
Meninos de quase
todos os países vão
bem em matemática
Eles se saem melhor na disciplina
que as meninasq PÁG. A12

Papa pede que meios
de comunicação
sejam responsáveis

Publicidade pode influenciar o uso de
medicamentos, diz professor americano

Bento XVI destacou em mensagem
importância dos órgãosq PÁG. A11

No Brasil, propaganda direta é proibida
Governoadmite que falta de fiscalização facilita compra de remédios nas farmácias

Anúncio de remédio seduz nos EUA
Pesquisa de duas universidades mostra que propaganda influencia os médicos americanos na decisão de receitar medicamentos

US$ 2,5
bilhões foi o investimento da
indústria farmacêutica em mar-
keting nos Estados Unidos em
2002, segundo o Instituto Ame-
ricano de Pesquisa

47,8%
foi quanto os 50 remédios
mais anunciados nos Estados
Unidos movimentaram do to-
tal de vendas da indústria no
período de 1999-2000

66%
das consultas terminam com
o paciente americano levando
para casa ao menos uma pres-
crição e/ou amostra grátis de
algum medicamento

A FORÇA DO MARKETING

Político que lutava contra os gays confessa ser gay
JimWest, de 54anos, prefeito deSpokane, nos EUA, reconheceu que já teve casos comoutros homens

SOCIEDADE

SÃO FRANCISCO

Um político republicano, que
participa de lutas contra os direi-
tos dos homossexuais, é gay. Jim
West, 54 anos, prefeito de Spoka-
ne, conhecido por suas rígidas
posturas contra os gays, reconhe-
ceu na quinta que já teve relação

sexual com outros homens. As
declarações foram feitas após a
divulgação de uma investigação
que durou três anos, e chocaram
o Estado de Washington.

Para realizá-la, o jornal The
Spokesman-Review entrou em
contato com dois homens que
acusaram West de ter abusado se-
xualmente deles quando eram
crianças. O jornal também acu-

sou o prefeito de aproveitar o car-
go para ter relações com jovens.
West negou as acusações de abu-
so sexual, mas assumiu que ofe-
receu presentes e um trabalho na
prefeitura. O prefeito fez a oferta
a um homem que se apresentou
no chat Gay.com como um jo-
vem de 18 anos, mas que na reali-
dade era um especialista contrata-
do pelo jornal. Após a divulga-

ção do escândalo, os adversários
políticos de West denunciaram a
hipocrisia de um prefeito que, en-
quanto lutava contra os gays,
mantinha relações com homens.

West opôs-se aos esforços pa-
ra ampliar a proteção dos direi-
tos civis dos homossexuais e vo-
tou a favor de um projeto de lei
que em 1998 proibia o casamen-
to entre pessoas do mesmo sexo.

O prefeito propôs ainda que o se-
xo entre adolescentes fosse crimi-
nalizado e apoiou uma medida
que teria proibido gays e lésbicas
de trabalhar em escolas e cre-
ches. “O público deixa de con-
fiar quando o que os políticos di-
zem é diferente do que fazem em
sua vida particular”, disse Lisa
Brown, senadora pelo Partido
Democrata. ● EFE

SAÚDE PÚBLICA

Cristina Amorim

A mulher – linda, moderna – sorri
para o leitor. A frase “eu posso”
sedestaca na páginade umapopu-
lar revista americana, ao lado do
nome do produto, um antidepres-
sivo. O anúncio descrito é co-
mumnosEstados Unidos, paíson-
de a publicidade de medicamen-
tos é permitida, inclusive de clas-
ses que exigem prescrição médi-
ca, e ele influencia cada vez mais
o resultado da consulta médica,
conforme comprova uma pesqui-
sa publicada na Revista da Asso-
ciação Médica Americana, a Ja-
ma (http://jama.ama-assn.org),
no fim de abril.

O estudo foi conduzido pelas
universidades da Califórnia e de
Rochester.Após um ano em cam-
po, o resultado sugere que a possi-
bilidade de o paciente obter o re-
médio que deseja aumenta quan-
do pede por ele, mesmo que não
seja o mais indicado para o caso.

Entre maio de 2003 e maio de
2004, atrizes se revezaram em
298consultas feitas emSacramen-
to e São Francisco. Os médicos
aceitaram participar, mas não sa-
biam como a pesquisa seria feita,
nem que seria gravada.

