
 
 
  1 

 

                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA COLETIVA 

 MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DAS REPRESENTAÇÕES DE MÉDICOS, 

FARMACÊUTICOS E CONSUMIDORES NO USO DOS        

MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS.  

 

 

 

Nilo Sérgio Duarte Monteiro 

 

 

 

 

 

     Fortaleza  

2002 

 

 



 
 
  2 

 

 

 

O IMPACTO DAS REPRESENTAÇÕES DE MÉDICOS, 

FARMACÊUTICOS E CONSUMIDORES NO USO DOS 

MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS. 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Curso de Mestrado em Saúde Pública do 

Departamento de Medicina Coletiva da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

Orientador:  

Prof. Dr. Fernando Luis González Rey 

  

 

 

 

 

 

Fortaleza 

2002 

 

 

 

 



 
 
  3 

 

O IMPACTO DAS REPRESENTAÇÕES DE MÉDICOS, 

FARMACÊUTICOS E CONSUMIDORES NO USO DOS 

MEDICAMENTOS DE MARCA E GENÉRICOS. 

  

Aprovação: ____ / ____ / ______ 

 

Banca examinadora: 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Luis González Rey (Orientador) 

 

______________________________________________ 

Prof. Dra. Maria Teresa Moreno Valdés / UECE 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Ricardo José Soares Pontes / UFC 

 

 

______________________________________________ 

    Profa. Dra. Ângela Maria Bessa Linhares / UFC 

 

 

 

 

 

 



 
 
  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a minha mãe Zélia, 

que com o seu amor e apoio irrestrito, seu 

exemplo de vida e coragem, me incentivaram a 

alcançar este objetivo.  

Aos meus filhos Thiago e Paulo, o meu maior 

tesouro. 

 

 

 

 

 



 
 
  5 

 

 

UMA HOMENAGEM 

 

 

Eu tenho muitos amigos, incontáveis amigos. São todos eles, pessoas muito 

especiais que enriquecem minha vida e a tornam plena de sentido e realizações. 

Hoje ganhei um novo amigo. Os seus ensinamentos transformaram minhas 

concepções, impulsionaram-me a desvendar novos horizontes através da filosofia, 

da psicologia e da apaixonante e arrebatadora pesquisa qualitativa. Infundiu 

segurança, força e coragem nos momentos mais difíceis desta caminhada 

acreditando no meu potencial. Sua orientação segura possibilitou a conclusão deste 

trabalho. A você, FERNANDO GONZÁLEZ, minha eterna gratidão, amizade e 

apreço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Ricardo Pontes: cujos ensinamentos levaram-me a descobrir o mundo da 

investigação; 

Ao Prof. Jorge Ursino: por seu apoio, incentivo, amizade e seu grande coração 

humanista; 

A Profa. Ângela Linhares: sua profunda e irretocável visão da natureza do homem e 

de suas representações, seus profundos conhecimentos, sua orientação e seus 

ensinamentos foram mais uma ferramenta desta vitória; 

A Zenaide e Conceição: sempre distribuindo o que tem de melhor um enorme 

coração, minha sincera gratidão; 

A Dominik e Liduina: eternamente grato por sua bondade, seu carinho e colaboração 

irrestrita; 

A minha irmã Eleriza: minha amiga, companheira em todos os momentos da minha 

vida, esta vitória leva sua marca e a dedico a você. Meu amor sempre seu; 

A Rosemayre Lacerda: essa vitória tem a marca do seu apoio, carinho e do seu 

generoso coração; 

A Geraldo Cidrão: amigo em todos os momentos, grato pelo incentivo e pela força. 

Para sempre no meu coração; 

Aos meus colegas de turma: o maior prêmio foi ter tido o privilégio da amizade 

consolidada no convívio desses anos eternizados na lembrança e  no meu coração; 

Aos bibliotecários e funcionários das bibliotecas do CCS/UFC e da Escola de Saúde 

Pública do Ceará, meu mais profundo agradecimento pelas orientações, fraterna 

acolhida, o apoio e a generosa colaboração. 

 

 

 



 
 
  7 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho investiga o impacto das representações de médicos, 

farmacêuticos e consumidores no uso dos medicamentos de marca e genéricos. 

