envio 

das contribuições, a Ata da Terceira Reunião da Câmara Setorial de Propaganda e 

Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa, realizada em 4 de 

outubro de 2006, a Gerência de Propaganda da Anvisa (GPROP) informou aos 

membros daquele fórum que todas as contribuições encaminhadas à Anvisa seriam 

dispostas em documento único e distribuído entre seus membros até o mês de novembro 

de 2006 (há um ano, portanto), para debate na reunião seguinte da Câmara. Este 
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compromisso está registrado no item cinco da referida Ata, no espaço reservado a 

“Encaminhamentos”. (BRASIL, 2006) Até o término deste trabalho, em novembro de 

2007, não há notícias nem informações (apesar dos pedidos feitos à Secretaria da 

Câmara) sobre o referido documento, que iria resumir as contribuições recebidas à CP 

84/2005 com vistas a se alterar o atual modelo regulador da propaganda de 

medicamentos no País. 

Outras três importantes manifestações ligadas à prática da propaganda de medicamentos 

dirigida ao grande público, todas tornadas públicas recentemente, merecem destaque 

nesta pesquisa. A primeira é da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), 

cujo Conselho Deliberativo - reunido por ocasião da realização do 43º e depois no 44º 

Congresso Brasileiro de Educação Médica, realizados em Natal (RN) em outubro de 

2005 e posteriormente em Gramado (RS) em setembro de 2006 - emitiu duas moções 

tratando do tema. Na primeira manifestação, a Abem explicita que “considerando a 

influência exercida pela indústria farmacêutica na prescrição médica através da 

propaganda medicamentosa exercida pelos chamados propagandistas da indústria 

farmacêutica; considerando que a prescrição racional de medicamentos tem sido um 

tema bastante discutido e difundido por organizações nacionais e internacionais, a 

exemplo da OPAS; considerando o ambiente acadêmico como um espaço de formação 

dos futuros profissionais médicos; considerando que durante o curso de graduação em 

Medicina o estudante desenvolve a sua formação ético-política que determinará suas 

práticas e condutas na sua vida profissional; e considerando que os propagandistas da 

indústria farmacêutica também atuam no ambiente acadêmico (escolas médicas, 

hospitais universitários), abordando inclusive estudantes de graduação em Medicina; 

resolve recomendar às Escolas Médicas e Hospitais Universitários a proibição da 

atuação dos propagandistas da indústria farmacêutica nos hospitais universitários ou em 



 238 

qualquer outro espaço relacionado ao ensino da Medicina” e “repudiar atitudes de 

docentes que permitem a presença de tais representantes de interesses econômicos 

conflitantes aos da população brasileira recomendando aos gestores acadêmicos que 

tomem as medidas disciplinares cabíveis”. (ABEM, 2005) 

A segunda moção da Abem, aprovada em seu Congresso seguinte, realizado em 2006, 

amplia a proposição anterior e diz, simplesmente, que seu Conselho “aprovou posição 

contrária a qualquer tipo de propaganda de medicamentos junto a estudantes de 

Medicina e também dirigida à população”. (ABEM, 2006). 

A segunda importante manifestação a respeito do tema é da Sociedade Brasileira de 

Vigilância de Medicamentos (Sobravime). Na matéria de capa do Boletim da Sobravime 

- assinada por José Rubem de Alcântara Bonfim (Coordenador Executivo e Editor 

daquela Sociedade) – cujo título é “Desafios para o Controle da Propaganda 

Farmacêutica”, a Direção da instituição analisa que “transcorridos quase seis anos da 

RDC nº 102/2000, não se encontra ninguém de boa fé que não ache a norma de 

regulação muito insuficiente e até mesmo inútil (não é necessário para ter esta opinião 

ser especialista no campo médico-farmacêutico e relacionado, ou ter qualquer título 

acadêmico pertinente)”. (SOBRAVIME, 2005-2006, p. 1) Ainda segundo a Sociedade, 

entre outras iniciativas, seria importante adotar “um passo importante”, com “a total 

proibição da propaganda e publicidade de produtos farmacêuticos de venda sem 

exigência de prescrição” e “a instituição de anuência prévia para a publicidade de 

produtos sob prescrição”. (Idem, p. 2) 

Finalmente, a terceira importante manifestação a respeito do assunto foi aprovada, por 

20 votos a 5, pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde - entidade máxima de 

controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, abaixo apenas das 
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Conferências Nacionais de Saúde - em sua 171a Reunião Ordinária, realizada em 8 de 

março de 2007. A “Moção do Conselho Nacional de Saúde sobre Propaganda de 

Medicamentos” nasce de proposta feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC), proibindo a publicidade de medicamentos de venda livre em todo 

o território nacional e restringindo a propaganda dirigida aos profissionais de saúde. O 

Conselho se posicionou a favor do projeto proposto pela entidade representativa dos 

consumidores e cobrou um posicionamento da Anvisa sobre a questão, na medida em 

que até março de 2007 a Agência não se pronunciara em relação às proposições feitas, 

um ano antes, no âmbito da Consulta Pública 84/2005. 

No texto da moção, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde torna público “seu 

posicionamento favorável à proibição da publicidade de medicamentos de venda livre 

nos órgãos de comunicação social em todo o território nacional e favorável à restrição 

da propaganda dirigida aos profissionais de saúde” (BRASIL, 2007, p.1) aprovando as 

seguintes medidas: 

“a) recomendar ao Congresso Nacional a alteração do artigo 7º, § 1º da Lei 9.294/96 a 

fim de proibir a publicidade dos medicamentos de venda livre nos órgãos de 

comunicação social em todo o território nacional; 

b) recomendar à Anvisa o fortalecimento das ações de monitoramento e fiscalização das 

publicidades enganosas e abusivas; 

c) recomendar à Anvisa a urgente deliberação sobre o novo regulamento (objeto da 

Consulta Pública 84/2005), que deve restringir, ao máximo, a veiculação da publicidade 

dirigida aos veículos de comunicação social e também da propaganda dirigida aos 

profissionais de saúde; 
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d) repudiar as publicidades enganosas e abusivas que incentivam o uso irracional de 

medicamentos”. (Idem, p. 1) 

A aprovação da Moção, por larga margem de votos, pelo Plenário do Conselho 

Nacional de Saúde, se deu apesar do Relatório produzido pelo Conselheiro Ciro 

Mortella, representante da Confederação Nacional da Indústria (CNI) naquele Conselho, 

contrário à proposta do Idec. 

Em seu relatório, o representante da CNI cita os mesmos argumentos do Conar e da 

Abimip anteriormente expressos neste estudo, em relação ao que chama de 

“inconsistência jurídica”, já que a proibição, a seu ver, agrediria o artigo 220, parágrafo 

4º, da Constituição Federal, que garante a liberdade de manifestação do pensamento. 

Ainda na sua visão, a iniciativa só poderia vir a ser tomada através de Lei Federal 

específica, votada no Congresso, e não por Resolução da Anvisa. Para Ciro Mortella, é 

“notória a existência de controvérsia jurídica extremamente complexa que não deveria 

ser objeto de uma moção”. (MORTELLA, 2007, p. 5) 

A CNI argumenta, ainda, que a relação feita pelo Idec entre a propaganda de 

medicamentos para grande público e o uso incorreto, irracional e abusivo de 

medicamentos pela população “não pode ser comprovadas de forma inequívoca”, e que 

quando a entidade de defesa dos consumidores cita números das intoxicações humanas 

por medicamentos produzidos pelo Sinitox para embasar sua proposição, faz “uso de 

dados fora do contexto e interpretações que podem comprometer a credibilidade do 

Conselho”, havendo, ainda, “falta de clareza quanto aos objetivos e abrangência da 

moção” proposta. Finalmente, a CNI se posiciona contra a moção argumentando com “a 

inexistência de iniciativas sequer semelhantes ao nível de restrição indicado na proposta 

de moção em qualquer parte do mundo”. (Idem, p.5) 
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8.2   - Paralisada a CP 84/2005, Anvisa passa a ver “avanços 
meteóricos” na monitoração 

Paralisado pela própria Anvisa o processo de debate público sobre uma nova 

regulamentação da propaganda de medicamentos no Brasil - no âmbito da Consulta 

Pública 84/2005 (CP 84/2005) - e apesar das fragilidades, constatadas pela própria 

Agência, na aplicação da RDC 102/2000, no artigo “Avanços na Monitoração e na 

Fiscalização da Publicidade e Propaganda de Medicamentos”, assinado pela responsável 

pela Gerência de Monitoração e Fiscalização de Propaganda, Publicidade, Promoção e 

Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP) da Anvisa, Maria José 

Delgado Fagundes, em 2006, o órgão faz um balanço extremamente positivo de sua 

atuação, ao afirmar textualmente que “os avanços no controle da propaganda no país são 

meteóricos”. (FAGUNDES, 2005-2006, p. 9) 

No artigo, a GPROP se pergunta: “quais foram os avanços do Brasil em relação à 

propaganda de medicamentos, depois da RDC 102/2000?”. Ela própria responde que 

“definitivamente foram muitos”, minimizando a afirmação com a frase “é claro que não 

na quantidade desejada pela Anvisa, mas certamente muito mais do que desejava o setor 

regulado”, na medida em que, prossegue a GPROP, “já se nota melhorias na qualidade 

das informações, evitando que a propaganda desses produtos seja nociva à saúde”. 

