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ALVES  RIBEIRO,  Camila.  A  Influência  do  Marketing  de  Medicamentos  na
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RESUMO

O marketing de medicamentos é um processo complexo envolvendo a mídia de
todas as formas, fazendo com que a sua divulgação mostre apenas os benefícios do
medicamento  e  influenciando  assim a  automedicação,  uso  irracional,  bem como
seus derivados, como intoxicação, interação medicamentosa, entre outros. Com a
facilidade que se tem de adquirir medicamentos faz com que a população ignore os
riscos que o mesmo trás para a saúde. O hábito de automedicar-se pode provocar
danos  à  saúde  ou  mesmo  mascarar  sintomas  de  doenças  mais  graves.  Os
medicamentos  de  fácil  acesso  têm  diversos  princípios  ativos  que  podem  ser
utilizados  pela  população,  os  que  tratam  dores  de  cabeça,  cólica,  febre,  dores
musculares, resfriados, dentre outros problemas de saúde de menor gravidade, mas
que  mesmo  dessa  forma  são  os  protagonistas  da  prática  de  automedicação  e
intoxicação. O farmacêutico é o profissional mais indicado para dar assistência, pois
ele tem o conhecimento necessário para ajudar os pacientes a evitar a fazer uso da
automedicação, fazendo com que se torne uma forma segura de utilizar o fármaco
certo para tal sintoma. Com a ajuda da bula de medicamento que é um documento
técnico-  cientifico,  direcionado  tanto  ao  profissional  da  saúde  e  pacientes,  que
acompanha o medicamento para informar sua composição,  características  e uso
também mostram os riscos e benefícios dos fármacos, pois a bula contém todas as
informações necessárias referente ao medicamento.

Palavras-chave: Marketing; Automedicação; Medicamento;
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ALVES RIBEIRO, Camila. The Influence of Medication Marketing on Self-Medication.
2017. 42. Course Completion Work (Graduation in Pharmacy) – University Center
Anhanguera, Niterói, 2017.

ABSTRACT

Drug  marketing  is  a  complexprocessinvolving  a  mediaofallforms,  making  its
disclosureonly show thebenefitsofthedrugandinfluencing as well as a self-medication,
irrational  use,  as  well  as  its  derivatives,  such  as  intoxication,  druginteraction,
amongothers .With a facilitythathastoacquire medicines makes a population ignore
therisksthatthesamebacktohealth.  The  habitofauto-medicalcan  cause
healthdamageorevenmasksymptomsofillnessesplus graves. The medicines that are
easytoaccesstothedifferentactiveprinciplesthatcanbeusedbythepopulation,
thosewhotreatheadaches,  colic,  fever,  muscle  aches,  colds,
amongotherminorhealthproblems, buteven in thisway are theprotagonistsofpracticeof
self-medicationandintoxication.  The  pharmacististhemostappropriatecareprovider,
whichiswhatisneededto  help  patientsavoidusing  self-medication,  making  it  a  safe
wayto use therightdrug for such a symptom. Withthe help ofthedrugleaflet, whichis a
technical-scientificdocument,  addressedtoboththehealth  professional  andpatients,
whichaccompaniesthedrug  for  its  composition,  characteristicsand  use  also  show
therisksandbenefitsofthedrugs,
sincethepackageleafcontainsallinformationconcerningthe medicinal product.

Key-words: Marketing; Self-medication; Medication
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INTRODUÇÃO

A automedicação é uma prática antiga presente em diversos países. Porém,

quando  nos  referimos  ao  Brasil,  ela  é  associada  ao  uso  inadequado  de

medicamentos, ou seja, a automedicação refere-se a um procedimento em que o

paciente adquire um medicamento que ele acredita que será benéfico para a sua

saúde, curando as doenças ou aliviando os sintomas. Com a propaganda cada vez

mais frequente torna-se mais fácil para o paciente ir até uma farmácia/drogaria e

comprar qualquer medicamento que ele associe seus sintomas com a propaganda

que já foi visto em algum lugar, fazendo com que ele não consulte o médico e nem o

farmacêutico. Neste sentido, o mesmo se automedicando fica sem saber quais são a

causas dos sintomas apresentados. 

Sabe-se que a população em geral tem acesso a qualquer tipo de mídia, e a

cada dia que passa se torna mais comum. A associação do marketing em algo que o

individuo necessita  em certo  momento da vida,  acontece em diversas situações,

desde um shampoo que está sendo divulgado na mídia a um carro do ano. Mas

quando  se  trata  de  medicamento  o  assunto  fica  mais  sério  devido  aos  riscos

relacionados a ele.