Em um dos papéis, a paciente
era uma mulher de 48 anos divor-
ciada, com dois filhos, carreira e
sintomas clássicos de depressão,
como dores no peito, perda de in-
teresse e energia, insônia e falta
de apetite por mais de um mês.
Quando pediu nominalmente pe-
lo remédio do anúncio, conseguiu
um antidepressivo em 53% das
vezes, em 76% quando fazia um
pedido por uma pílula qualquer e
apenas em 31% dos casos quando
se abstinha de comentar.

Apesar de os números impres-
sionarem, foi o segundo caso que
fez os pesquisadores arregalarem
os olhos. O outro papel era de
uma mulher de 45 anos, também
divorciada, que havia aceitado
um trabalho voluntário após per-
der o emprego e retratava um leve
nível de estresse, cominsônia oca-
sional. Como esperado, houve
menos prescrições de antidepres-
sivos, uma vez que o quadro da
doença não era claro: 39% das ve-
zes quando o pedido era genérico
e 10% quando a menção não era
feita. Contudo, quando a paciente
pedia o remédio do anúncio, na
maioria das vezes saía da sala do

médico com o que queria – mes-
mo sem necessidade.

Deacordo com osautores, o re-
sultado levanta preocupações so-
bre comoé conduzidaa publicida-
dede remédios direta ao consumi-
dor. Não há dados científicos que
justifiquemaprescriçãode antide-
pressivos para tratar problemas
de adaptação social, particular-
mente quando os sintomas são re-
centes e leves. “Se os pacientes
podem influenciar os médicos a

prescreverem remédios que
nãoconsiderariam de outra for-
ma, os médicos podem não re-
presentar o controle que a lei
assume que são”, diz a Jama.

Os médicos são expostos a
ações publicitárias diretas, que
podeminfluenciar sua ação du-
rante a consulta. Metade do in-
vestimento que o setor farma-
cêutico faz em publicidade nos
EUA é voltadapara a distribui-
ção de amostras grátis. Outros
30% vão para ações diretas à
classe médica e hospitais.

A equipe crê que os resulta-
dos com antidepressivos po-
dem ser aplicados às demais
classes de remédios tarjados.

O FDA, órgão que regula os
medicamentos nos EUA, exi-
ge que a publicidade direta ao
consumidor apresente um
“equilíbrio justo” entre os be-
nefícios e os riscos do produto.
“Mas a análise dos dados é re-
troativa e há quem afirme que
ocontrole é fraco”, disse ao Es-
tado Richard Kravitz, princi-
pal autor do estudo.●

O americano Louis Garrison fala
com propriedade de um setor que
ajudou a cunhar. Por 12 anos apli-
cou seu conhecimento em econo-
mia na indústria farmacêutica e,
entre 2002 e 2004, foi vice-presi-
dente da Roche Pharmaceuticals,
onde estabelecia a política de pre-
ços da companhia e estratégias
epidemiológicas mundiais.

Afastado da indústria desde
o ano passado, Garrison ensina
no curso de Farmácia da Uni-
versidade de Washington, onde
também conduz pesquisas so-
bre políticas de saúde dos Esta-
dos Unidos e internacionais.
Por e-mail, ele concedeu a se-
guinte entrevista ao Estado.

Os anúncios de remédios feitos
diretamente ao consumidor ame-

ricano influenciam a prescrição?
Nos Estados Unidos, temos
dois problemas de utilização
inapropriada de medicamentos
(e de outras tecnologias): na su-
butilização de alguns importan-
tes para doenças crônicas (co-
mo para controlar a hiperten-
são e o colesterol) e de outros,
como alguns antidepressivos.
Dessa forma, a grande carga de
publicidade feita ao consumi-
dor pode dar informações ao pa-
ciente e influenciar o uso, e po-
de ter tanto conseqüências be-
néficas quanto maléficas.

Que conseqüências?
Em casos como o do Vioxx (an-
tiinflamatório retirado do merca-
do em 2004), quando o sistema
particular de seguradoras encora-

ja seu uso excessivo, a publicida-
dedireta apenas aumentaoproble-
maepodeagravar os efeitos nega-
tivos. Além disso, os médicos
querem dar a seus pacientes um
diagnóstico sólido, mas também
querem deixá-los felizes. Parece
claro que em casos que não há um
medicamentodominante emques-
tão os médicos estariam tentados
a seguir o desejo do paciente, de-
sejo esse baseado em anúncios ou
em uma busca feita na internet.