(Idem, p.10) 

Entretanto, a afirmação feita no artigo publicado no Boletim da Sobravime é desmentida 

não apenas pelos números apresentados pelos balanços da própria Agência, como vimos 

anteriormente, como pelas pesquisas realizadas e artigos publicados por vários 

estudiosos que se debruçaram sobre o real impacto da RDC 102/2000 (NASCIMENTO, 

2005; VIEIRA, 2004; SOARES, 2007). O artigo da GPROP desconsidera, inclusive, 

uma nota oficial, emitida pela própria Anvisa em 26 de dezembro de 2005, intitulada “O 
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controle necessário para as propagandas na construção da cidadania”, onde no seu 

décimo parágrafo a Agência diz, textualmente: 

“No caso dos medicamentos, há sete anos eles ocupam o primeiro lugar no ranking das 

intoxicações humanas, segundo dados do Sinitox - Sistema Nacional de Informações 

Toxicológicas. Além disso, dados da monitoração da propaganda realizada pela Anvisa 

mostram que mais de 90% das peças publicitárias de medicamentos apresentam 

informações irregulares, o que contribui para desinformação de profissionais e 

consumidores”. (BRASIL, 2005, p.2) 

Como se vê, a mesma Anvisa e no mesmo momento (final de 2005, após cinco anos de 

vigência da RDC 102/2000), afirma em um artigo assinado aos leitores do Boletim da 

Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, que os avanços no controle da 

propaganda de medicamentos foram “meteóricos” e que “já se nota melhorias na 

qualidade das informações” contidas nas propagandas. Ao mesmo tempo, emite uma 

nota pública, disposta em seu sítio na Internet, afirmando que “90% das peças 

publicitárias de medicamentos apresentam informações irregulares, o que contribui para 

desinformação de profissionais e consumidores”. (Idem, p. 2) 

O fato, que pode aparentar uma contradição no posicionamento da Agência, entretanto, 

se explica no decorrer do próprio artigo publicado pela Sobravime, quando a GPROP 

ressalta o que considera realmente importante no Projeto de Monitoração e Fiscalização, 

ao descrever as “parcerias com catorze universidades brasileiras, distribuídas em todas 

as regiões, para a captação de propaganda de medicamentos em diversos veículos de 

comunicação, em hospitais, clínicas e consultórios, e congressos médicos”, iniciativa 

“que envolveu alunos dos cursos de Farmácia, Comunicação Social, Direito e Medicina, 

que captavam as peças e as pré-analisavam em conjunto, apontando as irregularidades 
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encontradas”. A GPROP prossegue afirmando que “promover essa discussão na 

universidade é importante contribuição para a boa formação desses futuros 

profissionais, em todos os cursos envolvidos, mas também indiretamente como 

multiplicadores desses conhecimentos. Além disso, o assunto teve repercussão nas 

mídias de muitos dos estados envolvidos no projeto e atraiu a atenção da população, dos 

diversos segmentos da iniciativa privada que compõem este contexto e a participação de 

algumas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais nesta discussão”. (FAGUNDES, 

p.10) 

O artigo ressalta, ainda, que em sua segunda etapa o projeto “envolveu dezenove 

universidades”, que “passaram, também, a desenvolver e executar atividades na 

comunidade acadêmica pela multiplicação de informações relativas ao Uso Racional de 

Medicamentos e quanto aos riscos da propaganda irregular e omissa; na mídia local, de 

modo a despertar o interesse da população da região sobre a importância deste assunto e 

a consciência de alunos e professores do ensino infantil, fundamental e médio”. A 

Gerência ressalta que “a influência causada na comunidade acadêmica pelo Projeto de 

Monitoração de Propaganda promoveu a produção de vários artigos e trabalhos de pós-

graduação, mestrado e doutorado, relativos a este tema que antes da RDC 102/2000 era 

muito pouco explorado”. (Idem, p.10) 

O artigo segue listando, ainda, que “em abril de 2005 foi realizado o I Seminário 

Internacional de Propaganda de Medicamentos. Durante este encontro, 150 participantes 

do Brasil e de mais de oito países discutiram o mercado farmacêutico e a necessidade de 

restrições na divulgação desses produtos”. O artigo assinado pela responsável pela 

GPROP frisa também que, no evento, “apresentou-se estudo comparado, encomendado 

pela Anvisa, da legislação relativa à propaganda em vários países, com a intenção de 
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estimular o intercâmbio de informações e experiências bem sucedidas nesta área”. 

(Idem, p. 10) 

Para a GPROP, “outro avanço importantíssimo foi a criação da Câmara Setorial de 

Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, que envolve diversos 

profissionais e representantes do governo, setor regulado, e da população para definir 

metas a serem traçadas sobre a questão da publicidade desses produtos”. O artigo 

também ressalta que “para ampliar o interesse cada vez mais de prescritores e 

dispensadores foram programados quatro seminários regionais e um seminário nacional 

sobre a propaganda e uso racional de medicamentos, que examinaram caminhos para 

sanear os possíveis equívocos que ocorrem nas respectivas profissões”. (Idem, p.10) 

Ao diagnosticar o que chama de “avanços meteóricos” no processo de regulação da  

propaganda de medicamentos, o artigo da GPROP também anuncia aos leitores da 

Sobravime, então para 2006, o início da “terceira etapa do Projeto de Monitoração (...) 

que compreenderá 25 instituições de ensino, nas cinco regiões brasileiras”. O artigo 

dizia, no início de 2006, que “essas equipes terão o desafio de trabalhar com a RDC 

102/2000 em seu momento de transição, pois será substituída pela Consulta Pública 

encerrada”. (Idem, p.10) 

8.3  - Regulação versus “educação para a saúde”. 

Analisados as avaliações, documentação e os posicionamentos escritos da 

GPROP/Anvisa em relação à atual monitoração da propaganda de medicamentos no 

Brasil, é patente a mudança de foco da atuação da Agência no sentido de minimizar sua 

obrigação de proteger a saúde da população - através da prevenção do risco sanitário - e 

a assunção paulatina de uma função “educadora” e criadora de “uma consciência 

sanitária” na população por parte do órgão regulador. Nos próximos parágrafos deste 
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capítulo, utilizaremos uma série de documentos da própria GPROP que comprovam 

isso. 

A aparente contradição entre os dois posicionamentos oficiais da GPROP/Anvisa - 

quando num mesmo momento a Gerência identifica um “avanço meteórico” no 

processo de monitoração da propaganda, mas informa em nota oficial que “90% das 

peças publicitárias de medicamentos apresentam informações irregulares” - se justifica 

com o fato de que a avaliação de seu próprio desempenho como órgão regulador não 

está diretamente dependente da efetiva melhoria da qualidade das informações contidas 

nas peças publicitárias, mas sim num conjunto de ações que, a seu ver, contribuem para 

que a população e setores específicos, como as universidades, alunos e professores do 

ensino fundamental e médio, venham a ter, no futuro, uma visão crítica sobre uso 

correto de medicamento e consigam, por si mesmos, se proteger das publicidades 

irregulares, enganosas, abusivas e muitas vezes perigosas. 

Na visão tornada explícita de forma pública pela Anvisa, o diagnóstico do “avanço 

meteórico” não precisa estar necessariamente ligado à melhoria do objeto a ser regulado 

- no caso, a qualidade das informações contidas nas peças publicitárias de 

medicamentos - mas a ações que englobam, como ela própria enumera, a elevação da 

“produção de vários artigos e trabalhos de pós-graduação” sobre o tema (mesmo que 

esta produção seja crítica ao modelo regulador que a Agência implementa); a realização 

de “encontros científicos” (idem); a implementação de “parcerias” durante seis anos 

com 14, depois 19 e finalmente 25 universidades para a captação e análise das peças 

irregulares; o fato de “promover essa discussão na universidade” (...) “para a boa 

formação desses futuros profissionais, em todos os cursos envolvidos”; o 

desenvolvimento e execução de “atividades na comunidade acadêmica ... quanto aos 
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riscos da propaganda irregular e omissa”; as ações “na mídia local, de modo a despertar 

o interesse da população da região sobre a importância deste assunto e a consciência de 

alunos e professores do ensino infantil, fundamental e médio”; a realização do I 

Seminário Internacional sobre Propaganda de Medicamentos (em abril de 2005); de 

quatro seminários regionais e um nacional sobre o assunto; além da instauração da 

Câmara Setorial de Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa . 

(Idem, p.10). 

O fato desse “esforço educador” não ter sido suficiente para que 90% das peças 

publicitárias permaneçam apresentando irregularidades - sete anos após a vigência da 

RDC 102/2000 - não impede que a Agência considere que houve “avanços meteóricos” 

e siga propondo mais do mesmo, seja no âmbito da CP 84/2005 (cujo texto apresentado 

pela Agência não supera as fragilidades constatadas na RDC 102/2000), seja na 

continuidade da aplicação da antiga Resolução. 

Outro fato que demonstra o crescimento da importância das ações “educativas”, sob o 

comando da GPROP/Anvisa, em relação às ações que deveriam estar voltadas para o 

enfrentamento do risco sanitário efetivo que hoje representam as peças publicitárias de 

medicamentos, está refletido, por exemplo, na pauta formulada pela Agência para a 

Quarta Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Propaganda e Publicidade, realizada 

em 14 de junho de 2007, em Brasília. 

