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RESUMO. O objetivo deste estudo foi analisar a qualidade das propagandas de medicamentos fitoterápi-
cos, disponíveis em alguns estabelecimentos farmacêuticos do Estado de Santa Catarina, no que diz respei-
to ao cumprimento da legislação que regulamenta a propaganda de medicamentos e o registro de medica-
mentos fitoterápicos no Brasil, e sua conformidade com os Critérios Éticos para a Promoção de Medica-
mentos da Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 367 estabelecimentos farmacêuticos, foram coleta-
das 61 diferentes peças publicitárias, que divulgaram 441 medicamentos fitoterápicos. Todas as peças pu-
blicitárias, em diferentes níveis, infringiram a legislação brasileira e/ou os Critérios Éticos da OMS. Mui-
tas apresentaram apenas as qualidades dos medicamentos, omitindo informações que pudessem vir a res-
tringir seu uso, tais como contra-indicações, precauções de uso e advertências. 
SUMMARY. “Quality Analysis of the Advertisements of Herbal Medicines Available in Santa Catarina (Brazil)”.
The objective of this study was to analyze the quality of the advertisements of herbal medicines available in
some drugstores in Santa Catarina state, Brazil, in order regarding to verify their conformity to the Brazilian laws
concerning to the medicines advertisements of and to the herbal medicines registration, as well as to the Ethic
Criteria for the Promotion of Medicines of the World Health Organization (WHO). Were collected, in 367 drug-
stores, sixty-one different advertisements announcing 441 herbal medicines. All of the advertisements infringed
in some degree the Brazilian legislation and/or the WHO Ethic Criteria for the Promotion of Medicines. Almost
all of the advertisements displayed only the medicine’s qualities, omitting the informations that could limit their
use, as well as their precautions of use, contraindications and even obligatory warnings.

INTRODUÇÃO
A promoção de medicamentos se refere a to-

das as atividades informativas e de persuasão,
desenvolvidas pelos fabricantes, distribuidores,
comerciantes, órgãos de comunicação e agên-
cias de publicidade com o objetivo de induzir a
prescrição, a dispensação, a aquisição e a utili-
zação de medicamentos 1,2. A importância des-
sas atividades pode ser comprovada pelas altas
cifras empregadas pela indústria farmacêutica na
promoção de medicamentos; pelos vários estu-
dos desenvolvidos, nas últimas décadas, avalian-
do e discutindo a qualidade das propagandas,
sua influência no comportamento dos vários se-
tores envolvidos, as estratégias de marketing e
suas conseqüências, entre outros; e também, pe-
la tentativa de regulamentação do setor da pro-

paganda de medicamentos, por parte de órgãos
governamentais e não governamentais, nacio-
nais e internacionais.

As indústrias farmacêuticas gastam quantias
vultosas para a promoção de medicamentos no
mundo todo. Em 2003, nos EUA foram gastos
US$ 25,3 bilhões, desses, US$ 3,2 bilhões foram
destinados à promoção direta ao consumidor 3.
Nos países em desenvolvimento estima-se que
20 a 30% do faturamento seja direcionado à pro-
moção de medicamentos 4. De acordo com a
Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica
(FEBRAFARMA), no ano de 2003, o mercado far-
macêutico nacional movimentou aproximada-
mente R$ 16,9 bilhões 5. Considerando a estima-
tiva de que 20 a 30% do faturamento se destina
à promoção de medicamentos, pode-se estimar
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que foram aplicados, aproximadamente, R$ 3,38
a R$ 5,1 bilhões na promoção de medicamentos
no Brasil em 2003.

A ação da indústria farmacêutica na pro-
moção de medicamentos se concentra em três
pontos chaves: o médico, a farmácia (farmacêu-
tico e balconista) e o paciente, com grande in-
fluência no comportamento de cada um deles,
dependendo do tipo de estratégia utilizada, in-
fluenciando a prescrição, a venda e o consumo
de medicamentos. Profissionais da saúde, quan-
do interessados e realmente preocupados com
uma prescrição adequada, que visa a saúde do
paciente, podem ter acesso a várias fontes de
informação sobre medicamentos. No entanto, is-
so não ocorre com a maioria da população bra-
sileira, que tem precárias condições educacio-
nais, sociais e de saúde, estando, portanto, mais
vulnerável aos métodos de persuasão utilizados
pela indústria na propaganda de medicamentos.

