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Enquanto os órgãos governamentais tentam se entender a respeito da restrição à propaganda 
de medicamentos, a indústria farmacêutica segue vendendo seus produtos na mídia sem dores 
de cabeça. A Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição 
(Abimip) conseguiu uma liminar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, que 
desobrigou seus filiados a cumprir alguns artigos da RDC 96/2008 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), que começou a valer em 16 de junho.  
 
A Abimip contestou na Justiça quatro pontos da nova resolução da agência. São eles: a 
distribuição de amostras grátis e de brindes (voltados para médicos e farmacêuticos), a 
mensagem de advertência sobre contra-indicações e a mensagem retificadora (caso a Anvisa 
julgue que a propaganda traz algo inverídico, o laboratório deve lançar uma campanha com o 
mesmo espaço e investimento corrigindo a informação).  
 
A liminar, obtida em junho e sem data para ser julgada, só favorece os 28 associados da 
Abimip, na maioria grandes laboratórios, responsáveis por 85% do faturamento dos produtos 
sem prescrição, que em 2008 somou cerca de R$ 8 bilhões. O valor equivale a 30% do 
mercado farmacêutico total. 
 
"Não tivemos sucesso na negociação das novas normas com a Anvisa e recorremos à Justiça", 
diz Sálvio Di Girólamo, secretário geral da Abimip. A entidade agora tenta convencer o 
Ministério da Saúde que mais importante do que as mensagens de advertência são as 
campanhas educativas para o público a respeito dos cuidados com medicamentos. "Temos 
uma campanha pronta, feita voluntariamente pela agência DPZ, que alerta os pais sobre o 
perigo de intoxicação dos filhos com medicamentos", afirma ele, lembrando que as crianças 
são as maiores vítimas desse problema. Caso receba apoio do Ministério da Saúde, os filiados 
da Abimip levariam a campanha ao ar por conta própria, diz o executivo. 
 
Mesmo sem a obrigação de cumprir a nova resolução, algumas indústrias, como a Bristol-
Myers Squibb, decidiram seguir as regras da RDC 96/2008. "Até que haja uma posição final 
sobre o assunto, vamos seguir o que determina a nova resolução", afirma Alexandre França, 
diretor de medicamentos sem prescrição da Bristol. Mesmo porque, segundo ele, as mudanças 
não trouxeram nenhum impacto sobre as vendas - pelo contrário. "Entre os meses de maio e 
julho, a venda do Naldecon cresceu 22% e, do Luftal, 8%", observa o executivo.  
 
A empresa precisou refazer a campanha de Naldecon, depois da resolução. Na opinião de 
França, é um bom momento para a indústria repensar suas práticas de marketing. "Na Bristol, 
por exemplo, não distribuímos amostras grátis, por acreditarmos que isso reduz venda, em vez 
de apresentar o produto". A verba de marketing da farmacêutica americana no Brasil é de R$ 
12 milhões este ano.  
 
Já a Hypermarcas mantém no ar as mesmas campanhas veiculadas antes da resolução. 
Segundo Claudio Bergamo, presidente da Hypermarcas, a empresa vai seguir o que o órgão 
regulador determinar, mas o assunto ainda está em discussão. "De qualquer maneira, a 
Hypermarcas sofreria menos o impacto de uma restrição como essa, porque suas marcas já 
são bem conhecidas". Entre elas, estão Engov, Atroveram e Benegripe. 
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