O que é automedicação?

Por que a propaganda é importante?

escolha a partir do instante em que fornece
informações sobre produtos e serviços de qualquer
natureza. Dessa forma, auxilia o mercado a conhecer

habilitadas, para tratamento de doenças cujos

e pelo uso indiscriminado de medicamentos?

Na mídia, obedecendo à lógica do livre comércio, os

propaganda abusiva?

sintomas são “percebidos” pelo usuário, sem a

Uma das preocupações frente à automedicação e ao

medicamentos são oferecidos à população como se

Quais os meios utilizados para persuadir e

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a

avaliação prévia de um profissional de saúde

uso indiscriminado de medicamentos é o risco de

fossem objetos de consumo. Entretanto, os

incentivar o consumo de medicamentos?

(médico ou odontólogo).

intoxicação.

medicamentos são compostos por substâncias

O que é a propaganda enganosa e o que é a

propaganda enganosa é aquela que contém
informações falsas sobre o produto ou serviço, no
que diz respeito às características, quantidades,
preços, propriedades ou quando omite dados
essenciais. A propaganda abusiva é aquela que gera
discriminação, incita a violência, explora o medo e a
superstição, se aproveita da deficiência de

Quando a propaganda é enganosa ou abusiva
pode gerar problemas e, muitas vezes, causar
danos à sociedade.

julgamento e da falta de experiência da criança,
desrespeita valores ambientais e pode induzir a
comportamentos prejudiciais à saúde e à segurança.

A propaganda muitas vezes induz e incentiva o

A intoxicação por medicamentos ocupa o primeiro

consumo de determinado medicamento que nem

lugar dentre as causas de intoxicação registradas

sempre é o indicado para aquela necessidade.

em todo o país, à frente dos produtos de limpeza,
dos agrotóxicos e dos alimentos estragados.

O que é o uso indiscriminado de
medicamentos?

Os

O uso indiscriminado de medicamentos não se

antiinflamatórios representam as classes de

restringe somente à automedicação. Está

medicamentos que mais intoxicam.

relacionado à “medicalização”, ou seja, uma forma
de encontrar a cura para as doenças e promover o
bem-estar usando exclusivamente o medicamento.

analgésicos,

os

antitérmicos

e

os

sociedade e reforçada pela propaganda, mas que

(químicas ou naturais) que podem causar

A indústria farmacêutica gasta em média

intoxicações pelo seu uso inadeuqado.

35% do valor das vendas com a chamada

A intoxicação pelo uso inadequado de medicamentos

“promoção farmacêutica”.

está entre as causas mais freqüentes de internações
hospitalares, de prorrogação da internação ou

Isso significa dizer que os laboratórios de

mesmo de morte.

medicamentos fazem um trabalho de convencimento
que atinge médicos, farmacêuticos, balconistas e

Todo medicamento produz efeitos colaterais no
organismo. Mesmo aqueles de venda sem
prescrição médica devem ser consumidos com
responsabilidade.

proprietários de farmácias, até alcançar o usuário.

nem sempre corresponde à realidade. Todo
medicamento, mesmo os fitoterápicos - aqueles
chamados “naturais" - possuem propriedades
tóxicas que podem produzir efeitos colaterais e
apresentar contra-indicações ou ainda prejudicar a
ação de outros medicamentos.

O uso de medicamentos, inclusive os
fitoterápicos, deve ocorrer de forma responsável,
de preferência sob a orientação de um
profissional médico, odontólogo ou farmacêutico.

propagandas de medicamentos?

propaganda de produtos sujeitos à vigilância
sanitária?

Ÿ Respeitar a legislação em vigor*.
Ÿ Divulgar tanto os benefícios quanto as
características do produto, os efeitos colaterais e
as contra-indicações.

Ÿ Lembrar que os medicamentos são bens para a
saúde e não bens de consumo.

Você sabe que existem regras e restrições
para a propaganda de produtos sujeitos à
vigilância sanitária?
Não é de hoje que a sociedade se preocupa com a
regulamentação da propaganda de medicamentos.

Chás e ervas medicinais também podem provocar

Desde 1931, com o decreto 20.377, que

intoxicações se forem consumidos de maneira

regulamentou a profissão do farmacêutico, são

inadequada.

identificadas restrições aos anúncios de
medicamentos.

Ÿ Não mencionar a contra-indicação principal.
Em 1976 entrou em vigor a lei 6.360, que dispõe

Ÿ Anunciar produtos sem registro.

sobre a vigilância sanitária e determina a elaboração

Ÿ Sugerir a ausência de efeitos colaterais ou utilizar

de regulamento específico para a propaganda de

expressões como “segurança” e “tolerabilidade”.

medicamentos e demais produtos sujeitos à

Ÿ Não apresentar a advertência obrigatória.

vigilância sanitária.

Ÿ Apresentar comparações ou discriminações como,

Após a criação da Anvisa foi publicada, em 30 de
novembro de 2000, a RDC 102/00, regulamento
específico que estabelece as regras para a
veiculação da propaganda de medicamentos.
Existem ainda outros regulamentos que tratam do
mesmo assunto.

por exemplo, “o mais rápido”, “o mais eficaz”, sem
a comprovação de estudos clínicos.
Ÿ Não apresentar referências bibliográficas
completas.
Ÿ incluir mensagens como “recomendado por
especialistas” ou “publicidade autorizada pela
Anvisa” ou “pelo Ministério da Saúde” .
Ÿ Utilizar expressões do tipo “sem contraindicações” ou “produto natural”.
Ÿ Sugerir a diminuição de risco, ou seja, minimizar
as advertências contidas nas bulas.

IRREGULARIDADES MAIS COMUNS

qualidade, o que beneficia os consumidores.

enganosas ou abusivas?

PROPAGANDA ENGANOSA OU ABUSIVA

concorrência de preços e maiores exigências de
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USO INDISCRIMINADO DE MEDICAMENTOS

melhor as alternativas de consumo, gera a

conta própria ou por indicação de pessoas não
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possibilita à sociedade uma maior liberdade de

Esta é uma idéia culturalmente incorporada pela
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A propaganda, quando realizada de maneira correta,

Se o produto é natural, então não faz mal?
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