Quando o público alvo da peça publicitária
é a população em geral, muitos são os meios
utilizados pela indústria farmacêutica para a
promoção de seus produtos, tais como tele-
visão, rádio, jornais, revistas, internet, folhetos,
cartazes, etc. A propaganda é utilizada como
mais um instrumento de reforço da cultura da
medicalização fazendo com que diferentes fases
da vida humana sejam rotuladas como enfermi-
dades, transformando a vida numa seqüência de
períodos, cada qual exigindo uma forma parti-
cular de consumo terapêutico 6. Ao medicamen-
to são atribuídas funções que ultrapassam sua
ação farmacológica propriamente dita, sendo
considerado como o caminho mais rápido para
se alcançar saúde, bem-estar e, em última
instância, a “felicidade” 7. No entanto, esse ca-
minho também oferece riscos que são aponta-
dos por muitos autores e pelas estatísticas sobre
intoxicações por medicamentos.

A propaganda tem o potencial de contribuir
para o uso indiscriminado de medicamentos, na
medida em que estudos demonstram a baixa
qualidade das informações contidas nas mes-
mas, dirigidas tanto à classe médica 7-13, quanto
à população em geral 14-20, não sendo um meio
que subsidie a prescrição e a utilização correta e
segura dos medicamentos divulgados.

No Brasil, a promoção de medicamentos é
regulamentada pela Resolução da Diretoria Co-
legiada (RDC) nº 102/2000 1, que aprovou o re-
gulamento sobre propagandas, mensagens pu-
blicitárias e promocionais e outras práticas cujo
objeto seja a divulgação, promoção ou comer-
cialização de medicamentos de produção nacio-

nal ou importados, quaisquer que sejam as for-
mas e meios de sua veiculação. 

Cabe destacar, ainda, a existência dos Crité-
rios Éticos para a Promoção de Medicamentos
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2.
Apesar de não terem força de lei, os países
membros têm a obrigação ética de adotar tais
recomendações, que visam orientar a promoção
dos medicamentos, de tal forma que os direitos
dos cidadãos sejam assegurados. Esse documen-
to apresenta os princípios gerais de normas éti-
cas, que devem ser adaptados pelos países, de
acordo com suas características políticas, econô-
micas, culturais, sociais, educativas, científicas e
técnicas e, também, por órgãos não governa-
mentais, tais como as indústrias de medicamen-
tos e as empresas de propaganda. 

De acordo com a RDC nº 102/2000 e com os
Critérios Éticos para a Promoção de Medicamen-
tos da OMS, a propaganda de medicamentos di-
rigida à população é permitida apenas para me-
dicamentos de dispensação isenta de prescrição
médica, entre os quais encontram-se a maioria
dos medicamentos fitoterápicos, que são medi-
camentos obtidos empregando-se exclusivamen-
te matérias-primas ativas vegetais 21.

A utilização de medicamentos fitoterápicos,
com finalidades profiláticas ou curativas vem
sendo tratada, erroneamente, como sendo um
recurso terapêutico isento de riscos ou efeitos
indesejáveis e estimulada com base no mito de
que “o que é natural não faz mal”. Esse mito é,
muitas vezes, endossado pela publicidade e bu-
las que não fazem referências aos possíveis ris-
cos de sua utilização; entretanto, qualquer pro-
duto, que interfira nos processos fisiológicos,
tem potencial tóxico, podendo apresentar con-
tra-indicações e, dependendo das circunstâncias
e quantidades empregadas, pode causar danos à
saúde 22. 

Em decorrência da importância desse tema,
o presente trabalho teve como objetivo principal
analisar criticamente a qualidade das propagan-
das de medicamentos fitoterápicos, disponíveis
em alguns estabelecimentos farmacêuticos de
Santa Catarina (SC), num determinado período,
no que diz respeito ao cumprimento da legis-
lação brasileira vigente e a conformidade com
os Critérios Éticos para a Promoção de Medica-
mentos da OMS.