Retirados os pontos relativos à aprovação da Ata da reunião anterior da Câmara, a 

sugestão de temas para inclusão na próxima reunião (marcada para 29 de agosto de 

2007 mas que até 15 de novembro não foi realizada) e o último ponto, relativo a “outros 

informes e encaminhamentos”, a GPROP pautou, para a reunião de 14 de junho de 
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2007, seis pontos para debate. Nenhum deles sequer tocava nas alterações do modelo de 

regulação da propaganda de medicamentos, objeto da Consulta Pública 84/2005.3 

Como se vê, um ano e seis meses após a publicação da Consulta Pública 84/2005 (e da 

realização de enormes pressões exercidas explicitamente pelo menos na grande mídia e 

até no parlamento por representações do setor regulado), a pretendida nova legislação 

que iria, segundo a própria GPROP/Anvisa, “proteger os mais vulneráveis”, agregando 

“contribuições” que “garantam o processo democrático de construção da nova resolução 

pela sociedade e pelo setor regulado”, (FAGUNDES, 2005-2006, p. 11) sequer fazia 

parte da pauta da 4ª Reunião da Câmara Setorial de Propaganda. Destaque-se o fato 

disso ocorrer apesar do tema ter sido indicado como urgente nas duas reuniões 

anteriores, como está registrado na Ata da 2ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de 

Propaganda e Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da Anvisa, 

realizada em 22 de fevereiro de 2006. Este documento diz, textualmente, que “a Câmara 

                                                 

3 A pauta da reunião da Câmara Setorial de Propaganda incluía os seguintes pontos: “Apresentação das 

prioridades da Anvisa para 2007”; “Apresentação do Projeto de Educação e Promoção da Saúde no 

Contexto Escolar Contributo - Ensino Fundamental”; “Apresentação do Projeto Educanvisa - Ensino 

Fundamental e Médio”; Apresentação da Pesquisa - Diagnóstico da Promoção de Medicamentos nas 

Unidades Básicas de Saúde do Sistema Único de Saúde”; “Proposta de Agenda para a Reunião da Sub-

Câmara de Propaganda para encaminhamento do Projeto de Educação para o Consumo, considerado 

sobre os projetos já trabalhados na GPROP e proposta de novo público (Agentes PSF e movimentos 

sociais organizados como a Associação das Donas de Casa); “Viabilização do Projeto de Mobilização de 

Jornalistas e publicitários - Workshop e um Seminário”; “Propaganda de Alimentos: A Consulta Pública 

no 71/2006”; “Videoconferência do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre a CP 71/2006”; “Evento 

Publicidade de Alimentos: participando da construção de uma política pública. A regulamentação da 

propaganda de alimentos no mundo atual e a proposta na CP 71/2006 da Anvisa”. (BRASIL, 2007, p.1)  
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Setorial recomendou consensualmente a realização de uma reunião extraordinária, em 

data a definir, para discutir a proposta de regulamentação da propaganda de 

medicamentos, após a consolidação das contribuições recebidas durante o período de 

consulta pública”. (BRASIL, 2006, p.2) 

A reformulação da frágil RDC 102/2000 e as propostas enviadas no âmbito da CP 

84/2005 não apenas foram alijadas da pauta da 4ª Reunião da Câmara, em 14 de junho 

de 2007, como até o término deste trabalho, em 15 de novembro do mesmo ano, as 

contribuições enviadas permanecem sob “guarda” da Anvisa, há exatos um ano e oito 

meses do encerramento do prazo do envio de contribuições pela sociedade. 

No lugar do debate sobre a reformulação da RDC 102/2000, dos oito conteúdos 

pautados para discussão na Câmara, quatro se referenciavam a iniciativas na área da 

educação (para os ensinos fundamental, médio, para o consumidor e um terceiro para 

“mobilização de jornalistas e publicitários”, através de um “workshop” e um seminário 

de conscientização); um era relativo a uma pesquisa sobre promoção de medicamentos 

nas unidades do SUS; um dizia respeito às prioridades da Anvisa para 2007 (apesar de 

já ter transcorrido metade do ano) e finalmente um último tratando da nova Consulta 

Pública sobre propaganda de alimentos. (BRASIL, 2007, p.1) 

Questionada sobre o “desaparecimento” da CP 84/2005 dos debates ao se iniciar a 4ª 

Reunião da Câmara Setorial, a GPROP/Anvisa justificou esta ausência com quatro 

argumentos: 1. que durante o processo de elaboração do documento contendo o resumo 

das contribuições à CP 84/2005, ocorrera uma troca na Direção da Gerência de 

Propaganda; 2. que não havia pressa no debate porque a RDC 102/2000 estava em plena 

vigência; 3. surgiram outras demandas prioritárias para a Gerência, relativas aos 

projetos da área de educação e que requereram a dedicação de seus técnicos; 4. a equipe 
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técnica “não era tão grande assim”. Além das justificativas, apesar da insistência de 

alguns conselheiros, como o representante da Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (Abrasco), a nova responsável pela GPROP/Anvisa não quis se 

comprometer com prazos para a apresentação das propostas apresentadas no âmbito da 

CP 84/2005. 

Ao se analisar com mais profundidade algumas das ações “educativas” implementadas 

pela GPROP/Anvisa, na área da criação e elevação de consciência voltada para o uso 

correto do medicamento, e que pretensamente contribuiriam para minimizar o risco 

sanitário a que a população brasileira está submetida pela publicidade irregular de 

medicamentos, constata-se o quanto estas ações são restritas e limitadas. 

Um dos projetos apresentados pelas GPROP/Anvisa à Câmara Setorial - que, vale 

lembrar, é um fórum consultivo e sem poder, por exemplo, de vetar este tipo de 

iniciativa, em prol de outras mais eficazes - recebeu o significativo nome de 

“EDUCANVISA”. Ele pretende “o desenvolvimento de ações e estratégias em 

educação e comunicação em saúde com o objetivo de atingir os mais diversos 

segmentos da sociedade, orientando-os sobre a promoção da saúde com enfoque no uso 

correto de medicamentos e de outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, bem como 

sobre os perigos da automedicação e da influência da propaganda enganosa, abusiva e 

errônea”. (BRASIL, 2007) 

Para levar à frente este objetivo, o “EDUCANVISA” se propõe a enxergar a “educação 

e a saúde sob uma ótica mais integradora”; “proporcionar a formação continuada dos 

professores – por meio de uma capacitação integrada com os profissionais de VISA”; 

“proporcionar a formação continuada dos profissionais de VISA – por meio de uma 

capacitação integrada com os professores”; “contribuir para a construção de uma nova 
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cultura da saúde inserindo o tema vigilância sanitária (produtos sujeitos a vigilância 

sanitária), medicamentos e propaganda de medicamentos”. A apresentação do projeto 

justifica suas ações com base na concepção de que “o sentido do trabalho escolar, nos 

diversos níveis de ensino está em lidar com os valores, as crenças, os mitos e as 

representações que se tem sobre a própria relação do saber-fazer-ser educador e 

educando”. (Idem) 

Além da questionável prioridade dada pela Anvisa ao projeto (que fez, segundo a 

própria Agência, com que o processo de Consulta Pública para reformular a legislação 

reguladora sobre propaganda não tivesse mais prazo para terminar), os problemas do 

“EDUCANVISA” começam com a amplitude de sua execução. Segundo sua 

apresentação, a iniciativa está restrita à “participação dos órgãos de vigilância sanitária 

locais (estaduais e municipais)” de apenas sete “cidades envolvidas no projeto”, sendo 

que nenhuma faz parte das grandes regiões metropolitanas brasileiras. São elas Aracaju 

(SE), Brasília (DF), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Juiz de Fora (MG), Natal 

(RN) e São Luis de Montes Belos (GO). (Idem) Entre as ações desenvolvidas no projeto 

está a realização de “oficinas de capacitação de docentes, do ensino médio e 

fundamental, e profissionais de vigilância sanitária discutindo os temas: saúde, 

promoção da saúde, vigilância sanitária, medicamentos, propaganda de medicamentos e 

outros produtos sujeitos à vigilância sanitária” e “oficinas de capacitação os 

profissionais de vigilância sanitária para que possam atuar na fiscalização da 

publicidade e propaganda de medicamentos e de outros produtos sujeitos à vigilância 

sanitária”. Os resultados esperados pelo EDUCANVISA são “a capacitação de 317 

docentes e 136 profissionais de Vigilância Sanitária nos sete municípios listados” e a 

“produção de 500 manuais para docentes, 10 mil cartilhas, 4.500 manuais para 

profissionais de vigilância sanitária, 10 mil folderes e dois mil cartazes”. (Idem) 
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Somando-se o conjunto das populações de Florianópolis (410 mil habitantes); Aracaju 

(500 mil); João Pessoa (630 mil); Natal (750 mil); Brasília ( 2,4 milhões ); Juiz de Fora 

(510 mil) e São Luis dos Montes Belos (28 mil) - (IBGE, 2007), mesmo que o projeto 

“EDUCANVISA” consiga chegar com sucesso a todos os seus habitantes sem exceção, 

ele terá alcançado apenas sete dos 5.564 municípios brasileiros e menos de 4% da 

população do País. 

Outro projeto priorizado pela agência - e que ocupou os técnicos da GPROP/Anvisa a 

ponto da Consulta Pública 84/2005 não ter sido concluída dois anos após sua publicação 

- é o intitulado “Educação e Promoção da Saúde no Contexto Escolar: o contributo da 

Anvisa para o uso racional de medicamentos”. (BRASIL, 2007). No projeto, que em 

outubro de 2007 se encontrava em sua “fase 4”, a GPROP anuncia a reprodução, em 

nível nacional, de uma experiência piloto aplicada anteriormente no Distrito Federal, 

“desenvolvida por um grupo de especialistas das áreas de Educação e de Saúde”, com 

“financiamento do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde”, 

objetivando “levar à escola mecanismos que viabilizem o hábito da reflexão crítica 

acerca de informações veiculadas em peças publicitárias de medicamentos, em 

contrapartida ao número de problemas de Saúde Pública causado por uso inadequado 

desses produtos”. (BRASIL, 2007, p.1) 

No Distrito Federal, o projeto piloto chegou aos “professores de uma instituição de 

ensino” da “Escola Classe 708 norte, que totalizou 240 horas de oficinas, e tem como 

principal meta capacitar professores das séries iniciais do ensino fundamental para 

trabalharem, no âmbito escolar, o tema da influência da propaganda no consumo de 

medicamentos”. (Idem, p.1) 



 252 

Para implementá-lo, a própria Anvisa informa que é essencial que as escolas “possuam 

computador com acesso a internet” para participar das ações vinculadas ao projeto. A 

Agência anuncia que “no Nordeste, o secretário de Educação do Estado da Bahia 

sinalizou interesse em participar do projeto. No Sudeste, há interesse por parte da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mas ainda será preciso oficializar essa 

participação. Os representantes das Regiões Norte e Sul ainda não foram definidos”. 

