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RESUMO 
 

 

A propaganda de medicamentos influencia diretamente os usuários quanto à 
decisão do medicamento a ser utilizado. Esta estratégia de marketing, muitas vezes, 
amplia os benefícios do uso e oculta os problemas relacionados à administração 
destas tecnologias. O objetivo deste trabalho foi verificar o atendimento da 
propaganda direcionada ao público leigo veiculada em farmácias comunitárias frente 
à RDC nº 96/2008. Além disso, investigou-se a percepção dos usuários sobre o 
impacto da propaganda na automedicação e se o descumprimento da legislação 
expôs o usuário a riscos. Entre janeiro e junho de 2016 foram visitadas 72 farmácias 
para o recolhimento de peças publicitárias e a realização de entrevistas com 384 
usuários. Foram analisadas 379 peças inéditas. Para 97,7% dos entrevistados a 
propaganda de medicamentos exerceu alguma influência na escolha das pessoas e 
para 75% das pessoas que notaram a existência da propaganda dentro da farmácia, 
a mesma, exerceu influência em sua escolha. Cerca de 99,5% das peças 
publicitárias continham algum tipo de irregularidade com média de 5,1 
irregularidades por peça. Os fármacos com ação no trato gastrointestinal (24,6%), os 
analgésicos e/ou antitérmicos (24,5%) e os polivitamínicos (22,8%) estão entre as 
classes de produtos que foram as mais propagandeadas e as que foram mais 
adquiridas por automedicação. Os resultados demonstram a necessidade de revisão 
da legislação e do atual modelo regulador, uma vez que, apesar da propaganda 
atingir e influenciar a grande maioria da população estudada, a qualidade das peças 
publicitárias permanece preocupante, permanecendo assim, como um risco 
sanitário, uma vez que as peças tendem a potencializar a prática da automedicação 
a partir da ocultação dos riscos e supervalorização dos benefícios partir de 
informações, muitas das vezes infundadas e inverídicas.  
 
Palavras chaves: Propaganda de medicamentos, farmácias, legislação 
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ABSTRACT 

 

Drug advertising directly influences users as to which drug to use. This marketing 
strategy often extends the benefits of using and hides the problems related to the 
administration of these technologies. The objective of this work is to verify the service 
of the advertisement directed to the lay public conveyed in community pharmacies to 
the RDC nº 96/2008. In addition, we investigated the perception of users about the 
impact of advertising on self-medication and whether non-compliance with legislation 
could expose the user to risks. Between January and June of 2016 were visited 72 
pharmacies for the collection of publicity pieces and simultaneous interviews with 384 
users. We analyzed 379 unpublished pieces. For 97.7% of the interviewed, drug 
advertising has some influence on the choice of people and for 75% of the people 
who noticed the existence of the advertisement within the pharmacy, it exerted 
influence on their choice. About 99.5% of the advertising pieces contained some type 
of irregularity with an average of 5.1 irregularities per piece. The drugs with action in 
the gastrointestinal tract (24.6%), analgesics and / or antipyretics (24.5%) and 
polyvitamins (22.8%) are among the classes that are most advertised and those that 
are most acquired by Self-medication. The results show the need to revise the 
legislation and the current regulatory model, since, despite the fact that advertising 
reaches and influences the great majority of the studied population, the quality of the 
advertisement remains worrying and remains a health risk once That the pieces tend 
to enhance the practice of self-medication by hiding risks and overvaluing benefits 
from information, often unfounded and untrue. 
Key-words: Drug advertising, drugstore, legislation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em algum momento de sua existência o indivíduo que vive em uma sociedade 

ocidental capitalista terá acesso a algum tipo de propaganda. Ademais, quase a 

totalidade desta população terá acesso a algum tipo de propaganda de 

medicamentos (MONTE, 2011).  As propagandas de medicamentos, em sua maioria, 

visam não apenas a apresentação do produto como uma opção para o tratamento 

de determinada enfermidade. Elas visam a exploração de desejos e sentimentos 

abstratos, advindos de todo um simbolismo, estabelecido principalmente no conceito 

de cura instantânea, mágica, embutido em tal tecnologia (LEFÈVRE, 1983). Neste 

cenário, a indústria farmacêutica, tem investido cifras cada vez maiores em 

propaganda e publicidade para a valorização e divulgação de seus produtos 

(SINDUSFARMA, 2016). 

Alguns estudos têm demonstrado a importância da influência da propaganda 

e publicidade de medicamentos na vida das pessoas (NEVES et al., 2010; 

NASCIMENTO, 2007). Todavia, essa ferramenta, ao mesmo tempo em que divulga 

os produtos da indústria farmacêutica, tem sido uma prática produtora de risco. 

Estudos realizados por diversos autores, sobre a qualidade das peças publicitárias 

de medicamentos, em diversos meios de comunicação, têm demonstrado que a 

grande maioria das propagandas está em desacordo com a legislação vigente, não 

obedecendo assim aos requisitos da Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA, 

número 96 de 2008 (BRASIL, 2010a; AZEVEDO; PEREIRA, 2010; CARVALHO; 

BARROS, 2013; ABDALLA, 2015). 

A RDC/ANVISA 96/2008 é uma atualização da RDC n° 102 de 2000, a qual 

foi a primeira legislação específica voltada para a regulação da propaganda de 

medicamentos no Brasil. Todavia, as primeiras restrições legais datam de 1931 pelo 

Decreto de Lei de número 20.377. A legislação atual apresenta um capítulo 

específico sobre a regulação dos medicamentos isentos de prescrição (MIP). Este 

capítulo especifica uma série de parâmetros aos quais as propagandas de 

medicamentos devem obedecer. Porém, o que tem sido observado, desde a 

implementação da primeira legislação específica para a regulação da propaganda de 

medicamentos no Brasil, é que um dos motivos para o não cumprimento, pela 

grande maioria das peças publicitárias, do que é preconizado pela legislação vigente 
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é a fiscalização incipiente destas propagandas por parte dos órgãos sanitários 

(NASCIMENTO, 2009).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conjunto com as 

instituições de ensino superior do país, lançou no ano de 2002 o projeto Monitora, 

que teve quatro fases e se estendeu até o ano de 2009. Seu objetivo foi a 

fiscalização das propagandas de medicamentos e outros produtos para a saúde. 

Este projeto expôs, em nível nacional, a baixa qualidade das peças publicitárias a 

que a população brasileira está exposta. A maioria das propagandas possuía 

irregularidades, desde a ausência de dizeres legais, até mesmo a não apresentação 

do número de registro do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a).  

Como avanço das fases do projeto, ficou comprovado que uma fiscalização 

efetiva tende a diminuir o número global de infrações das peças, uma vez que, a 

porcentagem de diversas infrações foi diminuindo. Este achado só corrobora com a 

idéia de que quanto mais efetiva for a fiscalização, maior será a qualidade das peças 

veiculadas ao público brasileiro (BRASIL, 2010a) 

Vale ressaltar que há pouca informação disponível sobre as propagandas 

veiculadas em farmácias comunitárias privadas no Brasil. Apenas uma comunicação 

de Galato (2011) foi encontrada como referência sobre o tema. Além disso, nenhum 

estudo que analisasse a percepção dos usuários sobre a influência da propaganda 

de medicamentos isentos de prescrição, veiculadas em farmácias comunitárias, nas 

suas escolhas foi encontrado. 

Estudos de monitoramento de propagandas de medicamentos são, portanto, 

de extrema necessidade, visto que apoiam a ANVISA no cumprimento da missão de 

assegurar a proteção à saúde da população, identificando e avaliando propagandas 

com informações tendenciosas, omissão de informação, informação dúbia, e não 

conformidades com o regulamento sanitário. Desta forma, contribuem tanto para o 

cumprimento quanto para a reavaliação da legislação vigente, a fim de que esta 

possa, de fato, contribuir para o uso racional de medicamentos no Brasil. 

Nesse cenário, esse trabalho teve como objetivo, analisar a qualidade das 

peças as quais os usuários de drogarias estão expostos, frente à RDC 96/08, assim 

como, investigar a percepção dos usuários quanto à influência das propagandas, no 

município de Niterói. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.Consumo, simbolismo e medicamentos. 

 

O consumismo é um dos alicerces fundamentais para o sucesso do modelo 

capitalista em que vivemos. O consumo, diferentemente do consumismo, é uma 

necessidade inata do ser humano. Todos, em algum momento, são consumidores 

de algo (GIACOMINI FILHO, 1991). A diferenciação do consumo para o consumismo 

está no fato de que, neste último, há um desejo de diferenciação social instalado no 

ato de consumir, e isto faz com que o indivíduo adquira produtos, muitas vezes 

supérfluos, a fim de que possa se destacar dentro da sociedade de consumo. O 

consumismo tem se tornado cada vez mais impositivo em função do simbolismo 

embutido nas aquisições dos produtos, que tem o intuito, muitas das vezes, de 

trazer uma distinção entre classes na população, tanto do ponto de vista econômico 

quanto financeiro e/ou social (BARROS, 1983). 

Dentro do sistema capitalista, há um incentivo cultural contínuo para o 

consumo cada vez maior de bens. Em muitas ocasiões o pertencimento do indivíduo 

a determinada sociedade depende dos bens adquiridos a partir da prática 

consumista que o capitalismo impõe. Sendo assim, em muitos casos, o produto não 

é adquirido apenas pela funcionalidade com que inicialmente foi proposto e sim, por 

uma infinidade de valores que são atribuídos pelo marketing, pela propaganda, e 

reconhecidos, mesmo que não inicialmente, pela sociedade (JESUS, 2013). 

Segundo Bauman (2007), o consumismo é uma mistura de sentimentos e 

desejos, que podem ser momentâneos ou duradouros, de constante necessidade de 

destacamento ou pertencimento a determinada “sociedade de consumo”.  

Baudrillard (1993) também aponta que um produto não possui apenas o valor 

material, o valor de produção, e sim, um conjunto de percepções, valores e 

mensagens que são transmitidas pela propaganda e percebidas pelos 

consumidores, estimulando estes últimos ao consumismo. 

Todos os bens, produtos e serviços que compõem o sistema capitalista estão 

sujeitos ao consumismo. Desde roupas, brinquedos, passando por alimentos e, até 

mesmo, medicamentos. Diversos autores têm estudado e discutido a “sociedade de 
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consumo” voltada para os medicamentos e todas as suas implicações (PACHELLI, 

2003; JESUS, 2004; VAZ; PORTUGAL, 2012) 

Segundo Vaz e Portugal (2012), a sociedade de consumo está sempre 

associada à aquisição de bens e objetos supérfluos para a população, pautados no 

desejo e não na necessidade. No entanto, raramente pensa-se em tecnologias de 

saúde, como o medicamento, por exemplo, como um bem que não seja necessário. 

Ainda segundo os autores, o medicamento possui a característica peculiar da cura. 

Esta qualidade faz com que o uso destas tecnologias esteja respaldado pelos seus 

benefícios, tais como a promoção, proteção e recuperação da saúde. Já as 

mercadorias comuns, em sua grande maioria, são consumidas pelo indivíduo com o 

objetivo de um bem-estar momentâneo seja no âmbito social ou econômico, não 

possuindo assim esse apelo simbólico presente nos medicamentos. O medicamento 

estaria respaldado pelas suas qualidades de reestabelecimento da saúde, não 

sendo visto pela população, a princípio, como uma mercadoria de obtenção de 

lucros.  

Segundo Rocha e Silva (2008), o consumo baseado apenas na perspectiva 

convencional da compra e venda dos produtos está ultrapassado e é 

demasiadamente simplório para os dias atuais. Há um apelo cultural cada vez mais 

forte e evidente quando se adquire um produto, seja ele um brinquedo, peças do 

vestuário e, por que não, um medicamento.  Sendo assim, o medicamento seria 

quase como um “objeto sagrado do bem” embutido de diversas promessas de bem-

estar como a longevidade, reestabelecimento da saúde, aumento da capacidade 

física e principalmente a cura, por exemplo. Todas essas qualidades dos 

medicamentos são, a todo o momento, propagadas, principalmente, pelos meios de 

comunicação de massa, através de estratégias como o marketing, a propaganda e a 

publicidade, muitas das vezes levando a potenciais riscos a população (LEFÈVRE, 

1983). Vaz e Portugal (2012) vão ainda além, equiparando a saúde com a vida 

eterna para os cristãos, onde, em muitos casos, realizam-se maiores esforços para a 

manutenção da primeira do que para a obtenção da segunda. 

Pachelli (2003) é mais minimalista e coloca o medicamento apenas como 

mercadoria e um restaurador do estado de saúde. Essa restauração dar-se-ia ainda 

assim de forma individualizada, uma vez que, para que houvesse de fato a 

recuperação da saúde, por parte do indivíduo, bastaria a escolha da aquisição e 

utilização do medicamento.  
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As questões da cura, restauração, recuperação e promoção da saúde são 

muito utilizadas pela indústria farmacêutica, acrescidas de todo um simbolismo de 

efeitos instantâneos, tal qual um milagre, como estratégias para alavancar as 

vendas (PACHELLI, 2003). Segundo Pachelli (2003), com isso, as indústrias visam à 

aquisição, por parte dos consumidores, cada vez maior destas tecnologias, a fim de 

que estejam sempre disponíveis para uso ou até mesmo apenas para satisfazer uma 

necessidade consumista de compra. Isto envolve, inclusive, a medicalização em 

ocasiões onde não há a necessidade de realizá-la, tentando, assim, aproximar os 

medicamentos ao máximo do papel de mercadorias, porém, sem perder o 

simbolismo mágico de cura. Ainda segundo esse autor, determinados medicamentos 

devem sempre estar à disposição dos usuários como forma de tornar suas vidas 

mais cômodas e com menores riscos de adoecimento ou regressão da saúde. Afinal, 

caso o estado de saúde do indivíduo sofra alguma perturbação o medicamento 

estará sempre ao alcance. Com este tipo de mensagem a indústria farmacêutica 

busca estimular a aquisição de seus produtos mesmo em ocasiões em que não 

seriam necessários.  

Jesus (2004), em estudo sobre a propaganda de medicamentos praticada 

pela indústria farmacêutica, mostrou que o medicamento é visto de forma distinta 

pela população leiga e pela indústria. Enquanto a primeira raramente percebe o 

medicamento como mercadoria, mas sim, como um bem essencial de cura, a 

segunda tem, basicamente, o medicamento como mercadoria e se utiliza de 

diversas ferramentas oriundas do marketing e da propaganda para estimular o 

consumo cada vez maior de seus produtos. Nesse sentido, o “simbolismo de cura” é 

usado como um incremento de apelo comercial. Frases como “Tomou doril a dor 

sumiu” exemplificam bem esta situação, onde se observa, ao mesmo tempo, o 

simbolismo de cura imediata e a fácil resolução de um problema, através da compra 

e utilização do medicamento (JESUS, 2004) 

Segundo BARROS (1983), no sistema capitalista em que vivemos, os 

medicamentos passaram a ser mercadorias que devem satisfazer os anseios de 

médicos e pacientes, muitas das vezes como objetos mágicos de cura instantânea, 

principalmente para o segundo grupo. Essa capacidade de intervenção na vida 

humana através de medicamentos, por si só induz ao uso indiscriminado e a 

automedicação (CUNHA, 2008), práticas essas que são potencializadas pela 

propaganda de medicamentos destinada ao público leigo. 
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A questão do simbolismo atribuído aos medicamentos não é um tema novo e 

tem sido discutido, pelo menos, desde os anos 1980 por autores como Lefèvre 

(1983) e Barros (1983), que já apontavam que os medicamentos possuem tanto o 

caráter de símbolo da eficácia clínica da cura de enfermidades, sendo por isso bem 

aceito pela sociedade, como, também o caráter de mercadoria, movimentando 

bilhões de dólares todos os anos.  Para Lefèvre (1983), há a veiculação da idéia de 

que apenas através do consumo da mercadoria medicamento o indivíduo estaria 

livre do “estado de doença” e alcançaria o “estado de saúde”. Ou seja, para que se 

possa encurtar a distância entre o “desejo da saúde” e a “realidade saúde” é 

necessária a administração do medicamento, pois, esta é a melhor ferramenta, uma 

vez que, dispõe de validação científica através de parâmetros como segurança e 

eficácia. Lefèvre (1983) aponta ainda o poder de cura total ao alcance de todos 

através dos medicamentos. Qualquer dor, mal-estar ou situação que não seja 

considerada como normal precisa ser tratada como uma enfermidade. Sendo assim, 

a cura de enfermidades ou qualquer fuga do padrão de saúde, muitas das vezes 

impostos pela própria indústria, podem ser medicalizados, seja através de cápsulas, 

comprimidos ou qualquer outra forma farmacêutica. 

 

2.2. O Grande Negócio da Indústria Farmacêutica  

 

A indústria farmacêutica, após a Segunda Guerra mundial, se notabilizou pela 

franca expansão dos processos de industrialização e de produção dos 

medicamentos em larga escala. Desde então, os lucros obtidos pelas indústrias só 

têm aumentado, sendo este setor hoje um dos mais rentáveis e lucrativos do mundo 

(BRASIL, 2010b).  

Em 2015, o mercado brasileiro de medicamentos movimentou cerca de R$ 

75,5 bilhões, um aumento de aproximadamente 14,3% com relação ao ano anterior. 

Em 2016, mesmo em meio à crise econômica que acomete o país, o volume de 

vendas chegou a casa dos R$87,2 bilhões, representando assim, um crescimento de 

15,5% com relação a 2015 (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS, 2017).  

Esses números tornam-se ainda mais impressionantes quando comparados 

aos da economia brasileira. Em 2014 o Produto Interno Bruto (PIB) do país teve um 

crescimento de apenas 0,1%. Já em 2015 a estimativa era de recuo de até 3,71% 
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(ADVANCED FINANCIAL NETWORKING, 2016). Com relação ao número de 

unidades de medicamentos vendidas pode-se perceber que ao longo dos anos os 

crescimentos de 9,4% (2013-2014) e 7,4% (2014-2015) não acompanharam os 

valores dos aumentos em faturamento. Isto demonstra que parte do faturamento das 

empresas farmacêuticas é oriunda do aumento de preços dos seus produtos, em 

muitas ocasiões, devido à introdução de novas tecnologias no mercado (SINDICATO 

DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 2017). .  

Atualmente, a indústria farmacêutica brasileira ocupa a sexta posição do 

ranking mundial de faturamento. Porém, projeções apontam que o país ocupará a 4ª 

colocação ainda no ano de 2016 (GUIA DA FARMÁCIA, 2015). Portanto, é um 

mercado altamente lucrativo e promissor. Esse resultado positivo está, em grande 

parte, relacionado à elevação da renda das camadas mais populares, ao 

crescimento da expectativa de vida, o que proporcionou ao Brasil um lugar entre os 

cinco maiores consumidores de medicamentos do mundo e a introdução periódica 

de novas tecnologias no mercado (BRASIL, 2010b). 

Apesar de ser um mercado de grande público, que se renova a cada dia, e 

cada vez mais rentável, a competição entre as empresas e, portanto, a necessidade 

de investimentos em propaganda para atrair consumidores, tornar conhecida a 

empresa e seus produtos, desenvolver marcas, escoar a produção, aumentar 

vendas e, consequentemente, ampliar lucros, é intensa e pode gerar riscos, 

principalmente para a população. A indústria farmacêutica toma a promoção de 

medicamentos como uma etapa primordial para o alavancamento das vendas e 

divulgação de seus produtos. O investimento em propaganda é superior ao aplicado 

em pesquisa e desenvolvimento (BRASIL, 2005a). Em 2013, o setor farmacêutico 

brasileiro foi o nono em investimento publicitário, aplicando cerca de R$ 4,2 bilhões 

em propaganda e publicidade, cifra que cresceu aproximadamente 45% em 2014, 

quando o investimento alcançou cerca de R$ 6 bilhões (IBOPE MEDIA, 2015). 
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2.3. Marca, Merchandising e Estratégia 

 

O rigor dos últimos tempos para a avaliação dos medicamentos em termos de 

sua eficácia e segurança antes que possam chegar ao mercado farmacêutico, aliado 

aos avanços tecnológicos e do conhecimento científico, tem trazido grandes 

progressos e, com isso, reforçado o papel de destaque destas tecnologias na área 

da saúde. Todavia, para que seu impacto positivo na vida das pessoas seja 

alcançado, é necessária uma análise dos benefícios e dos riscos envolvidos na sua 

utilização. 