METODOLOGIA
Foram realizadas visitas, no período de abril

a julho e novembro de 2003, coletando-se peças
publicitárias de medicamentos fitoterápicos, na
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forma de folhetos avulsos impressos, disponí-
veis em estabelecimentos que fazem a dispen-
sação de medicamentos (farmácias, drogarias,
farmácias homeopáticas e de manipulação), de
uma cidade de cada mesoregião de Santa Catari-
na (Florianópolis, Joinville, Chapecó, Lages, Cri-
ciúma e Blumenau).

As peças publicitárias foram analisadas, qua-
litativamente e quantitativamente, mediante o
uso de um formulário elaborado, utilizando co-
mo parâmetros a legislação que regulamenta a
propaganda de medicamentos no Brasil (Reso-
lução RDC nº 102/2000); os Critérios Éticos para
a Promoção de Medicamentos da OMS; e a le-
gislação que tratava do registro de medicamen-
tos fitoterápicos no Brasil a RDC nº 17/2000 23

(legislação esta que estava em vigor no período
de coleta da amostra) e também a RDC nº
48/2004 2 1 (legislação atual que regulamenta o
registro de medicamentos fitoterápicos). A RDC
nº 17/2000, foi revogada pela RDC nº 48/2004,
em 16 de março de 2004, e passou a regulamen-
tar o registro dos medicamentos fitoterápicos;
no entanto, esta resolução não modificou os cri-
térios utilizados para a análise proposta, quanto
à obrigatoriedade do registro de medicamentos
fitoterápicos e à utilização da nomenclatura
botânica oficial. 

O formulário para a análise das peças publi-
citárias contemplou os seguintes itens: a) Análi-
se da peça publicitária: público-alvo; laboratório
fabricante; principais argumentos utilizados e
outras informações presentes na peça publicitá-
ria. b) Análise dos medicamentos fitoterápicos
divulgados nas peças publicitárias: nome comer-
cial; nomenclatura botânica oficial; parte utiliza-
da da planta; registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde (ANVI-
SA/MS); indicações de uso; precauções de uso e
advertências; contra-indicações; classificação
quanto à prescrição. Verificou-se, para cada
item, a conformidade, ou não, com a RDC n°
102/2000 e/ou com os Critérios Éticos para a
Promoção de Medicamentos da OMS. 

A pesquisa do registro de medicamentos foi
realizada no banco de dados da A N V I S A
( w w w . a n v i s a . g o v . b r / m e d i c a m e n t o s / b a n c o _ m e d .
htm). A consulta ao banco de dados pode ser
realizada através dos seguintes campos: Número
do CNPJ, Número do Processo, Nome do Produ-
to, Princípio Ativo e Número do Registro. Quan-
do o medicamento fitoterápico apresentava o
número do registro na peça publicitária, busca-
va-se no banco de dados por este campo. A
consulta pelo “Nome do Produto”, no banco de
dados não foi adequada, pois neste item, às ve-

zes, encontra-se o nome comercial, às vezes, a
nomenclatura botânica ou, ainda, o nome popu-
lar. Pelo item “Princípio Ativo”, também não foi
possível, pois poucos apresentavam esta infor-
mação no banco de dados. Assim, realizou-se a
consulta através do “Número de CNPJ” da em-
presa fabricante, onde constavam todos os me-
dicamentos registrados pela empresa na ANVISA
e disponibilizados no banco de dados até a data
da consulta.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram visitados 367 estabelecimentos far-

macêuticos das seis cidades de Santa Catarina, e
coletadas 265 peças publicitárias de medicamen-
tos fitoterápicos, na forma de folhetos avulsos
impressos. Destas, 204 (77%) eram repetidas,
sendo, portanto, a amostra constituída de 61
(23%) diferentes peças publicitárias, para as
quais realizou-se a análise qualitativa. Nesta
amostra foram identificados 27 laboratórios fa-
bricantes, dos quais cinco não apresentavam au-
torização de funcionamento junto à ANVISA/MS.

