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Ainda hoje, a palavra de um médico soa praticamente como um dogma para a maioria dos 
pacientes, que acreditam piamente que os remédios que esse profissional lhes prescreve e as 
clínicas de diagnósticos lhes recomendam são decorrência da seriedade com que fez seu 
juramento de Hipócrates. Mas como os pacientes reagiriam se soubessem que, por estratégia 
de marketing, um grande número de doutores recebe mimos das indústrias farmacêuticas que 
produzem esses remédios e das clínicas de diagnóstico que indicam? Algumas dessas receitas 
mercadológicas fariam corar de vergonha o célebre médico grego cujos colegas de profissão 
tanto revereciam.  
 
A preocupação com o assédio dos laboratórios farmacêuticos sobre os médicos é tanta que o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) resolveu estabelecer meios para regulamentar a prática, 
limitando essa atuação. Em parceria com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma), o CFM já trabalha na criação de um protocolo com regras claras para esse tipo 
de relação no Brasil, a exemplo de documentos que já foram criados em países como Portugal 
e Espanha.  
 
De acordo com o vice-presidente do CFM, Roberto D’Ávila, não adianta fazer um código de 
ética para proibir as ações, mas sim normatizar o que deve ser feito. "Estamos falando de 
restrições, como impor um limite ao valor do brinde oferecido ao médico e de que forma ele 
pode exercer menor influência na hora de receitar um medicamento, e não uma marca", 
explica. Outra ação visa obrigar os palestrantes de um congresso a deixar claro, desde o início 
da apresentação, qual a empresa que o contratou para que o público saiba quem ele 
representa. "Eles contratam médicos, de boas universidades, e pagam uma quantia razoável 
para citar o produto deles", afirma.  
 
Escrito em 1988, o texto passará por atualizações neste ano e receberá artigos referentes à 
oferta de benefícios à classe médica por parte da indústria farmacêutica, o que inclui outra 
prática comum de convidar médicos para os congressos e pagar passagem, estadia e inscrição. 
"O valor para cada participação em um congresso vai desde os R$ 500 a mais de R$ 1 mil", diz 
D’Ávila. Segundo o vice-presidente do CFM, as diversas especialidades médicas têm seus 
congressos anuais e as entidades querem trazer bons profissionais. Mas só o valor da inscrição 
não é suficiente para bancar os custos. Então, a indústria farmacêutica é convidada a 
patrocinar. Além do patrocínio, ainda vêm na esteira outros brindes que vão desde canetas e 
assinaturas de revista, comuns em diversas profissões, até ar-condicionado, computadores e 
equipamentos para o consultórios, segundo D’Ávila: "O código visa estabelecer regras para 
essas práticas tradicionais no meio médico, controlando a influência da indústria, que começa 
também a chegar em outras pontas da cadeia, como as farmácias e universidades", afirma.  
 
A abordagem é uma forma de tornar um produto conhecido e ganhar espaço entre a 
concorrência, em um meio em que é proibida a propaganda ao consumidor final. "As coisas 
não são tão às claras nem escancaradas. Mas a indústria farmacêutica é muito poderosa e usa 
técnicas de marketing com muita sutileza, induzindo à compra e à escolha de seu produto", 
analisa D’Ávila. "O que ela investe em marketing equivale a cerca de 30% do valor total do 
remédio. Quando o consumidor compra um medicamento, 30% do que está pagando é só 
propaganda."  
 
À beira do balcão  
 
Outra ferramenta de marketing que preocupa o vice-presidente do CFM são os levantamentos 
feitos pela indústria junto às farmácias para saber quais remédios estão sendo indicados pelos 
médicos, utilizando para isso o registro do profissional presente nas receitas apresentadas 
pelos pacientes na hora da compra.  
 
Para o presidente-executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), Sérgio Barreto, entretanto, se há manipulação por parte da indústria, isso ainda 
não chegou à rede varejista. A farmácia tem o poder de indicar ao cliente qualquer marca para 



o princípio ativo receitado pelo médico. "Na rede de farmácias não existe isso. Mantemos uma 
relação comercial com os fornecedores que é natural", diz Barreto, referindo-se às pesquisas 
de consumo, seja por meio das vendas, seja das encomendas que a loja faz.  
 
"O fornecedor tem mapeados os pedidos, ele sabe se seu produto vende mais ou não. E, 
conforme o volume encomendado, isso retorna em benefícios, em descontos, o que é 
repassado para o consumidor", explica. "O fabricante de geladeira, por exemplo, também faz 
isso, e não é considerado assédio. Por que na indústria farmacêutica é? Por se tratar de 
medicamento ?"  
 
