
mídia

Campanhas de remédios na mira
Anvisa autua e multa fabricantes de medicamentos e

veículos em que ações irregulares são divulgadas

Por André Silveira, de Brasília
Os veículos de comunicação

que se cuidem, pois a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) engrossou a fiscaliza-
ção sobre a veiculação de propa-
ganda de medicamentos. Segun-
do a gerente de Fiscalização e
Controle de Medicamentos da
agência, Maria José
Delgado, desde o ano
2000 o órgão fiscaliza-
dor vem orientando os
fabricantes e as empre-
sas sobre a legislação.
"A partir de 2003, pas-
samos a exigir o cum-
primento da lei, que
foi regulamentada em
2000, pois os fabrican-
tes de medicamentos,
bem como suas agên-
cias de propaganda, e
os veículos de comu-
nicação já tiveram tem-
po suficiente para a
adaptação", informa.

O resultado foi a au-
tuação para empresas
como as emissoras de
TV Globo, Record,
Band, SBT, Rede TV,
além dos canais Sky e
Shoptime. A agência
também autuou a Edi-
tora Abril, por veicula-
ção de propaganda de
medicamento de for-
ma considerada irregular em
suas revistas. Outro segmento
onde há problemas é o de rádio,
que nem sempre veicula a peça
com todas as informações exigi-
das pela resolução n° 102 (lei
que regulamenta a propaganda

de medicamentos).
Conforme levantamento da

Anvisa, no ano de 2000, foram
emitidos 36 autos de infração
(ver quadro). Em 2003, até o
mês de setembro, foram 603
autos. "Os problemas encontra-
dos são os mais diversos. Porém
a maior incidência é da divulga-

Maria José, da Anvisa: a partir de 2003,
passamos a exigir o cumprimento da lei

ção de medicamentos que não
têm registro na Anvisa e tam-
bém de produtos que precisam
de prescrição médica, cuja pro-
paganda só pode ser veiculada
em veículos especializados para
a classe médica", explica. A ge-

rente argumenta que a agência
não pretende censurar a propa-
ganda. No entanto, não pode
permitir a livre divulgação de
medicamentos controlados,
como se fossem produtos que
fazem bem à saúde.

Segundo a gerente, em 2001,
a então nova regulamentação ge-

rou um certo descon-
forto entre as empre-
sas de comunicação,
especialmente entre as
emissoras de rádio,
que teriam que utilizar
mais tempo para vei-
cular uma propaganda,
por conta de informa-
ções como "não desa-
parecendo os sinto-
mas, procure orienta-
ção médica". "Houve
um pouco de resistên-
cia, pois a alteração nas
regras significava um
pouco menos de tem-
po para as mensagens
publicitárias, o que ge-
rou o temor entre as
empresas. No entanto,
a situação foi acomo-
dada", comenta.

Um dos casos que
ganhou maior reper-
cussão foi o dos medi-
camentos de desfunção
erétil. De acordo com
Maria José, a Anvisa já

vinha informando os veículos
que este tipo de medicamento é
controlado. Todavia, "os labora-
tórios e as empresas de comuni-
cação passaram a divulgar peças
em que o nome do medicamento
não era explícito. Porém, conse-



guimos constatar qual era o fa-
bricante porque cada produto
tem característica de gerar o efei-
to em tempos diferentes", diz. A
gerente explica que esse tipo me-
dicamento pode gerar de pendên-
cia. "Se a pessoa passar a utilizá-
lo induzido pela propaganda de
que melhora o seu desempenho
sexual, sem uma orientação mé-
dica, pode ter problemas sérios
de saúde", ressalta.

Ela or ienta aos responsáveis
pela análise das propagandas,
que não se atenham somente ao
conteúdo pub l i c i t á r io , mas que
tenham também um olhar criti-
co em relação á resolução n°
102. "Não dá para imaginar que
esses veículos estejam fora da
fiscalização da agência", enfati-
za a coordenadora. Segundo ela,
a divulgação de medicamento
sem registro pode acarretar com-
plicações penais para os veícu-
los de comunicação, pois t rata-
se de um produto que não ofe-
rece nenhuma segurança para o
usuário, já que a sua fórmula
não é conhecida.

Fiscalização
Como o monitoramento das

campanhas de medicamentos é
d i f íc i l , a Anvisa conta com o
apoio de 14 un ive r s idades bra-
sileiras, que verificam nos di-
versos veículos de comunicação
(canais de TV, emissoras de rá-
dio, jornais, revistas e publica-
ções científicas) se as peças es-
tão em conformidade com a le-
gislação que rege a publ ic idade

de medicamentos.
O trabalho não se res t r inge

un i camen te ao controle da pro-
paganda de medicamentos. A
área é responsável também por
apurar e tomar providências em
relação a denúncias e outras ir-
regularidades em medicamen-
tos recebidas ou verificadas pe-
las autoridades sanitárias.

A partir da monitoração des-
sa publ ic idade, ampliando seu
trabalho de relacionamento com
a mídia, a Anvisa adotará uma
postura mais ativa e irá propor
mudanças na legislação. O obje-
tivo é modernizar e atualizar o
regulamento, tendo em vista o
a tua l perfil da prática publicitá-
ria de medicamentos.

Até março de 2004, a Agên-
cia pretende apresentar um do-
cumento pre l iminar sobre o que
foi discutido para aprovação das
autoridades sanitárias e um pla-
no de míd ia com o objetivo de
conscientizar a população para
os riscos da automedicação e da
p u b l i c i d a d e i r r e g u l a r de medi-
camentos. Além de plano de edu-
cação em saúde para diversos
públ icos-alvo, como estudantes
do ensino f u n d a m e n t a l , médio
e universi tár io.

De acordo com levantamen-
to da A n v i s a , entre ou tubro de
2002 e maio de 2003, a equ ipe
de fiscalização captou 3.033 pe-
ças para anál ise . Desse to ta l ,
50% foram pub l i cadas em veí-
culos impressos e 3% foram no-
t if icadas (quadrus).

Evolução do número

de Autos de Infração (Al)

de propaganda

2000 36 AIs

2001 44 AIs

2002 136 AIs

2003(Jan a set) 603 AIs

Multas aplicadas em
processos de propaganda

2000

2001 R$ 244 mil

2002 R$ 3,095 milhões

Peças monitoradas

Impressos

TV
Rádio

Revista

Jornal

50%
18%
14%
13%
5%

Encaminhamento das peças

Em análise

Autuadas

Arquivadas

Notificadas
Fonte: Anvisa

68%

21%
8%
3%