Os  efeitos  que  um  medicamento  pode  causar  nos  seres  humanos  são

infinitos,  e  todos  os  medicamentos  contêm  efeitos  colaterais,  tornando  o  uso

inadequado perigoso, podendo levar até a morte. A publicidade e o marketing de

medicamentos têm um impacto muito grande, trazendo a motivação do uso irracional

e prejudicial de medicamentos, gerando um consumo excessivo de fármacos.

A fim de evitar a automedicação, tem se o dever de haver uma prescrição

médica adequada,  onde o paciente é avaliado minuciosamente  para  saber  se o

mesmo pode ou não fazer uso de certo fármaco. Tendo o medicamento em mãos é

possível  que  o  paciente  faça  uso  da  bula,  que  contém  todas  as  informações

importantes e precisas para o uso mais adequado possível. O farmacêutico também

tem um papel  fundamental  junto ao médico, pois ele pode ajudar  o paciente na

orientação dos medicamentos.

Quanto à propaganda de pessoa para pessoa o risco pode ser até maior, já

que  cada  organismo  age  de  uma  forma.  Assim  sendo,  o  correto  é  não  se

automedicar. 
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Deste modo, o objetivo deste trabalho é descrever a importância de evitar a

automedicação  influenciada  pelo  marketing,  mostrando  o  quanto  é  e  pode  ser

prejudicial à saúde para quem a pratica, citando os idosos que é a faixa etária que

mais  faz  uso  de medicamentos,  devido  ao  aumento  de prevalência  de  doenças

crônicas. Avaliando a grande população afetada por esse problema que trás uma

preocupação contínua, já que as propagandas divulgadas são de medicamentos de

venda livre,  mas como qualquer  outro  medicamento  tem seus malefícios.  Serão

relatadostambém os riscos que trazem a saúde publica em relação ao uso irracional

de medicamentos, a importância que a bula de medicamentos tem para o indivíduo e

os perigos das reações adversas causadas pelos medicamentos. A principal questão

do trabalho a ser averiguada será referente aos efeitos que a automedicação pode

causar sendo influenciada pelo marketing.

O estudoconsiste em um trabalho de revisão bibliográfica, através das bases

de dados, tais como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo que

tiveram suas datas de publicação entre 1997 e 2016 por diversos escritores de livros

sobre saúde.
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1 MARKETING E AUTOMEDICAÇÃO

No Brasil, as principais propagandas de medicamentos surgiram nos anos 80.

A partir daí o marketing começou a ficar cada vez mais forte, o crescimento contínuo

em diversos locais de meio de comunicação se tornou comum para a sociedade.

Com todo esse marketing de medicamentos expostos para a população foi visto que

começou a apresentar a finalidade de persuadir e incentivar o consumo do produto

desde o prescritor até o usuário, incentivando a aquisição de determinado produto.

(CARMINATI, 2014).

Os medicamentos isentos de prescrição médica (MIPs) movimentam no Brasil

14 bilhões e tem contribuído para a automedicação por serem de venda livre. Cerca

de 80 milhões de cidadãos faz a pratica de se automedicar, sendo que cerca de 70%

do mercado farmacêutico é de medicamentos de venda de MIPs. (KIYOTANI, 2014;

p.7).

Há muitos anos a propaganda de medicamentos no Brasil é regulamentada e

fiscalizada. Para não estimular o uso inadequado de medicamentos pelas pessoas

em  geral  existem  normas  rígidas  direcionadas  a  propaganda,  são  frases  de

advertências  que  é  necessário  aparecerem  em  qualquer  propaganda  voltada  a

medicamentos, como por exemplo: “O médico deverá ser consultado em caso de

persistirem os sintomas”. (BALBINO, 2010; p.992)

A grande quantidade de marketing direcionada a medicamentos prometem

verdadeiras ”curas milagrosas”, retratando na maioria das vezes artistas, acabam

passando a ideia de essencialidade do produto, onde todas as pessoas devem ter

os medicamentos sempre ao alcance das mãos para o alívio rápido de sintomas e

para qualquer tipo de dores. (PACHELLI, 2003). 

Essas propagandas são elaboradas de tal  forma que ressaltam apenas os

benefícios  do  fármaco,  minimizando  os  efeitos  adversos  que  possam  ocorrer,

passando a ideia de que o medicamento ingerido é inócuo ao organismo. (AQUINO,

2008).