Nesse cenário, as marcas são as grandes centralizadoras de todo o 

simbolismo que envolve os medicamentos. Isto porque possuem, ou tentam possuir, 

uma ligação direta com o consumidor, a fim de que ocorra uma fidelização entre o 

consumidor e a marca. Perez (2004) define marca como uma ligação entre os 

sentimentos humanos, o consumidor e o produto a ser adquirido. Logo, a marca 

trabalha com fatores como a emoção e as conquistas que podem ser obtidas através 

do consumo de determinado produto de determinada marca.  

Dados da “World Self-Medication Industry” (WSMI) mostram que a valorização 

da marca do medicamento é uma estratégia muito utilizada pelas indústrias 

farmacêuticas, sendo o principal objeto de propaganda direcionada ao público leigo. 

Raramente fabricantes anunciam os nomes genéricos nas propagandas destinadas 

ao público leigo. Além de desenvolverem novas marcas, as indústrias investem em 

melhorias organolépticas das já existentes, facilidade de uso, tecnologias de 

embalagens e novas formulações. Tais práticas geram confiança dos usuários por 

um determinado fabricante, tornando os usuários mais dispostos a experimentar 

novos produtos lançados por ele (WORLD SELF-MEDICATION INDUSTRY, 2008). 

Os pontos de venda têm ganhado cada vez mais importância por parte das 

agências de marketing, com investimentos em propagandas, visto que são difusores 

dos produtos farmacêuticos (JESUS, 2013). Muitos usuários chegam à farmácia 

procurando no balconista um substituto do médico ou até mesmo com o nome do 

medicamento que desejam comprar (BARROS, 1983). Segundo Blessa (2008), a 

principal estratégia no ponto de venda está relacionada ao aspecto comportamental. 

E ainda, para os medicamentos isentos de prescrição (venda livre), a escolha do 

produto se faz livremente na farmácia, sendo facilitada, principalmente, pela 
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propaganda maciça das indústrias farmacêuticas na forma de encartes, panfletos, 

peças expostas no interior da loja, entre outros.  

Não por acaso, o espaço da drogaria é trabalhado de tal forma que o 

posicionamento dos produtos, das estantes, a luminosidade, o caminho percorrido 

até a saída, entre outros, sejam todos estudados com o objetivo final de que o 

consumidor adquirira cada vez mais produtos por impulsão (MATTOS et al., 2015). 

Esta técnica é denominada merchandising, que também pode ser explicada como 

um conjunto de técnicas responsáveis pela informação e apresentação destacada 

dos produtos no ponto de venda, de maneira que acelere sua rotatividade (RIBAS; 

NORO, 2008). Segundo pesquisa da POPAI (2013) estima-se que aproximadamente 

7% das compras realizadas em uma drogaria acontecem por desejos impulsivos. 

Esta vem tornando-se uma prática cada vez mais utilizada nos pontos de venda de 

medicamentos. Os folhetos de ofertas no estabelecimento, sacolas para embalar 

compras e display são os materiais de destaque em farmácias (JESUS, 2008).  

Abordando a peça publicitária em si, destaca-se que as estratégias usadas 

exploram o discurso e a argumentação persuasivos (CAMPOMAR, 2008); apelo 

emocional (HUERTAS; CAMPOMAR, 2008); slogans com promessas que nem 

sempre poderão ser cumpridas (BRASIL, 2008b) e o mascaramento ou ocultação de 

informações importantes (NASCIMENTO, 2009). 

Além disso, é comum a adoção pela indústria da estratégia da participação de 

apresentadores de rádio e televisão, atletas e artistas famosos em suas 

propagandas, a fim de incentivar o consumo dos medicamentos isentos de 

prescrição médica. Estas estratégias de marketing induzem ao consumo seja pelo 

padrão de beleza, desempenho físico e pela confiabilidade demonstrada pelas 

personalidades. Os argumentos mais comuns para o uso são a eficácia, a 

segurança, o bem-estar, a comodidade da administração, a rapidez de ação, e ainda 

o bom-humor, prazer e felicidade que os medicamentos trazem (BRASIL, 2010a). 

Geralmente, as informações presentes nas peças publicitárias que favorecem 

o uso (indicação, apresentação e posologia) estão presentes no texto com maior 

frequência e destaque em tamanho e cor, desproporcionalmente às informações de 

restrição de uso (contraindicação, advertências, precauções e reações adversas) 

que, quando presentes, são apresentadas com menor destaque, dificultando a 

visualização (MASTROIANNI et al., 2008). Muitas vezes há apenas a informação de 

que determinado medicamento é contraindicado para as pessoas com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_de_venda
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hipersensibilidade aos componentes da fórmula, evitando-se especificar grupos 

populacionais de risco na utilização do medicamento (NASCIMENTO, 2009). 

Do ponto de vista publicitário, utilizar informações sobre riscos e agravos é 

considerado contrapropaganda do produto, levando assim a uma camuflagem, ou 

até mesmo, omissão destes dados (NASCIMENTO, 2009). Porém, essas 

informações são extremamente importantes e sua ausência pode representar risco 

sanitário (ARAÚJO; BOCHNER; NASCIMENTO, 2012). 

Ainda no âmbito das peças publicitárias, alguns laboratórios farmacêuticos 

relatam resultados de estudos clínicos como parte de suas estratégias de marketing, 

através de referências bibliográficas presentes no material promocional. Porém, 

alguns trabalhos têm relatado a presença de viés na seleção destes estudos, 

escolhendo os estudos que apresentam apenas benefícios do produto, geralmente 

patrocinados pela própria indústria (MASTROIANNI et al., 2008). Por outro lado, 

também as revistas responsáveis pelas publicações dos estudos têm demonstrado 

preocupação com a imparcialidade dos ensaios clínicos publicados e com a 

intervenção da indústria fabricante de medicamentos na liberdade dos 

pesquisadores (BARROS, 2008b). Além disso, em muitos casos, as referências 

divulgadas nas peças não são encontradas e levam a resultados que nada condizem 

com o material exposto ou não têm valor científico (SOARES, 2008). 

Outra estratégia de marketing é propagar o medicamento como um produto 

de uso comum, um mero objeto de consumo e de elevação de lucros, indistinto dos 

demais produtos. Essa estratégia de banalização e pressão mercadológica do 

consumo de medicamentos (NASCIMENTO, 2007) acarreta seu uso irracional e 

reforça o processo de medicalização da sociedade (BARROS, 2008a). 

 

2.4. Automedicação, Uso racional de medicamentos e propaganda 

 

De acordo com a Conferência Brasileira de Comunicação (2005), a 

automedicação pode ser definida como: 

 

 

A utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de 
pessoas não habilitadas para tratamento de doenças cujos sintomas são 
“percebidos” pelo usuário, sem a avaliação prévia de um profissional de 

saúde (médico ou odontólogo). 
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 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a automedicação é 

aceitável até o ponto em que seja responsável, ou seja, o usuário deve tratar de 

seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados pelas 

autoridades sanitárias para consumo sem a prescrição médica devido à sua 

segurança e eficácia. Vale ressaltar que para que o consumidor possa seguir 

adequadamente a forma de uso destes produtos é preciso assegurar o fornecimento 

de informações adequadas ao consumidor (CASTRO et al., 2006). 

A prática da automedicação pode ser potencialmente nociva à saúde tanto 

individual, quanto coletiva, visto que nenhum medicamento é inócuo (VITOR et. al, 

2008). Os dados do Centro de Apoio à Terapia Racional pela Informação sobre 

Medicamentos (CEATRIM), da Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal 

Fluminense, demonstram que até mesmo os medicamentos de venda livre podem 

causar desde pequenas reações adversas até danos fatais, dependendo da dose e 

das condições orgânicas dos usuários que os utilizam (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA, 2004). O uso indevido de certas substâncias pode acarretar diversas 

consequências, como resistência bacteriana, reações de hipersensibilidade, 

dependência, sangramento digestivo e ainda aumentar o risco para determinadas 

neoplasias. Além disso, o alívio momentâneo dos sintomas pode “mascarar” uma 

possível doença de base (VITOR et. al, 2008). 

Esta questão foi evidenciada pela Associação Brasileira de Indústrias 

Farmacêuticas (Abifarma), ao divulgar, no ano de 2012, que mais de 20 mil mortes 

anualmente no Brasil são consequências da automedicação (ISAUDE.NET, 2008). 

Além disso, dados do registro de informações de intoxicações publicado pelo 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – SINITOX – da 

FIOCRUZ, mostram que os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os 

principais agentes que causam intoxicações humanas no país, com 11.985 casos 

registrados em 2013, sendo 241 devido a automedicação (SINITOX, 2013). Do total 

de casos registrados a nível nacional, cerca de 9,5% estão relacionados 

automedicação, erro de administração, uso indevido ou prescrição inadequada. 

(SINITOX, 2013). Além disso, foram registrados e atribuídos 46 óbitos decorrentes 

do uso inadequado de medicamentos (SINITOX, 2013).  

O uso racional de medicamentos é outra questão que está diretamente ligada 

a propaganda de medicamentos (BRASIL, 2009). Para a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o uso racional de medicamentos refere-se ao uso correto, adequado 
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e apropriado de medicamentos. Uso racional requer que os pacientes recebam o 

medicamento apropriado, na dose e período de tempo adequados, bem como ao 

menor custo para si e sua comunidade (WHO, 2010). Definição semelhante é 

observada na Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 2001). Porém, esta 

deixa mais clara a responsabilidade do prescritor no ciclo do uso racional de 

medicamentos, quando cita que o profissional de saúde deve prescrever o 

medicamento correto para determinada enfermidade (BRASIL, 2001). 

A OMS estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, 

dispensados ou vendidos inadequadamente. Alguns fatores são mencionados como 

contribuintes para o uso irracional destes produtos, dentre eles a promoção não 

ética de medicamentos por empresas farmacêuticas, como por exemplo, a 

divulgação de informações incompletas, desatualizadas e, muitas das vezes, 

inverídicas (WHO, 2010). Alguns países permitem, ainda, a publicidade direta de 

medicamentos ao consumidor, o que pode levar os pacientes a pressionarem 

médicos para prescrição desnecessária dos mesmos, além da automedicação 

(WHO, 2010). A propaganda de medicamentos se insere neste cenário, pois pode 

ser considerada um dos estímulos pela automedicação (FORNER; SILVA; 

BRZOZOWSKI, 2012). Em 2007, o Procon de São Paulo avaliou a influência da 

propaganda na automedicação. Dentre os entrevistados, 63,3% referiram à 

propaganda um estímulo para se automedicarem (PROCON, 2007). 

A relação entre a promoção de medicamentos e a automedicação 

irresponsável pode ser entendida na medida em que as propagandas são utilizadas 

pela indústria farmacêutica para ampliar o seu mercado e induzir os usuários a 

acreditarem que necessitam daqueles medicamentos, ao invés de fornecerem 

informações seguras sobre os produtos, o que contribuiria para a automedicação 

responsável (NASCIMENTO, 2007). 

Segundo Nascimento (2009), os usuários são diariamente atingidos pela 

desinformação das peças publicitárias veiculadas nas grandes mídias, o que pode 

ser visto nas mensagens de contraindicação para as pessoas com 

hipersensibilidade aos componentes da fórmula. O autor enfatiza que, como esses 

“componentes da fórmula” e os seus efeitos são desconhecidos pela maioria dos 

usuários, permanece o risco de se medicarem com um produto perigoso. 
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2.5. RDC 96/08 e qualidade das peças publicitárias 

 

A RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008 regulamenta a propaganda, 

publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou 

promoção comercial de medicamentos (BRASIL, 2008). As propagandas que não 

atendam à legislação vigente são consideradas fontes de potenciais riscos 

sanitários, porque o seu objetivo principal é a proteção dos usuários, evitando o uso 

inadequado de medicamentos (BRASIL, 2005). Todavia, dados da monitoração da 

propaganda realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

mostram que mais de 90% das peças publicitárias de medicamentos apresentam 

irregularidades, contribuindo para a desinformação de consumidores (BRASIL, 

2010a). 

A RDC n° 96/2008 além de regulamentar a propaganda de medicamentos no 

geral, possui um título específico para os medicamentos isentos de prescrição (MIP). 

Dentre as principais recomendações gerais, para o primeiro grupo, estão a proibição 

de brindes para os profissionais prescritores ou dispensadores, proibição da 

expectativa de vendas, não podem utilizar de outros argumentos publicitários juntos 

com o anúncio de desconto, entre outros. Já, especificamente, para os MIP existem 

algumas regras como a de obrigatoriedade de os termos técnicos da propaganda 

serem de fácil compreensão, proibição de expressões como “comprovado 

cientificamente”, proibição da propaganda de medicamentos em que celebridades 

induzam o seu uso, entre outras (BRASIL, 2008). 

De acordo com a RDC 96/2008, apenas as propagandas dos medicamentos 

isentos de Prescrição (MIP) podem ser veiculadas para o público leigo. Todo 

medicamento que seja tarjado, ou seja, que necessite de prescrição só pode ser 

divulgado para profissionais de saúde como o farmacêutico e o médico, por exemplo 

(BRASIL, 2008). 

Vários estudos demonstram que a propaganda de medicamentos não atende 

às exigências legais, apresentando informações incompletas, inverídicas, infundadas 

ou distorcidas (BRASIL, 2010a; AZEVEDO & PEREIRA, 2010; CARVALHO & 

BARROS, 2013; ABDALLA, 2015)  

Todavia, o maior estudo realizado, até o presente momento, sobre a situação 

da propaganda de medicamentos no Brasil foi o realizado pela Agência Nacional de 
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Vigilância Sanitária (ANVISA) em conjunto com Instituições de Ensino Superior de 

todo o país, denominado Projeto de Monitoração de Propagandas (BRASIL,2010a). 

O Projeto de Monitoração de Propagandas foi realizado em quatro etapas ao 

longo de oito anos. A primeira fase ocorrida entre os anos de 2002 e 2003 contou 

com a participação da ANVISA e de 14 instituições públicas de ensino e teve a 

participação de 228 pessoas, entre professores, alunos e profissionais da área da 

saúde. Foram analisadas, a partir de roteiros e formulários pré-elaborados, um total 

de 4485 peças publicitárias de medicamentos, das quais, 51% foram autuadas por 

apresentarem ao menos, um tipo de irregularidade e 182 produtos sem registro 

foram identificados. Foram ainda lavrados 519 ofícios educativos que foram 

encaminhados aos meios de comunicação e originados diversos artigos, 

dissertações e teses (BRASIL, 2010a). 

Os resultados alcançados na primeira etapa do projeto e o reconhecimento da 

importância das ações de coleta e análise da propaganda de medicamentos frente à 

legislação vigente motivaram a execução de uma segunda fase, entre os anos de 

2004 e 2006, agora com a participação de 19 instituições de ensino superior e a 

coleta de 3248 peças publicitárias de medicamentos, produtos para a saúde e 

alimentos. Nesta etapa, foi também desenvolvido o Manual de Monitoração das 

propagandas (BRASIL, 2010a). Houve um decréscimo de 8% a 10% na incidência 

de algumas infrações presentes nas peças publicitárias em comparação com a 

primeira fase do projeto. Foram lavrados 355 ofícios educativos, encaminhados aos 

meios de comunicação, além de diversos artigos, dissertações e teses (BRASIL, 

2010a). Todavia, em farmácias comunitárias privadas no Brasil, apenas uma 

comunicação breve versa sobre a qualidade dos encartes publicitários (GALATO, 

2011). Além disso, nenhum estudo que analisasse a percepção destes usuários 

sobre a influência dos mesmos sobre suas escolhas na aquisição de medicamentos 

isentos de prescrição foi encontrado. O Monitora teve ainda uma terceira etapa, de 

2007 a 2008, da qual participaram 17 Instituições de Ensino Superior. O manual 

elaborado e utilizado na Fase II do projeto foi atualizado para aplicação também na 

fase III. Foram analisadas 2708 peças publicitárias de medicamentos, produtos para 

a saúde, alimentos e alimentos para lactentes e crianças da primeira infância, de 

mídias como TV, jornal, rádio, revistas, farmácia, drogarias e internet. Embora 

tenham sido observados alguns avanços com relação a diminuição da incidência de 
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algumas irregularidades frente a legislação, 80% das peças publicitárias ainda 

possuíam algum tipo de irregularidade (BRASIL, 2010a). 

A quarta e última etapa do Projeto de Monitoração de Medicamentos foi 

realizada em 2009 e consistiu em ações de educação, informação e debate, por 

parte da ANVISA, das vigilâncias locais e das Instituições de Ensino Superior sobre 

a propaganda de medicamentos e todos os produtos sujeitos a vigilância sanitária. O 

público alvo desta fase eram, principalmente, comunicadores de rádio e educadores 

de ensino fundamental e médio.  

No estudo realizado por Azevedo e Pereira (2010), que monitoraram duas 

emissoras de TV em 2007, uma nacional e outra local, foi identificado pelo menos 

um tipo de infração em 100% das peças publicitárias monitoradas. E ainda, todas 

sugeriram um diagnóstico, aconselhando um tratamento correspondente 

(AZEVEDO; PEREIRA, 2010). 

Foram monitoradas também entre 2008 e 2009, 5 revistas com maior 

circulação no Brasil, direcionadas ao público feminino e a conformidade das 

propagandas com a referida legislação vigente. O resultado deste estudo identificou 

que 78% das peças publicitárias encontradas estavam em desacordo com a 

legislação (CARVALHO; BARROS, 2013). 

Outra mídia responsável por veicular propaganda em desacordo com a 

legislação é a rádio. Segundo Batista e Carvalho (2013), 100% das propagandas 

captadas em emissoras de rádio de Natal-Brasil, em 2008, não apresentavam a 

contraindicação principal, induziam ao uso indiscriminado de medicamentos e 

omitiam a DCB/DCI, além de outras infrações considerando a legislação sanitária 

vigente. Em 2010, o mesmo estudo foi realizado, porém sob égide da RDC 98/2008. 

O resultado encontrado não foi muito diferente, 100% das peças publicitárias 

estimulavam/induziam ao uso indiscriminado de medicamentos e omitiam o nome do 

princípio ativo, bem como outras infrações (BATISTA; CARVALHO, 2013). 

O monitoramento executado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), de 

dezembro de 2008 a maio de 2009, confirma o grande percentual de peças com 

irregularidades veiculadas em diversas mídias. Nas farmácias monitoradas, 92,9% 

das peças publicitárias apresentavam alguma incorreção e 100% em jornais, 

revistas para leigos e rádios FM. Já nas emissoras de TV aberta, um número menor, 

porém não menos preocupante, de peças com irregularidades foram captadas, 

sendo este 75,6%. Assim como rádio AM, com um percentual de peças irregulares 
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de 64,7%. Em relação aos hospitais e consultórios médicos, cerca de 90% e 94% 

das peças coletadas, respectivamente, estavam em desacordo com a legislação 

sanitária (CASTILHO; SOUZA; MAGALHAES, 2008). 