Nesta construção buscou-se evidenciar as contradições, crenças e valores inseridos 

na subjetividade das categorias acima referidas. Procuramos analisar o impacto da 

introdução dos medicamentos genéricos no mercado e suas conseqüências no 

contexto da relação das categorias citadas. Explorou-se também a lógica do 

mercado farmacêutico e seu grau de influência sobre a população, principalmente, 

sobre os prescritores. A metodologia utilizada baseou-se na análise qualitativa com 

ênfase na epistemologia construtiva – interpretativa. Os instrumentos utilizados na 

obtenção das informações estão inseridos no espírito da metodologia. A leitura da 

história da prática médica foi esclarecedora do ponto de vista do questionamento 

sobre o processo da medicalização e dependência tecnológica da medicina científica 

e biológica. As informações resultantes da análise do conteúdo evidenciaram que o 

medicamento continua sendo o elemento principal na complexa relação médico-

paciente, com todas as conseqüências positivas e negativas desse uso. No 

imaginário popular, ele é o elemento chave, que conceituamos como “ligamem” na 

complexa rede de relações que se instaura, vinculando médicos, farmacêuticos e 

consumidores. Está eivado de aspectos mágicos, concentrando em si, complexa 

rede de representações sociais que se reportam a múltiplas dimensões políticas, 

culturais e psicosociais dos sujeitos, visto, sobretudo pelos consumidores como 

elemento mágico se inserindo fortemente sobre suas representações sociais do 

adoecer e assumindo um lugar de destaque numa prática médica que, apesar das 

contradições e tentativas de ultrapassagem que aponta, apresenta-se cada vez mais 

iatrogênica e distante do humanismo pretendido. 
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ABSTRACT 

 

The present study looked for the evidences on the contradictions, believes, 

and values subjectively implied in the use that doctors, pharmacists, and consumers, 

made of medicinal drugs. We tried to analyze the impact of generic drugs in the 

market as well as its consequences in the context of the relationship among the 

classes mentioned above. We also studied the mechanism of the pharmaceutical 

market, and the level of influence over the population, especially on those who issue 

the prescriptions. The methodology applied was based upon a qualitative approach, 

with emphasis on the constructive-interpretative epistemology. The historic review 

done on the history of the medical practice brought light to our study from the point of 

view of questioning the process of medicine orientation and the technological 

dependence of the scientific and biological medicine. The information resulting from 

the analysis on the meaning content proved  that medicinal drugs remain the main 

element in the complex relationship doctor-patient, with all its positive and negative 

consequences. People imagine that medicinal drugs consist of the magical element 

in the healing process implied in the medical practice, more and more iatrogenic and 

distant from de intended humanism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática, Impacto das representações dos médicos, farmacêuticos e 

consumidores no uso dos medicamentos de marca e genéricos, surgiu-nos como 

objeto de interesse a partir de uma discussão crítica sobre os paradigmas da 

medicina uma vez que a revisão bibliográfica que realizamos, nos revelou uma 

escassez de estudos abordando esta linha de investigação. As pesquisas realizadas 

ou em andamento enfocam a temática sob o aspecto operacional, enfatizando em 

grande medida, uma lógica exclusivamente de mercado. 

O presente objeto de estudo, na minha história pessoal como 

farmacêutico, tem significativa importância, pois se inclui como tematização na 

minha atuação como profissional de saúde, preocupado sobretudo com a utilização 

correta, segura e eficaz do medicamento dentro do complexo tecido de relações 

recíprocas dos sujeitos envolvidos e conscientes de que esta atuação representa 

uma importante ferramenta na promoção da saúde no rumo de uma melhor 

qualidade de vida para a população em geral, mas especialmente àquela que se 

apresenta mais carente e parcialmente assistida pelo poder público. 

Assim é que o impacto das representações dos médicos, farmacêuticos e 

consumidores no uso dos medicamentos de marca e genéricos apontou-nos 

trabalhar seguindo cinco eixos de investigação: 

1. Qual a importância das representações dos prescritores e consumidores na 

utilização dos medicamentos e como essas representações se 

retroalimentam; 

2. O medicamento como elemento mágico nessa relação; 

3. O medicamento como elemento-chave numa rede complexa de significados 

sobre o processo de adoecimento e cura; 

4. O papel e atuação do farmacêutico como elemento de ligação na complexa 

rede de aspectos políticos, culturais e psicosociais envolvendo o 

medicamento, a saúde e qualidade de vida; 
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5. Os interesses dos produtores na manipulação dos consumidores e 

prescritores na construção de dependência. 