As propagandas são direcionadas tanto para o consumidor quanto para os

envolvidos na área da saúde, atingindo os médicos e os farmacêuticos, o dono da

farmácia  e  o  balconista,  conseguindo  influenciar  a  prescrição,  a  dispensação,  a

venda, o consumo final que chega até o paciente/cliente. (RODRIGUES RV, 2005)
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A mídia é uma poderosa ferramenta, que pode ser utilizada pela TV, rádio,

revista, internet, entre outros meios de comunicação, capaz de “motivar a demanda

pelo consumidor e formar opinião entre profissionais que prescrevem”. (PINHEIRO

ES, 1999)

Entende-se  que  a  frase  de  advertência  colocada  nas  propagandas  “Ao

persistirem  os  sintomas,  o  médico  deverá  ser  consultado",  seja  uma  forma  de

consumo irracional, incorreto ou inconsciente de medicamentos, pois só depois a

busca pelo profissional de saúde. (NASCIMENTO, SAYD, 2005)

Nascimento e Sayd(2005) afirmam:

A propaganda de medicamentos realizada hoje no Brasil  está em
clara contradição com a atual  Política Nacional de Medicamentos (1998),
segundo a qual  o  uso de produtos farmacêuticos deve se dar  de forma
racional, ética e correta, preconizando explicitamente um maior "controle da
propaganda dos medicamentos de venda livre".

Além  disso,  as  frequentes  propagandas  em  meios  de  comunicação  que

transmitem a ideia de essencialidade do produto, onde todas as pessoas devem ter

os  medicamentos  sempre  ao  alcance  das  mãos,  para  qualquer  tipo  de  dores,

aumentam ainda mais o consumo desenfreado. (PACHELLI, 2003).

A regulação de propaganda de medicamento no Brasil foi publicada na Lei

6.360 de 1976, regulamentada pelo Decreto 79.094 de 1977. Anos depois foram

atualizadas várias determinações legais já existentes.  Destaca-se a exigência de

constar,  em português,  de  forma  clara  e  precisa  a  contraindicação  principal  do

medicamento. A norma veda, na publicidade, a realização de comparações que não

estejam baseadas em informações comprovadas por estudos clínicos veiculados em

publicações indexadas; a prática de provocar temor, angústia ou sugerir que a saúde

de uma pessoa será ou poderá ser afetada por não usar o medicamento; assim

como proíbe a atribuição de propriedades curativas ao medicamento quando este é

destinado - conforme registro na ANVISA - apenas ao tratamento sintomático e ao

controle de doenças crônicas. A publicidade também não pode sugerir ausência de

efeitos colaterais ou adversos, ou utilizar expressões como: "'inócuo"', "seguro" ou

“produto natural". (BRASIL, 2000)

As propagandas de medicamentos devem apresentar informações completas,

claras e equilibradas, evitando que as mesmas se tornem tendenciosas ao destacar

apenas aspectos  benéficos  do produto,  quando  se  sabe que todo  medicamento

apresenta riscos quanto ao seu uso. (BRASIL, 2008)
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A propaganda de medicamentos sem tarja deve apresentar obrigatoriamente:

 Nome comercial do medicamento;

 O nome da substância ativa;

 O  número  do  registro  na  ANVISA  ou  no  caso  dos  medicamentos  de

notificação simplificada, a seguinte frase: “Medicamento de notificação simplificada

RDC ANVISA º...../2006. AFE nº:............”;

 A indicação do medicamento;

 A advertência  obrigatória  por  Lei:  “SE  PERSISTIREM  OS SINTOMAS,  O

MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.

 Uma das três advertências adicionais,  conforme substância ativa ou efeito

indicado na bula registrada na ANVISA:

1ª)  advertência  se  medicamento  apresenta  efeito  de

sedação/sonolência  ”(Nome  comercial  do  produto)  É  UM

MEDICAMENTO. DURANTE SEU USO, NÃO DIRIJA VEÍCULOS OU

OPERE MÁQUINAS,  POIS  SUA AGILIDADE E  ATENÇÃO  PODEM

ESTAR PREJUDICADAS”;

2ª)  advertência  relacionada  à  substância  ativa  do  medicamento  (de

acordo com o Anexo III  da RDC nº 96/2008). Ex.: “CÂNFORA: NÃO

USE  ESTE  MEDICAMENTO  EM  CRIANÇAS  MENORES  DE  DOIS

ANOS DE IDADE.”

3ª) advertência padrão: “(nome comercial do medicamento ou, no caso

dos  medicamentos  genéricos,  a  substância  ativa)  É  UM

MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O

MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA”

De acordo com a ANVISA, a propaganda por englobar conjunto de técnicas

de conhecimento acaba estimulando o consumo de medicamentos na população,

com isso a qualidade da informação disponível sobre o medicamento é de grande

importância e deve fazer parte do cotidiano dos profissionais de saúde e também

dos consumidores. (BRASIL, 2005) 
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1.1 FACILIDADES NA AUTOMEDICAÇÃO

Os medicamentos de fácil acesso têm diversos princípios ativos que podem

ser utilizados pela população, os que tratam dores de cabeça, cólica, febre, dores

musculares, resfriados, dentre outros problemas de saúde de menor gravidade, mas

que  mesmo  dessa  forma  são  os  protagonistas  da  prática  de  automedicação  e

intoxicação, e por serem MIPs muita gente acha que não tem problema nenhum em

utilizá-los. (MARQUES, 2013)

É  possível  ver  nas  propagandasa  formaque  envolve  os  consumidores  a

adquirir produtos quando colocados na mídia, é algo fácil de lembrar e associar aos

sintomas apresentados em algum momento do comprador.  Quando o anúncio é

bom, todo mundo compra. (KOTLER, 2005).

