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Isenção de Conflito de Interesses

Eu, Thaís Jeronimo Vidal, autora deste trabalho, declaro que não

possuo conflitos de interesses pessoais, comerciais, acadêmicos,

políticos ou financeiros em relação a esta produção.



Empresas farmacêuticas

Sistema Único de Saúde

Aumento dos lucros

Mercado farmacêutico

Redução dos gastos

Profissionais de saúde

Promoção do Uso Racional

Publicidade massiva
FOCO: Paciente

Contextualização

Acesso a medicamentos 
seguros, eficazes e de 
qualidade



Contextualização

LEI FEDERAL Nº 6360/76 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

LEI FEDERAL Nº 8080/90 – LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

PORTARIA Nº 3916/MS/GM, DE 30 DE OUTUBRO DE 1998:

A POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS (PNM)

O controle da propaganda dos medicamentos de venda livre passou a ser tratado

como prioridade sanitária.

LEI Nº 9782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999:

A CRIAÇÃO DA ANVISA

Publicação, em 2008, da RDC nº 96 que dispõe sobre a propaganda, publicidade,

informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial

de medicamentos.



Como é feita hoje 

a PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS no Brasil?

OBJETO DE ESTUDO: Campanhas publicitárias de quatro analgésicos
à base de dipirona: Neosaldina®, Dorflex®, Atroveran composto® e Anador®

Fundamentar a reflexão sobre como o assunto “medicamentos” vem sendo 
abordado pelas mídias e destacar a necessidade e importância de medidas de 

regulamentação, controle e fiscalização mais efetivas.

Objetivos



Como é feita hoje a propaganda de 

medicamentos no Brasil?

ANÁLISE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS



Em 1977 proibiu-se a comercialização de dipirona nos Estados Unidos.

Risco de AGRANULOCITOSE Rara

Independe da dose

Origem imuno-alérgica

Alto risco de vida

O paciente deve procurar o médico se algum dos seguintes sintomas aparecer:  
febre, calafrios, dor de garganta e ulceração na cavidade oral.

Alterações na pele, 
boca ou garganta

Náusea

Vermelhidão

Suor

Dor de cabeça

Interferência em 
testes de açúcar

Menores de 3 anos

Asmáticos

Álcool / 
Ciclosporina

Contraindicações

Os Riscos da Dipirona



Neosaldina®

Medicamento = Solução para variados problemas?

Trilha sonora + Cores retro/vintage = Bem-estar e Traquilidade

É vedado incluir pessoas fazendo uso do medicamento (Art 8º, RDC nº96/2008) 



Uso de METÁFORA estimula o consumo do medicamento.

“DOR DE CABEÇA? CHAMA A NEOSA!”

Art. 8º, inciso VII proíbe                                                                                       
IMPERATIVOS que induzam DIRETAMENTE o uso de medicamentos.

Neosaldina®



ALÍVIO DA DOR DE CABEÇA ou PÍLULA DA FELICIDADE?

Personagem Smille Drágea de Neosaldina

Neosaldina®



Redes sociais online: promoção comercial indireta (Vedada pelo Art. 4º)

Neosaldina®



Imagem associa a idéia de felicidade ao uso de Neosaldina

Neosaldina®



Publicidade interativa: divulgação 
da marca pelos usuários da rede.

Administração diária do medicamento?

Incentivo ao uso indiscriminado

Infração ao inciso I do Art. 8º

Neosaldina®



A Neosa de bolso

Apresentação com 4 drágeas

Incentivo ao uso indiscriminado

Infração ao inciso I do Art. 8º

Neosaldina®



Redes sociais online: promoção comercial indireta (Vedada pelo Art. 4º)

Dorflex®



Estratégia adotada: compartilhamento de dicas de saúde, bem-estar e lazer

Tendência contemporânea!

Dorflex®



Dorflex®

 Imagem sugere que o médico é
indispensável para o tratamento
adequado da dor.

 Art. 26: É vedado:

“II – [...] fazer crer que são
supérfluos os hábitos de vida
saudáveis e/ou a consulta ao
médico.”

