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A Advocacia Geral da União (AGU) estuda pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para que seja mudado o parecer que não reconheceu poderes desse órgão regulador 
para impor restrições à propaganda de medicamentos.  
 
A Anvisa encaminhou à AGU pedido de revisão do parecer de 15 de junho deste ano que 
vincula a restrição da propaganda de medicamentos à aprovação de lei. Se a AGU mantiver 
sua posição contrária à polêmica Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 96/2008, a Anvisa 
também pede que sejam indicados os pontos que devem ser alterados na sua regulamentação. 
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) já reforçou sua posição com 
pareceres dos professores de direito da USP, José Afonso da Silva e Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior.  
 
A decisão de revogar ou manter a RDC 96/2008 caberá à Anvisa, depois de avaliar a posição 
definitiva da AGU. A principal conclusão do parecer de 15 de junho é condicionar diversos 
pontos dessa regulamentação à existência de lei nesse sentido.  
 
Os pareceres da AGU vinculam a interpretação jurídica das normas no âmbito da União, mas 
tornam-se obrigatórios se aprovados pelo presidente da República. No caso da RDC 92/2008, o 
parecer não foi submetido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que mantém a posição da 
AGU como orientação jurídica.  
 
A RDC 96/2008 restringiu a participação de celebridades nos anúncios dos medicamentos sem 
prescrição médica. Atores, jogadores de futebol, por exemplo, estão proibidos de promover o 
uso de remédios ou indicar marcas aos consumidores. Além disso, a Anvisa passou a exigir 
que as advertências constantes dos produtos deverão ser mais detalhadas e informar efeitos 
colaterais e outros riscos para quem consumir remédios.  
 
A resolução ainda limitou a distribuição de amostras e proibiu o apoio de marcas de produtos a 
campanhas sociais. 
 
De acordo com informações da Anvisa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem alertando 
para o fato de que o mau uso de medicamentos é um problema de saúde pública em todo o 
mundo. Segundo a OMS, cerca de metade dos medicamentos é usada de forma incorreta e até 
70% dos gastos em saúde, nos países em desenvolvimento, correspondem a medicamentos. 
Nos países desenvolvidos, esse índice é menor que 15%. 
 
Em todo o mundo, segundo a OMS, os hospitais gastam de 15% a 20% de seus orçamentos 
para lidar com as complicações causadas pelo mau uso de remédios. Cerca de 40% dos 
pacientes que procuram prontos-socorros com intoxicação são vítimas dos medicamentos. 
 
No Brasil, segundo informações do Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas 
(Sinitox), os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre as causas de intoxicações em seres 
humanos e o segundo lugar nos registros de mortes por intoxicação. A cada 20 segundos, um 
paciente dá entrada nos hospitais brasileiros com quadro de intoxicação provocado pelo uso 
incorreto de medicamento. 
 
A oposição da AGU a regulamentações da Anvisa não começou com a polêmica da publicidade 
de medicamentos. Em 2007, a Anvisa pretendia limitar a publicidade de cervejas e outras 
bebidas com teor alcoólico superior a 0,5 grau. A AGU, ao responder consulta da agência, 
orientou que essa restrição dependia da aprovação de um projeto de lei no Congresso ou da 
publicação de medida provisória. Naquela oportunidade, a Anvisa recuou. 
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