Consideramos oportuna a realização desse estudo na perspectiva de 

que os resultados contribuam com um feedback que possa ser utilizado para a 

reavaliação e implementação de estratégias nos programas e políticas relativas ao 

medicamento. Junto a isso, consideramos importante o tema pelo fato de o 

medicamento ter se convertido num elemento mágico associado à cura no 

imaginário popular, o qual, longe de contribuir com um enfoque de saúde orientado 

para o melhoramento da qualidade de vida e a promoção de saúde, assume um 

posicionamento consumista centrado na relação imediata medicamento – saúde. 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, empreendeu 

esforços na busca da consolidação da Política Nacional de Medicamentos como 

resultante da organização da sociedade, dos confrontos, lutas e cobranças da 

população. Esse esforço também está em consonância com o pensamento da OMS 

que em um dos seus boletins enfatiza: 

A promoção da saúde, constitui a soma das ações da população, dos 
serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros setores 
sociais e produtivos, dirigidos para o desenvolvimento de melhores 
condições de saúde individual e coletiva (WHO, 1993:36). 

 

Um dos pontos mais cruciais da implantação e implementação da política 

de medicamentos está baseado na aceitação, adesão e comprometimento dos 

principais segmentos na ponta do sistema. Infelizmente recai sobre esses agentes a 

massiva propaganda comercial cujos objetivos são notadamente uma questão de 

mercado, que se opõem à ética do uso adequado dos medicamentos e sua função 

social no âmbito da saúde pública. Nesses termos, a presente dissertação resulta 

também por abordar alguns aspectos da estratégia de implementação da Política 

Nacional de Medicamentos sob a ótica das representações dos prescritores, 

farmacêuticos e consumidores. 
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Quanto à questão do programa de medicamentos genéricos no Brasil, 

embora aconteça com um atraso considerável em relação a outros países da 

Europa, da América Latina e dos Estados Unidos, a implementação da produção, a 

distribuição e a comercialização dos genéricos e outras medidas têm um papel 

fundamental no equacionamento do problema de acesso da população aos 

medicamentos essenciais a um custo mais baixo e com a qualidade exigida. 

Sem dúvida alguma, a criação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA e a implementação do Programa de Assistência Farmacêutica 

determinaram significativos resultados na consolidação das ações da Política 

Nacional de Medicamentos (PNM) que foi aprovada pela Portaria n.º 3.916/98, cuja 

operacionalização teve início no primeiro semestre de 1999. A PNM se baseia em 

diretrizes as quais devem ser seguidas, em estreita colaboração e atuação, pelos 

gestores do SUS nas três esferas do Governo. 

São elas: Regulamentação Sanitária de Medicamentos; Assistência 

Farmacêutica; Promoção do Uso Racional de Medicamentos; Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico; Promoção da Produção de Medicamentos, além de 

Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos. No caso do Brasil, data de 

1993 o início dos trabalhos a nível Ministerial dentro dessa perspectiva que 

apontamos, visando à implantação de uma política de genéricos com a realização do 

Seminário Internacional sobre Medicamentos Genéricos em Brasília, patrocinado 

pelo Ministério da Saúde com aval da OMS. (Rev Saúde Pública 2000,34(2):206). 

Enquanto no Congresso tramitava a Lei dos Genéricos, foram realizadas 

algumas tentativas junto às indústrias no sentido de configurar e conquistar espaços 

que norteassem e pudessem tornar viáveis as práticas sociais preconizadas pela 

Política Nacional de Medicamentos. Uma das mais conhecidas ações foi a questão 

da obrigatoriedade dos fabricantes colocarem nas embalagens dos medicamentos o 

nome genérico em caixa alta. Tal medida foi flagrantemente ignorada pelas 

indústrias com a conseqüente desmoralização da ação governamental. A Lei nº 

9.787/99, referente aos medicamentos genéricos, foi promulgada em 10 de fevereiro 

de 1999 e teve como base o Projeto de Lei nº 2.022 / 91 que tramitou durante oito 

anos na Câmara Federal (BRASIL, 2001:1). 
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Os conflitos de interesse mercadológico no estágio atual do capitalismo 

em que nos encontramos, permeiam e determinam o tema dos medicamentos no 

Brasil. Essa questão assume grave proporção dada a situação de pobreza de larga 

faixa da população. Estima-se atualmente que mais de 14 milhões de famílias – 

cerca de 65 milhões de pessoas no Brasil encontram-se com rendimentos 

insuficientes para atender às necessidades básicas ou de outra ordem. Destas, 3,5 