O projeto de monitoração de propagandas, entre outras contribuições, levou a 

um maior número de pesquisas e publicações sobre a adequação das peças 

publicitárias à legislação vigente. Entre estes estudos está o de Silva (2015) que 

analisou informes publicitários vinculados em duas das emissoras televisivas de 

maior audiência no Brasil. Silva (2015), constatou que 100% das peças publicitárias 

apresentavam algum tipo de irregularidade frente a RDC 96/2008, com uma média 

de 3,6 infrações por peças publicitárias e com peças contendo até 6 infrações 

diferentes. 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) participou do projeto de 

Monitoração de Propaganda de medicamentos, observando que em peças 

publicitárias de medicamentos de venda sob prescrição a irregularidade mais 

importante se referia às informações prestadas aos profissionais de saúde, seja 

através de referências bibliográficas inexistentes, inacessíveis ou sem valor 

científico, seja através da informação inadequada acerca das contraindicações, 

advertências e cuidados (SOARES, 2008). 

Abdalla (2015) analisou a conformidade das peças publicitárias de 

medicamentos apresentadas aos profissionais de saúde do município de Niterói/RJ 

com a RDC 96/2008. Entre os resultados obtidos estão o de que 100% das peças 

publicitárias apresentavam algum tipo de irregularidade, dentre as mais 

predominantes estavam a ausência de reações adversas (45,5%), inexistência de 

frases de alerta (63%) e ausência de destaque de conta indicação e interação 

medicamentosa (64%).  

Tanto o papel dos medicamentos nas intoxicações humanas quanto o alto 

percentual de propagandas de medicamentos com irregularidades sugerem que as 

ações de vigilância sanitária não têm sido capazes de assegurar o controle 

necessário à proteção da saúde nesse campo de atuação (NASCIMENTO, 2007). 

Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo, analisar a qualidade das 

peças as quais os usuários de drogarias do município de Niterói – RJ estão 

expostos, frente à RDC 96/08, assim como, investigar a percepção dos usuários 

quanto à influência das propagandas, no município de Niterói. 
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3.OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo Geral:  

   

Analisar, frente à legislação sanitária vigente, RDC 96/08, as propagandas de 

medicamentos de venda livre direcionadas aos consumidores veiculadas em 

farmácias comunitárias privadas do município de Niterói e verificar a percepção dos 

usuários quanto a sua influência na automedicação. 

 

3.2.Objetivos Específicos: 

 

 Coletar e avaliar, frente à legislação sanitária vigente, RDC 96/08, 

propagandas de medicamentos de venda livre direcionadas aos consumidores 

veiculadas em farmácias comunitárias privadas no município de Niterói; 

 Investigar a percepção dos usuários em relação à influência das propagandas 

destinadas aos consumidores na automedicação; 
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4.METODOLOGIA 

 

 

4.1.Referencial Teórico Utilizado 

 

Foram utilizados um total de 36 artigos, além de textos de cunho legal como 

referências para a elaboração do presente trabalho (ANEXO I).  

 

4.2.Tipo de Estudo e Período de Coleta 

 

Foi realizado um estudo transversal para coleta e análise do cumprimento da 

legislação sanitária em peças de propaganda de medicamentos de venda livre, 

destinadas aos consumidores, veiculadas em farmácias comunitárias privadas no 

município de Niterói.  O período de coleta ocorreu entre os meses de janeiro e julho 

de 2016. 

 

4.3.Metodologia de Monitoração e Análise das Peças Publicitárias 

 

Para a monitoração e análise das irregularidades de propagandas foi 

adaptada a metodologia utilizada nas fases II e III do Projeto de Monitoração de 

Propagandas de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, realizada pela 

Universidade Federal Fluminense em parceria com a ANVISA. Para tanto, recolhidas 

as peças publicitárias de medicamentos, na forma física e em fotos, em farmácias e 

drogarias de Niterói, estimando-se inicialmente a captação de 100 peças, excluídas 

as repetições. 

Na análise das peças publicitárias, foi utilizado um formulário (ANEXO II) para 

registro de informações pertinentes como data de impressão das peças publicitárias, 

presença informações como contra indicação principal, frase de alerta obrigatória, 

entre outros aspectos. Além disso, foram descritos potenciais riscos para a 

população relacionados ao não cumprimento da legislação sanitária vigente nas 

peças coletadas. 
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4.4.Metodologia para avaliação da percepção dos usuários sobre a 

influência da propaganda 

 

Para avaliar a percepção dos usuários sobre a influência da propaganda em 

suas decisões de compra de medicamentos, foram entrevistados usuários que 

estivessem adquirindo medicamentos de venda livre no momento da visita nas 

farmácias e drogarias, a partir de abordagem pessoal e individual, onde foram 

explicados e apresentados os termos legais e objetivos da pesquisa. 

 

4.5.Amostra do Estudo 

 

Considerando no cálculo amostral um erro amostral de 5%, e o intervalo de 

confiança de 95%, a hipótese de que 50% da população seria influenciada pela 

propaganda de medicamentos, uma população de aproximadamente 500.000 

pessoas (BRASIL, 2015), estimou-se uma amostra de 384 usuários de 

medicamentos a serem entrevistados em Niterói (SANTOS, 2015) (Figura 1). 

 

 

 

n =         N.Z2.p.(1-p) 
                Z2.p.(1-p)+е2.(N-1) 

 

Figura 1: Equação para cálculo amostral. Fonte: Santos, 2015 

 

Onde: 

n = amostra calculada 

N = população 

Z = variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p - verdadeira probabilidade do evento 

e - erro amostral 

 

4.6. Seleção das farmácias e drogarias 
 
Inicialmente buscou-se identificar as farmácias e drogarias privadas 

existentes no município de Niterói por meio da relação disponibilizada no sitio do 
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Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF-RJ). Porém, em diversos 

momentos de consulta, esta página, mostrou-se indisponível, com mensagem 

alusiva à manutenção do sítio. Sendo assim, a ferramenta de identificação que se 

mostrou mais viável foi a listagem fornecida pelo site Telelistas.net 

(http://www.telelistas.net/), usando-se o descritor “drogaria” e os refinamentos por 

estado (RJ) e cidade (Niterói). Do total de 437 drogarias identificadas, foram 

excluídas 225 drogarias por serem estabelecimentos repetidos, estabelecimentos 

não pertencentes ao município do estudo, estabelecimentos que trabalhavam 

apenas com manipulação e estabelecimentos não mais existentes. Os 

estabelecimentos não existentes foram identificados através de pesquisa de todas 

as 212 farmácias e drogarias restantes com o auxílio do sítio do Google Maps 

(googlemaps.com.br, 2015). A partir da relação dos 212 estabelecimentos de 

interesse, as farmácias e drogarias privadas foram divididas em dois grupos: 

farmácias regionais e farmácias de rede.  

Utilizando novamente a equação da figura 1, agora para cálculo do número 

mínimo de estabelecimentos que deveriam ser visitados, um erro amostral de 10%, 

intervalo de confiança de 95% e a probabilidade de que 50% das farmácias tivesse 

exposição de peças publicitárias, foi definido o número mínimo de 67 

estabelecimentos para a coleta de material. Contudo, foram sorteadas 80 farmácias 

para que se tivesse uma margem de segurança para o caso de, mesmo após o 

trabalho e retrabalho de conferência minuciosa da relação de drogarias obtidas 

através do site Telelistas.net, algum desses estabelecimentos não existir mais no 

endereço especificado pelo site. 

Para tanto, a cada estabelecimento foi atribuída uma numeração e um sorteio 

único foi realizado para a seleção aleatória das 80 farmácias para a coleta de peças 

publicitárias e entrevistas, sendo 54 de rede e 26 regionais, totalizando 80 farmácias 

para o estudo. Não houve novo sorteio devido a seleção de farmácias de mesma 

rede, mesmo bairro ou por alguma região não ter sido contemplada no estudo. A 

aleatoriedade do sorteio dos estabelecimentos foi obtida através do programa 

Random Number Generator acessível a partir do sitio 

http://randomnumbergenerator.intemodino.com/pt/gerador-de-numeros-

aleatorios.html. 

Uma vez sorteada, a farmácia ou drogaria foi visitada para coleta e/ou registro 

fotográfico das peças publicitárias expostas. Neste momento houve também a 
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entrevista aos usuários. Cada farmácia foi analisada individualmente, a fim de que 

fosse possível buscar correlacionar as peças disponíveis no estabelecimento e o 

perfil de compra de medicamentos de venda livre. 

 

4.7. Entrevista com os usuários: 

 

Na seleção dos participantes das entrevistas, os seguintes critérios foram 

utilizados: 

 

 - De inclusão:  

Usuários maiores de 18 anos e que estivessem adquirindo medicamentos 

sem o uso de receita, para se automedicar. 

 

- De exclusão:  

Usuários que não se recordassem dos medicamentos que utilizavam 

regularmente, usuários que não estivessem comprando medicamento para o próprio 

consumo ou que não estivessem adquirindo medicamentos de venda livre ou sem 

receita medica. 

Usuários que estivessem adquirindo apenas outros produtos como por 

exemplo cosméticos, alimentos ou correlatos. 

 

As entrevistas foram realizadas nas mesmas 72 farmácias e/ou drogarias, no 

mesmo dia da captação das peças publicitárias.  

Considerando uma amostra de 384 usuários, distribuídos em 72 farmácias, 

foram entrevistados entre 5 e 6 usuários por farmácia no município de Niterói até 

que se atingisse o número final de entrevistados.  

O recrutamento dos usuários para entrevista ocorreu por conveniência, 

respeitando-se os critérios de inclusão, de exclusão, a disponibilidade do mesmo, 

após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo III) e da 

aquisição dos medicamentos pelo usuário, não havendo nenhuma interferência do 

pesquisador neste processo. Não foram realizadas gravações e não foram obtidas 

fotos dos entrevistados ou de funcionários da empresa. As entrevistas foram 

realizadas pelo pesquisador principal, com o auxílio de uma aluna de iniciação 

científica. 
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Os dados sobre o consumo de medicamentos e sobre a percepção da 

influência da propaganda pelos usuários foram coletados por meio de entrevistas 

individuais, utilizando um questionário semiestruturado (Anexo IV), e analisados a 

partir do programa estatístico Epi info 7.0. As variáveis que foram utilizadas no 

estudo foram sociodemográficas: gênero, escolaridade (em anos completos), renda 

familiar (em salários mínimos), idade (em anos completos) e ocupação; Variáveis 

relativas às propagandas: “Como o (a) Sr, (a) ficou sabendo deste medicamento?”, 

“Já comprou algum medicamento que possua alguma propaganda em algum meio 

de comunicação?” Se sim, qual e para qual finalidade?”, ” Em uma escala de 0 a 10, 

qual nota o (a) senhor (a) daria para a influência da propaganda de medicamentos 

em sua escolha?”,  “Em uma escala de 0 a 10, qual nota o (a) senhor (a) daria para 

a influência da propaganda de medicamentos na escolha das pessoas em geral?“ “O 

(A) Sr. (a) se recorda de alguma propaganda exposta no interior da drogaria?” e “A 

propaganda do interior da drogaria tem alguma influência na sua escolha?”. 

 

4.8.Coleta das peças publicitárias: 

 

Foram coletadas todas as peças publicitárias, na forma de fotografia e 

encartes possíveis, direcionadas ao público leigo dispostas nas farmácias e 

drogarias. Foram considerados tanto materiais provenientes de laboratórios, 

distribuidores e do próprio estabelecimento quanto fotos de fachadas, vitrines ou 

outras estratégias que apresentassem propaganda nos estabelecimentos. As fotos 

não identificaram o estabelecimento ou qualquer um de seus funcionários. 

A divisão entre peças na forma de fotografias e encartes deu-se devido a 

particularidades presentes nestes diferentes tipos de mídias. Enquanto que cada 

peça obtida na forma de fotografia possuía características próprias, nos encartes de 

preços, em sua grande maioria, um determinado número de peças publicitárias 

estavam agrupados por página ou quadro de página, com informações 

compartilhadas por este grupo ao final da respectiva página ou quadro. 

A ordem de visita dos estabelecimentos foi guiada, exclusivamente, por 

questões logísticas como facilidade de acesso e agrupamento de drogarias da 

mesma região que seriam visitadas. 
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4.9. Análise dos dados 

 

A avaliação da adequação do material coletado frente à RDC nº 96/2008 foi 

realizada tendo como base, o Manual de Monitoramento de Propaganda de 

Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, disponibilizado pela ANVISA através de um 

cheklist (ANEXO II). O Apêndice I ilustra as questões consideradas. 

Os dados coletados foram reunidos em um banco de dados e analisados 

pelos programas estatísticos Epi Info versão 7.0 e Microsoft Excel 2007. As 

ferramentas da estatística descritiva foram empregadas, sendo calculadas média, 

moda e mediana da idade, frequência de consumo dos medicamentos por classe, 

frequência de irregularidades das propagandas, entre outros. Além da estatística 

descritiva, foram realizados testes de associação através do teste t-student 

presumindo variâncias diferentes, com um nível de significância de 5%. O teste 

citado foi escolhido por se tratarem de entrevistas com usuários diferentes que, 

consequentemente, levam a variâncias diferentes segundo a escolha e as 

influências de cada indivíduo participante da entrevista. O teste foi utilizado para 

avaliar as seguintes correlações: 

 

 A porcentagem de medicamentos consumidos por automedicação, com 

propagandas veiculadas nas farmácias difere de forma estatisticamente 

significativa da porcentagem de medicamentos consumidos por 

automedicação, sem propagandas veiculadas nestes estabelecimentos? 

 

 Há diferença no consumo de medicamentos cuja propaganda, disponível nas 

farmácias, contraria a legislação vigente e aqueles em que a legislação é 

atendida? 

 

 A porcentagem de usuários que se autodeclara influenciada pela propaganda 

disponibilizada em farmácias e drogarias é maior do que aquela que apontam 

outros veículos de contato com o produto, como familiares e amigos, por 

exemplo?  

 

../../Admin/Downloads/através
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 O consumo por automedicação é estatisticamente diferente entre os usuários 

que relataram a influência da propaganda e os usuários que relataram não 

sofrer esta influência? 

 

 A percepção da influência da propaganda de medicamentos na escolha por 

parte do usuário está ligada a escolaridade, idade e/ou renda. 

Foi utilizado o bulário eletrônico da ANVISA como auxílio para a resposta de 

questões como “Art. 3º §2º - Todas as alegações presentes na peça publicitária 

referentes à ação do medicamento, indicações, posologia, modo de usar, 

reações adversas, eficácia, segurança, qualidade e demais características do 

medicamento estão compatíveis com as informações registradas na ANVISA?” 

presentes no checklist. A última atualização do bulário eletrônico da ANVISA data do 

ano de 2013. Sendo assim, alguns medicamentos que foram lançados após essa 

data tiveram que ter as suas informações checadas a partir de fontes secundárias. 

Para tal, foram utilizados os sites http://www.medicinanet.com.br/ e 

www.bulas.med.br/, estes sites disponibilizam centenas de bulas de medicamentos 

em seus sistemas, tendo auxiliado assim na análise das peças publicitárias. 

Para análise do “Art. 3º §3º - O conteúdo das referências bibliográficas citadas 

na propaganda ou publicidade de medicamentos isentos de prescrição está 

disponíveis pela empresa no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e no 

serviço de atendimento aos profissionais prescritores e dispensadores de 

medicamentos?”, foram, em sua grande maioria, utilizados os sites dos próprios 

fabricantes dos medicamentos em análise ou, em caso de existência, o site do 

medicamento em questão. 

As peças receberam códigos de acordo com o analista que realizou a análise 

do material frente à RDC 96/08. Foram atribuídas a numeração 0 para o caso de não 

ocorrer a infração do artigo analisado, 1 em caso de infração e N/A para o caso de 

determinado artigo ou inciso não se aplicar à peça em questão. Utilizando este 

método foi possível a verificação do número de infrações presentes em cada peça, 

tal qual a verificação do artigo que foi mais infringido no momento da análise, além 

da realização de outras análises. 
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4.10. Questões éticas 

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, tendo sido aprovado através do parecer nº 447.389. 

CAAE N°: 19806213.9.0000.5243. O Parecer Cosubstanciado do CEP conta como 

Anexo V deste trabalho. 

O monitoramento de drogarias e farmácias e as entrevistas dos usuários 

foram realizados após autorização pelo responsável do estabelecimento, assinando 

o respectivo termo de autorização (Anexo VI). Da mesma forma, os usuários foram 

esclarecidos sobre os objetivos do estudo e preencheram um termo de 

consentimento livre e esclarecido antes do início da entrevista (Anexo III). 

Todos os dados obtidos durante a aplicação do questionário foram guardados 

em sigilo, não havendo identificação do usuário nem do estabelecimento. Como não 

foi efetuada nenhuma intervenção no processo de aquisição de produtos, não houve 

exposição do usuário a qualquer risco adicional à sua conduta habitual de 

autocuidado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Análise das entrevistas 

 

Este estudo foi realizado pela visitação a 72 farmácias comunitárias do 

município de Niterói nos meses de janeiro a março de 2016. Nestas as visitas foram 

entrevistados o total de 384 usuários . A Relação dos estabelecimentos visitados, 

bem como sua localização, data da visita e o número de entrevistados encontram-se 

no Apêndice II. 

Segundo o Plano Diretor de Niterói (Lei 1157/92), o município é dividido em 

cinco grandes regiões, sendo estas: Norte, Praias da Baía, Oceânica, Pendotiba e 

Leste. O sorteio das drogarias acabou por contemplar as quatro maiores regiões do 

município (Quadro 1):  

 

Quadro 1: Regiões da cidade de Niterói-RJ contempladas pelo estudo 

Região Bairros 

Norte Fonseca (5), Engenhoca (1) e Barreto (2) 

Praias da Baía Centro (23), Santa Rosa (7), Ingá (3), Icaraí (17) e São Francisco (4) 

Oceânica Itaipu (4), Cambonhias (1) e Piratininga (2) 

Pendotiba Maceió (1), Sapê (1) e Pendotiba (1) 

 

 

 A única Região não contemplada pelo estudo foi a Leste que comporta os 

bairros de Rio do Ouro e Várzea das Moças (IBGE, 2010). É possível considerar que 

a amostra do estudo foi representativa das várias regiões do município de Niterói, 

uma vez que foram abrangidas regiões com diferentes níveis sócio-demográficos.  

Os entrevistados, em sua maioria, estão na fase adulta, na faixa etária de 46 

a 64 anos de idade, com média de 47,9 anos e desvio padrão de ±17,8 anos. Os 

adultos acima dos 65 anos de idade representaram 21,9% da amostra, enquanto os 

jovens e adultos na faixa etária de 18 a 30 anos representaram 20,3% (Quadro 2). 

Este achado está de acordo com a alta prevalência de idosos residentes no 

município de Niterói, principalmente nos municípios de Icaraí, Ingá e São Francisco 

(IBGE, 2010). Em Icaraí, por exemplo, o percentual  da população   de 65   anos   ou 
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mais é de 19,3%, enquanto que a nível nacional esse percentual é de apenas 7,38% 

(IBGE, 2010) (Quadro 2). 

 

 

Quadro 2: Resultados das Variáveis socioeconômicas. N=384, Niterói, 2016 

 

 

Ainda segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE, o município de 

Niterói possui o maior índice de desenvolvimento humano entre os municípios do 

estado do Rio de Janeiro, sendo o sétimo em nível nacional, com o valor de 0,84 

(IBGE, 2010). Além disso, é o município de maior renda domiciliar per capita do país 

e o 13° em educação (IBGE, 2010). Estes dados estão de acordo com o perfil de 

usuários observado, uma vez que a maioria dos entrevistados possuía nível superior 

(51,82%) (Quadro 2) e tinham uma renda mensal de 1 a 3 salários mínimos 

(35,16%) (Quadro 2). A renda média mensal do brasileiro em 2014 era de 

R$1.052,00 (IBGE, 2015). Já com relação ao nível de escolaridade, em 2010, cerca 

de 49,3% eram analfabetos ou possuíam o nível fundamental incompleto e apenas 

11,27% possuíam o  nível superior (IBGE, 2010). 