(Idem, p.1) 

A GPROP/Anvisa justifica a iniciativa com o fato de que “o ensino fundamental é o 

momento em que são trabalhados, com os alunos, sobre valores e a formação de hábitos 

saudáveis de vida, razão pela qual entendeu-se que este é um excelente momento para 

se estimular o senso crítico em relação aos riscos do uso indevido de medicamentos e 

promover a saúde e a educação para a saúde no uso de medicamentos, discutir 

conteúdos que subsidiem a elaboração de módulos experimentais para a abordagem do 

tema Propaganda de Medicamentos, a elaboração e a produção de material didático 

sobre os temas de automedicação e consumo abusivo de medicamentos e suas 

conseqüências”. (Idem, p.1) 

Na apresentação do projeto no sítio eletrônico da Agência, o órgão frisa como um dos 

objetivos da iniciativa “minimizar a vulnerabilidade da população diante de informações 

que podem ser nocivas à saúde”, de forma a “contribuir para a construção de uma 

sociedade mais preparada para enfrentar criticamente as informações veiculadas sobre 

medicamentos”. (Idem, p. 1-2) 

A GPROP/Anvisa explica, na apresentação do projeto, que ele tem um total de seis 

fases, sendo que a última pretende coroar o esforço feito nas anteriores através da 

formulação de uma “proposta de lançamento de uma Campanha Nacional visando o uso 



 253 

responsável de medicamentos elaborada a partir dos resultados identificados durante a 

execução deste projeto”, mas esclarece, no mesmo texto, que “cabe frisar que esta fase 

não está incluída no orçamento previsto neste projeto e só poderá ser realizada mediante 

liberação de recursos financeiros adicionais”. (BRASIL, 2007, p.11) 

Já o Projeto “Ações em Comunicação para Mobilização de Jornalistas e de 

Publicitários” - da GPROP/Anvisa mas desenvolvido com algumas “instituições 

parceiras”: Núcleo de Assessoramento em Comunicação Social e Institucional 

(Comin/Anvisa), Assessoria de Relações Institucionais (ASREL/Anvisa), OPAS, 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e a empresa de prestação de 

serviços na área de comunicação Oboré - tem como objetivo geral “informar e 

sensibilizar profissionais de comunicação atuantes não só na chamada grande mídia 

(veículos de comunicação e agências de publicidade), mas também em mídias 

especializadas, a fim de fomentar o debate acerca dos caminhos possíveis para uma 

abordagem positiva dos riscos sanitários associados à promoção massiva de 

medicamentos”. (BRASIL, 2007, p.5) 

Para vencer este desafio, os objetivos específicos do projeto indicam ações como 

“promover workshop para jornalistas para debater sobre (sic) a cobertura da imprensa 

em relação a medicamentos”; “promover workshop para publicitários para debater a 

regulação da propaganda de medicamentos e orientar sobre as boas práticas de 

propaganda”; “elaborar publicação com um diagnóstico de como a imprensa/veículos de 

comunicação tem abordado o tema medicamentos, com indicação de alternativas 

possíveis para aprimorar a qualidade da cobertura”; “elaborar publicação com 

informações sobre boas práticas de propaganda de medicamentos, com glossário dos 

termos utilizados com mais freqüentes na legislação”; “realizar seminário sobre 
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Responsabilidade Social da mídia na informação e promoção de medicamentos, com 

participação de profissionais de comunicação, representantes da sociedade civil 

organizada, Associações e Federações de classe, Ministério Público, Anvisa e 

Ministério da Saúde”; e “fomentar a produção de artigos, monografias, teses e trabalhos 

acadêmicos em geral, que produzam conhecimento sobre o tema”. (Idem, p.5) 

O projeto possui uma “metodologia”, segundo a qual, “considerando as peculiaridades 

das funções de repórter/jornalista e de publicitário, as estratégias operacionais foram 

delineadas em blocos distintos, embora complementares. A operacionalização destes 

blocos dar-se-á de forma articulada, tendo em vista que o primeiro conjunto de 

atividades funciona como etapa de sensibilização para a realização do Seminário, que 

irá reunir os profissionais que debaterão as questões que envolvem a promoção de 

medicamentos a partir dos temas propostos no eixo temático”. (Idem, p. 6) 

O projeto não explicita a forma pela qual a GPROP/Anvisa convencerá os jornalistas e 

publicitários brasileiros - que trabalham em dezenas de emissoras de TV, milhares de 

rádios, centenas de jornais e revistas e outras centenas de agências de publicidade, 

sediados nas grandes, médias e pequenas cidades brasileiras - a participarem do 

Seminário e do Workshop de suas respectivas categorias. O projeto lista, apenas, entre 

as ações dos “blocos” que o compõem, a “identificação e mobilização dos profissionais 

- jornalistas e publicitários e veículos de comunicação/agências de publicidade”, 

“elaboração de publicações” e realização do “Seminário sobre Responsabilidade Social 

da Mídia na Informação e Promoção de Medicamentos”. (Idem, p. 6) 

No quesito “mobilização”, a GPROP/Anvisa se propõe, em relação aos publicitários, a 

“identificar os principais publicitários/agências responsáveis pelas contas de grandes 

indústrias de medicamentos e de redes de farmácias” e “realizar workshop para debater 
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a regulação da propaganda de medicamentos e orientar sobre as boas práticas de 

propaganda”. Já em relação aos jornalistas, a Gerência pretende “compor agenda de 

repórteres/jornalistas e das fontes comumente utilizadas por estes nas matérias 

relacionadas a medicamentos”; “analisar cobertura jornalística relacionada à promoção 

de medicamentos e articular visitas e parcerias para a mobilização de editores e 

repórteres” e “promover workshop para jornalistas para debater sobre a cobertura da 

imprensa em relação a medicamentos”. (Idem, p.6) 

Entre as publicações do projeto, está um “Guia de Boas práticas de propaganda de 

medicamentos”, que seria editado “a partir dos resultados do workshop para 

publicitários”. Segundo o projeto, a publicação conteria “dicas e orientações de como 

fazer propaganda de medicamentos seguindo o regulamento, com glossário dos termos 

mais freqüentes utilizados na legislação”. O público-alvo seria formado por “estudantes, 

publicitários, agências de publicidade e área de marketing do setor regulado”. (Idem, 

p.6-7) 

Outra publicação proposta no âmbito do projeto é o “Diagnóstico da cobertura da 

imprensa em relação ao tema medicamentos”, produzido “a partir do resultado do 

workshop para jornalistas”. Seu objetivo é “analisar a freqüência e as tendências na 

abordagem do tema medicamentos nos principais veículos de informação, por meio de 

análise do clipping”. A publicação com esta análise, conteria “textos de especialista 

sobre o assunto e com referências de fonte para pesquisa jornalística”. O seu “público-

alvo” seria formado por “estudantes, jornalistas e veículos de comunicação”. (Idem, p.7) 

A terceira e última publicação editada no âmbito do projeto seria relativa ao “Seminário 

sobre Responsabilidade Social da Mídia na informação e promoção de medicamentos”, 

contendo “um resumo das conferências e mesas redondas do Seminário, incluindo as 
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principais diretrizes apontadas durantes os trabalhos, as quais subsidiarão ações 

futuras”. Esta publicação seria distribuída a “profissionais e estudantes de 

Comunicação, organizações não-governamentais que atuem na área de educação e de 

informação em saúde, Associações de Classe, Federações que representem os veículos 

de comunicação/agências de propaganda, universidades e técnicos em vigilância 

sanitária envolvidos na regulação da propaganda de medicamentos”. (Idem, p.7) 

A princípio, iniciativas no campo da educação voltadas para o uso correto do 

medicamento e de uma maior consciência crítica em relação à publicidade enganosa, 

abusiva e perigosa destes produtos são louváveis e devem ser elogiadas e estimuladas. 

Ações que estimulem o debate com vistas a que a população compreenda o papel da 

vigilância sanitária como um campo onde todo cidadão tem um papel relevante no 

sentido de elevar a proteção de todos e minimizar riscos sanitários são sempre 

necessárias e bem-vindas. “Sem a participação ativa da sociedade, não é possível 

avançar de forma satisfatória na regulamentação das relações de produção e consumo, 

de que trata o campo da vigilância sanitária. Para que o direito dos consumidores 

prevaleça, é necessário que a estrutura legal, o conhecimento técnico-científico e a 

organização do poder – tripé que deve fundamentar as relações entre produção e 

consumo nas sociedades contemporâneas – estejam equilibrados” (SOARES, 2007, p. 

3). 

Entretanto, estas iniciativas implementadas no campo da educação sanitária têm como 

característica o fato de darem frutos em médio e longo prazo. Além disso, as ações 

educativas implementadas pela GPROP/Anvisa são localizadas em cidades e restritas a 

algumas profissões que, mesmo se viessem a ser “conscientizadas” a respeito dos riscos 

da propaganda de medicamentos, teriam possibilidade extremamente limitada de, 
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individualmente, se colocarem contra aos poderosos interesses comerciais que, como 

nos ensinam Kotler, Armstrong e Simon no início deste trabalho, utilizam intensamente 

o marketing como instrumento não apenas de elevação de seus lucros, mas de 

sobrevivência das empresas num mercado cada dia mais competitivo. 