Quanto ao público alvo, 41 (67%) peças pu-
blicitárias eram dirigidas à população em geral;
15 (25%) às mulheres; duas (3%) aos homens;
duas (3%) ao casal e uma (2%) aos médicos. Os
principais argumentos utilizados para atingir o
público-alvo tinham o intuito de mostrar a utili-
zação de medicamentos fitoterápicos como uma
terapia “natural”, segura e isenta de riscos, asse-
gurando saúde, eficácia, segurança, qualidade e
bem-estar. 

Nas peças publicitárias destinadas ao público
feminino, segundo maior grupo, os principais
argumentos utilizados eram relacionados à eficá-
cia, segurança, equilíbrio, bem-estar e beleza,
através de imagens e frases, como por exemplo:
“Contra menopausa e indisposições do climaté-
rio”; “A TPM e a Menopausa estão com os dias
contados”; “Resolvendo os problemas da meno-
pausa”; “Totalmente natural”; “Sem efeitos cola-
terais”; “Uma nova forma de olhar naturalmente
para um velho problema”; “Pele de pêssego ou
casca de laranja?”; “Prepare-se! O verão che-
gou!”; “Não sofra mais... restabelecendo seu
equilíbrio hormonal”.

A publicidade de medicamentos contribui
muito para a questão da medicalização de deter-
minadas fases da vida, pois para as indústrias de
medicamentos, se uma fase normal da vida da
mulher, como por exemplo, a menopausa, for
encarada como um problema que precisa ser
tratado, o resultado é uma grande oportunidade
de mercado 6,24.
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Análise das peças publicitárias
A análise das 61 peças publicitárias mostrou

que todas as peças analisadas não cumprem a
legislação que regulamenta a propaganda de
medicamentos no Brasil, pois todas apresenta-
vam alguma infração à RDC nº 102/2000, com a
média de 7,8 irregularidades por peça publicitá-
ria. Da mesma forma, não atendem aos Critérios
Éticos para a Promoção de Medicamentos da
OMS.

As principais irregularidades apresentadas
nas peças publicitárias analisadas podem ser ob-
servadas na Figura 1.

A RDC n° 102/2000 veta o uso de linguagem
direta ou indireta, que relacione o uso de medi-
camento ao desempenho físico, intelectual,
emocional, sexual ou à beleza de uma pessoa.
No entanto, 51 (83,6%) peças publicitárias apre-
sentavam esta irregularidade.

Toda propaganda, publicidade e promoção

Figura 1 . Infrações mais freqüentes à RDC nº
102/2000 (ANVISA/MS) nas peças publicitárias de me-
dicamentos fitoterápicos coletadas em Santa Catarina,
nos meses de abril a julho e em novembro de 2003
(n=61). A: relacionar o uso do MF no desempenho fí-
sico, intelectual, emocional, sexual ou à beleza; B:
Não constar a advertência obrigatória “AO PERSISTI-
R E M...”; C: sugerir ausência de efeitos colaterais ou
usar expressões como “seguro”, “produto natural”,
etc.; D: sugerir ou estimular diagnósticos; E: mostrar
ou tratar como medicamento outro produto ou afir-
mar que o medicamento é outro produto; F: anunciar
medicamento de venda sob prescrição para público
leigo; G: sugerir diminuição de risco; H: usar ex-
pressões como “aprovado”, “recomendado”, “de-
monstrado em ensaios clínicos”, etc.; I: usar ex-
pressões como “mais eficaz”, “o de maior escolha”, “o
melhor”, etc.; J: provocar temor, angústia, medo, etc.

de medicamentos de dispensação isenta de
prescrição médica deverá conter a advertência:
“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DE-
VERÁ SER CONSULTADO”, mas 51 (83,6%) peças
publicitárias não apresentavam esta advertência
obrigatória. 