O alto número de entrevistados com nível superior pode também ser um 

reflexo do aumento do acesso às instituições de ensino superior ao longo dos 

últimos dez anos no país e no município. No decorrer da última década houve tanto 

um aumento da oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior, quanto 

Variável Porcentagem 

Idade 
18-30 anos 31-45 anos 

46-64 

anos 
65-79 anos 80 anos ou mais 

20,3% 28,3% 29,7% 17,7% 4,2% 

Escolaridade 
Analfabeto E. Fundamental E. Médio E. Superior  

1,8% 12,5% 33,9% 51,8%  

Renda 

< 1 salário 

mínimo 

1 a 3 salários 

mínimos 

3 a 6 

salários 

mínimos 

6 a 10 

salários 

mínimos 

>10 salários 

mínimos 

9,4% 35,2% 25,3% 16,4% 9,4% 

Sexo 
Masculino Feminino    

35,4% 64,6%    
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aumento do crédito para estudantes que cursam este nível de ensino em instituições 

particulares (BRASIL, 2013). 

A maioria (64,6%) dos entrevistados era do sexo feminino (Quadro 2). 

Segundo o Censo de 2010 do IBGE esta prevalência deveria estar em torno de 

1,16:1,00 (IBGE, 2010). Em estudo realizado por Vitor e colaboradores. (2008), para 

a verificação do padrão de consumo de medicamentos isentos de prescrição médica 

na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também houve a prevalência de 

mulheres na amostra de 742 entrevistados, sendo a participação feminina de cerca 

de 57,5% dos participantes. Essa prevalência de mulheres nas entrevistas 

realizadas nos estabelecimentos de saúde pode ser explicada pelo fato de que, 

historicamente, as mulheres prezam por um cuidado maior com a própria saúde, 

inclusive no que diz respeito a práticas de proteção e prevenção da saúde, quando 

comparadas com o sexo masculino. 

Dos 384 entrevistados, cerca de 56% apontaram que sua escolha pelo 

medicamento de venda livre é influenciada, de alguma forma, pela propaganda de 

medicamentos. Ao contrário, em estudo de Vitor e colaboradores (2008), a maioria 

dos entrevistados (76,3%) não atribuía à influência da propaganda de medicamentos 

a sua escolha pelos medicamentos adquiridos. Todavia, no presente estudo, quando 

perguntados se a propaganda de medicamentos possuía alguma influência na 

escolha das pessoas em geral, esse percentual subiu para 97,7%. Ou seja, para 

quase a totalidade dos entrevistados a propaganda de medicamentos exerce algum 

tipo de influência, nas outras pessoas, para a aquisição de medicamentos, sendo 

que, 75,8% dos entrevistados classificaram esta influência como forte ou muito forte.  

Dentro de uma sociedade ocidental capitalista, estes dados não chegam a 

surpreender, uma vez que, as pessoas tendem a se achar únicas, exclusivas, se 

consideram as protagonistas de suas escolhas e, por isso, muitas das vezes, não 

admitem a realização de uma prática que seja comum à maioria (BAUMAN, 2008). 

Além disso, tendem a não admitir a prática de situações que estejam sujeitas a 

críticas devido à possibilidade de julgamento, por profissionais ou, até mesmo, pela 

própria população que os circunda, de uma ação que possa trazer riscos para si ou 

para a própria sociedade. Não obstante, essa tendência está diretamente ligada a 

uma falsa sensação de segurança, não deixando transparecer uma possível 

fraqueza do indivíduo (SKINNER, 2014).  
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Quando os entrevistados foram perguntados, especificamente, sobre a 

propaganda de medicamentos no interior da farmácia, apenas 12,5% disseram se 

recordar de alguma propaganda presente no interior do estabelecimento. Da mesma 

forma, quando o total de entrevistados foi questionado se  a propaganda no interior 

da drogaria teve alguma influência na sua escolha,  7,3% admitiram esta influência.  

Posto isto, após o cruzamento destes dados no programa Epi info 7.0, foi obtida a 

proporção de que 75% das pessoas que notaram a existência de propaganda de 

medicamentos no interior da drogaria se disseram influenciadas pela mesma. Este 

dado se torna preocupante em função de inúmeros estudos demonstrarem 

irregularidades nas propagandas frente à legislação vigente, em diversos meios de 

comunicação, e o consequente risco sanitário envolvido, principalmente no que diz 

respeito às práticas de automedicação e uso irracional de medicamentos (BRASIL, 

2010a; AZEVEDO; PEREIRA, 2010; CARVALHO; BARROS, 2013; ABDALLA, 

2015). Além disso, a farmácia comunitária, como ponto de venda final de 

medicamentos e de contato direto com o consumidor, recebe uma atenção muito 

grande para a divulgação destas tecnologias por parte da indústria farmacêutica. 

Os grupos terapêuticos que foram mais adquiridos pelos entrevistados, sem a 

necessidade de apresentação de receita médica, foram o dos analgésicos e/ou 

antitérmicos (45%), seguido pelos gastrointestinais (15,3%) e os antiinflamatórios 

(12,5%) (Figura 2). Em estudo realizado por Vitor e colaboradores (2008) sobre o 

padrão de consumo de medicamentos sem prescrição médica na cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, foram encontrados resultados semelhantes. A classe dos 

analgésicos, antitérmicos e/ou antiinflamatórios foram 49,2% dos medicamentos 

consumidos . 
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Figura 2: Distribuição dos medicamentos por classe terapêutica, comprados 

sem a apresentação de receita médica, N=384, Niterói, 2016 

 

Um dado importante do atual estudo foi a presença de medicamentos com 

venda sob prescrição médica sendo adquiridos sem a necessidade de apresentação 

da prescrição. Entre estes estavam os anti-hipertensivos e os 

anticoncepcionais/hormonais representando, respectivamente, 8,6% e 5,2% dos 

produtos vendidos. O uso indevido de medicamentos tarjados pode levar, entre 

outras consequências, a resistência bacteriana, dificuldade de diagnóstico da real 

situação de saúde, agravamento do caso, entre outras (DEL FIOL et al, 2010) 

As figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, o perfil de consumo de 

medicamentos por aqueles que reconhecem ou não a influência da propaganda em 

sua decisão de consumir um medicamento de venda livre.  
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Figura 3: Perfil do consumo de medicamentos sem a apresentação de receita 

médica pelas pessoas que se disseram não influenciadas pela propaganda de 

medicamentos, N=57, Niterói, 2016. 

 
 

 

Figura 4: Perfil do consumo de medicamentos sem a apresentação de receita 

médica pelas pessoas que se disseram não influenciadas pela propaganda de 

medicamentos, N=80, Niterói, 2016. 
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Analisando os gráficos 3 e 4, percebe-se a diferença no consumo de 

analgésicos e/ou antitérmicos e de fármacos com ação no trato gastrointestinal. 

Estas são duas das classes com maior número de propagandas espalhadas pelas 

farmácias e drogarias visitadas. No caso dos analgésicos e/ou antitérmicos houve 

uma variação de aproximadamente 7,1% em números absolutos entre as 

populações analisadas, ou seja, quando a comparação é feita diretamente entre os 

que se dizem influenciados e os que se dizem não influenciados pela propaganda de 

medicamentos. Com relação aos fármacos com ação no trato gastrointestinal essa 

variação é ainda maior e gira em torno de 12,8%. Estes achados sugerem que a 

propaganda de medicamentos no interior das drogarias tem influência na escolha 

por parte do paciente, principalmente nos medicamentos com ação analgésica e/ou 

antitérmica e os gastrointestinais. Todavia, embora mais usuários que atribuíram 

influência à propaganda tenham usado medicamentos por automedicação, a 

diferença não se mostrou estatisticamente significativa, através do teste t de student, 

com o valor de p = 0,47. 

A figura 5 apresenta esquematicamente a autopercepção da influencia da 

propaganda na escolha dos usuários.  Quase dois terços dos pacientes que estavam 

adquirindo medicamentos sem indicação médica se disseram influenciados pela 

propaganda.  

 

 

       

 

       

 

 

Figura 5: Relação entre propaganda e automedicação.  

 

Os dados do esquema apontam que, metade das pessoas que estavam 

adquirindo o medicamento por indicação médica também se disseram influenciadas 

pela propaganda de medicamentos exposta no interior da drogaria. Todavia, 64,4% 

dos usuários que estavam adquirindo medicamentos sem indicação médica se 

disseram influenciados pela propaganda de medicamentos para a aquisição de tal 
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produto. Através do teste t-student para variâncias não equivalentes, foi possível 

verificar que há uma diferença estatisticamente significante entre os valores 

encontrados, sendo o valor de p = 0,03. Sendo assim, é possível dizer que há 

diferença de percepção e influência da propaganda de medicamentos entre os 

usuários que fazem a aquisição do produto por indicação médica ou não. Posto isso, 

a taxa de indivíduos que se automedicam é muito maior no grupo que se disse 

influenciado pela propaganda de medicamentos quando comparado ao grupo que 

alegou não sofrer influência. Este resultado pode ser explicado pela capacidade de 

persuasão das propagandas de medicamentos, onde estas tecnologias são 

divulgadas como isenta de riscos e com propriedades de cura quase que 

instantâneas. Além disso, a supervalorização dos benefícios e a ocultação dos 

malefícios que o uso inadequado de medicamentos pode trazer levam a um 

aumento da automedicação, prática esta que, em alguns casos, pode levar o 

paciente a graves danos, seja a curto, médio ou longo prazo. Danos estes que 

podem causar desde um pequeno incômodo podendo chegar, em casos extremos, 

até mesmo a morte (CASTRO et al., 2006). Os dados encontrados estão em acordo 

com os de um estudo realizado pelo Procon de São Paulo em 2007, em que se 

observou que cerca de 63,3% da população entrevistada se referiu à propaganda de 

medicamentos como um estímulo a automedicação (PROCON, 2007).  

Ao analisar a influência de fatores como idade, sexo, escolaridade e renda na 

percepção da influência da propaganda de medicamentos presentes nas farmácias 

comunitárias, na escolha por parte do usuário, constatou-se que a idade é um fator 

inversamente proporcional à capacidade de influência das peças publicitárias na 

escolha do paciente. Ou seja, com o avanço da idade os cidadãos passam a ser 

menos influenciados pelas técnicas de publicidade e propaganda oriundas da 

indústria farmacêutica. Indivíduos com idade entre os 18 e 30 anos se percebem até 

2,4 vezes mais influenciados pela propaganda de medicamentos quando 

comparados com pessoas acima dos 80 anos (Figura 6). Através do teste t-student 

foi possível verificar que a diferença da influência da propaganda de medicamentos 

com relação a idade é estatisticamente significante com o valor de p = 0,02 (Tabela 

1).  
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Figura 6: Relação entre faixa etária e influência da propaganda, N = 215, Niterói, 

2016. 
 
 
 
 

Tabela1: Fatores que influenciam na percepção da propaganda de 

medicamentos presentes nas farmácias comunitárias. 

Influencia Não Influencia 

Idade (p = 0,02) Escolaridade (p = 0,19) 

 Renda (p = 0,15) 

 Sexo (p = 0,47) 

 

 

Este achado, entre outros fatores, pode ser explicado pelo fato de que a 

experiência adquirida ao longo dos anos, até mesmo pela já utilização de muitos dos 

medicamentos propagandeados, ou, em alguns casos, pela necessidade de um 

aconselhamento formal, presencial por parte dos vendedores, para com os idosos e 

o estabelecimento de uma relação de confiança entre ambos. Além disso, de 

maneira diretamente proporcional, quanto maior a idade maior a frequência de 

visitas aos médicos. Esta afirmativa pode ser medida de maneira indireta pelo 

aumento da influência do profissional de saúde na escolha do medicamento por 

parte do paciente. Enquanto que apenas 39,7% das pessoas entre 18 e 30 anos 

estavam adquirindo medicamentos por aconselhamento de um profissional de 

saúde, 87,5% dos usuários com 80 anos ou mais o estavam fazendo após uma 
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consulta e/ou indicação de um profissional de saúde para a aquisição da tecnologia 

(Figura 7).  
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Figura 7: Porcentagem dos entrevistados que adquiriram medicamentos por 

indicação de profissional de saúde, N= 224, Niterói, 2016. 
 

 

Outro fator que pode contribuir para a forte influência da propaganda sobre os 

mais novos é a escassez de tempo oportuno para pesquisas sobre os 

medicamentos e consultas com profissionais de saúde para um aconselhamento 

correto. Em estudo realizado por Carvalho e colaboradores (2003) foi encontrado um 

perfil semelhante de uso de medicamentos. Cerca de 53,9% dos entrevistados entre 

18 e 39 anos estavam adquirindo medicamentos sem indicação médica, enquanto 

que para os indivíduos com mais de 60 anos essa proporção foi de 86,6%, 

demonstrando, também neste caso, que há um aumento da indicação do 

medicamento por profissional de saúde com o aumento da idade (CARVALHO et al., 

2003).  

O nível de escolaridade também se mostrou um importante fator a ser 

analisado. Dentre os entrevistados, 71,4% dos que eram analfabetos se disseram 

influenciados pelas propagandas de medicamentos expostas nas drogarias, 

enquanto que 53,3% dos usuários com ensino superior também admitiram ser 

influenciados em algum nível pela propaganda de medicamentos. Um dado 
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importante é que 60,4% dos usuários com ensino fundamental disseram não ser 

influenciados em nenhum nível pela propaganda de medicamentos.  

Em relação ao grau de escolaridade, não se encontrou diferença 

estatisticamente significante em relação à influência da propaganda de 

medicamentos na automedicação (p= 0,19) (Tabelas 1 e 2). Porém, a diferença, em 

percentual, da influência da propaganda de medicamentos entre os usuários que se 

declararam analfabetos e os com ensino superior pode ter como possível explicação 

a capacidade de entendimento dos riscos, através da leitura, que o uso não racional 

de medicamentos pode trazer. Além disso, um possível fator para a maior influência 

da propaganda entre os indivíduos analfabetos pode ser a vergonha pela dificuldade 

no entendimento do que está escrito na peça, levando assim a uma possível 

valorização da mensagem visual em detrimento das informações técnicas. Os 

resultados obtidos estão de acordo com os achados de Carvalho e colaboradores 

(2003) que observaram que aproximadamente 73,5% dos usuários com o ensino 

fundamental incompleto adquiriram medicamentos por indicação médica, enquanto 

que apenas 61,5% das pessoas com nível superior realizaram tal prática. Em estudo 

realizado por Arrais e colaboradores (2005), na cidade de Fortaleza, Ceará, com 

1366 pessoas, a maioria dos indivíduos com mais de 8 anos de estudo haviam 

consumido algum medicamento nos últimos 15 dias, enquanto que nos indivíduos 

com menor escolaridade esta taxa foi de 44%. Os autores apontam que este 

resultado está intrinsecamente ligado ao fator renda, uma vez que indivíduos com 

maior escolaridade tendem a obter maiores salários frente aos indivíduos com 

menores salários e, consequentemente, possuírem maior acesso aos 

medicamentos. 

 

Tabela 2: Relação entre o nível de escolaridade e a influência da propaganda 

de medicamentos. 

Nível de Escolaridade 
Pacientes que se dizem influenciados 

pela propaganda de medicamentos 

Analfabeto 71,4% 

Ensino Fundamental 39,6% 

Ensino Médio 65,4% 

Ensino Superior 53,3% 
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A renda não se mostrou um fator estatisticamente significante, na influência 

da propaganda de medicamentos exposta na drogaria, sobre o comportamento do 

consumidor (Tabelas 1 e 3). Apesar de 62,3% dos entrevistados que ganhavam 

menos de 1 salário mínimo admitirem, de alguma forma, ser influenciados pelas 

peças publicitárias presentes no interior do estabelecimento, enquanto que apenas 

36,1% dos usuários que ganhavam mais de 10 salários mínimos admitiram ser 

influenciados de alguma forma pelas estratégias de propaganda no local de venda, a 

diferença não se mostrou estatisticamente significante (p = 0,15). Essa diferença de 

percentual entre as classes extremas do estudo pode ser explicada pelo fato de que 

pessoas com maior renda possuem maior facilidade de acesso aos serviços de 

saúde seja através de planos de saúde ou mesmo consultas particulares e, sendo 

assim, maior facilidade de diálogo com profissionais de saúde.  

Os dados estão de acordo com os resultados obtidos por Arrais e 

colaboradores (2005), que identificaram que os indivíduos que ganhavam mais de 3 

salários mínimos (55%) consumiram algum medicamento nos quinze dias anteriores 

a pesquisa, enquanto que apenas 40% do pacientes que ganhavam menos de 3 

salários mínimos realizaram tal prática.  

 

Tabela 3: Relação entre renda e a influência da propaganda de 

medicamentos 

Renda 
Pacientes que se dizem influenciados pela 

propaganda de medicamentos 

Menor que um salário mínimo 62,3% 

1 a 3 salários mínimos 55,6% 

3 a 6 salários mínimos 62,9% 

6 a 10 salários mínimos 52,4% 

Maior que 10 salários mínimos 36,1% 

 

 

O gênero não se mostrou um fator importante na percepção da influência da 

propaganda exposta no interior da drogaria, na escolha dos medicamentos (p=0,47) 

(Tabela 1). Em ambos os gêneros, a maioria dos entrevistados se disse influenciada 

pela propaganda (55,9% dos homens e 56,0% das mulheres) Este achado pode ser 

explicado pelo fato de que as peças publicitárias, em sua grande maioria, eram 

direcionadas a ambos os sexos. 
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5.2. Análise das peças publicitárias 

 

Simultaneamente às entrevistas com os usuários das farmácias comunitárias 

foram recolhidas as peças de cunho publicitário. Estas foram analisadas frente à 

RDC 96/08. Foram coletadas peças na forma de panfletos, encartes e qualquer 

outro material de apelo publicitário que o estabelecimento permitisse a retirada. As 

peças que não puderam ser recolhidas foram analisadas a partir de fotografias. 

Foram recolhidas 826 peças publicitárias de medicamentos ao longo do estudo, 

sendo 379, após a exclusão das repetições (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fluxograma do trabalho de refinamento das peças publicitárias. 

 

Na avaliação geral observou-se que 99,5% das peças tinham algum tipo de 

irregularidade frente à RDC 96/08. Apenas 2 peças não infringiram nenhum dos 

artigos e incisos analisados. A média de infrações por peça foi de 5,1 infrações, 

sendo 5 a moda observada. No total, os artigos foram infringidos 1.929 vezes. A 

peça que infringiu o maior número de artigos e incisos analisados apresentava 16 

pontos de infração. Silva (2015), analisando peças publicitárias veiculadas em meio 

televisivo, constatou que 100% das inserções publicitárias tinham algum tipo de 

irregularidade frente á RDC 96/08, com média de 3,6 infrações por peça. Batista e 

Carvalho (2013), analisando peças publicitárias divulgadas para o público leigo, 

através do rádio constataram que 100% das peças analisadas infringiram a 

legislação em algum ponto.  

Este cenário mostra que, em diferentes meios de comunicação, a propaganda 

de medicamentos não tem respeitado os requisitos mínimos que a resolução 

preconiza e que, com isso, expõe a população a uma série de riscos que poderiam 

ser evitados caso houvesse uma fiscalização mais efetiva e sanções mais eficazes. 