1.1.1 O FARMACÊUTICO E A AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL

O  farmacêutico  tem  um  papel  fundamental  nas  farmácias,  ele  orienta  o

paciente  a  fazer  uso  adequado  dos  medicamentos.  Após  uma  conversa  entre

paciente e profissional de saúde é possível identificar alguns problemas e a melhor

solução para tratar a doença do mesmo. Indicando um medicamento de venda livre,

onde deixa de ser automedicação do paciente,  já que possui  um profissional  de

saúde  capacitado  para  atendê-lo.  Nesse  caso,  esclarece  também  todas  as

informações necessárias sobre os fármacos, como por exemplo, a posologia, dose e

o modo de administração. (JOAQUIM, 2011; p.38).

O trabalho do farmacêutico, principalmente em drogarias onde é mais comum

à população adquirir algum medicamento é essencial, já que esse profissional da

saúde pode diminuir grande parte da prática de automedicação no Brasil, por meio

de  métodos simples  e  de  baixo  custo,  com segurança e  eficácia,  escolhendo o

tratamento medicamentoso adequado, a mínima possibilidade de reações adversas

e uma dispensação correta, sempre acompanhando o paciente, verificando se os

efeitos estão sendo os desejados para o tratamento. (JOÃO, 2010; P.16)

Esse  trabalho  que  os  farmacêuticos  exercem  nas  drogarias  só  pode  ser

realizado com medicamentos MIPs, caso contrário somente o médico pode fazer

indicação  para  o  paciente,  mas  nada  impede  que  o  farmacêutico  acompanhe  o
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tratamento, a fim de saber se o paciente está ou não fazendo o uso correto pela

posologia por exemplo. (KATZUNG, 2014; p.1141)

Torna-se  indispensável  para  o  farmacêutico  ter  a  noção  exata  de  seu

conhecimento  e  dos  limites  de  sua  ação  no  processo  saúde-doença  para  que

assuma a conduta correta, no momento apropriado, avaliando a situação do doente,

orientando-o, se necessário,  a uma consulta médica ou ao hospital,  em caso de

urgência. (ZUBIOLI, 2000; p. 23).
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2 RISCOS DO USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA A SAÚDE 

PÚBLICA ESPECIALMENTE EM IDOSOS

Sabe-se que a faixa etária que mais utiliza medicamentos são os idosos, isso

devido ao fato de que o envelhecimento, na maioria dos casos, vem acompanhado

do aparecimento de doenças. (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013)

Em razão disso, é esperado que os idosos utilizem diversos medicamentos

para controlar as doenças. No entanto, esse uso tem causado prejuízos à saúde,

principalmente  quando  os  medicamentos  são  utilizados  de  forma  inadequada.

(FLORES, 2008)

Os idosos são mais expostos às consequências desse uso,  uma vez que

apresentam  alterações  fisiológicas  que  modificam  a  farmacodinâmica  e  a

farmacocinética, contribuindo para sua toxicidade. (DUARTE, 2012)

Os  erros  mais  comuns  de  uso  de  medicamentos  em  idosos  envolvem

medicamento impróprio, dose errada, frequência inadequada, período insuficiente ou

demasiado  de  consumo,  além de  combinação  inadequada  com outros  fármacos

provocando  interação  indesejada.  Além  disso,  observam-se  também  problemas

decorrentes da não adesão ao tratamento medicam entoso, o  que  trás  risco  para

opaciente.(AIOLFI, 2015)

. O Brasil é o país que mais faz uso irracional de medicamentos, sendo que,

desde 1996 o uso inconsequente de fármacos tornou-se o agente que mais

levou a intoxicações no país. (BEZERRA, 2006)

O uso irracional de medicamentos é um termo constantemente usado para

definir a iniciativa de um doente, ou seu responsável, em selecionar e administrar

fármacos para o tratamento ou alívio de sintomas percebidos, sem a supervisão ou

prescrição  de  pessoas  capacitadas,  como  médicos  ou  dentistas,  que  são  os

profissionais que podem prescrever medicações. Para tal, o indivíduo pode recorrer

a pessoas não habilitadas, como familiares ou pessoas de seu círculo social, além

de  adquirirem  medicamentos  sem  receitas,  buscando  orientação  na  internet,

propagandas em redes de mídia, ou utilizando-se de sobras de medicamentos ou

receitas antigas, o que acarreta diversas complicações. (NAVES, et, al 2010).

