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riginalmente uma disserta-
ção de mestrado, o livro “Ao
persistirem os sintomas o
médico deverá ser consulta-
do”. Isto é regulação?, do

jornalista Álvaro Nascimento, aborda um
tema pouco discutido no país: a regula-
ção de medicamentos. Nascimento diz que
o modelo regulatório da propaganda de
remédios no Brasil é fraco, o que pode
levar a danos à saúde pública. Com a chan-
cela da Sociedade Brasileira de Vigilância
de Medicamentos (Sobravime) e do Insti-
tuto de Medicina Social da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) a obra
demonstra a urgência de um esforço re-
gulatório mais rígido e abrangente, que
contribua para a diminuição do uso
incorreto de medicamentos, a redução dos
casos de reações adversas e dos índices de
intoxicação humana provocadas por pro-
dutos farmacêuticos, elevando o nível de
informação e consciência da população so-
bre a questão e evitando o contínuo cres-
cimento de agravos à saúde.

Para o autor, a propaganda de medica-
mentos feita no Brasil está em contradição
com a Política Nacional de Medicamentos,
de acordo com a qual o uso de produtos
farmacêuticos deve ser feito de forma ra-
cional, ética e correta. A portaria preconi-
za um maior “controle da propaganda dos
medicamentos de venda livre”. Nascimen-
to diz que podem ser listadas pelo menos
três características negativas do atual mo-
delo regulatório: 1ª) a atual regulação é
feita a posteriori, isto é, a Anvisa atua após
a veiculação da peça publicitária; 2ª) as
multas efetivamente arrecadadas pela
Anvisa, quando ocorrem as irregularida-
des, têm valor irrisório frente ao total de
gastos com propaganda realizados no
setor; 3ª) ao estampar a frase “AO PERSIS-
TIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVE-
RÁ SER CONSULTADO” ao final de cada
propaganda, a pretendida regulação na
verdade estimula o consumo incorreto e
abusivo de medicamentos, quando cabe-
ria ao Estado cumprir a tarefa oposta, de
acordo com o preconizado pela Política
Nacional de Medicamentos, educando a
população no sentido de “ANTES DE
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CONSUMIR QUALQUER MEDICAMENTO,
CONSULTAR UM MÉDICO”.

Seja em relação à magnitude das irre-
gularidades (100% do universo das 100
peças publicitárias analisadas apresenta-
ram pelo menos uma infração), seja em
relação à baixa eficácia das ações regula-
tórias (poucos são os anúncios retirados
do ar e ínfimos os valores das multas apli-
cadas), o problema não está em apenas
ter um maior rigor na esfera da fiscaliza-
ção. Mesmo que a Anvisa multiplicasse 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 medicamen-
tos (e pagos pelo consumidor) e a adver-
tência colocada a cada final de propaganda
permaneceria estimulando o uso incorreto
de medicamentos, sem a devida prescri-
ção. Pode-se afirmar, portanto, que o atual
modelo regulatório da propaganda de
medicamentos, na ótica do que significa-
ria um “risco sanitário” para a população,
apresenta uma substantiva fragilidade. As-
sim, a principal conclusão do livro é a ne-
cessidade de se estabelecer novos e mais
rigorosos mecanismos de controle públi-
co da propaganda de medicamentos.

A totalidade das 100 peças publici-
tárias analisadas no livro infringe a atual
legislação e a análise do conteúdo das
mensagens de texto e das imagens da
grande maioria delas mostra uma tendên-
cia de superestimar as qualidades dos
produtos anunciados e omitir os aspec-
tos negativos. Os anúncios enaltecem as
características favoráveis, muitas vezes
atribuindo uma onipotência duvidosa e
uma posição central na terapêutica, sem
apresentar uma sustentação com base em
dados científicos. Por outro lado, a au-
sência de contra-indicações reflete o
quanto as informações sobre riscos, efei-
tos adversos, advertências e precauções
são negadas ao consumidor. Não é exa-
gero concluir que, do ponto de vista pu-
blicitário, veicular informações sobre
riscos e possíveis agravos é visto, pelo
marketing medicamentoso, como uma
contrapropaganda do produto.
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