Alguns médicos ouvidos pela Gazeta Mercantil concordam com Barreto sobre a normalidade da 
relação dos profissionais com a indústria farmacêutica. "Vivemos num mundo capitalista e 
seria hipócrita acreditar que eles não possam divulgar os produtos que desenvolvem", diz um 
ginecologista com mais de 30 anos de profissão que preferiu não se identificar. Para ele, a 
relação com os representantes dos laboratórios sempre foi a mais clara. "Um profissional de 
respeito não se vende por uma canetinha ou outro presentinho", diz. 
 

 
Leia mais: 
 
Divulgação começa na universidade 
 
A influência da indústria sobre os médicos começa bem antes dos consultórios. Uma pesquisa 
feita pelo professor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e coordenador da 
unidade hospitalar de ensino, Daisson José Trevisol, mostrou que o assédio ocorre desde os 
bancos das universidades.  
 
O estudo, que fez parte da dissertação de mestrado em Saúde Coletiva de Trevisol, mostra 
que a forma de abordagem varia de acordo com cada etapa da área da medicina. "No começo, 
assistimos um trabalho de estabelecimento da marca", explica Trevisol. Surgem, assim, os 
primeiros patrocínios para as festas estudantis, onde só o nome do laboratório está presente.  
 
Em uma segunda fase, aparecem os brindes para aqueles estudantes que começam a fazer 
plantões. "São coisas como necessaire com escova de dentes, pasta, pente, tudo de forma 
sutil", explica Trevisol. A partir daí as coisas se intensificam e o corpo-a-corpo chega aos 
representantes de turma. "Muitos começam a freqüentar congressos, seminários e ganhar 
palm tops e outros brindes melhores", afirma o professor.  
 
Atenção especial  
 
Aos professores médicos, considerados formadores de opinião, a atenção é ainda mais 
especial. "Mas eles consideram tudo normal", afirma Trevisol. Ao todo, foram 1.231 
entrevistados entre estudantes de medicina, professores médicos e pacientes dos ambulatórios 
da escola.  
 
A conclusão é que tanto professores quanto estudantes estão expostos de forma direta ou 
indireta à propaganda das indústrias. O mais interessante é que entre os professores médicos, 
53,6% consideraram que nunca ou raramente são influenciados pela indústria farmacêutica, 
mas 53,7% afirmaram acreditar que seus colegas são. Entre os estudantes de medicina, 
43,2% acreditam que, no futuro, como médicos graduados, raramente ou nunca serão 
influenciados, porém 42% acreditam que os médicos já formados são sempre ou 
freqüentemente influenciados. Para 41,7% deles, as informações dadas pelos representantes 
da indústria farmacêutica são boas ou ótimas, além do que, 74,8% relataram que a indústria 
farmacêutica poderá contribuir para a sua prática profissional.  
 
Brindes  
 
Este estudo identificou que a distribuição de brindes e amostras grátis para professores 
médicos e estudantes estão entre as principais técnicas de abordagem utilizadas pela indústria 



farmacêutica na escola de medicina. Nos ambulatórios, apesar de não ter sido observada 
nenhuma repercussão direta da influência da indústria farmacêutica, a forma como são 
escolhidos os medicamento a serem prescritos não é, de modo geral, racional, e a maioria dos 
professores e estudantes não está imune à sedução e à persuasão da publicidade e 
propaganda da indústria de medicamentos dentro das escolas de medicina, apesar de serem 
proibidas por lei. Conforme o estudo, tal prática pode contribuir para o uso não racional de 
medicamentos, a depender da consciência crítica dos alunos e dos profissionais que ali atuam.  
 
Na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o assunto acabou virando disciplina 
no curso de mestrado em saúde coletiva. Os "impactos da propaganda de medicamentos e de 
alimentos na saúde humana" vale dois créditos e também surgiu de uma tese de doutorado, 
em ciência e tecnologia de alimentos, defendida pela professora Miriam Aparecida Pinto Vilela. 
Ela analisou a propaganda de alimentos com alegações funcionais (aqueles que, além da 
função nutricional, argumentam benefícios para a saúde) e, com a ajuda da professora Maria 
da Penha Henriques do Amaral, doutora em Ciências Farmacêuticas, criaram a nova disciplina.  
 
Segundo Maria da Penha, trata-se de um alerta aos profissionais quanto ao uso racional de 
medicamentos. "Nos hospitais escolas, os médicos são muito influenciados pelos 
propagandistas quando deveriam seguir a Relação Nacional de Medicamentos estabelecida pelo 
Ministério", afirma.  
 
Mesmo admitindo que o contato com os médicos em muitos casos é a única forma de o 
laboratório chegar aos médicos, Maria da Penha afirma que ele vem sendo abusivo. "As coisas 
que são oferecidas em trocas chegam a ser vergonhosas e os benefícios também se estendem 
às farmácias", acrescentam.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 ago. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


