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Introdução: No campo da Publicidade e Propaganda, é desejável  investigar estratégias
linguísticas e textuais para explicar processos de produção de sentido. Neste estudo,
isso se deu a partir da análise de propagandas veiculadas na revista \"Vendendo
Saúde\", da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Publicada em 2008,
essa revista aborda, historicamente, a propaganda de medicamentos no Brasil, desde o
período do Império até o século XXI.  A análise está sendo realizada sob o foco de
teorias enunciativo-discursivas. Esse quadro teórico contribui para a compreensão da
relação de interdependência entre língua, sujeito, circunstância sócio-históricas /
sentidos. Objetivo: Investigar particularidades a que estão submetidas configurações
formais de propagandas de medicamentos veiculadas no Brasil, no período de 1825 a
1919, considerando-se diferentes discursos veiculados por meio desse material, bem
como a emergência de conflitos entre a esfera da saúde e a comercial. Metodologia:
Realização de revisões bibliográficas iniciais, que abrangem os conceitos de
linguagem, discurso, Propaganda, Publicidade, gêneros do discurso.
Realização de resenhas e fichamentos de variados textos teóricos. Estudo teórico,
buscando a distinção conceitual de Publicidade e Propaganda.
Coleta de exemplares de propagandas veiculadas na revista \"Vendendo Saúde\".
ANVISA/2008. Análise inicial dos textos selecionados, de acordo com as revisões
bibliográficas iniciais.

 Resultados: Embora parciais, os resultados obtidos, até o momento, evidenciaram
elementos da construção do discurso publicitário, por meio da análise  dos textos 
selecionados.  Já foram conceituadas várias categorias propostas no projeto inicial, tais
como descrever e explicar teoricamente processos norteadores da produção do sentido.
Também, foi realizada análise inicial de particularidades de que estão investidas as
configurações formais de propagandas de medicamentos veiculadas na revista
Vendendo Saúde, da ANVISA/2008. Os registros feitos ressaltaram a importância dos
conceitos estudados no que se refere à análise de possíveis conflitos de interesse entre
as esferas da saúde e a comercial,  evidenciados em propagandas de medicamentos.  
Constatou-se que as informações teóricas mais pontuais, e a análise inicial já realizada,
a propósito das peças publicitárias selecionadas, deverão ser ampliadas para que se
alcance os objetivos propostos no plano de trabalho.

 Conclusão: Os estudos realizados ressaltaram a necessidade de aprofundamento sobre
a construção do discurso publicitário, à luz de teorias discursivas. Por um lado,
ampliam a compreensão  sobre a interdependência entre o discurso e a construção dos
sentidos, por outro, fazem emergir  conflitos de interesse entre diferentes esferas
sociais.
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