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O Conselho Federal de Medicina deve divulgar amanhã, no Diário Oficial da União, uma resolução 
que proíbe os médicos de fazerem anúncios de remédios. As novas regras impõem mais rigor à 
vedação já existente no código de ética da categoria, em vigor desde 1988.  
 
A nova resolução determina que o médico não poderá fazer anúncios de empresas e produtos 
relacionados à medicina. Está proibido também que seu nome seja vinculado à propaganda 
enganosa. Não pode tampouco anunciar o uso de técnicas exclusivas.  
 
"A publicidade médica não pode ser confundida com a propaganda comercial", diz o secretário-
geral do Conselho Federal de Medicina, Rubens dos Santos Silva. As sanções contra os médicos 
podem chegar a advertência, suspensão e até a cassação do registro profissional. "Mas acho difícil 
que uma publicidade possa cassar o registro de um médico já que é difícil fazê-lo quando há um 
erro médico", diz Silva. A entidade terá uma comissão permanente para emitir pareceres sobre a 
publicidade.  
 
Os medicamentos de venda livre (OTC) ou fitoterápicos (à base de plantas medicinais) são os 
únicos produtos permitidos pela legislação que podem ser anunciados com a marca. Remédios 
que exigem receita médica para a compra não podem ser veiculados, mas os anunciantes acabam 
buscando meios de divulgar as vantagens propaladas pelos medicamentos.  
 
Para o publicitário Roberto Carvalho, responsável pelas campanha da DM Farmacêutica, o maior 
anunciante brasileiro do setor, a regra terá pouco efeito, uma vez que o código de ética dos 
médicos e as regras do Conar já limitavam os comerciais com os profissionais ligados à medicina. 
Ele disse que nunca usou médicos em seus comerciais veiculados pela TV por conta de pedidos 
dos próprios.  
 
"A resolução muda e para melhor o mercado", diz o publicitário Luís Grottera, presidente da 
agência TBWA\BR. "Ela pode atingir e diminuir a eficácia dos comerciais, mas ela é justa ao 
cidadão." Grottera vê uma perigosa janela aberta por alguns anunciantes que utilizam 
farmacêuticos para fazer a publicidade de medicamentos. "O consumidor mal tem tempo para 
distinguir se se trata de um médico ou farmacêutico e pode ser enganado", diz. A agência 
TBWA\BR atende dois grandes anunciantes do setor farmacêutico: o brasileiro Eurofarma e o 
alemão Boehringer Ingelheim.  
 
A resolução do Conselho de Medicina determina ainda que os médicos tenham uma conduta mais 
rígida. Eles ficam proibidos de participar de programas de televisão ou concederem entrevistas em 
outros meios se auto-promovendo ou atuando de modo sensacionalista. Os médicos terão de 
evitar que seu nome circule em qualquer tipo de mídia em reportagens sobre os temas médicos 
sem comprovação científica. Em breve, o Conselho Federal de Medicina também deverá publicar 
instruções sobre a divulgação de publicidade em sites especializados em assuntos médicos.  
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