Um hábito extremamente difícil é fazer com que a população não faça uso

irracional de medicamentos, visto que é algo enraizado em todas as culturas, desde

os primórdios, quando os homens faziam utilização de substâncias e plantas para
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alívio  de  sintomas  e  curas  patológicas.  Porém,  as  pessoas  precisam  receber

informações científicas sobre os danos e risco sobre a prática, além de cessarem os

estímulos  ao  consumo  de  medicamentos  de  venda  livre  e  a  ideia  de  “cura

milagrosa”.  Em contrapartida, os indivíduos devem ser estimulados a procurarem

profissionais especializados. (BEZERRA, 2006)

O uso irracional dos medicamentos tende a acontecer devido ao fato de que

muitas vezes o indivíduo não encontra disponibilidade de serviços de saúde mais

acessíveis,  já  que  muitos  ficam  horas  nas  filas,  até  mesmo  dias  ou  meses

esperando atendimento e muitas vezes não conseguem ser atendidos, dessa forma,

facilita a aquisição do medicamento numa drogaria, por exemplo, onde facilmente

medicamentos não tarjados são vendidos sem ao menos o paciente saber se deve

ou não tomá-lo, muitas vezes por indicação do próprio balconista o mesmo leva o

medicamento que está sendo vendido. (BARROS, 1997)

O uso irracional  de  medicamentos  pode  ocasionar  danos  à  saúde,  e  sua

prática com o passar dos anos vem crescendo no Brasil e em outros países. Há

vários fatores que influenciam esse hábito,  como fatores econômicos, políticos e

culturais que tem contribuído para o crescimento e a difusão do uso irracional de

medicamentos  no  mundo,  tornando-a  um problema de  Saúde  Pública  (LOYOLA

FILHO et, al ,2002).

Há diversas  maneiras  que  promovem o uso irracional  dos medicamentos.

Muitas vezes o próprio médico não tem acesso a informações completas sobre os

pacientes,  pois  estes  ignoram  os  perigos  da  mistura  de  medicamentos  e  não

declaram se estão usando outros fármacos. Alguns médicos  também não sabem

identificar nem prevenir corretamente combinações perigosas entre as substâncias

farmacológicas. (NASCIMENTO 2005).

Este  fenômeno  merece  atenção  especial,  pois  a  prática  tem-se  mostrado

extremamente nociva a saúde individual e coletiva, afinal, todo fármaco leva a uma

reação, pois nenhum medicamento é inócuo ao organismo, e seu uso pode acarretar

consequências diversas. (FRANCO,et, al, 2009).

Neste sentido, é necessário o uso racional de medicamentos. Ocorre que, os

requisitos para tal  uso são muito complexos, já que dependem de uma série de

fatores para essa promoção. Para que seja cumprida de forma correta é essencial a

participação  de  diversos  atores  sociais:  pacientes,  profissionais  de  saúde,
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legisladores,  formuladores  de  políticas  públicas,  indústria,  comércio,  governo.

(CASTRO, 2000)

A  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS)  diz  que  a  prática  de  fazer  uso

irracional  de  medicamentos  pode  ser  aceitável,  desde  que  seja  feita  de  forma

responsável, pois reduz a sobrecarga do sistema público de saúde. Isso ocorre visto

que, casos como dor de cabeça devido a estresse e cólicas menstruais podem ser

controlados com medicamentos simples, por exemplo. Porém, indivíduos que façam

uso  da  automedicação  não  devem  esquecer  que  todas  as  substâncias

medicamentosas são potencialmente nocivas à saúde, levando a erros ou retardos

de diagnóstico, diminuição de sintomas de doenças graves, dosagem insuficiente ou

excessiva,  efeitos  adversos,  interações  medicamentosas,  interações  alcoólicas,

reações alérgicas, resistência bacteriana, dependência, intoxicação, podendo ainda

levar a necessidade de tratamentos mais invasivos, complexos e caros com lenta

recuperação, entre outros, por isso, por mais que possa ser aceitável é sempre bom

lembrar que consultando um profissional da saúde os riscos possam ser menores.

(VILARINO et al, 1998; PELICIONI, 2005; CASTRO et al, 2007 apud OMS, 2005).

 A OMS ainda aconselha os praticantes do uso irracional de medicamentos a

informarem-se,  a  fim  de  reconhecerem  os  sintomas,  objetivos  farmacêuticos,  o

produto  a  ser  usado,  dosagem,  frequência,  contraindicações,  doenças

concomitantes,  interações  medicamentosas  e  os  possíveis  efeitos  adversos  dos

fármacos utilizados. (PACHELLI, 2003).