Nascimento (2009) aponta que um dos problemas da regulação da propaganda de 
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medicamentos no país é, justamente, a análise a posteriori da adequação da mesma 

a legislação vigente, ou seja, apenas após a exposição do público á peça publicitária 

e a sua consequente identificação como ilegal, do ponto de vista da RDC 96/08, é 

que a inserção sofreria com as sanções cabíveis. 

É razoável supor que uma maior fiscalização tende a diminuir o número e a 

frequência das infrações cometidas em peças publicitárias oriundas das indústrias 

farmacêuticas. Os resultados do projeto Monitora, realizado pela ANVISA em 

conjunto com as instituições de ensino superior do país, mostram que ao longo de 

suas três fases principais, a grande maioria das peças publicitárias apresentavam 

algum tipo de irregularidade frente à legislação vigente. Apesar disso, conforme as 

fases do projeto foram se sucedendo, o número e a freqüência das irregularidades 

foram diminuindo. Isto demonstra que uma fiscalização, efetiva, da qualidade das 

propagandas poderia fazer com que, se não o cessamento das irregularidades, ao 

menos uma diminuição drástica deste percentual que em diversos estudos chega a 

cem por cento das peças (BRASIL, 2009). 

Conforme pode ser obervado na figura 9, quase 3/4 das peças publicitárias 

tinham entre uma e seis infrações. Além disso, o percentual de peças com 13 

infrações é quase o triplo do de peças que não cometeram infrações. Estes dados 

demonstram que as peças que não contenha irregularidades frente à RDC 96/08 são 

a esmagadora minoria e que, estatisticamente, seria encontrada 1 peça sem 

irregularidades para cada 200 peças analisadas. Estes dados sugerem que a 

população está mais próxima do risco proveniente de peças publicitárias de 

medicamentos irregulares do que de informações que levem ao uso racional dos 

mesmos. Todavia, como aponta Nascimento (2009), para que este panorama mude 

é necessário que sejam realizadas ações como uma maior fiscalização, a colocação 

do interesse da sociedade como um todo à frente dos interesses capitalistas, do 

lucro a qualquer custo, das indústrias farmacêuticas. Além disso, é de suma 

importância que essa fiscalização seja feita antes que essas peças cheguem ao 

público, atuando-se assim de forma preventiva aos possíveis riscos e danos da 

exposição dos usuários as peças com irregularidades. 
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Figura 9: Porcentagem de peças por número de infrações, N= 1929, Niterói, 

2016. 

 
As peças estavam dispostas tanto no interior das drogarias como em suas 

fachadas, em gôndolas e nos caixas, assim como nas paredes e expostas na forma 

de bonecos de tamanho real no interior do estabelecimento (Figura 10).  
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Figura 10: Propaganda- boneco real. Fonte: autoria própria 

 

As 379 peças inéditas analisadas estavam divulgando 180 marcas diferentes 

de medicamentos. As marcas de medicamentos foram avaliadas por classes 

terapêuticas. O produto com maior número de peças diferentes propagandeadas nas 

farmácias comerciais foi a de um medicamento com ação analgésica e antitérmica 

com 20 inserções. Em seguida estão um medicamento com ação no trato 

respiratório (17), um medicamento com ação no trato gastrointestinal 1 (15), um 

medicamento com ação no trato gastrointestinal 2 (15) e um analgésico (15). 

Verificou-se que cerca de 1/3 das propagandas apareceram com apenas um modelo 

de peça publicitária, mesmo que este mesmo modelo tenha aparecido várias vezes 

em diferentes estabelecimentos, ou até mesmo, mais de uma vez no mesmo 

estabelecimento ou encarte. Esta constatação demonstra que, em sua maioria, as 

indústrias têm focado em apenas uma coleção do material publicitário por vez, 

concentrando os seus esforços na propaganda das ideias embutidas naquela 
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coleção publicitária, ao invés de diversificar as abordagens com peças de versões 

diferentes da propaganda de seus produtos. 

A peça publicitária com o maior número de infrações (16) pode ser 

considerada um atentado à saúde da população que tem acesso a ela (Figura 11).  

A peça em questão não possui indicações, posologia, modo de usar, reações 

adversas, entre outras informações de suma importância para o paciente. Além 

disso, não apresenta o nome da substância ativa, registro da ANVISA, data de 

impressão da peça, a advertência “Se persistirem os sintomas o médico deverá ser 

consultado” e advertência relacionada a substância ativa. Apresenta ainda imagem 

de pessoa leiga em farmácia ou medicina, reconhecidamente famosa, sugerindo que 

utiliza o medicamento e relacionando-o a excessos gastronômicos. Em estudo 

realizado por Silva (2015) analisando as peças publicitárias em mídia televisiva, a 

amostra com o maior número de infrações, infringiu seis pontos da legislação. Além 

disso, este mesmo estudo, apontou que 5 das 33 peças analisadas apresentavam 

cinco infrações cada. Demonstrando assim, que não é incomum a infração de 

diversos pontos da legislação por uma mesma peça publicitária. 

 

Figura 11: Peça publicitária com 16 infrações. Fonte: autoria própria 

 

Todavia, uma peça publicitária do universo de 379 peças captadas, não 

infringiu nenhum dos artigos e incisos analisados (Figura 12).  
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Figura 12: Peça publicitária sem infração. Fonte: autoria própria 

 

A peça publicitária em questão respeitou todos os requisitos analisados, 

apresentando, por exemplo, informações como indicações, contra indicações, data 

de impressão da peça publicitária, tamanho das informações, nome do princípio 

ativo, mensagem obrigatória, entre outros. Apesar de parte da peça possuir sinais 

gráficos que poderiam prejudicar a leitura de alguma informação, o conteúdo no 

geral pode ser bem entendido e a peça como um todo não apresenta riscos para a 

população por ser mostrar minimamente elucidativa quanto aos riscos e indicações 

do uso. Este exemplo demonstra que a legislação vigente não impede que, de 

alguma forma, todos os seus pontos sejam cumpridos pela peça publicitária. O 

medicamento em questão pôde ser divulgado e todas as informações pertinentes ao 

seu bom uso estavam disponíveis na própria peça para consulta em tamanho e 

visibilidade compatíveis com as minimamente exigidas pela RDC 96/08. 

A classe terapêutica mais propagandeada, contando-se peças inéditas e as 

não inéditas, foi a dos fármacos com ação no trato gastrointestinal com 24,6% das 

propagandas (Figura 13). A segunda classe de medicamentos que mais teve peças 

recolhidas no estudo foi a dos medicamentos com ação analgésica e/ou antitérmica 

com 24,5% do total de peças. Com 22,8% os polivitamínicos ocuparam a terceira 

colocação da classe de medicamentos mais propagandeados nas farmácias e 

drogarias do município de Niterói. Estes valores estão próximos dos encontrados por 

Silva (2015), analisando a propaganda de medicamentos em meio televiso, onde os 

analgésicos e/ou antitérmicos foram os medicamentos mais veiculados em 

propagandas na televisão com 33,3% do total de peças publicitárias. Além disso, os 

fármacos com ação no trato gastrointestinal foram a classe de medicamentos que 

ficaram em segundo lugar dos mais propagandeados com 24,3% da participação 

total. Esta similaridade de valores, mesmo que em mídias diferentes, aponta para 

um possível padrão de classes terapêuticas que são propagandeadas para o grande 
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público. Ressalta-se que em ambos os veículos a avassaladora maioria das peças 

possuem irregularidades, sendo assim, possível estimar uma prática produtora de 

risco com um certo padrão de veiculação.  

 

Analgésicos e/ou 
antitérmicos; 

24,5%

Gastrointestinais; 
24,6%

Polivitamínicos; 
22,8%

Antigripais; 6,0%

Descongestionant
es; 3,8%

Outros; 8,0%

Amtialérgico; 1,7%

Antiinflamatório; 
1,5%

Expectorante; 
1,7%

 

Figura 13: Classes terapêuticas mais propagandeadas.  

 

O ponto da legislação mais vezes infringido foi o artigo 22° inciso VI, que 

versa sobre a data de impressão das peças publicitárias. Este ponto, desrespeitado 

por 62% das peças analisadas, é importante, pois, é o que permite ao órgão 

sanitário identificar a que legislação a peça deve atender e em que momento a 

infração ocorreu. Em estudo realizado por Galato e colaboradores (2011) a principal 

infração cometida estava relacionada ao registro do produto junto à ANVISA. Metade 

dos medicamentos anunciados não apresentava o número de registro e, dos que 

apresentavam esta informação, 78% estavam incorretos e não coincidiam com o 

número real de registro no órgão sanitário. No presente estudo cerca de 25% das 

peças não apresentavam o número de registro junto a ANVISA ou, em caso de 

presença, não coincidiam com o número verdadeiro de registro do medicamento. 

Apesar do grande quantitativo de peças infringindo tal ponto da legislação, é notória 

uma redução dos valores, quando estes são comparados com os encontrados por 

Galato e colaboradores (2011). 

Outro ponto da legislação também muito infringido (57,5% das vezes) foi o 

referente ao artigo 6° que versa sobre a imediata visualização das informações nas 
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peças publicitárias. Silva (2015) também observou que estas informações não são 

muito bem divulgadas quando o meio de veiculação é a televisão. O artigo que versa 

sobre o tempo de exibição das informações dos medicamentos foi largamente 

infringido, sendo desrespeitado em 97% das vezes. Estas são infrações 

preocupantes, uma vez que são estas as informações que podem auxiliar o paciente 

na escolha do MIP correto para o seu estado de saúde, com informações como 

indicações e contra indicações, por exemplo. Outro ponto que também foi infringido 

várias vezes foi o artigo 22° inciso V que versa, especificamente, sobre as 

indicações dos medicamentos propagandeados. O referido inciso foi infringido em 

44,3% das peças analisadas. Galato e colaboradores (2011) constataram que 

apenas 39,6% dos anúncios traziam a informação da indicação terapêutica. Estas 

indicações são informações de suma importância para o uso racional do 

medicamento e sua omissão pode fazer com que o usuário escolha de forma 

errônea o medicamento, sendo, muitas das vezes, atraído por efeitos visuais da 

propaganda em detrimento de sua real necessidade, sendo assim, exposto a um 

risco desnecessário. 

A tabela 4 apresenta os 5 pontos da legislação mais infringidos pelas 

propagandas analisadas.  

 

Tabela 4: Pontos da legislação mais infringidos pelas peças publicitárias 

Aspecto analisado Porcentagem de 

peças que infringiram 

VI - data de impressão das peças publicitárias 62% 

Permitem a sua imediata visualização, guardando entre si as 
devidas proporções de distância, indispensáveis à legibilidade e 
destaque? 

57,5% 

VII - a advertência: "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO 
DEVERÁ SER CONSULTADO"? ( observar o artigo 6º). 

45,4% 

V - as indicações 44,3% 

Art. 24 A advertência a que se refere o artigo 23 deve ser 
contextualizada na peça publicitária, de maneira que seja 
pronunciada pelo personagem principal, quando veiculada na 
televisão; proferida pelo mesmo locutor, quando veiculada em 
rádio; e, quando impressa, deve causar o mesmo impacto visual que 
as demais informações presentes na peça publicitária, 
apresentando-se com, no mínimo, 35% do tamanho da maior fonte 
utilizada. 

35,4% 
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A exigência legal menos infringida se refere ao artigo 8°, inciso III, que versa 

sobre a inclusão de imagens de pessoas fazendo uso de medicamentos. Este inciso 

foi infringido por apenas duas peças. Esta pode ser considerada uma infração 

clássica, pois, torna-se muito fácil a identificação tanto por parte da fiscalização, 

como por parte da população em geral, da irregularidade. Talvez por isso, a 

incidência deste tipo de irregularidade seja baixa. 

Outro ponto da legislação que foi em sua larga maioria respeitado foi o 

referente ao inciso XI do artigo 8°, que versa sobre o uso de expressões ou imagens 

que possam sugerir que a saúde de uma pessoa possa ser afetada pelo não uso do 

medicamento, com apenas 2 infrações. Esta também pode ser considerada uma 

infração de fácil visualização, uma vez que dificilmente uma propaganda com este 

tipo de irregularidade passaria despercebida aos olhos da fiscalização e da 

população em geral. 

Por fim, a infração referente ao artigo 26°, inciso II foi infringida apenas uma 

vez. Este inciso versa sobre a sugestão de que o medicamento é a única forma de 

tratamento disponível e/ou a sugestão de que hábitos de vida saudáveis e/ou a 

consulta ao médico são supérfluos. Uma possível explicação para o baixo número 

de vezes em que este inciso foi infringido é o fato de que atividades esportivas e 

alimentação balanceada são práticas que já estão difundidas como saudáveis para a 

maior parte da população, e que juntas tendem a trazer uma série de benefícios a 

curto médio e longo prazo (DREWNOWISKI; EVANS, 2001). Sendo assim, uma 

propaganda que venha a tentar desmistificar este fato, corre o risco de ter a sua 

credibilidade abalada por veicular informações que vão de encontro ao que está 

cientificamente comprovado. A tabela 5 apresenta os 7 pontos da legislação menos 

infringidos pelas propagandas analisadas e  o número de peças que os infringiram.  
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Tabela 5: Pontos da legislação menos infringidos pelas propagandas 

analisadas e número de peças que infringiram. 

Aspecto Analisado Número de peças que 

infringiram 

Art. 26° II - sugerem que o medicamento é a única alternativa de 
tratamento e/ou fazer crer que são supérfluos os hábitos de vida saudáveis 
e/ou a consulta ao médico? 

2 

Art. 21 No caso específico de ser apresentado o nome e/ou imagem de 
profissional de saúde, como respaldo das propriedades anunciadas do 
medicamento consta , de maneira clara, na mensagem publicitária, o nome 
do profissional interveniente e seu número de inscrição no respectivo 
Conselho ou outro órgão de registro profissional? 

1 

Art. 26° VI - apresentam de forma abusiva, enganosa ou assustadora 
representações visuais das alterações do corpo humano causadas por 
doenças ou lesões? 

1 

Art. 8° XI – usam expressões ou imagens que possam sugerir que a saúde 

de uma pessoa poderá ser afetada por não usar o medicamento? 2 

Art. 26° IV – usam linguagem direta ou indireta relacionando o uso de 
medicamento a excessos etílicos ou gastronômicos? 

 

2 

Art. 8° III - incluem imagens de pessoas fazendo uso do medicamento?  2 
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5.3.Fotografias 

Foram obtidas 239 fotografias de peças publicitárias. Destas, 145 eram peças 

que não se repetiam e que divulgavam 65 marcas diferentes de medicamentos. 

Cerca de 99,3% das peças analisadas continham algum tipo de infração frente à 

RDC 96/08. Apenas 1 peça publicitária não tinha nenhuma infração. As peças 

somaram um total de 994 infrações e apresentaram uma média de 6,9 

irregularidades por análise, sendo a moda 11 infrações, com 22 (15,2%) peças 

apresentando esta pontuação no checklist. Cerca de 11,0% das peças 

apresentavam 4 infrações (Figura 14). 
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Figura 14: Porcentagem das Peças Fotografadas por número de infrações. 

 

Os produtos que tiveram o maior número de peças diferentes expostas nas 

farmácias comunitárias foram um analgésico veiculado com indicação para dor 

muscular (10), um pó efervescente para ação no trato gastrointestinal (8) e outro 

analgésico usualmente associado ao tratamento de dores de cabeça (8). Verificou-

se que 53,8% das propagandas apareceram com apenas um modelo de peça 

publicitária, ainda que sendo coletado em vários estabelecimentos, ou, até mesmo, 

mais de uma vez no mesmo estabelecimento (Figura 15).  
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Figura 15: Porcentagem de peças fotografadas inéditas. 

 

Conforme pode ser observado no exemplo do analgésico apresentado nas 

figuras 16A a 16H, a indústria farmacêutica se utiliza de diversas formas diferentes 

de divulgação da mensagem publicitária. No medicamento em questão foram 

utilizados 9 tipos diferentes de peças publicitárias para a divulgação do mesmo 

produto, e uma para a divulgação de uma segunda forma farmacêutica. Este 

exemplo demonstra a infinidade de possibilidades para a divulgação de produtos no 

ambiente das farmácias comunitárias, indo desde peças publicitárias expostas nos 

detectores de roubo de mercadorias na entrada da loja até as gôndolas e até mesmo 

nos locais de pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16A: Fotografia de propaganda analgésico. Fonte: autoria própria 



62 
 

 

 

Fotografia de Fotografia de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16B: Fotografia de 

propaganda analgésico. Fonte: 

autoria própria. 

Figura 16C: Fotografia de propaganda 
analgésico. Fonte: autoria própria. 

Figura 16D: Fotografia de propaganda 

analgésico. Fonte: autoria própria. 
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Figura 16H: Fotografia de 

propaganda analgésico. Fonte: 

autoria própria. 

Figura 16E: Fotografia de 

propaganda analgésico. Fonte: 

autoria própria. 

Figura 16F: Fotografia de propaganda 

analgésico. Fonte: autoria própria. 

Figura 16G: Fotografia de 

propaganda analgésico.Fonte: 

autoria própria. 
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As marcas de medicamentos que apresentaram maior número de peças 

dispostas nas farmácias foram a Marca A (34 fotografias), B (21 fotografias) e C (15 

fotografias) (Quadro 3). Em sua maioria eram peças semelhantes, encontradas em 

drogarias diversas, logo, entende-se que são peças pertencentes a campanhas 

específicas e, por isso, disseminadas em larga escala pelos estabelecimentos. 

 

Quadro 3: Produtos que apareceram em peças dispostas nos 

estabelecimentos, analisadas na forma de fotografias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propaganda obtida na forma de fotografia que apresentou o maior número 

de infrações está apresentada na figura 12. Importante salientar que esta inserção 

publicitária foi a que obteve o maior número de irregularidades entre todas as 

propagandas analisadas, seja na forma de fotografia ou encartes. 

Todavia, uma (01) peça publicitária do universo de 149 peças captadas na 

forma de fotografia, não infringiu nenhum dos artigos e incisos analisados (Figura 

12).  

Um total de 12 fotografias de propaganda de medicamentos cometeram uma 

(01) infração, segundo o checklist de análise. Destas, cerca de 50% das peças que 

tinham a obrigação de apresentar a mensagem de advertência “(nome comercial do 

medicamento ou, no caso dos medicamentos genéricos, a substância ativa) É UM 

MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O 

Medicamento 

Descrição do 

produto 

Número de 

propagandas 

recolhidas por foto 

(A) Analgésico 34 

(B) Analgésico 21 

(C) Vitamina C 15 

(D) Analgésico 14 

(E) 
Ação no trato 

respiratório 
13 

(F) 

Pó efervescente 

para ação no trato 

gastrointestinal 

12 



65 
 

FARMACÊUTICO. LEIA A BULA” não o fizeram. Um quarto destas propagandas não 

permitiam a imediata visualização de informações relevantes como indicações, 

número de registro na ANVISA, nome da substância ativa e/ou outros. 

Aproximadamente 17% destas propagandas veiculavam informações que não eram 

compatíveis com as registradas na ANVISA (Tabela 6). Estes achados demonstram 

que as correções necessárias ao atendimento da norma sanitária são perfeitamente 

viáveis, faltando apenas uma real cobrança através de uma fiscalização mais 

efetiva. . 

 

Tabela 6: Pontos da legislação mais infringidos por peças com no máximo 

uma irregularidade. (N = 44), Niterói, 2016. 

Infrações 
Prevalência nas peças que 

cometeram uma infração 

No caso de não ser contemplada alguma substância ativa ou 
associação na tabela anexa, a propaganda ou publicidade veicula a 

seguinte advertência: “(nome comercial do medicamento ou, no 
caso dos medicamentos genéricos, a substância ativa) É UM 

MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O 
MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”? 

50% 

Permitem a sua (informação) imediata visualização, guardando 
entre si as devidas proporções de distância, indispensáveis à 

legibilidade e destaque? 