Os médicos também são expos-
tos a campanhas diretas. Qual é a
influência deste trabalho da in-
dústria nas prescrições?
Há poucas dúvidas de que os es-
forços de marketing dirigidos aos
médicos influenciam seus pa-
drões de tratamento. Senão, por

que tanto seria gasto nisso? E, co-
mo a publicidade direta, isso pode
ter efeitos bons e maus. Do lado
positivo, os médicos estão ocupa-
dos com pacientes e têm pouco
tempo para acompanhar as novi-
dades. O marketing dos medica-
mentos inovadores pode fornecer
as últimas informações e ajudá-
los a se atualizarem. Mas pode in-
fluenciá-los a prescrever alguns
produtos em momentos que não
sejam tão efetivos quanto outros.

Você acha que os EUA preci-
sam de leis mais rígidas que
controlem a publicidade direta,
como ocorre no Brasil?
Temos problemas maiores do que
a influência da publicidade. Te-
mos 45 milhões de pacientes sem
seguro de saúde que, apesar de re-
ceberem os melhores cuidados na
sala de emergência, encaram uma
imensa incerteza, stress e medo
sobre o impacto de ficarem real-
mente doentes. Precisamos traba-
lhar o problema dos sistemas de
saúde antes. ● C.A.

MUDANÇA – O prefeito West

VIDA&

NA PRATELEIRA – Ao contrário dos Estados Unidos, indústria farmacêutica do País não pode fazer anúncio de remédios; decisão se deve à facilidade de comprar medicamentos

No Brasil, ao contrário dos Esta-
dos Unidos, a publicidade direta
ao consumidor de medicamentos
que exigem receita médica é proi-
bidadeacordocomleis comoa re-
solução 102, de novembro de
2000, da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

A decisão é uma resposta à
uma deficiência admitida pelo
próprio governo. Aqui, o consu-
midor tem facilidade em comprar
na farmácia qualquer remédio,
mesmo que a venda seja em teo-
ria controlada, por falta de fiscali-
zação. Poucas vezes a receita mé-
dica é exigida, especialmente no
caso de medicamentos de tarja
vermelha. “É hipocrisia dizer que
existe retenção de receita em to-

das as farmácias”, diz a advogada
Maria JoséDelgadoFagundes, ge-
rente do setor da agência de moni-
toração de propaganda.

A carência é criticada pela in-
dústria, que segue a legislação a
contragosto e invoca o direito do
paciente à informação para pedir
a liberação da publicidade direta.
“Como não se consegue fiscalizar
as 50 mil farmácias do País, então
usa-se a proibição para controlar
o consumo”, afirma o presidente
da Schering do Brasil, Theo van
der Loo. “A realidade é que agen-
te (o consumidor) compra o que
quiser, onde quiser, sem receita
médica. O discurso do governo é
irreal”, afirma o diretor corporati-
vo da Merck Sharp & Dohme -

Brasil, João Sanchez. Segundo
eles, a publicidade é legítima co-
mo fonte de informações para o
leigo, desde que haja um trabalho
de controle de aviamentos. Já a
Anvisa e o Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publicitá-
ria (Conar) defendem que os da-
dos sobre medicamentos e trata-
mentos devem ser passados para
os profissionais de saúde, uma
vez que o tratamento não se resu-
me a um ou outro remédio.

De acordo com Maria José, ca-
be ao médico ter a capacidade de
discernir os dados técnicos passa-
dos pela indústria para decidir
qual medicamento é o mais indi-
cado, e o que prescrever. “O lei-
go não tem consciência do que é

melhor para seu caso.”
Para o Conar, a publicidade di-

reta ao paciente “é uma questão
de saúde pública e não tem senti-
do propagar a informação” sem
discernimento, diz o presidente
do conselho, Gilberto Leifert.

A Anvisa proíbe o anúncio
mesmo quando não há uma refe-
rência direta ao nome do produto,
ou quando ele remete a outra fon-
te de informação, como um site
especial na internet. Nestes casos,
o fabricante é notificado e o anún-
cio precisa ser retirado do ar. Para
Maria José, a intenção do gover-
no é impedir que chegue ao pa-
ciente resultados parciais do uso
do medicamento, o que classifica
de “desserviço”.● C.A.

REPRODUÇÃO

Atrizes se revezaram
em 298 consultas, no
período de um ano,
a médicos americanos
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