Segundo a mesma legislação, é vetado suge-
rir ou utilizar expressões que caracterizem
ausência de efeitos colaterais ou adversos. Nas
peças publicitárias analisadas, 39 (63,9%) delas
apresentavam esta irregularidade, através de fra-
ses e expressões, como por exemplo: “Produto
natural”; “Sem contra-indicação”; “Não provoca
dependência”; “A natureza lhe traz saúde”; “To-
talmente natural”; “100% Natural”; “Sem efeitos
colaterais”. Esse tipo de argumento é muito utili-
zado nas propagandas de medicamentos fitote-
rápicos pelo fato desses serem, freqüentemente,
associados ao mito de que “o que é natural não
faz mal”, e seriam por isso, isentos de riscos ou
efeitos colaterais. 

Trinta e três (54,1%) peças publicitárias in-
fringem a RDC nº 102/2000 por apresentarem si-
nais e sintomas, estimulando o autodiagnóstico,
e por apresentarem o tratamento corresponden-
te, estimulando a automedicação, nos casos de
medicamentos de dispensação isenta de pres-
crição; e a autoprescrição, nos casos de medica-
mentos de dispensação sob prescrição médica,
aumentando seus riscos potenciais.

De acordo com a RDC n° 102/2000, também
é vedado: “Afirmar que o medicamento é um
alimento, cosmético ou outro produto de consu-
mo, da mesma maneira que nenhum alimento,
cosmético ou outro produto de consumo possa
mostrar ou parecer tratar-se de um medicamen-
to”. Trinta e duas (52,5%) peças publicitárias
apresentavam esta irregularidade ao atribuir pro-
priedades terapêuticas para produtos registrados
como alimentos, como por exemplo, à base de
Glycine max (soja), Allium sativum (alho) e
Paulinia cupana (guaraná), gerando erro ou
confusão quanto às suas reais propriedades, in-
duzindo ao seu uso indiscriminado e criando
falsas expectativas quanto às propriedades “cu-
rativas” dos produtos. 

Na coleta da amostra, buscou-se nos estabe-
lecimentos farmacêuticos peças publicitárias dis-
poníveis à população em geral, esperar-se-ia,
portanto, que apenas medicamentos de dispen-
sação isenta de prescrição médica fossem veicu-
lados nas mesmas, para os quais é permitida a
propaganda dirigida ao público em geral. No
entanto, 30 (49,2%) peças publicitárias anuncia-
vam medicamentos de dispensação sob pres-
crição médica, quando sua divulgação deveria
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ser restrita aos profissionais de saúde, habilita-
dos a prescrever ou dispensar medicamentos, já
que os mesmos exigem um diagnóstico preciso
para sua indicação, pelos riscos que podem
causar à saúde, quando utilizados inadequada-
mente, principalmente, quando adquiridos sob
influência de propagandas, que não informam
sobre suas contra-indicações, advertências e
precauções de uso. 

Vinte e quatro (39,3%) peças publicitárias es-
tavam irregulares por apresentarem sugestão de
diminuição de risco, geralmente associando o
uso do medicamento à diminuição do risco de
desenvolver determinadas doenças, como cân-
cer ou doenças cardíacas, podendo levar ao uso
indiscriminado de medicamentos, que além de
não reduzirem o risco, ainda, expõem os ci-
dadãos a maiores riscos, pois esses crêem nas
informações da propaganda e não buscam ou-
tros meios para tratamento ou prevenção, quan-
do necessário. Este fato pode ser exemplificado
na divulgação de um medicamento fitoterápico
à base de Cimicifuga racemosa onde a propa-
ganda compara a terapia de reposição hormonal
(TRH) utilizando hormônios sintéticos com o
uso de fito-hormônios à base de Cimicifuga ra -
cemosa. Fala sobre um estudo que demonstrou
os riscos a que as mulheres estão expostas ao
fazerem uso da TRH com hormônios sintéticos,
entre eles o risco aumentado de derrame cere-
bral, ataque cardíaco e câncer de mama. Poste-
riormente, quando fala sobre o medicamento fi-
toterápico divulgado, enfatiza sua “grande segu-
rança” e cita: “Nenhuma paciente tratada com os
fito-hormônios teve o desenvolvimento do cân-
cer de mama ou de útero, não foram relatados
casos de derrame cerebral ou complicações car-
díacas”. Contudo, não foi encontrado nenhum
estudo clínico randomizado de longa duração,
na literatura pesquisada (base de dados MEDLI-
NE, através do PubMed), utilizando a Cimicifu -
ga racemosa, que tenha avaliado a incidência
de doenças crônicas em mulheres na pós-meno-
pausa. Desta forma, é precipitado e irresponsá-
vel fazer esse tipo de comparação, portanto é
sensato aguardar resultados de pesquisas clíni-
cas randomizadas e de longa duração antes de
fazer afirmações não passíveis de comprovação.

