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Resumo
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é responsável pela fiscalização das
informações transmitidas pelas propagandas de medicamentos no Brasil. Apesar das mudanças
legais que ocorreram nos últimos anos, algumas propagandas de medicamentos ainda
apresentam informações que estão em desacordo com a legislação vigente, exercendo grande
influência na prescrição e no consumo de medicamentos e, principalmente, induzindo à
automedicação. O objetivo desta pesquisa foi analisar as mensagens exibidas nas
propagandas de medicamentos transmitidas pela rede televisiva, afim de se verificar sua
adequação com as legislações vigentes, garantindo assim a segurança das informações
transmitidas aos consumidores. O estudo trata-se de uma análise qualitativa de propagandas
de medicamentos veiculados pelas redes televisivas brasileiras, verificando a adequação das
mesmas com as Resoluções 102/2000 e 96/2008, que aprovam o regulamento das propagandas
e mensagens publicitárias, veiculadas em emissoras de rádio e televisão, sobre a
comercialização de medicamentos. Os dados foram coletados entre os dias 22/06/2016 a
30/08/2016, durante 2 horas por dia em duas emissoras nacionais distintas. Durante o
período de observação, foram identificadas 31 propagandas referentes a medicamentos, sendo
que em 100% das peças constatou-se no mínimo um tipo de infração, e todas não estavam
de acordo com Art. 10 da Resolução 102/2000 onde é vedado sugerir diagnóstico ou
aconselhar um tratamento correspondente. Desta forma, percebe-se a necessidade de uma
fiscalização mais rigorosa das propagandas de medicamentos, levando informações seguras
aos consumidores, evitando assim, os riscos relacionados ao uso incorreto de medicamentos.
Palavras-chave: Medicamentos. Propagandas. Automedicação.

Bacharelando em Farmácia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED – E-mail:
evelincastro92@hotmail.com
2
Docente da Graduação em Farmácia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.
Especialista em Farmácia Clinica e Prescrição Farmacêutica. Especialista em Didática do Ensino Superior.
E-mail: robsonmoraisfarma@hotmail.com
3
Docente da Graduação em Farmácia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED.
Especialista em Farmacologia. E-mail: josianelampire@hotmail.com
4
Bacharel em administração, especialista em Didática do ensino Superior, Docente da faculdade de
Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED – maxibonfa@gmail.com
1

23

