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Objetivo: O objetivo deste trabalho foi analisar o conteúdo das propagandas de
medicamentos veiculadas pela revista Cláudia no período de agosto de 2008 a janeiro
de 2010, verificando o cumprimento ou não da legislação vigente. Metodologia:
Tratou-se de um estudo do tipo descritivo e as propagandas veiculadas foram
analisadas de acordo com o roteiro de verificação validado pela legislação vigente até
junho de 2009. A partir de julho do referido ano, este roteiro sofreu modificações para
se adequar a nova legislação. Após o término da avaliação de acordo com a legislação,
foi adotada a estatística descritiva para quantificar e relacionar as informações. Foi
adotado como cuidado ético a não identificação das empresas e dos nomes dos
produtos anunciados. Resultados: De agosto de 2008 a junho de 2010 foram captadas
ao todo 24 peças, sendo 3 repetidas. Das 21 propagandas apenas 3 (14,28%) não
infringiram a legislação. As demais, ou seja, 18 (85,72%) apresentaram as seguintes
irregularidades: omissão da contra-indicação e do princípio ativo; estímulo do uso
indiscriminado de medicamento; afirmação que o medicamento é cosmético; uso de
linguagem relacionando o uso do medicamento ao desempenho físico; uso de
expressões que sugerem que o medicamento possui características organolépticas
agradáveis e não atendimento às exigências quanto ao tamanho e tipo de letras. De
julho de 2009 a janeiro de 2010 foram identificadas 11 propagandas, sendo 3 repetidas.
Entre as 8 propagandas, 4 (50%) não apresentaram nenhuma infração. As infrações
cometidas pelas outras 4 foram: sugerir que o medicamento possua características
organolépticas agradáveis; realizar comparações sem especificar a referência
bibliográfica completa; não constar nome da substância ativa, a data de impressão das
peças e não veicular advertência relacionada à substância ativa do medicamento.
Conclusão: Constatou-se que a maioria das peças publicitárias não estava de acordo
com as leis que regulamentam este tipo de propaganda. Assim, faz necessário reduzir a
exposição da população à propaganda enganosa por meio da ampliação das ações de
monitoramento e fiscalização, minimizando, desta forma, a influência exercida por
elas.
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