Dezessete (27,9%) peças publicitárias apre-
sentavam frases ou expressões de recomen-
dação do produto, como “aprovado” e “reco-
mendado”, que são expressões proibidas pela
RDC nº 102/2000, pois remetem à idéia de cre-
dibilidade absoluta em relação ao medicamento.

Dezesseis (26,2%) peças publicitárias realiza-

vam comparação ou afirmação e/ou sugestão de
superioridade em relação a outro medicamento,
através de expressões ou frases, tais como “o
melhor”, “o mais receitado”, “o mais vendido”,
etc., geralmente sem embasamento científico. A
legislação veta a comparação, pois as pessoas
influenciadas pela superioridade, podem optar
por um medicamento em detrimento de outro,
acreditando nos argumentos da propaganda o
que pode causar conseqüências danosas à saúde
do usuário ou, no mínimo, prejuízo financeiro. 

Quatorze (23,0%) peças publicitárias estavam
irregulares por apresentarem provocação de te-
mor, angústia e/ou sugestão que a saúde de
uma pessoa seria ou poderia ser afetada por
não usar o medicamento anunciado. Ao utilizar
essa estratégia, a peça publicitária utiliza-se de
argumentos para convencer as pessoas a usarem
o medicamento anunciado como a solução dos
“problemas” que podem surgir em determinadas
fases da vida, como por exemplo, na menopau-
sa. Através de uma lista de sintomas (insônia,
calorões, irritabilidade, instabilidade emocional,
ansiedade, cansaço, falta de energia, entre ou-
tros) e da sugestão do risco de desenvolver de-
terminadas doenças (câncer de mama e de có-
lon, doenças cardiovasculares e osteoporose),
faz com que as mulheres que se encontram, ou
estão próximas, desta fase da vida, fiquem apre-
ensivas e temerosas de virem a desenvolver as
doenças e/ou os sintomas apresentados pela
propaganda e, a fim de evitá-los, passem a utili-
zar tais medicamentos.

Análise dos medicamentos fitoterápicos
anunciados

As 61 peças publicitárias divulgaram 441 me-
dicamentos fitoterápicos; e alguns itens foram
analisados para cada medicamento fitoterápico
anunciado nas peças publicitárias: nome comer-
cial, nomenclatura botânica oficial, parte utiliza-
da da planta, número de registro, classificação
quanto à prescrição, indicações de uso, contra-
indicações, precauções de uso e advertências.

Nesta análise observou-se discrepâncias nu-
méricas entre a presença de itens como nome
comercial e indicações de uso (100%) e itens
como contra-indicações (3,4%) e precauções de
uso e advertências (1,1%), demonstrando que
informações que possam vir a restringir o uso
dos medicamentos fitoterápicos são freqüente-
mente omitidas (Fig. 2). Esta característica tem
sido observada em outros estudos de análise de
propagandas de medicamentos no Brasil
15,17,19,20.
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Toda propaganda, publicidade e promoção
de medicamentos de dispensação isenta de
prescrição deverá conter o nome comercial do
medicamento; seu número de registro na ANVI-
SA/MS e a nomenclatura botânica oficial [gêne-
ro, espécie e autor(es) do binômio científico]. O
nome comercial dos medicamentos estava pre-
sente em todas as peças publicitárias, sendo
muito comum o nome comercial ser o nome
popular da planta medicinal, que foi utilizada
na preparação do medicamento fitoterápico.
Portanto, vários medicamentos fitoterápicos
apresentavam o mesmo nome comercial, mu-
dando apenas o nome do laboratório fabricante.
A presença da nomenclatura botânica oficial foi
observada em 104 (23,4%) medicamentos fitote-
rápicos analisados e, em apenas 8 (1,8%), obser-
vou-se a presença de menção à parte utilizada
da planta. A presença destas informações é mui-
to importante, pois há uma grande variação en-
tre as espécies e a parte utilizada na preparação
do medicamento fitoterápico. Pode, ainda, haver
confusão quando se usa apenas o nome popu-
lar, pois há diferentes plantas com o mesmo no-
me popular e, dependendo da região, os nomes
variam enormemente 22.