25% 

Art. 3º §2º - Todas as alegações presentes na peça publicitária 
referentes à ação do medicamento, indicações, posologia, modo de 

usar, reações adversas, eficácia, segurança, qualidade e demais 
características do medicamento estão compatíveis com as 

informações registradas na ANVISA? 

17% 

 

 

Duas peças (1,4%) publicitárias expostas somaram 14 pontos em 

irregularidades (Figuras 16G, 17A e 17B). Em ambas, as cores das informações das 

peças publicitárias não contrastavam com as cores dos fundos dos anúncios; não 

estavam dispostas no sentido predominante de leitura das peças; não permitiam a 

imediata visualização das informações; o nome da substância ativa não apresentava 

50% do tamanho do nome comercial; não havia número de registro da ANVISA; não 

havia as indicações; não havia data de impressão das peças publicitárias; não havia 

a advertência: "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 

CONSULTADO"; o tamanho do nome dos princípios ativos não respeitavam ao 
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menos 30% do tamanho da maior fonte, visto que eram medicamentos com duas e 

até quatro substâncias ativas; não veiculavam advertência exigida (ver especificação 

no Quadro 4); a advertência, embora presente, não guardava as proporções de 

tamanho e legibilidade das outras informações da peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17A: Peça publicitária de medicamento com 14 infrações. Visão 

Lateral. Fonte: autoria própria 

 

 

 

Figura 17B: Peça publicitária de medicamento com 14 infrações. Visão 

superior. Fonte: autoria própria 
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Quadro 4: Advertências obrigatórias em caso de presença de algum princípio 

ativo da figura. 

 PRINCÍPIO ATIVO ALERTAS PARA USO EM PROPAGANDA 

1 Ácido Acetilsalicílico 
Não use esse medicamento em caso de gravidez, gastrite ou úlcera do 

estômago e suspeita de dengue ou catapora. 

2 
Ácido Ascórbico (Vitamina 

C) 
Não use esse medicamento em caso de doença grave dos rins. 

3 Bicarbonato de Sódio 
Não use esse medicamento se você tem restrição ao consumo de sal, 

insuficiência dos rins, do coração ou do fígado. 

4 Bisacodil Não use esse medicamento em caso de doenças intestinais graves. 

5 Cânfora Não use esse medicamento em crianças menores de dois anos de idade. 

6 Carbonato de Cálcio Não use esse medicamento em caso de doenças dos rins. 

7 Carvão Vegetal 
Não use esse medicamento em crianças com diarreia aguda e 

persistente. 

8 Cloridrato de Ambroxol Não use esse medicamento em crianças menores de dois anos de idade. 

9 Cloridrato de Fenilefrina 
Não use esse medicamento em caso de doenças do coração, pressão alta 

e glaucoma. 

10 Dipirona Sódica 
Não use esse medicamento durante a gravidez e em crianças menores 

de três meses de idade. 

11 Doproprizina 
Não use esse medicamento em caso de tosse com secreção e em, 

crianças menores de dois anos de idade. 

12 Hidróxido de Alumínio 
Não use esse medicamento em caso de doenças dos rins e dor 

abdominal aguda. 

13 Hidróxido de Magnésio Não use esse medicamento em caso de doenças dos rins. 

14 Ibuprofeno 
Não use esse medicamento em caso de úlcera ou gastrite, doença dos 

rins ou se você já teve reação alérgica a antiinflamatórios. 

15 Mebendazol Não use este medicamento em crianças menores de uma ano de idade. 

16 Naproxeno 
Não use esse medicamento em caso de úlcera ou gastrite, doença dos 

rins ou se você já teve reação alérgica a antiinflamatórios. 

17 Nicotina Não use esse medicamento se você é fumante com problemas cardíacos. 

18 Paracetamol 
Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol, 

com álcool ou em caso de doença grave do fígado. 

19 Picossulfato de Sódio Não use esse medicamento em caso de doença intestinal grave. 

20 Plantago Ovata Forsk Não use esse medicamento em caso de doença intestinal grave. 

21 Sulfato Ferroso Não use esse medicamento se você tem problemas  gastrointestinais. 

Fonte: (BRASIL, 2008) 
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As classes de medicamentos que mais tiveram peças expostas nos 

estabelecimentos ao longo do estudo, em aparições totais, foram a dos analgésicos 

e/ou antitérmicos com 31,7% das peças, a dos medicamentos com ação no trato 

gastrointestinal com 28,3% do total de peças e as vitaminas com 17,2% do total de 

peças expostas (Figura 18). Estes valores estão de acordo com os encontrados por 

Silva (2015), que em sua dissertação sobre a propaganda de medicamentos em 

meio televiso. A pesquisa indicou que os analgésicos e/ou antitérmicos foram os 

medicamentos mais veiculados em propagandas na televisão com 33,3% do total de 

peças publicitárias. Além disso, os fármacos com ação no trato gastrointestinal foram 

a classe de medicamentos que ficaram em segundo lugar dos mais propagandeados 

com 24,3% da participação total. Esta similaridade de valores, mesmo que em 

mídias diferentes, aponta para um possível padrão de classes terapêuticas que são 

propagandeadas para o grande público, como já dito anteriormente, a avassaladora 

maioria das peças possuem irregularidades, sendo assim, possível estimar uma 

prática produtora de risco com certo padrão de veiculação, seja qual for o meio 

utilizado para a divulgação dos medicamentos, pela indústria farmacêutica.  
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Figura 18: Classes de medicamentos mais propagandeadas nas peças 

captadas - Aparições total, N=379, Niterói, 2016. 
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Quando a análise é feita apenas considerando-se a participação das peças 

inéditas, verifica-se que os analgésicos continuam a ser o grupo terapêutico mais 

propagandeado, porém, com uma participação maior, 42,6% (Figura 19). Os 

medicamentos com ação do trato gastrointestinal continuam na segunda posição, 

todavia, sua participação diminui para 24,9% do total das peças publicitárias. As 

vitaminas também permanecem na mesma posição, com um percentual de 14,8%. 

Em estudo realizado por Batista e Carvalho (2013) analisando propagandas 

veiculadas no rádio, foi verificado que os analgésicos foram a classe de 

medicamentos mais propagandeada. Mais uma vez, esta similaridade dos achados 

demonstra que, os analgésicos são a classe de medicamentos com o maior número 

de opções de escolha para os pacientes. Sendo assim, o trabalho do marketing na 

elaboração de peças que venham a se diferenciar das demais e sejam cada vez 

mais chamativas tanto do ponto de vista visual, quanto do ponto de vista dos efeitos 

do medicamento propriamente dito, têm sido incessante. Todavia, muitas das vezes, 

esta diferenciação entre os medicamentos se dá através de práticas como a 

supervalorização dos benefícios e ocultação dos riscos, além da não divulgação de 

informações que poderiam prejudicar o volume de vendas da tecnologia em questão. 
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Figura 19: Classes de medicamentos mais propagandeadas nas peças dispostas 

nas farmácias e drogarias- peças inéditas. 
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5.4. Encartes publicitários 

Foram obtidos 17 encartes publicitários ao longo dos meses de estudo. Estes 

encartes divulgavam um total de 3919 produtos. Destes, 529 eram de 

medicamentos, sendo 234 que não se repetiam. Estas 234 peças inéditas estavam 

divulgando 160 marcas diferentes de medicamentos. Das peças analisadas, 99,6% 

cometeram algum tipo de infração à RDC 96/08. Foram identificadas 935 infrações, 

com média de 4,4 irregularidades por material analisado, sendo a moda de 5 

infrações, com 59 das peças (25,2%) apresentando esta pontuação no checklist. 

Peças que continham 4 infrações totalizaram 21,4%. A peça com maior número de 

infrações obteve 14 pontos (Figura 20). Os resultados encontrados estão de acordo 

com os achados de Silva (2015) e Batista e Carvalho (2013), discutidos 

anteriormente.  
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Figura 20: Porcentagem do número de infrações nos encartes coletados. 

 

É possível perceber uma clara diferença de padrão dos resultados obtidos 

entre a análise das peças publicitárias obtidas na forma de fotografias e as 

analisadas a partir dos encartes das drogarias. A primeira delas funda-se na 

diferença, estatisticamente significativa (p=0,0003) entre as médias de infrações por 

peça. Enquanto que nas fotografias esse valor foi de 6,9 infrações por peça, nos 

encartes essa média caiu para 4,4. Outra diferença notada diz respeito aos valores 

das modas, nas fotografias os valores encontrados foram de 11 infrações, com 
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15,2% do total das peças infringindo, nesta proporção, os pontos analisados da RDC 

96/08, enquanto que na análise dos encartes o valor da moda foi de 5 infrações, 

com 25,2% das peças cometendo este número de irregularidades. Esta diferença 

também é estatisticamente significante (p=0,006). Estes resultados podem ser 

explicados pelo fato de que nos encartes promocionais, uma prática muito comum é 

a divulgação de grupos de medicamentos do mesmo laboratório em um mesmo 

espaço do encarte, utilizando de forma conjunta as informações como, data de 

impressão e mensagens obrigatórias expostas ao final de cada grupo de 

medicamentos. Com isso, há uma tendência de que os medicamentos que são 

divulgados em um mesmo espaço e que compartilham das informações obrigatórias 

cometam o mesmo número de infrações frente à análise das peças com base na 

legislação vigente. 

As marcas de medicamentos que mais apareceram durante o estudo dos 

encartes foram a A e B, com 12 aparições. Em sua maioria eram peças 

semelhantes, encontradas em encartes de drogarias diversas, logo, entende-se que 

são peças pertencentes a campanhas específicas e que não se alteram, mesmo 

quando presentes em encartes de drogarias concorrentes. A maior proporção de 

divulgação de determinadas marcas de medicamentos, pertencentes a classes 

farmacológicas específicas, está de acordo com os achados de Galato e 

colaboradores (2011), estes realizaram a análise de 17 encartes que divulgavam 

588 MIP e constataram que os medicamentos com ação no trato gastrointestinal 

eram os mais divulgados com 28%, seguidos pelos medicamentos com ação no 

trato respiratório (21%) e analgésicos e/ou antitérmicos (20%) (Quadro 5). 
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Quadro 5: Produtos que apareceram mais vezes durante o estudo, na forma 

de encarte. 

Medicamento Descrição Número de aparições 

A Ação no trato respiratório 12 

B Ação no trato gastrointestinal 12 

C Ação no trato gastrointestinal 11 

D Ação no trato gastrointestinal 11 

E Polivitamínico 11 

F Analgésico/antitérmico 11 

G Polivitaminico 11 

H Analgésico/antitérmico 10 

I Ação no trato gastrointestinal 10 

J Ação no trato gastrointestinal 10 

K Analgésico 10 

 

 

Das 234 propagandas de medicamentos veiculadas nos encartes distribuídos 

nas drogarias visitadas, apenas 1 peça não infringiu nenhum ponto da legislação 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21: Propaganda contida em encarte que não cometeu infração. Fonte: 

autoria própria 
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Um total de 32 propagandas (13,7%) de medicamentos veiculadas em 

encartes cometeram uma (01) infração (Figuras 22 e 23). Vale ressaltar que 48,4% 

destas peças publicitárias não permitiam a imediata visualização das informações 

em linguagem escrita, infringindo assim o Art. 6° da RDC 96/08. Outros 45,2% 

infringiram o Artigo 22º inciso VI que versa sobre a necessidade da presença da data 

de impressão da peça publicitária.  

Figura 22: Fotografia de propaganda em encarte com uma infração. (Art. 22° 

inciso VI). Fonte: autoria própria 

 

Figura 23: Fotografia de propaganda em encarte com uma infração (B10). 

(Art.6°). Fonte: autoria própria 
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Duas peças (0,9%) publicitárias, obtidas na forma de encarte, somaram 12 

pontos cada em irregularidades (Figura 24). As infrações que se repetiram em 

ambas as peças e foram as que envolveram falta de contraste nas cores das 

informações e do fundo das peças publicitárias; disposição fora do sentido 

predominante de leitura das peças; não permitir a imediata visualização das 

informações; sugerir que o medicamento possuía características organolépticas 

agradáveis tais como cor, sabor, aroma, entre outros; nome da substância ativa não 

ter pelo menos 50% do tamanho do nome comercial; não haver o número de registro 

da ANVISA; ausência das indicações; ausência da data de impressão das peças 

publicitárias; ausência da advertência: "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 

MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"?, entre outros. Galato e colaboradores 

(2011) constataram que as infrações mais recorrentes encontradas em seu estudo 

estavam pautadas na ausência ou não conformidade do número de registro do 

Ministério da Saúde nas peças publicitárias, com 50% e 77,9% de peças cometendo 

estes tipos de infrações respectivamente. Além disso, 60,4% das peças não 

apresentavam a indicação terapêutica principal e 54,3% não apresentavam as 

contra-indicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Fotografia de propagandas com 12 infrações (B22 e B23). Fonte: 

autoria própria 
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Através da divisão das farmácias, sorteadas no estudo, em dois grupos (rede 

e regionais) foi possível constatar que 99,6% das peças analisadas, que foram 

obtidas a partir dos encartes publicitários estavam presentes em farmácias de rede, 

enquanto que, 99,3% das peças analisadas obtidas na forma de fotografia estavam 

presentes nesta mesma classe de farmácias comunitárias. Estes achados sugerem 

que a indústria farmacêutica realiza um investimento muito maior nas farmácias de 

rede em detrimento dos pequenos estabelecimentos. Este maior investimento nas 

farmácias de rede tem como motivo principal o maior volume de vendas 

proporcionado por estes tipos de estabelecimentos, mesmo em tempos de crise. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias 

(ABRAFARMA) (2016), as grandes redes cresceram em média 12% no ano de 2015 

e a expectativa é que, no ano de 2016, apresentem crescimento semelhante, 

enquanto que as farmácia regionais têm, em sua grande maioria, apresentado 

desempenho insatisfatório, com muitos estabelecimentos tendo as atividades 

encerradas. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

A indústria farmacêutica tem apresentado números crescentes de faturamento 

ao longo das últimas décadas e investido cifras cada vez maiores na divulgação de 

seus produtos. Todavia, esse crescimento não tem sido acompanhado de um 

aumento da preocupação com a qualidade das peças publicitárias que são 

produzidas e as quais os usuários são expostos diariamente, uma vez que apenas 2 

peças de um universo de 379 analisadas não cometeram infrações. 

Apesar do número limitado de peças analisadas e de estabelecimentos 

visitados, principais limitações do estudo, foi possível, através de métodos 

estatísticos, como o teste t-student, fazer interrelações entre variáveis que ajudaram 

a responder questões centrais do estudo.  

O presente trabalho atingiu o objetivo geral de análise das peças publicitárias 

de medicamentos isentos de prescrição destinadas ao público leigo, presentes em 

farmácias comunitárias privadas do município de Niterói/RJ. Além disso, também 

foram alcançados os objetivos específicos de investigação da percepção dos 

usuários quanto à influência da propaganda de medicamentos na sua escolha, 

através de entrevistas realizadas com os usuários destes estabelecimentos, durante 

o período supracitado. 

Este estudo demonstrou que a grande maioria das peças publicitárias 

presentes em farmácias comunitárias privadas do município de Niterói-RJ possuíam 

irregularidades frente à RDC 96/08. Além disso, os resultados apontam que a 

propaganda de medicamentos no interior da drogaria possui influência na escolha 

por parte dos usuários, uma vez que houve semelhança entre as classes de 

medicamentos mais adquiridas sem a apresentação de receita médica e as mais 

propagandeadas. Além disso, através do questionário semiestruturado foi possível 

verificar que quase a totalidade dos usuários consideram a propaganda de 

medicamentos como uma influência para a sua escolha.  

É de suma importância a realização de constantes estudos com o intuito de 

avaliar a conformidade das peças publicitárias de medicamentos frente a legislação 

vigente nas diversas mídias, inclusive no ponto de venda, tais como as farmácias 

comunitárias. O projeto Monitora mostrou-se como o grande “divisor de águas” da 
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fiscalização e análise da propaganda de medicamentos do país, uma vez que após o 

mesmo, diversas infrações diminuíram e diversos outros estudos e monitoramentos 

foram e são realizados, até os dias atuais. 

Sendo assim, é notória a necessidade de mudança do atual modelo 

regulador, uma vez que a atual conjuntura tende a favorecer apenas o infrator em 

detrimento da população que fica a mercê de peças com irregularidades, fontes de 

informação duvidosa e manipulada , apresentando-se assim como um risco à saúde. 
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APÊNDICE I 

 

Pontos da RDC 96/08 utilizados para análise das peças publicitárias 

Infrações 

Art. 3º §2º - Todas as alegações presentes na peça publicitária referentes à ação do 
medicamento, indicações, posologia, modo de usar, reações adversas, eficácia, segurança, 
qualidade e demais características do medicamento estão compatíveis com as informações 
registradas na ANVISA? 

§3º - O conteúdo das referências bibliográficas citadas na propaganda ou publicidade de 
medicamentos isentos de prescrição estão disponíveis pela empresa no Serviço de Atendimento 
ao Consumidor (SAC) e no serviço de atendimento aos profissionais prescritores e 
dispensadores de medicamentos? 

Art. 6º As informações em linguagem escrita, estão apresentadas em cores que contrastem com 
o fundo do anúncio? 

Estão dispostas no sentido predominante da leitura da peça publicitária? 

Permitem a sua imediata visualização, guardando entre si as devidas proporções de distância, 
indispensáveis à legibilidade e destaque? 

Art. 8º: VEDAÇÕES: I - estimulam e/ou induzem o uso indiscriminado de medicamentos? 

II – sugerem ou estimulam diagnósticos ao público em geral? 

III - incluem imagens de pessoas fazendo uso do medicamento? 

IV - anunciam um medicamento como novo, depois de transcorridos dois anos da data de início 
de sua comercialização no Brasil? 

V - incluem selos, marcas nominativas, figurativas ou mistas de instituições governamentais, 
entidades filantrópicas, fundações, associações e/ou sociedades médicas, organizações não-
governamentais, associações que representem os interesses dos consumidores ou dos 
profissionais de saúde e/ou selos de certificação de qualidade? 

VI - sugerem que o medicamento possua características organolépticas agradáveis, tais como: 
"saboroso", "gostoso", "delicioso" ou expressões equivalentes; bem como a inclusão de 
imagens ou figuras que remetam à indicação do sabor do medicamento? 

VII – empregam imperativos que induzam diretamente ao consumo de medicamentos, tais como: 
“tenha”, “tome”, “use”, “experimente”? 

XI – usam expressões ou imagens que possam sugerir que a saúde de uma pessoa poderá ser 
afetada por não usar o medicamento? 

Art. 14 A propaganda ou publicidade de medicamentos utiliza designações, símbolos, figuras ou 
outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa, 
incorreta, ou que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à 
verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou 
características do produto? 

Art. 15 As comparações realizadas de forma direta ou indireta entre quaisquer medicamentos 
estão baseadas em informações extraídas de estudos comparativos, veiculados em publicações 
científicas  e especificam a referência bibliográfica completa? 

Art. 21 No caso específico de ser apresentado o nome e/ou imagem de profissional de saúde, 
como respaldo das propriedades anunciadas do medicamento consta , de maneira clara, na 
mensagem publicitária, o nome do profissional interveniente e seu número de inscrição no 
respectivo Conselho ou outro órgão de registro profissional? 
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Art. 22: EXIGÊNCIAS: I - nome comercial do medicamento. 

II - nome da substância ativa de acordo com a DCB e, na sua falta, a DCI ou nomenclatura 
botânica, que deverá ter, no mínimo, 50% do tamanho do nome comercial. 