Assim, é, no mínimo, uma demonstração de inocência da GPROP/Anvisa acreditar que 

será através de ações “educativas” junto a crianças de alguns poucos municípios e 

direcionadas a alguns jornalistas e publicitários, que o País conseguirá minimizar os 

riscos sanitários já estabelecidos pela fragilidade da atual legislação reguladora da 

propaganda de medicamentos. 
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9 CONCLUSÃO 

O impacto negativo das várias ações do marketing farmacêutico é tema de análise e de 

debate já há alguns anos em várias teses e dissertações (Temporão, 1986; Vieira, 2004; 

Nascimento, 2005;) produzidas no âmbito acadêmico e dos serviços de saúde, não 

apenas em publicações internacionais como a Plos Medicine, mas também no Brasil. O 

tema remete necessariamente à discussão do direito da população a ter acesso à 

informação correta e imune a conflito de interesses. Logo, no cerne do debate sobre o 

modelo regulador da propaganda a ser adotado está a questão da cidadania. 

Neste aspecto, vale retornar ao artigo de Gilson Carvalho (Médico Pediatra, de Saúde 

Pública e ex-Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde), - “Saúde: o 

tudo para todos que sonhamos e o tudo que nos impingem os que lucram com ela” -, 

onde o autor alerta para a resignificação dada, pelo marketing das grandes empresas 

farmacêuticas e de equipamentos, às palavras “universalidade” e “integralidade”, ambas 

constantes no texto sobre saúde da Constituição Federal de 1988. 

Carvalho frisa que os artigos 196 e 198 da Constituição Brasileira declaram que saúde é 

direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário e com 

atendimento integral. Assim, como cláusulas pétreas da Constituição, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) brasileiro está assentando em dois pilares: a universalidade - isto é, ele 

é para todos – e a integralidade – que significa toda a atenção necessária. Assim, o 

sistema de atenção à saúde no Brasil assegura “tudo para todos”. A lógica igualitária, 

humanista e democrática do texto constitucional, entretanto, segundo Gilson Carvalho 

acabou deturpada, na medida em que o capital, sem alardes, subverteu a lógica do novo 

sistema de saúde e apropriou-se do termo integralidade, dando a ele o conceito pleno de 
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que todos os exames, todas as terapias, todas as especialidades, sem o mínimo critério, 

devam ser dispensados a todos. (CARVALHO, 2005) 

O autor entende que “não se pode praticar integralidade (na área) de medicamentos, sem 

se discutir a desmedicalização das pessoas em quantidade e qualidade; a segurança e a 

eficácia dos produtos”, assim como “não podemos ignorar que a ausência de regulação 

em uma série de procedimentos diagnósticos e terapêuticos pode desencadear sérios 

efeitos colaterais nos pacientes, como intoxicações, radiações, infecções e traumatismos 

em procedimentos invasivos”. Ele defende “que os protocolos têm, como objetivo 

principal, a proteção e defesa do ser humano. Em segundo lugar, protege os 

profissionais e em terceiro, as instituições. Protocolo terá efeito econômico como efeito 

colateral, ao policiar melhor o abuso do poder econômico, ainda que não seja esta sua 

finalidade precípua”. (Idem, p. 6-7) 

Seguindo este raciocínio - no que ele incorpora a questão da cidadania a este debate - e 

as análises realizadas nesta tese, podemos concluir que são significativas as fragilidades 

existentes no atual modelo de regulação da propaganda de medicamentos no Brasil. Ao 

mesmo tempo, pode-se admitir, com base nesta pesquisa, que há saídas viáveis para a 

superação das deficiências hoje verificadas. Essas fragilidades têm origem e se 

manifestam nos seguintes pontos, entre outros: 

1. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no que diz respeito à sua atuação relativa 

ao controle da propaganda de medicamentos, realizada pela Gerência de Propaganda de 

Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP/Anvisa), não se demonstrou capaz de 

assegurar o cumprimento de sua função primordial, que é proteger a sociedade do risco 

sanitário provocado pela propaganda irregular de medicamentos. Sete anos após a 
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vigência da RDC 102/2000, a própria Anvisa confessa que 90% das propagandas 

contêm irregularidades. 

2. Devido à forma como se estruturou a ação de monitoramento e fiscalização da 

propaganda de medicamentos no Brasil - através do Projeto de Monitoração da 

Propaganda e Publicidade de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária da 

GPROP/Anvisa - os efeitos pretendidos da aplicação dos textos legais tornam-se 

incapazes de proteger a população dos riscos a ela impostos, servindo apenas para se 

criar uma aparência de regulação, que efetivamente não existe na prática. 

3. A persistência no cometimento de irregularidades no setor - seja por parte da 

indústria farmacêutica, agências de publicidade, meios de comunicação ou pelo 

comércio varejista de produtos farmacêuticos - denota que a série de leis, decretos e 

resoluções editadas nos últimos 30 anos no Brasil pecam por preconizarem uma 

regulação feita a posteriori do estabelecimento do delito sanitário (após expor a 

sociedade ao risco que poderia ter sido evitado pelo simples respeito à lei e/ou pela 

presença de mecanismos voltados para a prevenção destas ireegularidades). 

4. Outra fragilidade se consubstancia no fato das punições estabelecidas no âmbito do 

atual modelo regulador serem brandas em relação à gravidade do delito, não 

representando qualquer prejuízo ao infrator, tendo em vista a grande magnitude dos 

investimentos realizados em publicidade no setor e os baixíssimos valores das multas, 

quando efetivamente recebidas pelo Estado. 

5. Através da ausência de mecanismo eficaz, não há impedimentos de qualquer ordem 

que evitem que mesmo as irrisórias multas aplicadas aos infratores da legislação sejam 

repassadas aos preços dos produtos farmacêuticos, onerando, assim, mais ainda o 
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consumidor, que além de ser prejudicado pela propaganda irregular não evitada pelo 

aparente instrumento regulador, passa a responder pecuniariamente, através do preço do 

produto, pelas irregularidades cometidas pelos anunciantes. Para se aquilatar o quanto o 

atual modelo regulador beneficia o infrator, registrem-se os elogios feitos pelo setor 

regulado à atual regulação sustentada pela RDC 102/2000, no âmbito de sua abortada 

reformulação. 

6. Não bastassem essas fragilidades, o que o atual modelo regulador efetivamente tem 

conseguido “impor” ao setor regulado é a exibição da frase “A persistirem os sintomas o 

médico deverá ser consultado”, texto considerado pelas autoridades sanitárias um 

“alerta”, mas que efetivamente apenas traduz os interesses dos anunciantes de 

medicamentos, na medida em que tal frase estimula pelo menos o primeiro consumo, 

através da perigosa prática da automedicação, já que preconiza a busca do prescritor 

somente após o primeiro uso do produto farmacêutico, caso persistam os sintomas. 

7. O atual modelo regulador da propaganda também demonstra um significativo déficit 

tanto quando constrói, como quando desrespeita seus instrumentos de participação 

social. A paralisação do processo da Consulta Pública 84/2005 (que se propunha a abrir 

o debate com a sociedade sobre alternativas ao modelo atual) demonstra isso. 

Acrescente-se a forma de funcionamento da Câmara Setorial de Propaganda de 

Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (onde sequer as suas decisões por consenso são 

respeitadas pela Anvisa, como no caso da prioridade, fixada há quase dois anos, em 

relação à continuidade do debate no âmbito da CP 84/2005), além da evidente hiper 

representação do setor regulado com assento naquele fórum. Vale citar, ainda, que, 

como ensina Lucchese, “o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária precisa de uma 

doutrina que mude a concepção tradicional da ação em vigilância sanitária e que faça 
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com que a preocupação com o risco sanitário e a qualidade de vida seja incorporada 

pela sociedade às culturas locais, regionais e nacional. Um dos caminhos – talvez, o 

principal – para esta mudança cultural traduz-se na incorporação da sociedade, em todas 

as suas formas de representação, aos debates dos temas mais importantes à regulação do 

risco em cada local ou região, notadamente, os polêmicos assuntos típicos do avanço 

tecnológico contemporâneo”. (LUCCHESI, 2001, p. 289-290). Neste aspecto, a decisão 

aprovada pelos mais representativos fóruns de participação social no setor - a 1ª 

Conferência Nacional de Vigilância Sanitária e o Plenário do Conselho Nacional de 

Saúde - com vistas à suspensão da prática da propaganda de medicamentos para grande 

público no Brasil, iniciativa totalmente desconsiderada pela Anvisa, demonstra o quanto 

a Agência ainda é impermeável a esta participação.  

8. Constata-se, ainda, uma clara tendência à substituição das ações ligadas à atividade 

fim da Anvisa - o exercício de seu poder de polícia no sentido de prevenir, coibir e 

minimizar o risco sanitário - direcionando as ações do campo regulador, levadas à frente 

pela Gerência de Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), 

para a área da “educação” e de “criação de consciência” voltadas para o uso correto do 

medicamento junto à sociedade. Isso ocorre tanto através de projetos e ações de 

educação voltados para populações geograficamente limitadas, como na realização de 

seminários e workshops para publicitários e jornalistas, de questionável impacto na 

efetiva melhoria de conteúdos das peças publicitárias de medicamentos. 

Nesse sentido, e considerando os 30 anos de tentativas reguladoras na área da 

propaganda de medicamentos, iniciados com a edição de Lei 6.360/76, impõe-se um 

debate sobre iniciativas de caráter não apenas saneador - no que venham a impactar a 

qualidade das peças publicitárias de medicamentos para grande público exibidas no País 
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-, mas também no que trarão de benefício à sociedade no sentido da significativa 

redução do risco sanitário a que hoje a população se mantém exposta. 