O  amplo  uso  de  medicamentos  sem  orientação  médica,  quase  sempre

acompanhada do desconhecimento dos malefícios que pode causar,  é  apontado

como uma das causas destes constituírem o principal  agente tóxico responsável

pelas intoxicações humanas registradas no país. (LESSA, et al., 2008).

2.1  ESTOQUES  DE  MEDICAMENTOS  EM  RESIDÊNCIA,  O  PERIGO  MAIS

PRÓXIMO

O  acúmulo  de  medicamentos  nas  residências,  constituindo  por  vezes  um

verdadeiro arsenal terapêutico, é também fator de risco (FERREIRA et al., 2005). 

Além de favorecer o uso irracional de medicamentos, facilitar a ocorrência de

um equívoco entre fármacos, e o risco de intoxicação por ingestão acidental, a falta

de cuidados com um pequeno estoque de medicamentos em casa pode afetar a
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eficiência  e  a  segurança  no  uso  dos  mesmos  de  diversas  formas,  como  por

exemplo,  a  ingestão  acidental  dos  medicamentos  por  crianças,  causando

intoxicações e a perda da eficiência do medicamento pelo mau armazenamento ou

até mesmo por validade vencida. (ZAMUNER, 2006).

Um  estudo  sobre  “farmácia  caseira”  observou  que  97%  das  residências

visitadas  possuíam  pelo  menos  um  medicamento  estocado,  e  o  número  de

medicamentos estocados variou de 1 a 89 itens (média de 20 itens). Cerca de 55%

dos medicamentos em estoque foram adquiridos sem prescrição médica. Do total,

25% estavam vencidos e destes, 24% continuavam sendo utilizados. O que não

garante a eficácia do medicamento, podendo fazer mal  a saúde ou não fazendo

efeito algum, piorando o diagnóstico e sintomas do paciente. (FERNANDES, 2000).

Pesquisa  realizada  pelo  Instituto  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  para

Farmacêuticos (ICTQ) revelou um dado alarmante: 76,4% da população brasileira

fazem uso de medicamentos a partir da indicação de familiares, amigos, colegas e

vizinhos. São pessoas que declaram consumir qualquer tipo de medicamento em um

momento de necessidade. (CRF-RJ, 2014)

As capitais onde a população mais faz uso de medicamentos por indicação de

familiares e amigos, colocando-se acima da média nacional (76,4%), são:

 Salvador (BA) e Recife (PE) – 96%

 Manaus (AM) – 92%

 Rio de Janeiro (RJ) – 91%

 Brasília (DF) e São Paulo (SP) – 83%

 Belém (PA) – 78%

Segundo o professor do ICTQ, Leonardo Doro afirma:

Algumas  das  principais  causas  apuradas  pelo  ICTQ para  o  uso
inadequado de medicamentos foram o consumo por indicação de familiares
e  o  aumento  da  dose  de  medicamentos  para  potencializar  efeitos
terapêuticos  de  forma  mais  rápida.  “O  vácuo  deixado  por  décadas  de
negligência  no  atendimento  básico  e  a  ausência  do  profissional
farmacêutico na atenção primária fizeram com que esses hábitos fossem
criando raízes cada vez mais profundas em nossa sociedade. O fantasma
do uso irracional de medicamentos causa prejuízos imensuráveis à saúde
da população e ao erário público brasileiro.”

2.1.1 INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA, UM RISCO PARA O PACIENTE

Interações medicamentosas são tipos especiais de respostas farmacológicas,

em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração
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simultânea  ou  anterior  de  outros,  ou  através  da  administração  concorrente  com

alimentos. (FONSECA, 1994)

Na prática a questão das interações medicamentosas é complexa, pois além

das inúmeras possibilidades teóricas de interferência entre os medicamentos, há

diversos fatores relacionados ao indivíduo, como a genética, tipo de alimentação,

idade, constituição, entre outros. E a administração do medicamento como a dose,

via, intervalo e sequência da administração, são fatores que influenciam na resposta

do tratamento. (SERTIÉ, 1997)

Ao se utilizar mais de um fármaco o risco de interação medicamentosa pode

ocorrer,  possivelmente,  paciente com múltiplas doenças,  com disfunção renal  ou

hepática são mais suscetíveis.  Quando se faz uso irracional  de medicamentos é

difícil saber quais medicamentos podem interagir. (HOEFLER, 2008).