milhões de famílias ou 34 milhões de pessoas situam-se no estado considerado de 

extrema penúria (VIANNA, 1992 apud BUS: 1975). É no nordeste, todavia que se 

concentram 45% das famílias em indigência quase que absoluta. Sem desconhecer 

a importância de uma discussão sobre a eficácia clínica dos medicamentos e, 

também, sua eficácia epidemiológica (sua eficácia frente ao uso normal, cotidiano, 

do produto nas populações reais, sem o controle das variáveis envolvidas), optamos 

por nos adentrarmos no universo das representações de prescritores, consumidores 

e farmacêuticos como modo de conhecermos que simbolizações estão impactadas 

no uso dos medicamentos de marca e genéricos como estudo que deve vir adjunto a 

outros que envolvam a pesquisa de sua eficácia clínica ou epidemiológica. 

A eficácia técnica, farmacológica portanto, parece envolver uma complexa 

questão que diz respeito a simbolizações sobre os processos de adoecimento e 

cura. 

As associações das representações apontam aspectos controversos 

como símbolo de “status”, o acesso a bens e serviços vistos como de “gente de 

recursos”, seus apelos mercadológicos afirmando uma eficácia técnica duvidosa e 

até mesmo a visão mágica do seu uso.  

É do conhecimento de todos que é dever do Estado proteger os 

interesses dos consumidores, garantindo a comercialização de medicamentos 

seguros, de qualidade e eficácia comprovadas. 

Esse dever impõe para ser exeqüível processos de mudanças que 

envolvem ação intersetorial e também modificações no próprio sistema de saúde, na 

organização dos serviços e na implementação de modelos assistenciais mais 

concernentes com os avanço do texto constitucional. 
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No caso do Brasil, a responsabilidade com os medicamentos é exercida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que toma por base quatro 

linhas de ação primária: o Registro Sanitário que funciona em um primeiro 

momento como um filtro para evitar que medicamentos sem justificativa 

farmacológica e terapêutica sejam comercializados; a Inspeção que exerce a função 

de autorização e fiscalização das plantas industriais para que funcionem dentro dos 

padrões das Boas Práticas de Fabricação; o Laboratório de Análise Fiscal que 

avalia as características de qualidade das amostras recolhidas da planta de 

produção e a Normatização, setor técnico jurídico responsável pela produção de 

normas que assegurem a qualidade mantendo atualizada a legislação competente 

(SANTICH, 1993:5). 

É inegável que a implementação da Política Nacional de Medicamentos –

PNM, cuja operacionalização teve início em 1999, obteve melhorias consideráveis 

na questão da Assistência Farmacêutica e no acesso das populações carentes aos 

medicamentos essenciais. 

A Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela portaria 3.916/98, 

tem como propósito garantir a necessária segurança, eficácia e a qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais. A adequação das políticas se faz necessária levando-se 

em consideração o perfil epidemiológico do País que apresenta doenças típicas de 

países em desenvolvimento e agravos característicos de países desenvolvidos. Se, 

por um lado, temos a prevalência de doenças crônico-degenerativas aumentam as 

taxas de morbimortalidade em decorrência da violência, especialmente homicídios e 

dos acidentes de trânsito.  

Outro fator a considerar é a manifestação de doenças tais como a 

tuberculose, malária, a cólera, a dengue, e as DST/AIDS. Os indicadores 

demográficos também interferem no consumo de medicamentos, com base no 

aumento da expectativa de vida ao nascer ou pelo envelhecimento da população 

que demanda suporte farmacológico destinado às doenças crônico-degenerativas, 

além da demanda por novos procedimentos terapêuticos com a utilização de 

produtos de alto custo.  
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Os programas de controle das doenças cardiovasculares, reumáticas e do 

diabetes também aumentam a demanda por medicamentos normalmente de custos 

elevados principalmente por serem de uso contínuo (Rev.Saúde Pública, 2000:206). 
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1.1 DESCRIÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

Sabe-se que as estruturas de pensamento subjetivas onde se inserem as 

relações sociais, conectam as estruturas objetivas em uma dialética segundo a qual o 

conhecimento do mundo social e suas estruturas de apreensão simbólica são 

construídos segundo uma matriz cultural. Assim é que subjetividade inscreve-se no 

registro social, resultado de uma internalização de determinações coletivas de várias 

espécies. É nesse registro do subjetivo, compreendido como vinculado a condições 

subjetivas e intrinsecamente ligados às produções coletivas que concebemos as 

relações sociais. 