Sessenta e seis (15%) medicamentos fitoterá-
picos apresentavam o número de registro im-
presso na peça publicitária. No banco de dados
de registro de medicamentos da ANVISA/MS fez-
se a busca do número de registro, conforme
descrito na metodologia. Dos 441 medicamentos
fitoterápicos anunciados 123 (27,9%) apresenta-
vam registro no banco de dados da ANVISA/MS;
e para 318 (72,1%) o número de registro não foi
localizado pelo método de busca utilizado. Ape-
sar da busca do número de registro limitar-se ao
banco de dados da ANVISA/MS, estes dados evi-

Figura 2. Presença de infor-
mações sobre os medica-
mentos fitoterápicos (n=441)
divulgados nas peças publi-
citárias coletadas em Santa
Catarina, nos meses de abril
a julho e em novembro de
2003.

denciam a divulgação e a comercialização de
medicamentos fitoterápicos sem o devido regis-
tro no órgão regulador. Este um dado alarman-
te, pelos riscos aos quais a população fica ex-
posta ao utilizar tais medicamentos, pela possí-
vel ausência de qualidade e segurança ou, ain-
da, pela ineficácia dos mesmos, já que não pas-
saram por uma análise prévia, dos pontos de
vista técnico e legal.

CONCLUSÃO
Todas as peças publicitárias de medicamen-

tos fitoterápicos da amostra analisada infringi-
ram, em diferentes níveis, a RDC nº 102/2000 e
os Critérios Éticos para a Promoção de Medica-
mentos da OMS. 

A maioria das propagandas apresentou ape-
nas as qualidades do medicamento, omitindo in-
formações que pudessem vir a restringir seu
uso, como as precauções de uso, advertências,
reações adversas, contra-indicações e, até mes-
mo, a advertência obrigatória. Além da omissão
dessas importantes informações, freqüentemen-
te, ocorreu a minimização dos riscos inerentes
aos medicamentos, induzindo ao seu uso indis-
criminado, mostrando a utilização de medica-
mentos fitoterápicos a um tratamento “natural”,
seguro, isento de riscos ou de efeitos colaterais.

Um dado obtido preocupante foi o grande
número de medicamentos fitoterápicos anuncia-
dos nas peças publicitárias, para os quais não
foi localizado o registro obrigatório junto à AN-
V I S A / M S, o que denota a necessidade de uma
maior fiscalização para a retirada desses produ-
tos do mercado, e de uma ação conjunta dos
órgãos fiscalizadores, da sociedade civil organi-
zada e dos órgãos profissionais de classe para
efetuar um controle mais rigoroso dos medica-
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mentos divulgados e comercializados nos esta-
belecimentos farmacêuticos.

Qualquer forma de promoção de medica-
mentos, pelas características inerentes aos mes-
mos, frutos de uma relação direta entre saúde e
doença, deveria ser pautada em fundamentos
éticos e legais, apresentando seus benefícios e
qualidades, mas também seus riscos, precauções
de uso e contra-indicações, contribuindo assim

para seu uso racional e para a melhoria da saú-
de da população. No entanto, há um evidente
conflito de interesses e de objetivos, entre os
produtores e distribuidores de medicamentos,
que visam aumentar seus lucros, e os órgãos re-
guladores de propagandas de medicamentos,
cujo objetivo principal consiste em apoiar e pro-
mover a melhoria da assistência à saúde, me-
diante o uso racional de medicamentos.
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