A tabela abaixo mostra os grupos de medicamentos utilizados que podem

sofrer interações medicamentosas indesejáveis:
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3 REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTOS (RAM)

A  Organização  Mundial  De  Saúde  (OMS)  define  a  reação  adversa  a

medicamentos (RAM) como qualquer resposta que seja prejudicial ou indesejável e

não intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizados no

homem para profilaxia, diagnóstico,  tratamento de doença ou para modificação de

funções fisiológicas. (OMS,2004)

Os  medicamentos  cada  vez  mais  se  tornam  uma  ferramenta  de  grande

importância terapêutica, justamente porque auxiliam na melhoria da qualidade de

vida da população. Entretanto, para que tenha um êxito e produza os resultados

esperados,  é  necessário  que  os  medicamentos  tenham  qualidade,  segurança,

eficácia, e que sejam prescritos e utilizados de forma adequada. (MARIN, 2003)

Nas últimas décadas através de alguns estudos realizados, mostrou que a

morbidade e  a  mortalidade associado ao uso de medicamentos resultou  em um

problema de saúde e começou a ser percebido pelos profissionais e pelo público.

(OMS, 2004)

Os números de fármacos consumidos é incidência de efeitos adversos em

grande porcentagem de pacientes. A porcentagem de paciente com RAM aumenta

aproximadamente de 10% com o consumo de um medicamento para 100% com uso

de 10 medicamentos. É um número alto que preocupa os profissionais de saúde.

(FUCHS, 2004)

3.1 RECONHECIMENTOS  DE  REAÇÕES  ADVERSAS  A  MEDICAMENTOS

(RAM)

Existem algumas formas de distinguir  quando o  individuo está  tendo uma

reação adversa a medicamento, são esses:

 Assegurar-se  de  que  o  medicamento  solicitado  corresponde

exatamente  ao  medicamento  recebido  e  realmente  utilizado  pelo

paciente, na dose recomendada.

 Verificar  se  o  início  da  RAM  suspeita  ocorreu  antes  ou  após  o

medicamento ter sido administrado.

 Determinar o intervalo de tempo entre o início do tratamento e o início

do evento 1,2;
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 Certificar-se de que as propriedades farmacológicas do medicamento

podem explicar a reação adversa.

 Acompanhar o estado do paciente após a descontinuidade do uso do

medicamento ou da redução da dose.  Se for  apropriado,  reiniciar  o

tratamento e monitorar a recorrência de quaisquer eventos adversos.

 Analisar causas alternativas (outras que não o medicamento suspeito)

que poderiam, por si só, causar a reação.

 Observar se houve em exposições anteriores ao mesmo medicamento,

ou a similares, episódios iguais ou semelhantes ao atual.

 Verificar  se  há  dados  a  respeito  de  níveis  plasmáticos  do

medicamento,  provas  diagnósticas  específicas,  confirmação  do

diagnóstico inicial que motivou a administração do fármaco suspeito e

possibilidade de interações medicamentosas.

 Usar literatura relevante e atualizada, juntamente com a experiência de

profissional  da saúde para verificar  se existem registros sobre essa

reação.  Os centros  de informações sobre medicamentos são fontes

importantes para obtenção destas informações.

 Notificar suspeita de RAM ao profissional designado para esse fim na

sua instituição ou, diretamente, ao Centro Nacional de Monitorização

de Medicamentos. (OMS, 2004)

3.1.1 BULA DE MEDICAMENTO

A bula, segundo Kamisaki é o nome que se dá ao papel que acompanha as

embalagens de medicamentos, onde nele contém várias informações importantes e

obrigatórias  que  são  fornecidas  pelos  laboratórios  farmacêuticos  dirigidas  a

pacientes e aos profissionais de saúde. (KAMISAKI, 2011)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável

pelo  registro  das  informações  dos  medicamentos  e  sua  regulação,  análise  e

aprovação da bula. (BRASIL, 2011)

A bula contém todas as informações que o paciente precisa saber, como por

exemplo,  forma  farmacêutica  e  apresentações,  composição,  ação  esperada  do

medicamento,  cuidados de armazenamento, prazo de validade, informações para

gestantes e lactantes, cuidados de administração, informação sobre interrupção do
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tratamento, as reações adversas que pode causar, contraindicações e precauções,

informações  sobre  características,  farmacodinâmica,  farmacocinética,  indicações,

precauções  e  advertências,  posologia,  sintomas  e  informações  para  pacientes

idosos.  Muitos  pacientes  ao  lerem  a  bula  acham  difícil  interpretá-la,  pois  as

informações apresentadas são de forma científica. (Pires, 2014)

Em 2009, a ANVISA junto a Diretoria Colegiada nº47, estabeleceu regras para

as bulas de medicamentos, em relação ao tamanho da fonte, conhecimento entre os

remédios  genéricos  e  equivalentes,  acesso  às  recomendações  da  bula  para  os

deficientes visuais e precisão para os usuários e capacitados na área de saúde.