Link direciona usuário a site
explicativo!
Art. 8º: É verdado:
“II - sugerir ou estimular
diagnósticos ao público em geral.”

Dorflex®



Aplicativos virtuais sugerem compartilhamento na rede.

Art. 4º Não é permitida a propaganda ou publicidade enganosa, abusiva e/ou indireta.

Dorflex®
Dorflex®



Felizes pelo uso de medicamentos?

Imagem corrobora com a idéia equivocada de que medicamento é mercadoria.

Dorflex®
Dorflex®



Página de medicamento? Ou de moda?

“Atroveran. Tomou, passou.” Passou o quê?

Estímulo ao uso indiscriminado

Atroveran composto®



ATROVERAN É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE 
O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

Art. 24 Na internet, a advertência deve ser exibida permanentemente de forma visível, 

inserida em retângulo de fundo branco.

Atroveran composto®



Dicas de moda levam a associação                                                                    
equivocada do uso do medicamento e beleza. 

Linguagem indireta relaciona o uso do medicamento à beleza (Infração Art. 26, inciso V).

Atroveran composto®



Atroveran composto®

Concurso cultural “Mais um dia de TPM”

Em 2009, a Anvisa 
proibiu dois 

concursos desse tipo.

São oferecidos ao 
consumidor prêmios 

maiores do que os 
riscos do 

medicamento.

Atroveran composto®



Comercial traz figura da filha adolescente e da mãe “moderna” e “engajada”.           
Quarto rosa e tipicamente adolescente.

Art. 26, inciso VII proíbe uso de mensagens, símbolos e imagens dirigidas a crianças

(até 12 anos) ou adolescentes (dos 12 aos 18 anos).

Atroveran composto®



Propaganda é explicitamente voltada ao público adolescente.

Atroveran composto®



Tirinha bem-humorada é um estímulo a medicalização da TPM

Imagem estimula o uso do medicamento para um fim não aprovado: estresse.

Art. 14 É proibido utilizar quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa

da finalidade do produto.

Atroveran composto®



Tirinha bem-humorada sugere alterações causadas pelo não uso do medicamento

Dor de cabeça, cólicas e olhos roxos. OLHOS ROXOS???

Art. 26, inciso VI – É proibido apresentar de forma abusiva, enganosa ou assustadora

representações visuais das alterações do corpo humano causadas por doenças ou

lesões

Atroveran composto®



A Cabeça da Dani

TPM, insônia, estresse e ansiedade

Art. 14 É proibido utilizar quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa da

finalidade do produto.

Anador®



Cartucho gigante:

Qual a dose necessária para acabar com as dores de cabeça?

Estímulo ao uso indiscriminado.

Anador®



“Chame o Patrulha Brasil para te ajudar nesta missão!”

Novamente, o uso de METÁFORA estimula INDIRETAMENTE o consumo do medicamento.

Artigo definido O torna evidente a idéia de que a expressão “Chame o Patrulha Brasil”

foi usada em substituição a “Chame o Anador” ou “Chame o medicamento.”

Anador®



Anador®

Advertência relacionada a dipirona.
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Medicamento assassino?

Anador®



“Anador: A Dor de Cabeça para. Você segue em frente.”

Mensagens corroboram com a idéia equivocada de que medicamento é mercadoria.

Anador®



PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS

 As campanhas publicitárias incentivam à automedicação;

 Falsa idéia de que o medicamento pode ser utilizado para se alcançar padrões 
de beleza, bem-estar, vitalidade, aceitação social.

Propaganda ética

Automedicação 
responsável

 Redução dos custos com saúde

 Diminuição do absenteísmo devido a pequenos 
sintomas.

Conclusão



PUBLICIDADE DE 
MEDICAMENTOS

USO INDISCRIMINADO

PUBLICIDADE INDIRETA

DIFÍCIL CONTROLE

CRIAR PROPAGANDAS CAPAZES 
DE COMPETIR COM AS DAS 

GRANDES EMPRESAS

As propagandas 
devem ser 

controladas antes de 
serem veiculadas.

Conclusão



OBRIGADA!!!