Estas iniciativas deverão, finalmente, cumprir com uma tarefa primordial do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, que é a de agir no sentido de diminuir ou evitar o 

estabelecimento do risco sanitário associado ao uso de fármacos e tecnologias médicas, 

defendendo o cidadão contra as irregularidades e os excessos há anos cometidos pelos 

anunciantes de medicamentos no País. 

O desenho destas ações deve considerar a estrutura do modelo regulador historicamente 

adotado (com as ações reguladoras sendo levadas à prática posteriormente à exibição da 

peça publicitária irregular), somada à histórica e contumaz desconsideração das normas 

legais por parte do setor regulado, fato que vem expondo de forma contínua a população 

ao risco do uso incorreto, irracional, abusivo, perigoso e muitas vezes desnecessário de 

medicamentos. 

Além de prevenir e minimizar os riscos (de intoxicações, de reações adversas, de 

consumo desnecessário, etc.) provocados pela propaganda irregular de medicamentos, 

no âmbito das medidas saneadoras deve-se levar em conta a componente econômica 

desta decisão, na medida em que deverão trazer impacto junto ao poder aquisitivo da 

população – que muitas vezes utiliza seus poucos recursos no consumo de 

medicamentos desnecessários e que não lhe trarão qualquer benefício. Além disso, há de 

se considerar a positiva repercussão delas no próprio Sistema Único de Saúde, onde é 

oficialmente registrado, pelo Sinitox/Fiocruz, um caso de intoxicação humana, cuja 

causa é o uso de medicamentos, a cada 24 minutos. (SINITOX, 1999- 2005) 
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Se não há dúvida, como demonstrado neste estudo, das enormes resistências que tais 

medidas enfrentarão por parte da indústria, das agências de publicidade, dos meios de 

comunicação e do comércio varejista de medicamentos, por outro lado cabe ao Estado 

considerar o objetivo maior para a existência de um modelo regulador para o setor, que 

é o de se evitar o estabelecimento contumaz do risco sanitário e a má utilização de uma 

ou mais substâncias com potencial causador de agravos à saúde. Esta lógica, inclusive, 

já é consagrada em estatutos legais já reconhecidos, como a Política Nacional de 

Medicamentos, no que ela diz respeito ao uso correto de fármacos. 

Em alguns países, inclusive no Brasil, a prática da publicidade de medicamentos para 

grande público já contempla um conjunto de proibições, a maior delas em relação à 

suspensão da publicidade de produtos cuja comercialização está sujeita à exigência da 

respectiva prescrição médica. Outras proibições também são comuns, como por 

exemplo as existentes nos países da União Européia. O artigo 88 da Diretiva CEE 

2004/27, por exemplo, transfere a cada Estado-membro a decisão de “proibir no seu 

território a publicidade junto do público em geral dos medicamentos que fazem parte 

das listas onde se aplica o mecanismo de co-participação em seu financiamento”, 

impondo a todos a proibição de “distribuição direta de medicamentos ao público pela 

indústria, para efeitos de promoção”. (UNIÃO EUROPÉIA, 2004, p. 51)  

Já o artigo 90 da mesma Diretiva proíbe a inclusão de qualquer elemento que “possa 

fazer parecer supérflua a consulta médica” (...); “sugira uma garantia da ação do 

medicamento, sem reações adversas, com resultados superiores ou equivalentes aos de 

outro tratamento ou medicamento”; “sugira que o estado normal de saúde da pessoa 

pode ser melhorado através da utilização do medicamento”; “sugira que o estado normal 

de saúde da pessoa pode ser prejudicado caso o medicamento não seja utilizado” 
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(exceto nos casos de campanhas de vacinação); “se destine exclusiva ou principalmente 

a crianças”; “faça referência a uma recomendação formulada por um cientista, um 

profissional da saúde ou uma pessoa que, embora não sendo cientista nem profissional 

da saúde, possa, pela sua celebridade, incitar ao consumo de medicamentos”; “trate o 

medicamento como alimento, produto cosmético ou qualquer outro produto de 

consumo”; “sugira que a segurança ou a eficácia do medicamento se deve ao fato de se 

tratar de uma substância natural”; “possa induzir, por uma descrição ou representação 

detalhada da anamnese, a um falso autodiagnóstico”; “se refira de forma abusiva, 

assustadora ou enganosa a curas”; e “utilize de forma abusiva, assustadora ou enganosa 

representações visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões, 

ou da ação de um medicamento no corpo humano ou em partes do corpo humano” 

(Idem, p.93). Vale frisar que estas proibições não são consideradas, pelo setor regulado 

na Europa, qualquer agressão à “liberdade de manifestação” ou uma “censura prévia” ao 

direito de expressão. 

Nesse sentido, duas iniciativas se impõem: 

1. A suspensão da propaganda de medicamentos para grande público no Brasil em 

todos os meios de comunicação, através do devido dispositivo legal. 

2. Frente à possibilidade das pressões políticas e econômicas demonstradas nesse 

estudo inviabilizarem a proposta de suspensão desta prática no País, cabe ao 

Estado, através principalmente da Anvisa e do Ministério da Saúde, utilizar todos 

os mecanismos legais com vistas a aprovar previamente as peças de propaganda 

farmacêutica para grande público, com o objetivo de proteger a população dos 

anúncios perigosos e abusivos, prevenindo, assim, o uso incorreto, irracional, 

inconsciente, perigoso e muitas vezes desnecessário de medicamentos. 
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Particularmente em relação à segunda medida (anuência prévia da peça publicitária), 

vale esclarecer que para implantá-la, basta a Anvisa e o Ministério da Saúde tomarem 

duas atitudes, uma no campo legal e outra no político. 

A primeira atitude está no âmbito do puro e simples cumprimento do texto de uma lei já 

existente, mais especificamente a Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976 - em pleno vigor 

- que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as 

drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, 

e dá outras providências”. (BRASIL, 1976) 

O artigo 58 deste estatuto estabelece que “a propaganda, sob qualquer forma de 

divulgação e meio de comunicação, dos produtos sob o regime desta Lei, somente 

poderá ser promovida após autorização do Ministério da Saúde, conforme se dispuser 

em regulamento”. Enquanto o parágrafo 1º do citado artigo 58 dispõe sobre produtos de 

venda sob prescrição (e restringe sua propaganda “a publicações que se destinem 

exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos”), o artigo 

2º trata especificamente da publicidade de medicamentos para grande público, ao definir 

que “a propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos 

saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será objeto de 

normas específicas a serem dispostas em regulamento”. (Idem, p. 14) 

O regulamento a que se refere o artigo 58 da Lei 6.360/76 está consubstanciado no 

Decreto 79.094, de 5 de janeiro de 1977 - também em pleno vigor - “que submete ao 

sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, 

correlatos, cosméticos, produtos de higiene, saneantes e outros”. (BRASIL, 1977) O 

Decreto que regulamenta a Lei 6.360/76 determina, em seu artigo 118, que “a 

propaganda dos medicamentos, drogas ou de qualquer outro produto submetido ao 
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regime da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e deste Regulamento, cuja venda 

independa de prescrição do médico ou cirurgião-dentista, prescindirá de autorização 

prévia do Ministério da Saúde, desde que sejam observadas as seguintes condições: 

I - Registro do produto, quando este for obrigatório, no órgão de vigilância sanitária 

competente do Ministério da Saúde. 

II - Que o texto, figura, imagem, ou projeções não ensejem interpretação falsa, erro ou 

confusão quanto à composição do produto, suas finalidades, modo de usar ou 

procedência, ou apregoem propriedades terapêuticas não comprovadas por ocasião do 

registro a que se refere o item anterior. 

III - Que sejam declaradas obrigatoriamente as contra-indicações, indicações, cuidados 

e advertências sobre o uso do produto. 

IV - Enquadrar-se nas demais exigências genéricas que venham a ser fixadas pelo 

Ministério da Saúde. 

§ 1o - A dispensa da exigência de autorização prévia nos termos deste artigo não exclui 

a fiscalização por parte do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da 

Saúde, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 2 o - No caso de infração, constatada a inobservância do disposto nos itens I, II e III 

deste artigo, independentemente da penalidade aplicável, a empresa ficará sujeita ao 

regime de prévia autorização previsto no artigo 58 da Lei no 6.360, de 23 de setembro 

de 1976, em relação aos textos de futuras propagandas. 

§ 3 o - O disposto neste artigo aplica-se a todos os meios de divulgação, comunicação, 

ou publicidade, tais como, cartazes, anúncios luminosos ou não, placas, referências em 
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programações radiofônicas, filmes de televisão ou cinema e outras modalidades”. 

(Idem, p. 34) 

Como se verifica, o texto legal é claro e já impõe a necessidade de todos os infratores 

das legislações existentes no campo da propaganda farmacêutica passar a, 

preliminarmente, submeterem suas peças publicitárias de medicamentos à autorização 

prévia do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Tendo em vista a magnitude das 

irregularidades hoje cometidas - segundo a própria Anvisa da ordem de 90% das peças 

monitoradas - praticamente a totalidade dos anunciantes já deveria submeter suas peças 

publicitárias a um controle prévio de seu conteúdo. 

A atitude a ser tomada no campo político diz respeito ao necessário prosseguimento do 

debate em torno de uma regulação ainda mais abrangente (como o que estava ocorrendo 

no âmbito da Consulta Pública 84/2005, paralisada por iniciativa da própria Anvisa) e 

que deverá contemplar entre as suas novas ações o estabelecimento da Anuência Prévia, 

pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de toda propaganda farmacêutica para 

grande público. 