(ALMEIDA, 2015)

A  portaria  da  Secretaria  de  Vigilância  Sanitária  nº  110,  regulamentou  a

obrigatoriedade em colocar a bula dentro de cada embalagem de medicamento com

linguagem clara para que os pacientes possam compreender o que nela está escrito,

todos os pacientes tem o direito em saber as informações precisas sobre o mesmo.

(BRASIL, 2011)

A  bula  muitas  vezes  apresenta  uma linguagem técnica,  complexa  e  pode

deixar o paciente confuso devido às informações que o laboratório fabricante relata

sobre  as  reações  que  o  medicamento  pode  provocar.  Mas  mesmo  tendo  uma

dificuldade ao interpretar a bula não é recomendável que o paciente deixe de ler, na

dúvida o mesmo pode pedir orientação a um farmacêutico. (GONÇALVES, 2013)

Com base na bula de medicamentos o uso se torna adequado e seguro, após

a receita ministrada e também após a venda nas farmácias. Todo o esclarecimento

sobre medicamento e a forma como utilizá-lo está disponível na bula de uma forma

definida. (PIRES, 2015)

3.1.2 O  IMPORTANTE  PAPEL  DO  FARMACÊUTICO  PARA  OS  PACIENTES

DIANTE DA LEITURA DAS BULAS DE MEDICAMENTOS

A bula é dirigida para dois tipos de leitores: os profissionais de saúde e o

paciente,  que  muitas  vezes  não  consegue  interpretar  o  que  está  escrito.  Isso

acontece  devido  ao  fato  de  que  os  problemas  de  leitura  começam  com  a

compreensão  do  texto,  o  tamanho  da  letra  pode  não  favorecer  o  paciente  no

momento da leitura, os termos técnicos utilizados são desconhecidos para paciente
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comuns,  as  frases podem ser  longas e  ao mesmo tempo complicadas.  (PIRES,

2015)

O Conselho Federal de Farmácias (CFF) atribui aos farmacêuticos diversas

funções para o público em geral são desconhecidas. Podem trabalhar em 71 área

diferentes,  e  são  os  responsáveis  em  relatar  qualquer  informação  sobre  o

medicamento  receitado  e  sanar  dúvidas  dos  pacientes,  que  são  geradas  com

frequência. (BALBANIL, 2003)

O farmacêutico  tem grande  importância  na  comunicação,  conhecimento  e

diálogo junto  ao  paciente  doente,  em relação  aos  medicamentos que  utilizará  e

também é o guia fundamental para que a pessoa compreenda a enfermidade em

que se encontra, tirando todas as dúvidas. (SILVA, 2008)

Devido  a  todos  esses  conceitos,  as  mudanças  realizadas  na  bula  de

medicamento são significativas tanto para o profissional  da saúde quanto para o

paciente.  Todas  as  informações  sobre  posologia,  possíveis  complicações  são

primordiais para o farmacêutico e para quem vai utilizar o medicamento. (SILVA,

2013)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para  a  compreensão  dos  temas  abordados,  verificou-se  através  de

levantamentos  de conceitos  descritos  por  especialistas  no assunto  Marketing  de

medicamentos na automedicação, podendo assim, conceituar de forma objetiva um

dos tópicos centrais desse Trabalho.

Viu-se que o marketing de medicamentos relacionado com a automedicação

é algo que ocorre frequentemente entre a população, um hábito não seguro que trás

riscos para a saúde. Mesmo medicamentos de venda livres podem trazer algum tipo

de risco. O fácil acesso a compra de medicamentos não tarjados e a mídia sempre

em alta é um problema para tal prática. É claro que acabar com a automedicação é

algo  muito  difícil,  contudo  é  possível  minimizá-la,  cabendo  haver  uma  estreita

relação entre profissional e paciente de modo a garantir o bem-estar da população

de modo geral.

Um dos fatores importantes é o cuidado com os idosos, pois é a faixa etária

que mais utiliza medicamentos, e por esse motivo os riscos se tornam maiores. O

estoque de medicamentos em casa também é algo preocupante e pertinente, já que

muitos  medicamentos  guardados  em  casa  são  sobras  de  outros  que  já  foram

utilizados alguma vez. Quando se usa mais de um medicamento viu-se que pode

ocorrer interação medicamentosa, sem conhecimento é difícil  saber quais são os

medicamentos que interagem com outros. 

Os medicamentos são de grande importância para os seres humanos, pois

auxiliam na melhoria de qualidade de vida. Todos os medicamentos têm reações

adversas, ou seja, qualquer resposta prejudicial ou indesejável, mas não intencional.

Onde  contém  essas  informações  sobre  cada  medicamento  é  na  bula,  que

disponibiliza de várias informações importantes e precisas sobre cada detalhe do

medicamento. É essencial utilizá-la, pois essas informações são indispensáveis no

uso de qualquer fármaco.
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