III - número de registro na ANVISA, contemplando, no mínimo, nove dígitos. ( exceção das peças 
publicitárias veiculadas em rádio) 

V - as indicações 

VI - data de impressão das peças publicitárias 

VII - a advertência: "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO"? 
( observar o artigo 6º). 

c) Quando direcionada ao público em geral, os termos técnicos da propaganda ou publicidade 
de medicamentos isentos de prescrição médica deverão ser escritos de maneira a facilitar a 
compreensão do público. 

d) No caso de medicamentos com mais que dois e até quatro substâncias ativas, a veiculação 
dos nomes das substâncias ativas na propaganda ou publicidade deve ser feita com, no mínimo, 
30% do tamanho do nome comercial. 

e) No caso de medicamentos com mais de quatro fármacos que tenham algum impedimento 
técnico de cumprir o disposto no item imediatamente anterior: O nome genérico do fármaco/ 
substância ativa que justifique a indicação terapêutica do produto seguida da expressão "+ 
ASSOCIAÇÃO", deve estar em tamanho correspondente a 50% do tamanho do nome comercial. 

f) No caso de complexos vitamínicos e ou minerais, e ou de aminoácidos pode ser utilizado na 
propaganda ou publicidade as expressões Polivitamínico e ou, Poliminerais e ou 
Poliaminoácidos, como designação genérica, devem corresponder a 50% do tamanho do nome 
comercial do produto 

Art. 23 A propaganda ou publicidade de medicamentos isentos de prescrição médica veiculam 
advertência relacionada à substância ativa do medicamento, conforme a tabela 1? 

No caso de não ser contemplada alguma substância ativa ou associação na tabela anexa, a 
propaganda ou publicidade veicula a seguinte advertência: “(nome comercial do medicamento 
ou, no caso dos medicamentos genéricos, a substância ativa) É UM MEDICAMENTO. SEU USO 
PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”? 

Art. 24 A advertência a que se refere o artigo 23 deve ser contextualizada na peça publicitária, de 
maneira que seja pronunciada pelo personagem principal, quando veiculada na televisão; 
proferida pelo mesmo locutor, quando veiculada em rádio; e, quando impressa, deve causar o 
mesmo impacto visual que as demais informações presentes na peça publicitária, apresentando-
se com, no mínimo, 35% do tamanho da maior fonte utilizada. 

Art. 26 VEDAÇÕES: I - usam expressões tais como: "Demonstrado em ensaios clínicos", 
"Comprovado cientificamente"? 

II - sugerem que o medicamento é a única alternativa de tratamento e/ou fazer crer que são 
supérfluos os hábitos de vida saudáveis e/ou a consulta ao médico? 

III - apresentam nome, imagem e/ou voz de pessoa leiga em medicina ou farmácia, cujas 
características sejam facilmente reconhecidas pelo público em razão de sua celebridade, 
afirmando ou sugerindo que utiliza o medicamento ou recomendando o seu uso? 

IV – usam  linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento a excessos etílicos 
ou gastronômicos? 

V - usam de linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento ao desempenho 
físico, intelectual, emocional, sexual ou à beleza de uma pessoa, exceto quando forem 
propriedades aprovadas pela ANVISA? 

VI - apresentam de forma abusiva, enganosa ou assustadora representações visuais das 
alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões? 

VII - incluem mensagens, símbolos e imagens de qualquer natureza dirigidas a crianças ou 
adolescentes, conforme classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente? 
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APÊNDICE II 

 

Listagem das farmácias comunitárias visitadas, N=72, Niterói, 2016 
 
 
 

Drogarias Visitadas 

Localização 
Data da 

visita 
Número de 

entrevistados 

Drogarias Pacheco 
Avenida Visconde do Rio Branco, n°403, Centro 25/jan 5 

Drogaria Futura de 
Niterói 

Avenida Visconde Rio Branco, n°195, Centro 25/jan 5 

Drogarias Pacheco 
Avenida Visconde Rio Branco, n°339, Centro 25/jan 6 

Drogarias Pacheco 
Rua Doutor Paulo César, n°321, Santa Rosa 26/jan 6 

Drogaria Max 
Rua Santa Rosa, n°186, Santa Rosa 26/jan 6 

Speed Farma 
Rua Santa ROSA, n°6, Santa Rosa 26/jan 5 

Drogaria Viva Mais 
Alameda São Boa Ventura, n°553-lj 2, Fonseca 27/jan 5 

Drogarias Pacheco 
Alameda São Boa Ventura, n°944, Fonseca 27/jan 5 

Speed Farma 
Alameda São Boa Ventura, n°974, Fonseca 27/jan 5 

Drogarias Tamoio Avenida Visconde do Rio Branco, n°505, Centro 28/jan 5 

Drogaria Moderna 
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n°36, Centro 28/jan 5 

Drogaria São Paulo 
Rua São João, n°47, Centro 28/jan 5 

Drogarias Pacheco 
Rua da Conceição, n°35, Centro 01/fev 5 

Drogaria São Paulo 
Rua da Conceição, n°13-lj 01 e 02, Centro 01/fev 6 

Drogaria São Paulo 

Rua da Conceição, n°188-lj 127, 128, 131 e 
227,Centro 

01/fev 5 

Drogaria Droganews 

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n°467-lj 101, 
Centro 

02/fev 5 

Drogaria Cristal 

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, n°300-lj 5, 
Centro 

02/fev 5 

Drogaria Max 
Rua Joaquim Távora, n°188- Icaraí 02/fev 5 

Drogarias Farmais 
Rua Noronha Torrezao, n°126, Santa Rosa 02/fev 4 

Drogarias Humani 
Rua Noronha Torrezao, n°742, Santa Rosa 02/fev 4 

Drogarias Pop 
Rua São PEDRO, n°12, Centro 02/fev 5 

Drogaria Max 
Rua Marechal Deodoro, n°182, Centro 03/fev 6 

Drogaria Tamoio 

Avenida Ernani Amaral Peixoto, n°171-lj 101, 
Centro 

03/fev 6 

Drogaria Galanti Rua José Clemente, n°42, Centro 03/fev 5 

Drogarias raia 
Rua Miguel Frias, n°99, Icaraí 04/fev 6 

Drogarias Pacheco 
Rua Miguel Frias, n°78, Icaraí 04/fev 5 

Drogaria Tamoio 
Rua Coronel Moreira César, n°38-lj 101, Icaraí 04/fev 5 

Farmácia Beltrão 
Rua Doutor Mário Viana, 685, Santa Rosa 15/fev 4 

Drogaria Pax 
Rua Doutor Mário Viana, n°368, Santa Rosa 15/fev 5 

Drogaria Cristal 
Rua Miguel Frias, n°194, Icaraí 15/fev 5 

Drogaria Moderna 
Rua Álvares de Azevedo, n°16, Icaraí 15/fev 5 

Drogaria raia Rua Gavião Peixoto, n°12, Icaraí 15/fev 5 

Drogaria Tamoio 
Rua Coronel Moreira César, n°101-lj 03, Icaraí 17/fev 5 

http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/321845286/drogaria+max
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324705968/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324696280/drogaria+futura+de+niteroi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324696280/drogaria+futura+de+niteroi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324706005/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324702539/drogaria+santa+rosa+vi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204741/medidrogas
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324705405/drogaria+viva+mais
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208981/drogaria+max
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204698/ofs+rj
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324703331/drogaria+sao+paulo
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204706/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297205155/drogaria+sao+paulo
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204703/drogaria+sao+paulo
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208990/drogaria+viva+bem
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324699551/drogaria+nitdroga
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208981/drogaria+max
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324705784/drogarias+farmais
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324705818/drogarias+humani
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204690/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208988/drograria+farmais
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324704433/drogaria+tamoio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208983/drogaria+tamoio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324717103/farmacia+beltrao
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324700687/drogaria+pax
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324693462/drogaria+cristal
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208844/drogaria+pax
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324704434/drogaria+tamoio
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Drogaria Crystal 
Rua General Pereira da Silva, n°111, Icaraí 17/fev 6 

Drogarias Pacheco 
Rua Doutor Tavares de Macedo, n°95, Icaraí 17/fev 5 

Drogaria Venâncio 
Avenida Visconde Do Rio Branco, n°480, Centro 22/fev 5 

Farmácia Angui 
Rua Mariz E Barros, n°335-lj, Icaraí  22/fev 5 

CSB Drogarias 
Rua Quinze de Novembro, n°8-lj 219, Centro 22/fev 6 

Farmácia Favorita 
Avenida Sete de Setembro, n°274, Icaraí 22/fev 4 

Drogaria Pacheco 
Rua Visconde Do Uruguai, n°384, Centro 22/fev 6 

Drogaria Liderança 
Central de Niterói 

Avenida Feliciano Sodré, n°67, Centro 23/fev 5 

Drogaria Max 
Rua Visconde de Uruguai, n°348, Centro 23/fev 6 

Farmácia do 
Trabalhador do 
Brasileiro 

Rua José Clemente, n°15, Centro 23/fev 5 

Drogaria Pacheco Avenida Rui Barbosa, n°120,São Francisco 24/fev 5 

Drogarias Pacheco 

Avenida Presidente Roosevelt, n°182, São 
Francisco  

24/fev 6 

Drogaria Tamoio 

Avenida Quintino Bocaiúva, n°343-lj 02,São 
Francisco 

24/fev 5 

Drogaria Tamoio 
Avenida Rui Barbosa, n°83, São Francisco 24/fev 6 

Farmácia Ingá 
Rua Doutor Pereira Nunes, n°68-lj 4, Ingá 25/fev 5 

Drogaria Pacheco 
Rua Doutor Paulo Alves, n°72, Ingá 25/fev 6 

Drogarias Pacheco 
Rua Gavião Peixoto, n°115, Icaraí 26/fev 5 

Drogaria Imperial 
Rua Gavião Peixoto, n°182-lj 109, Icaraí 26/fev 5 

Drogaria Raia 
Rua Coronel Moreira César, n°347, Icaraí 29/fev 6 

Drogarias Pacheco 
Rua Mariz E Barros, n°82-lj 101, Icaraí 29/fev 5 

Drogarias Tamoio - 
Icaraí I 

Rua Presidente Backer, n°155-lj 4, Icaraí 29/fev 6 

Drogaria Liderança de 
Pendotiba 

Estrada Caetano Monteiro, n°1994, Pendotiba  02/mar 5 

Farmácia Enter Prise 

Estrada Francisco Cruz Nunes, n°7007-lj 106, 
Itaipu 

02/mar 6 

Farma Genérico 
Drogaria e Perfumaria 

Estrada Francisco Cruz Nunes, n°8032 lj 111, 
Itaipu 

02/mar 6 

Drogarias Farmais 
Rua Riodades, n°148-Lj 01, Fonseca 03/mar 5 

Drogaria Padrão 
Rua São Januário, n°130, Fonseca 03/mar 6 

Farmácia Nogueira 
Marques 

Rua Reverendo Armando Ferreira, n°16, Maceió 07/mar 6 

Drogaria Lindos 
Sonhos 

Rua Amadeu Gomes, n°346, Sapê 07/mar 6 

Drogaria Sol de 
Piratininga 

Rua Professor Lealdino Alcântara, 32 lj 102 07/mar 6 

Drogaria João Pedro 
97 

Avenida Professor João Brasil, n°2480, 
Engenhoca 

09/mar 5 

Farmácia Galvão 
Rua Galvão, n°109, Barreto 09/mar 5 

Drogaria Rainha de 
Niterói 

Rua General Castrioto, n°26, Barreto 09/mar 5 

http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297209045/farmacia+0800
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324719523/farmacia+do+comerciario
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208974/farmacia+angui
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324679903/csb+drogarias
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324722111/farmacia+favorita
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208846/drogaria+lideranca
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324697819/drogaria+lideranca+central+de+niteroi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324697819/drogaria+lideranca+central+de+niteroi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204688/drogaria+uniao+do+barreto
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324719907/farmacia+do+trabalhador+do+brasil+rio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324719907/farmacia+do+trabalhador+do+brasil+rio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324719907/farmacia+do+trabalhador+do+brasil+rio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324704232/drogaria+sol+de+piratininga
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324706005/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208983/drogaria+tamoio
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208975/drogaria+sufar
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324723331/farmacia+inga
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324730005/farmacia+sao+sebastiao
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204726/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324696949/drogaria+imperial
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297205160/drogaria+ultrafarma+de+icarai
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324706021/drogarias+pacheco
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297202669/drogarias+tamoio+icarai+i
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297202669/drogarias+tamoio+icarai+i
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204737/drogaria+lideranca+de+pendotiba
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204737/drogaria+lideranca+de+pendotiba
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324721449/farmacia+enter+prise
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias+24h/324715602/farma+generico+drogaria+e+perfumaria
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias+24h/324715602/farma+generico+drogaria+e+perfumaria
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324705785/drogarias+farmais
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324700421/drogaria+padrao
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204711/farmacia+nogueira+marques
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297204711/farmacia+nogueira+marques
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208979/drogaria+lindos+sonhos
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208979/drogaria+lindos+sonhos
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297209003/drogaria+sol+de+piratininga
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297209003/drogaria+sol+de+piratininga
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208972/drogaria+joao+pedro+97
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/297208972/drogaria+joao+pedro+97
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/303441087/farmacia+galvao
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324701482/drogaria+rainha+de+niteroi
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324701482/drogaria+rainha+de+niteroi
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Farmácia Tb 
Avenida Marquês Paraná, 253, centro 09/mar 5 

Drogaria Farmais Estrada Francisco da Cruz Nunes, n°1262, Itaipu 10/mar 6 

Drogaria Longa Vida 

Estrada Francisco Cruz Nunes, n°2000 LT 39 QD 
35, Piratininga 

10/mar 6 

Drogarias Tamoio Avenida Ewerton Xavier, n°1186, Itaipu 11/mar 6 

Farmácia Camboinhas 

Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira dos 
Santos, n°125-lj 106, Piratininga 

11/mar 6 

Drogaria Bruno Weber 
Rua Cinco de Julho, n°286, Centro 11/mar 5 

Drogarias Viva Mais 
Rua Doutor Nilo Peçanha, n°76-lj 1, 2 e 4, Ingá 11/mar 7 

    Total 384 

http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324730710/farmacia+tb
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324697914/drogaria+longa+vida
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324717771/farmacia+camboinhas
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324692429/drogaria+bruno+weber
http://www.telelistas.net/locais/rj/niteroi/farmacias+e+drogarias/324706301/drogarias+viva+mais
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ANEXO I 

 

Artigos utilizados segundo o tema abordado: 

Perfil do Uso de 

Medicamentos 

Projeto Monitora 

ANVISA 

Uso 

Inadequado de 

Medicamentos 

Propaganda de 

Medicamentos 

Textos 

Legais 

CASTRO, 2000 BRASIL, 2003 CASTRO et al., 

2006 

PACHELLI, 2003 BRASIL, 2001 

CARVALHO et al., 

2005 

BRASIL, 2005 AQUINO, 2008 CARVALHO et 

al., 2004 

BRASIL, 2003 

LEITE et al., 2008 Brasil, 2006 COTTA et al., 

2009 

JESUS, 2004 BRASIL, 2005 

RENOVATO, 2008 BRASIL, 2008 NASCIMENTO, 

2010 

BRASIL, 2005 BRASIL, 2008 

VITOR et al., 2008 BRASIL, 2010a  LAGE et al., 2005  

MEDEIROS et al, 

2011 

  NASCIMENTO, 

2007 

 

MOTA; SILVA, 

2012 

  BRASIL, 2008  

LUZ et al., 2012   NASCIMENTO, 

2009 

 

OLIVEIRA; 

NOVAES, 2013 

  BRASIL, 2010b  

   NEVES et al., 

2010 

 

   TREVISOL et al., 

2010 

 

   GALATO; 

PEREIRA; 

ALVES, 2011 

 

   SOARES, 2008  

   LUCENA, 2012  

   BATISTA et al., 

2013 

 

   CARVALHO et 

al., 2013 

 

   JESUS, 2013  

   ABDALLA, 2015  

   SILVA, 2015  
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ANEXO II 

 

Checklist para análise das peças publicitárias 
 
REQUISITOS GERAIS SIM NÃO NA* 

Art. 3º 

§2º - Todas as alegações presentes na peça publicitária referentes à ação do 

medicamento, indicações, posologia, modo de usar, reações adversas, eficácia, 

segurança, qualidade e demais características do medicamento estão compatíveis 

com as informações registradas na ANVISA? 

   

§3º - O conteúdo das referências bibliográficas citadas na propaganda ou 

publicidade de medicamentos isentos de prescrição estão disponíveis pela 

empresa no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e no serviço de 

atendimento aos profissionais prescritores e dispensadores de medicamentos? 

   

Art. 6º As informações em linguagem escrita, estão apresentadas em cores que 

contrastem com o fundo do anúncio? 

   

Estão dispostas no sentido predominante da leitura da peça publicitária?    

Permitem a sua imediata visualização, guardando entre si as devidas proporções 

de distância, indispensáveis à legibilidade e destaque? 

   

No caso de propaganda ou publicidade veiculada na televisão, quando as 

informações escritas não forem locucionadas, elas são exibidas pelo tempo 

suficiente à leitura? 

   

Art. 8º : VEDAÇÕES: 

I - estimulam e/ou induzem o uso indiscriminado de medicamentos? 

   

II – sugerem ou estimulam diagnósticos ao público em geral?    

III - incluem imagens de pessoas fazendo uso do medicamento?    

IV - anunciam um medicamento como novo, depois de transcorridos dois anos da 

data de início de sua comercialização no Brasil? 

   

V - incluem selos, marcas nominativas, figurativas ou mistas de instituições 

governamentais, entidades filantrópicas, fundações, associações e/ou sociedades 

médicas, organizações não-governamentais, associações que representem os 

interesses dos consumidores ou dos profissionais de saúde e/ou selos de 

certificação de qualidade? 

   

VI - sugerem que o medicamento possua características organolépticas 

agradáveis, tais como: "saboroso", "gostoso", "delicioso" ou expressões 

equivalentes; bem como a inclusão de imagens ou figuras que remetam à 

indicação do sabor do medicamento? 

   

VII – empregam imperativos que induzam diretamente ao consumo de 

medicamentos, tais como: “tenha”, “tome”, “use”, “experimente”? 

   

XI – usam expressões ou imagens que possam sugerir que a saúde de uma pessoa 

poderá ser afetada por não usar o medicamento? 

   

Art. 10  Os programas de fidelização realizados em farmácias e drogarias, 

dirigidos ao consumidor, tem medicamentos como objeto de pontuação, troca, 

sorteios ou prêmios? 

   

Art. 11 A comparação de preços dirigida aos consumidores é feita apenas entre 

medicamentos que sejam intercambiáveis nos termos da Lei nº 9.787/99? 

   

§4º Quando informado um valor porcentual do desconto e/ou o preço 

promocional do medicamento, o preço integral praticado pela farmácia ou 

drogaria também é  informado? 

   

Art. 14 A propaganda ou publicidade de medicamentos utiliza designações, 

símbolos, figuras ou outras representações gráficas, ou quaisquer indicações que 

possam tornar a informação falsa, incorreta, ou que possibilitem interpretação 

falsa, equívoco, erro e/ou confusão em relação à verdadeira natureza, 

composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e/ou características 

do produto? 

   

Art. 15 As comparações realizadas de forma direta ou indireta entre quaisquer    
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medicamentos estão baseadas em informações extraídas de estudos comparativos, 

veiculados em publicações científicas  e especificam a referência bibliográfica 

completa? 

Art. 16 Quando se tratar de medicamento genérico a propaganda ou publicidade 

inclui a frase: "Medicamento Genérico - Lei nº 9.78799? 