Frente aos argumentos contra a medida, já levantados pelos defensores da propaganda 

farmacêutica - a maioria deles com base na afirmação de que tal iniciativa representaria 

um “atentado à liberdade de manifestação” e/ou o estabelecimento de “censura prévia à 

liberdade de informar” e o quanto isso dever ser rejeitado em nome da democracia - 

vale ressaltar dados de pesquisa recente patrocinada pela própria Anvisa, constatando 

que a anuência prévia das peças publicitárias de medicamentos já é norma estabelecida 

em vários países. 
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A pesquisa, publicada no livro “Estudo Comparado - Regulamentação da Propaganda 

de Medicamentos”, faz uma análise comparativa da legislação sobre propaganda de 

medicamentos no Brasil e em 12 países selecionados, com base em informações 

levantadas junto a órgãos governamentais da área da saúde, entidades de defesa do 

consumidor e órgãos supranacionais. 

No capítulo que trata especificamente da prática da “Autorização Prévia”, o estudo 

esclarece que apesar da Organização Mundial de Saúde salientar que os seus “Critérios 

Éticos (para a propaganda de medicamentos) não constituem obrigações legais, 

recomendando que os governos adotem leis e medidas baseadas neles, quando acharem 

oportuno”, a União Européia “recomenda que os Estados-membros estabeleçam meios 

adequados para o controle da propaganda de medicamentos, sendo que estes meios 

podem se basear num sistema de controle prévio”.(Brasil, 2005, p. 53) Vários países 

europeus tornaram essa recomendação uma prática comum. 

Assim, a Comunidade Econômica Européia (CEE) contempla a anuência prévia na sua 

Diretiva 84/450, de 10 de setembro de 1984, quando harmoniza as disposições 

nacionais em matéria de proteção ao consumidor. Naquele estatuto, a CEE considera 

que “em certos casos, pode ser desejável proibir uma publicidade enganosa mesmo 

antes de esta ser levada ao conhecimento do público”, deixando a cada Estado-membro 

a opção de “adotar uma regulamentação que preveja o controle prévio e sistemático da 

publicidade”. (UNIÃO EUROPÉIA, 1984, p. 2) 

A mesma Diretiva 84/450 impõe que os órgãos administrativos responsáveis pela 

regulação da publicidade “devem: a) ser compostos de forma a que não seja posta em 

causa a sua imparcialidade; b) ter poderes adequados que lhes permitam fiscalizar e 

impor de forma eficaz a observação de suas decisões; c) em princípio, fundamentar as 
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suas decisões”, podendo estes órgãos “exigir que o anunciante apresente a comprovação 

da exatidão material dos dados contidos na publicidade” e “considerar os dados como 

insuficientes se as provas exigidas não forem apresentadas ou forem consideradas 

insuficientes pelo tribunal ou pelo órgão administrativo”. (Idem, p. 4) 

A iniciativa é reforçada pela mesma CEE na recente Diretiva 2004/27, de 31 de março 

de 2004, cujo artigo 97 define, explicitamente, que “os Estados-membros garantirão os 

meios adequados e eficazes para o controle da publicidade de medicamentos”, 

esclarecendo que “esses meios, que podem basear-se em um sistema de controle prévio, 

devem sempre incluir disposições onde pessoas ou organizações que, de acordo com a 

legislação nacional, tenham um interesse legítimo na proibição de publicidade 

incompatível com o presente título, possam intentar uma ação judicial contra essa 

publicidade ...”. (UNIÃO EUROPÉIA, 2004, p. 94) 

Com base no que é preconizado pela OMS e por duas diretivas da União Européia, a 

autorização prévia da publicidade de medicamentos para grande público é a opção 

adotada, por exemplo, pela Espanha, através do artigo 22 do Real Decreto no 

1416/1994. Ele determina que as mensagens publicitárias direcionadas aos 

consumidores, em qualquer meio de comunicação de massa, será objeto de autorização 

prévia pelas autoridades sanitárias, autorização esta limitada a cinco anos. (BRASIL, 

2005, p. 54) 

Já na França, também estão sujeitas à análise prévia e à autorização todas as peças 

publicitárias destinadas ao público em geral, isto é, os anúncios de medicamentos cuja 

venda é isenta de prescrição e as campanhas de vacinação. A autorização é concedida 

após parecer da comissão responsável pelo controle da publicidade. (Idem, p. 54) 
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O Reino Unido, por sua vez, através da Agência Regulatória de Medicamentos e 

Produtos de Saúde (MHRA), exige a autorização prévia para as peças publicitárias de 

produtos recentemente licenciados, sujeitos à monitoração intensiva; dos produtos 

reclassificados como de venda livre (cuja comercialização anteriormente era feita sob 

exigência de prescrição) e, a exemplo do que já poderia ocorrer no Brasil, quando uma 

peça publicitária anterior produzida por aquele fabricante infringiu a legislação. (Idem, 

p. 54) 

Na Suíça, existe a exigência de autorização prévia para toda peça publicitária de 

medicamentos em TV e rádio. E quando estas peças são exibidas em jornais, revistas, 

livros, folhetos, cartazes e meios audiovisuais, inclusive Internet, é necessária a 

autorização prévia quando se trata de propaganda de analgésicos, calmantes, sedativos, 

laxantes e medicamentos para anorexia. (Idem, p. 55) 

Mesmo em países que não fazem parte da União Européia, como é o caso da Austrália, 

as peças publicitárias de medicamentos direcionadas ao consumidor requerem 

autorização prévia (concedidas por dois anos) quando são transmitidas por TV, rádio, 

jornais, revistas, outdoors e spots para cinemas. Só não necessitam de autorização 

prévia as peças que não incluam qualquer informação terapêutica. (Idem, p. 54) 

A legislação mexicana, por sua vez, através do capítulo II do Regulamento da Lei Geral 

de Saúde em Matéria de Publicidade, obriga que toda publicidade de medicamentos e 

remédios de origem vegetal direcionada ao grande público tenha que se submeter à 

autorização prévia. No Equador, também é necessária permissão para a veiculação de 

publicidade de medicamentos para o grande público. (Idem, p. 55) 
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Mesmo nos Estados Unidos e Canadá, a aprovação prévia é necessária no caso da 

veiculação de informações não amplamente divulgadas na literatura médica, ou quando 

o uso do medicamento pode acarretar sérios danos à saúde. Nestes dois países, o envio 

às autoridades sanitárias das peças publicitárias de medicamentos para grande público é 

estimulado com vistas a uma pré-análise, mas esta não é obrigatória. No Canadá, as 

peças só são revisadas pela autoridade sanitária mediante denúncia de consumidores 

(Idem, p.55). 

Como se vê, em vários países onde a democracia está plenamente estabelecida há 

décadas, e onde há plena liberdade de manifestação e de informação, essas garantias não 

são confundidas com a prática da publicidade de medicamentos. Ao contrário, as 

mensagens publicitárias de produtos farmacêuticos passam pelo crivo do Estado 

justamente por se constituírem em risco para a coletividade, dependendo de como sejam 

produzidas. Para estas sociedades, o interesse coletivo é colocado acima dos interesses 

das corporações industriais, publicitárias, dos meios de comunicação e do comércio. 

O estabelecimento da aprovação prévia das peças publicitárias de medicamentos, em 

maior ou menor grau, em países como Espanha, França, Reino Unido, Austrália, Suíça, 

México e Equador cumpre a estratégica função de prevenir o risco a que estas 

sociedades podem vir a ser expostas, ao invés de dirigir todo o esforço regulador para 

identificar o mal já feito, o risco já existente. 

Em relação à contestação de que a Anvisa não teria poder legal, através de uma 

Resolução, seja para suspender a publicidade de medicamentos para grande público, 

seja para instituir a anuência prévia das peças publicitárias, pois isso só caberia ao 

Congresso Nacional, voltamos a citar artigo recente, já referenciado neste estudo, do 

Juiz Federal em São Paulo, Marcus Orione Gonçalves Correia, Doutor, Livre-Docente e 
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Professor Associado do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da 

Faculdade de Direito da USP, para quem “utilizando-se o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.087, de 11 de setembro de 1990), algumas medidas de proteção 

ao consumidor podem ser adotadas por ato da própria Anvisa”. (CORREIA, 2007, P.1) 

Para o magistrado, a Constituição, “além de permitir esse tipo de propaganda comercial, 

observadas certas restrições, também impõe ao Estado o dever de dar à própria pessoa e 

à família meios legais que permitam a elas se defenderem de programas, bem como de 

propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 

ambiente” (...) “a restrição pode aqui ser aprimorada no sentido de se transformar em 

poderoso instrumento de efetivação da saúde pública - inclusive com máximo alcance 

do direito efetivo à informação que o usuário de medicamentos teria à sua disposição”. 

(Idem, p1). 

Em outro artigo, assinado em conjunto com Renato Negretti Cruz, também já citado 

neste trabalho, Marcus Orione Correia corrobora, textualmente, a proposta da anuência 

prévia já inserida na Lei brasileira, ao afirmar que “entendemos que seria o caso de 

reativar a discussão a respeito da possibilidade de prévia autorização da veiculação da 

peça publicitária, prevista no artigo 58 da Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 

1976, ainda em vigor, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos e demais produtos farmacêuticos”. Em sua opinião, “esta providência, 

aparentemente, parece ter sido recepcionada na Constituição Federal de 1988, já que se 

enquadra perfeitamente nas já analisadas restrições de seu artigo 220 à propaganda 

comercial de medicamentos”. Para Correia, “no caso de produtos farmacêuticos, é 

despropositado que primeiro se coloque em circulação uma peça publicitária para, 

apenas depois e ainda que já cientes dos males causados, retirá-la de circulação. Causa-

se o mal à população e, apenas depois de consumado o mal, é que se retira, ainda que 
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liminarmente, a propaganda de veiculação. Um contra-senso”. E termina afirmando que 

“a liberdade de expressão reafirmada em 1988 não se confunde com libertinagem, sendo 

pouco razoável (Princípio da Razoabilidade) estender-se este raciocínio a qualquer tipo 

de veiculação publicitária, especialmente aquelas que possam implicar no aumento do 

risco sanitário”. (CORREIA; CRUZ, 2005-2006, p. 21).  

Sobre os argumentos oferecidos pelo setor regulado, de que a auto-regulação 

publicitária, hoje feita pelo Conar, é instrumento suficiente para coibir as 

irregularidades praticadas na publicidade medicamentosa, vale ressaltar dois aspectos. O 

primeiro diz respeito aos dados da própria monitoração da propaganda de medicamentos 

realizada tanto pela Anvisa como pelos estudos acadêmicos, que comprovam que as 

infrações à legislação são de 90 a 100% das peças analisadas. (BRASIL, 2005; 

NASCIMENTO, 2005; VIEIRA, 2004; SOARES, 2007). 

O segundo aspecto a ser analisado toca na forma como a questão é tratada nos demais 

países que regulam a publicidade farmacêutica, que estimulam a auto-regulação - no 

sentido de contar com mais um instrumento de aferição da qualidade das peças 

publicitárias - mas que a têm apenas como ferramenta acessória e complementar do 

sistema de vigilância público. A recente Diretiva 2004/27 da União Européia deixa isso 

claro quando institui, em seu Artigo 97, que os critérios de intervenção do Estado no 

setor “não excluem o controle voluntário da publicidade dos medicamentos por 

organismos de auto-regulamentação, nem o recurso a tais organismos, caso haja 

processos perante os mesmos, Além dos de ordem judicial ou administrativa”. (UNIÃO 

EUROPÉIA, 2004, p. 95) 

Ainda em relação à auto-regulação, a Diretiva 84/450/CEE já considerava “que os 

controles voluntários exercidos por organismos autônomos para suprimir a publicidade 
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enganosa podem evitar o recurso a uma ação administrativa ou judicial e devem, 

portanto, ser encorajados”. (UNIÃO EUROPÉIA, 1984, p.2) 

Como se constata, não é apenas no Brasil que a ferramenta da auto-regulação, através da 

vigilância pretensamente efetuada pelo Conar, não tem se mostrado eficaz para coibir as 

irregularidades na publicidade farmacêutica. O lugar de estrutura complementar da 

auto-regulação, mesmo na Europa, se justifica. Como referenciado anteriormente neste 

estudo, pesquisa realizada em sete países na União Européia pela Consumers 

International (CI) constatou como “patente a ausência generalizada de procedimentos de 

aprovação documentados para a propaganda de medicamentos” por parte do setor 

regulado. O relatório analisa que “das 20 empresas estudadas, dezenove são obrigadas, 

pelo Código de Práticas na Propaganda de Medicamentos da Federação Européia das 

Associações Farmacêuticas Industriais (EFPIA), a submeter todo o material 

promocional para aprovação antes de sua publicação”. Entretanto, afirma a CI, “apenas 

quatro empresas (Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, Novartis e Roche) descrevem 

processos corporativos bem definidos para a realização deste procedimento”. Entre as 

conclusões, o relatório afirma que “a auto-regulação da indústria, neste tipo de 

propaganda, é fraca, e em geral inadequada para proteger os consumidores de 

informações potencialmente falsas”. (CONSUMERS INTERNATIONAL, 2006, p. 11) 

Voltando a Lucchese, “a legitimação social e a política do Sistema [Nacional de 

Vigilância Sanitária] estarão sempre ameaçadas se a função de fazer cumprir a 

legislação não se tornar eficaz. Tal estratégia, que deve contemplar dimensões legais, 

organizacionais, políticas e administrativas, precisa ser convertida em prioridade 

principal para todas as suas partes”. (LUCCHESE, 2001, p.216)  
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Nesse sentido, implantar mecanismos capazes de cumprir o que determina a legislação 

(no caso da submissão ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária de toda publicidade 

de medicamentos cujo produtor já tenha descumprido a legislação sanitária relativa ao 

setor) e caminhar na direção da suspensão da prática da propaganda de medicamentos 

para grande público no Brasil são medidas urgentes, capazes de, conjugadas, levar à 

superação da lógica atual, onde as exigências de permanente expansão e captura de 

novos mercados - refletidas nas práticas do marketing medicamentoso - submete a 

população a risco permanente, fazendo sobrepor os interesses do setor regulado aos da 

sociedade e da saúde pública. 
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ANEXO 1 

Membros titulares e Suplentes da Câmara Setorial de Propaganda e Publicidade 

de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária 

Instituição Titular  Suplente 
Associação Nacional de Jornais – ANJ Júlio César Vinha 

  
Ricardo Pedreira 
  

Associação Brasileira de Empresas de Rádio 
e Televisão – ABERT 

Alexandre Kruel 
Jobim 

Evandro do Carmo 
Guimarães    

Associação Nacional de Editores de Revistas 
– ANER 

Maria Célia 
Furtado 

Ana Rita de Souza 
Dutra 

Conselho de Auto-Regulação Publicitária – 
CONAR 

Gilberto Carlos 
Leifert 

Edney Ghersel 
Narchi 

Federação Brasileira da Indústria 
Farmacêutica – FEBRAFARMA 

Renata Aparecida 
Dias 

Nelson dos Santos 
Júnior 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 
ABIHPEC 

João Carlos 
Basílio da Silva 

Suely Bordalo 

Associação Brasileira da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, Odontológicos, 
Hospitalares e de Laboratório – ABIMO 

Afonso Medeiros Hely Audrey 
Maestrello 

Associação Brasileira da Indústria de 
Alimentos – ABIA 

Edmundo Klotz Paulo Nicolellis 
Júnior 

Associação Brasileira dos Importadores de 
Equipamentos, Produtos e Suprimentos 
Médico-Hospitalares – ABIMED 

Nissia Capello 
Brasil 

Daniella Ossada 

Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais – ALANAC 

Dante Alario 
Júnior 

Josimar Henrique 
da Silva 

Associação Brasileira das Indústrias de 
Produtos de Limpeza e Afins – ABIPLA 

Maria Eugênia 
Saldanha 

Pedro Martins da 
Silva 

Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Isentos de Prescrição – 
ABIMIP 

Aurélio 
Villafranca Saez 

Carlos Alberto 
Andrade 

Associação da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa - INTERFARMA  

Solange Nappo  Lídia Andreatta 

Agência Brasileira de Anunciantes - ABA  Rafael Sampaio 
Neuville  

Flávio Vormittag 

Associação Nacional de Farmacêuticos 
Magistrais - ANFARMAG  

Gerson Appel  Elpídio Nereu 
Zanchet 

Associação Brasileira de Agências de 
Publicidade - ABAP  

Paulo Gomes de 
Oliveira Filho 

Décio de Moura 
Vomero 

Câmara Brasileira de Diagnóstico 
Laboratorial - CBDL  

Liliana Perez  Dhalia Gutemberg 

Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Genéricos - Pró-genéricos  

Katherine Ruas  Vera Valente 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
– IDEC 

Silvia Vignola Natália Nora 

Conselho Federal de Medicina – CFM Ricardo José 
Baptista 

Roberto Luiz 
d’Avila 
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Conselho Federal de Farmácia – CFF Arnaldo Zubioli Marco Aurélio S. 
Ribeiro 

Conselho Federal de Odontologia – CFO Marcos Luis 
Macedo de 
Santana  

Mário Ferraro 
Tourinho Filho 

Associação Brasileira de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva – ABRASCO  

Álvaro 
Nascimento 

Maria Cristina 
Marques 

Sociedade Brasileira de Vigilância de 
Medicamentos – SOBRAVIME 

José Ruben de 
Alcântara Bonfim 

Lia Lusitana 
Cardozo de Castro 

Conselho Federal de Nutricionistas – CFN Rita Maria de 
Araújo Barbalho 

Liane Quintanilha 
Simões 

Sociedade Brasileira de Toxicologia – 
SBTOX 

Elizabeth de 
Souza Nascimento 

Sandra Hacon 

Universidade representante do Projeto 
Monitora da Anvisa 

Paulo Eduardo 
Mayorga Borges 

Maria Cleide 
Ribeiro Dantas de 
Carvalho 

Fórum Nacional das Entidades Civis de 
Defesa do Consumidor 

Fernando José 
Kosteski 

  

Federação Nacional dos Farmacêuticos - 
FENAFAR 

    

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa 

Maria José 
Delgado Fagundes 

Ana Paula Dutra 
Massera 

Ministério da Saúde – MS  Ana Luiza Wenke 
Motta Castilho 

Antônio Carlos 
Cezário 

Ministério da Justiça Marcelo 
Takeyama 

Andiara Maria 
Braga Maranhão 

Ministério das Comunicações – MC  Francisco 
Eduardo Carvalho 
Câmpera 

Luís Cláudio 
Prudente Cicci 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde - 
CONASS 

Jorge Cavalcanti Ângela Maria de 
M. Melo de 
Cardoso 

Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde – CONASEMS 

Antônio de Pádua 
Pombo 

Leandro Pereira 
dos Santos 

Instituto Nacional de Metrologia – 
INMETRO 

Maria Manuela 
Mota dos Santos 

Fabiana Motta 
Kawasse 

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/propaganda/csprop/integrantes.htm Acesso em: 

20.nov.2007 
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