   

Art. 19 Quando as farmácias e drogarias utilizarem frases para informar a 

redução de preços para grupos de medicamentos, tais como “desconto para 

anticoncepcionais”, “genéricos com 30% de desconto”, utilizam outros 

argumentos de cunho publicitário. 

   

Art. 21 No caso específico de ser apresentado o nome e/ou imagem de profissional 

de saúde, como respaldo das propriedades anunciadas do medicamento consta , 

de maneira clara, na mensagem publicitária, o nome do profissional interveniente 

e seu número de inscrição no respectivo Conselho ou outro órgão de registro 

profissional? 

   

 

REQUISITOS PARA A PROPAGANDA OU PUBLICIDADE DE 

MEDICAMENTOS INDUSTRIALIZADOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO 

SIM NÃO NA 

Art. 22: EXIGÊNCIAS: 

I - nome comercial do medicamento. 

   

II - nome da substância ativa de acordo com a DCB e, na sua falta, a DCI ou 

nomenclatura botânica, que deverá ter, no mínimo, 50% do tamanho do nome 

comercial. 

   

III - número de registro na ANVISA, contemplando, no mínimo, nove dígitos. ( 

exceção das peças publicitárias veiculadas em rádio) 

   

IV - no caso dos medicamentos de notificação simplificada, a seguinte frase: 

“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA 

Nº......../2006. AFE nº:..........................” (exceção das peças publicitárias veiculadas 

em rádio) 

   

V - as indicações    

VI - data de impressão das peças publicitárias    

VII - a advertência: "SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO 

DEVERÁ SER CONSULTADO"? ( observar o artigo 6º). 

   

b) A emissora de rádio, a partir da venda do espaço promocional, deve ter à 

disposição do consumidor e da autoridade sanitária, a informação sobre o 

número de registro ou, no caso dos medicamentos de notificação simplificada, a 

Resolução que autoriza a fabricação, importação e/ou comercialização do 

medicamento. 

   

c) Quando direcionada ao público em geral, os termos técnicos da propaganda ou 

publicidade de medicamentos isentos de prescrição médica deverão ser escritos de 

maneira a facilitar a compreensão do público. 

   

d) No caso de medicamentos com mais que dois e até quatro substâncias ativas, a 

veiculação dos nomes das substâncias ativas na propaganda ou publicidade deve 

ser feita com, no mínimo, 30% do tamanho do nome comercial. 

   

e) No caso de medicamentos com mais de quatro fármacos que tenham algum 

impedimento técnico de cumprir o disposto no item imediatamente anterior: O 

nome genérico do fármaco/ substância ativa que justifique a indicação 

terapêutica do produto seguida da expressão "+ ASSOCIAÇÃO", deve estar em 

tamanho correspondente a 50% do tamanho do nome comercial. 

   

f) No caso de complexos vitamínicos e ou minerais, e ou de aminoácidos pode ser 

utilizado na propaganda ou publicidade as expressões Polivitamínico e ou, 

Poliminerais e ou Poliaminoácidos, como designação genérica, devem 

corresponder a 50% do tamanho do nome comercial do produto 

   

Art. 23 A propaganda ou publicidade de medicamentos isentos de prescrição 

médica veiculam advertência relacionada à substância ativa do medicamento, 

conforme a tabela 1? 

   

No caso de não ser contemplada alguma substância ativa ou associação na tabela 

anexa, a propaganda ou publicidade veicula a seguinte advertência: “(nome 

comercial do medicamento ou, no caso dos medicamentos genéricos, a substância 
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ativa) É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. 

PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”? 

Art. 24 A advertência a que se refere o artigo 23 deve ser contextualizada na peça 

publicitária, de maneira que seja pronunciada pelo personagem principal, 

quando veiculada na televisão; proferida pelo mesmo locutor, quando veiculada 

em rádio; e, quando impressa, deve causar o mesmo impacto visual que as demais 

informações presentes na peça publicitária, apresentando-se com, no mínimo, 

35% do tamanho da maior fonte utilizada. 

   

I - A locução das advertências de que trata o caput deste artigo é cadenciada, 

pausada e perfeitamente audível? 

   

II - Se a propaganda ou publicidade de televisão não apresentar personagem 

principal, as advertências devem observar os seguintes requisitos: 

   

a) após o término da mensagem publicitária, a advertência será exibida em 

cartela única, com fundo azul, em letras brancas, de forma a permitir a perfeita 

legibilidade e visibilidade, permanecendo imóvel no vídeo; 

   

b) a locução deve ser diferenciada, cadenciada, pausada e perfeitamente audível;    

c) a cartela obedecerá ao gabarito RTV de filmagem no tamanho padrão de 

36,5cmx27cm (trinta e seis e meio centímetros por vinte e sete centímetros); 

   

d) as letras apostas na cartela serão da família tipográfica Humanist 777 Bold ou 

Frutiger 55 Bold, corpo 38, caixa alta 

   

Art. 25 Fica proibida a veiculação, na televisão, de propaganda ou publicidade de 

medicamentos nos intervalos dos programas destinados a crianças, conforme 

classificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como em revistas de 

conteúdo dedicado a este público. – Veiculada no intervalo referido acima? 

   

Art. 26 VEDAÇÕES: 

I - usam expressões tais como: "Demonstrado em ensaios clínicos", 

"Comprovado cientificamente"? 

   

II - sugerem que o medicamento é a única alternativa de tratamento e/ou fazer 

crer que são supérfluos os hábitos de vida saudáveis e/ou a consulta ao médico? 

   

III - apresentam nome, imagem e/ou voz de pessoa leiga em medicina ou 

farmácia, cujas características sejam facilmente reconhecidas pelo público em 

razão de sua celebridade, afirmando ou sugerindo que utiliza o medicamento ou 

recomendando o seu uso? 

   

IV – usam  linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento a 

excessos etílicos ou gastronômicos? 

   

V - usam de linguagem direta ou indireta relacionando o uso de medicamento ao 

desempenho físico, intelectual, emocional, sexual ou à beleza de uma pessoa, 

exceto quando forem propriedades aprovadas pela ANVISA? 

   

VI - apresentam de forma abusiva, enganosa ou assustadora representações 

visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou lesões? 

   

VII - incluem mensagens, símbolos e imagens de qualquer natureza dirigidas a 

crianças ou adolescentes, conforme classificação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente? 

   

*NA: não se aplica 
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ANEXO III 

 

                                                                                                                                                 

             
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Análise da influência da propaganda de medicamentos no consumo de medicamentos de 

venda livre. 

 

Prezado participante, 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Análise da propaganda de 

medicamentos nas farmácias e sua influência no consumo de medicamentos de venda 

livre.” Desenvolvida por Patricky Santos Silva, discente de Mestrado em Ciências 

Aplicadas a Produtos para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), sob orientação da Professora Dra. Selma Rodrigues de Castilho. 

O objetivo central do estudo é: Monitorar e analisar as irregularidades de 

propagandas de medicamentos de venda livre destinadas aos usuários. E ainda estudar a 

relação entre a promoção de medicamentos e a automedicação no município de Niterói. 

O convite para a sua participação se deve por você  ser maior de 18 anos e por estar 

adquirindo medicamentos sem receita para autoconsumo. 

 Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. 

Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou 

desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você 

prestadas. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da 

pesquisa e o material armazenado em local seguro. 

 A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

 A sua participação consistirá em responder perguntas de um questionário ao pesquisador do 

projeto e/ ou a alunos de iniciação científica. A entrevista somente será gravada se houver a 

sua autorização e não serão obtidas imagens. O tempo de duração do questionário é de 

aproximadamente dez minutos. 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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As respostas do questionário serão armazenadas, mas somente terão acesso as mesmas 

o pesquisador e sua orientadora. 

Os benefícios indiretos relacionados com a sua colaboração nesta pesquisa são devido 

à identificação do perfil de atendimento da legislação brasileira pela propaganda de 

medicamentos destinada à população leiga ser relevante para o desenvolvimento de ações de 

educação em saúde e vigilância sanitária. Além disso, permite estimar os potenciais riscos a 

que esta prática expõe a população, neste caso específico, do município de Niterói, devido à 

automedicação influenciada pela propaganda.  

Durante a realização da entrevista, perguntas sobre a existência de alguma doença 

poderá causar algum constrangimento ao respondê-la. Porém, esta é necessária para 

posteriormente avaliar os possíveis danos à saúde da população relacionados com a referida 

doença e utilização do medicamento sem prescrição médica. Para minimizá-lo, todos os dados 

obtidos durante a aplicação do questionário serão guardados com sigilo, e ainda o mesmo não 

terá a sua identificação.  

 Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público, artigos científicos e na 

dissertação/tese. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pela pesquisadora responsável, na Universidade Federal Fluminense - Centro 

de Apoio à Terapia Racional pela Informação Medicamentos (CEATRIM ) -  Faculdade de 

Farmácia e a outra será fornecida a você.                         

 

 

 

Contato com a pesquisadora responsável: 

Selma Rodrigues de Castilho 

Tel: (21) 2629-9602 

Endereço: Universidade Federal Fluminense, Centro de Apoio à Terapia Racional pela 

Informação de Medicamentos - CEATRIM, Faculdade de Farmácia. Rua Mário Vianna, 523, 

Santa Rosa, Niterói – RJ. CEP: 24241241. 

 

 

 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: 

Telefone: (21) 2629-9189 / (21) 7621-2867  

http://www.cep.uff.br/ 
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Eu,                                                                                                                               

RG nº                                                   declaro  ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas 

 

 

 

                                         Niterói,                de                                          de                    . 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável  

 

 

 

                     __________________________________________________ 

         Assinatura do responsável por obter o consentimento 
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ANEXO IV 

                             

             

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

  

 

      Nº:                              Data da aplicação:        /        /                  Hora:         h       min. 

 

     Entrevistador:              

  

Dados Pessoais 

 

Idade:                        anos                              Sexo: (  ) M  (  ) F        

 

Escolaridade:  

a) (  ) Analfabetob)  (  ) Ens. Fundamental  

c)   (  ) Ens. Médio d)  (  ) Ens. Superior  

 

Ocupação:  

a) (  ) autônomo         b) (  ) empregado         c) (  ) aposentado      

d) (  ) desempregado  e) outros:   

 

Renda:   

(  ) Menor que 1 salário mínimo(  ) 1 a 3 salários mínimos 

(  ) 3 a 6 salários mínimos(  ) 6 a 10 salários mínimos 

(  ) Maior que 10 salários mínimos 

 

 

 

 

 

Dados sobre utilização de medicamentos 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 
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1.Qual medicamento o (a) Sr. (a) comprou sem receita? 

 

 

 

2.Como o (a) Sr. (a) ficou sabendo deste medicamento? 

a) (  ) Amigo.b) (  ) Familiar.c) (  ) Profissional de saúde. 

d) (  ) Funcionário da farmácia.e) (  ) Propaganda no rádio ou na televisão 

f) (  ) Propaganda na drogariag) (  ) Outros:  

 

3.Para que o (a) Sr. (a) comprou este medicamento? 

 

 

 

4.Como o (a) Sr. (a) administra este medicamento? 

 

Via: 

Posologia: 

Período: 

 

5.Qual é a causa/indicação do uso? 

 

 

 

6.Já comprou algum medicamento que possua alguma propaganda em algum meio de 

comunicação? Se sim, qual e para qual finalidade? 

 

 

 

 

 

7.Em uma escala de 0 a 10, qual nota o (a) senhor (a) daria para a influência da propaganda de 

medicamentos em sua escolha?  

a) (  ) 0-2               b) (  ) 3-4              c) (  ) 5-6              d) (  )              7-8              e) (  )9-10 

 

8.Em uma escala de 0 a 10, qual nota o (a) senhor (a) daria para a influência da propaganda de 

medicamentos na escolha das pessoas em geral?  
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a)(  ) 0-2                  b) (  ) 3-4                c) (  ) 5-6                  d) (  ) 7-8                e) (  ) 9-10 

 

9.O (A) senhor (a) se recorda de alguma propaganda exposta no interior da drogaria? 

a) (  ) Simb) (  ) Não 

 

10.A propaganda do interior da drogaria tem alguma influência na sua escolha?  

a) (  ) Sim (  )Não 

 

11. O (A) Sr. (a) acredita que o uso de medicamentos sem prescrição médica pode trazer 

riscos a sua saúde? 

a)(  ) Sim            b) (  ) Não          c) (  ) Não sei 

 

Uso regular de medicamentos 

 

12. O (A) Sr. (a) utiliza algum medicamento regularmente? Se sim, qual? 

 

 

13.Possui alguma das seguintes doenças? 

a) (  ) Hipertensão  b) (  ) Diabetes  c) (  ) Bronquite  d) (  ) Asma 

e) (  ) Hepatite  f) (  ) Artrite  g) (  ) Artrose       h) (  ) Osteoporose    

i) (  ) Dor na coluna  j) (  ) Outras: 

 

14. Com qual frequência o (a) Sr. (a) vai ao seu médico? 

a) (  ) Todo mês         b) (  ) 3 em 3 meses     c) (  ) Duas vezes por ano           

d)  (  )Uma vez por ano           e) (  )Apenas quando sente a necessidade  
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ANEXO V 

 

 

 

 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Análise da influência da propaganda de medicamentos no consumo de medicamentos de 

venda livre. 

Pesquisador:  JULIANA FRÓES DA CRUZ SILVA 

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 19806213.9.0000.5243 

Instituição Proponente: Faculdade de Farmácia 

Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 447.389 

Data da Relatoria: 01/11/2013 

 

Apresentação do Projeto: 

Mestrado em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). A OMS estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados 

ou vendidos inadequadamente. A propaganda exerce um papel importante quanto ao uso de medicamentos, 

por influenciar diretamente prescritores e usuários. A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 96/2008 

regulamenta a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou 

promoção comercial de medicamentos (RDC Nº 96/2008/ANVISA). As propagandas que não atendam a 

legislação vigente são consideradas fontes de potenciais riscos sanitários, porque o seu objetivo principal é  a 

proteção dos usuários, evitando o uso inadequado de medicamentos. A ANVISA que faz a monitoração da 

propaganda mostra que mais de 90% das peças publicitárias de medicamentos apresentam irregularidades, 

contribuindo para a desinformação de profissionais de saúde e consumidores. Estudo observacional, 

analítico e transversal realizado na Farmácia Universitária da UFF (FAU) e em drogarias privadas, no 

município de Niterói. A seleção destas será aleatória, sendo atribuída uma numeração para cada 

estabelecimento e realizado um sorteio para a identificação das drogarias a serem monitoradas. População  e 

amostra do estudo: Considerando que 50% da população  seja influenciada pela propaganda de 

medicamentos, uma população de aproximadamente 500000 pessoas em Niterói, 95% de intervalo de 

confiança e 5% de erro amostral, estimou-se uma população de 384 usuários de medicamento a serem 

entrevistados. 
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Coleta das peças publicitárias: A coleta de no mínimo 100 peças publicitárias será realizada em jornais de 

circulação local, revistas para público leigo, emissoras de rádio e televisão, outdoors, busdoor e outros 

veículos de comunicação de massa. A avaliação da adequação do material coletado com a RDC nº 96/2008 

será realizada, tendo como base, o 

Manual de Monitoramento de Propaganda de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, disponibilizado pela 

Anvisa. Os resultados encontrados serão também comparados com o percentual de problemas ou 

atendimentos à legislação obtidos no projeto de Monitoramento de Propagandas, realizado pela 

Universidade Federal Fluminense junto a Anvisa em 2008 (ANEXO 5 e ANEXO 5A). A partir destes dados 

coletados, serão analisados problemas de saúde possivelmente relacionados aos medicamentos usados por 

automedicação, interação com medicamentos prescritos e contra-indicações, por meio do programa 

Micromedex Healthcare Series, disponibilizado no portal saúde baseada em evidências, do Ministério da 

Saúde. Além disto, serão analisados que medicamentos (segundo seu princípio ativo) com divulgação em 

Além disto, serão analisados que medicamentos (segundo seu princípio ativo) com divulgação em veículos de 

massa, no município de Niterói, têm maior consumo por automedicação e a porcentagem de pacientes que 

referem à propaganda o estímulo para o  consumo. 

Os dados coletados serão reunidos em um banco de dados e analisados pelo programa estatístico Epi Info 

versão 3.4. Além da estatística descritiva, serão realizados testes de associação de qui-quadrado para avaliar 

as correlações entre as variáveis, referidas acima. veículos de massa, no município de Niterói, têm maior 

consumo por automedicação e a porcentagem de pacientes que referem à propaganda o estímulo para o 

consumo. Os dados coletados serão reunidos em um banco de dados e analisados pelo programa estatístico 

Epi Info versão 3.4. Além da estatística descritiva, serão realizados testes de associação de qui- quadrado para 

avaliar as correlações entre as variáveis, referidas acima.   monitoradas. 

Apresentação do Projeto: 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Monitorar e analisar as irregularidades de propagandas de medicamentos isentos de 

prescrição destinadas ao público leigo. 

Objetivo Secundário: a) Identificar propagandas de medicamentos direcionadas aos consumidores no 

município de Niterói; b) Avaliar a conformidade das peças publicitárias destinadas ao público leigo frente à 

legislação vigente (RDC nº 96/2008; c) Estabelecer o perfil de uso de medicamentos sem receita entre os 

usuários da população de Niterói; d) Avaliar a influência das propagandas destinadas aos consumidores com a 

automedicação; e Identificar potenciais riscos do uso irracional de medicamentos, devido a propagandas não-

conformes com o   regulamento. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
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Riscos: Durante a realização da entrevista, perguntas sobre a existência de alguma doença poderá causar 

algum constrangimento ao respondê-la. 

Benefícios: A identificação do perfil de atendimento da legislação brasileira pela propaganda de 

medicamentos destinada à população leiga é relevante para o desenvolvimento de ações de educação em 

saúde e vigilância sanitária. Além disso, permite estimar os potenciais riscos a que esta prática expõe a 

população,neste caso específico, do município de Niterói, devido à automedicação influenciada pela 

propaganda. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa tem interesse científico pois tentará identificar o perfil de medicamentos comprados sem 

prescrição médica e a influencia da propaganda na automedicação identificando também se esta está em 

conformidade com a RDC nº 96/2008, da   ANVISA. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Adequados. 

Recomendações: 

Apresentar documento de autorização das farmácias privadas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Pendencias cumpridas e registradas. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

 

NITEROI, 05 de Novembro 

de 2013 

 

 

Assinador por: 

ROSANGELA ARRABAL 

THOMAZ 

(Coordenador) 
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ANEXO VI 

 

                                                                                                                                                                     

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 

 

    Eu, 

RG,                                                                                   venho pelo presente, solicitar vossa 

autorização para realizar o projeto de pesquisa “Análise da propaganda de medicamentos nas 

farmácias e sua influência no consumo de medicamentos de venda livre.” no (a)       (nome do 

estabelecimento)                                                                                  localizado em 

    Este projeto de pesquisa tem como objetivo estudar a relação entre a promoção de 

medicamentos e a automedicação no município de Niterói. Os procedimentos adotados no 

referido estabelecimento serão a coleta de dados sobre o consumo de medicamentos e sobre a 

percepção da influencia da propaganda pelos usuários, por meio de entrevistas individuais 

utilizando um questionário. Este será respondido somente após a aquisição dos medicamentos 

pelo pacientes, não havendo nenhuma interferência do pesquisador neste processo. 

   O pesquisador irá tratar a identidade do estabelecimento com padrões profissionais de 

sigilo e não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

 

Eu, 

RG,                                                                                   declaro ter sido informado e que me 

foi dado à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas sobre a realização do projeto. 

Concordo em ceder o referido estabelecimento para a realização do projeto citado acima. 

 

Niterói,                de                                            de                    . 

 

 

                               Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento 

 

 

 

                               Nome e assinatura do responsável por obter a autorização 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Farmácia 

 
 
 
 