Em que contexto político-social se insere a reflexão sobre o uso dos 

medicamentos nas relações entre prescritores, farmacêuticos e usuários? 

Uma outra questão que se coloca e que parece ser um ponto crítico a 

desvendar é o enfoque do uso dos medicamentos nas representações da população 

sobre o processo do adoecimento e cura. Parece-nos que o medicamento e seu uso 

devem ser vistos dentro dessas construções simbólicas das culturas humanas 

singulares. 

Segundo Lisboa e colaboradores, não é de todo impossível que essa 

intensiva promoção dos genéricos pelo Governo, utilizando a mídia, tenha efeitos na 

redução da dispersão da informação dos consumidores e, com isso, mesmo 

diminuindo a concentração de mercado seja reduzida a dispersão de preços. Dessa 

forma, caso ocorra uma redução na assimetria de informação sobre a qualidade dos 

genéricos, é possível que a redução da concentração dos mercados leve a uma 

redução dos preços dos medicamentos-líderes. (EPGE/FGV, Sumário 

Executivo,2000:18). 

O episódio do não cumprimento da obrigatoriedade de se colocar em 

destaque o nome genérico do medicamento nas embalagens remete-nos a 

importância que se reveste, no nosso contexto, o nome de fantasia do produto que 

funciona como um estratégico instrumento mercadológico junto aos prescritores e 

consumidores. 
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Não devemos, entretanto, concluir que a problemática dessa política 

esteja contida apenas na questão da nomenclatura. O enfoque maior é a redução do 

custo final do produto à população e a diminuição dos gastos governamentais com 

os medicamentos. O consumo inadequado dos medicamentos, assim como sua 

desnecessária utilização, determina um quadro de conseqüências extremamente 

danosas do ponto de vista econômico e de saúde pública, tanto para a população 

como para o governo (BARROS, 2000:6).  

 O risco de iatrogenia (1) está presente na prescrição quando a mesma 

não é suficientemente correlacionada aos parâmetros da relação diagnóstico correto, 

farmacoterapias adequada e judiciosa, e o risco benefício do medicamento  

                  A iatrogenia também tem a ver com a dependência que se gera ao nível 

psicológico da população, para a qual o médico simboliza a prescrição de 

medicamento, estabelecendo-se um relacionamento direto e imediato entre cura e 

medicamento que elimina toda relação entre saúde e modo de vida. Os ensaios 

clínicos controlados admitem as variáveis psicosociais nos efeitos medicamentosos. 

O nosso estudo envolve um amplo lócus de observação: o das relações sociais 

sobre o uso de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

1 Iatrogenia: (do Grego yatron) doença decorrente do uso de um medicamento em doses 
terapêuticas  e sob prescrição médica.  
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 O fato mais preocupante nesse contexto do manejo do medicamento e o 

uso pela população são as reações adversas dos medicamentos. Reação adversa 

é qualquer efeito prejudicial ou indesejável que se apresente após a administração 

de um medicamento no homem para a profilaxia, o diagnóstico ou o tratamento de 

uma enfermidade (OMS – Technical report series # 498, Genebra, 1972). 

Reações adversas, efeito indesejável, e doença iatrogênica são 

terminologias equivalentes. Sabe-se que tragédias como a da talidomida (2), na 

Europa e em várias partes do mundo, em 1961, aliadas a um número crescente de 

conhecimento de reações adversas dos medicamentos, determinaram o surgimento 

da Farmacoepidemiologia e, conseqüentemente, da Farmacovigilância e um maior 

rigor na regulamentação dos medicamentos, mesmo que ainda permeados por 

interesses mercadológicos inegáveis. 

Assim é que a eficácia clínica, atualmente, é realizada através de estudos 

em seres humanos nos chamados ensaios clínicos controlados (ECC), ou estudos 

de fase III, que devem ser planejados, apresentar definição clara dos objetivos e da 

população estudada, ser aleatórios, ter grupo controle e apresentar protocolo 

completo com todos os dados relevantes para atender as exigências técnicas e 

legais. 

A medicalização torna-se o centro dos processos de subjetivação e 

símbolos associados a adoecimento e cura, o que nos impele a valorizar os 

comportamentos, posicionamentos e representações vinculados a sua busca, 

acesso e consumo. As condições de vida, a regulação individual e social dos 

elementos que intervém no desenvolvimento da patologia. Em outras palavras, o 

medicamento possui relações sociais que podem funcionar como um impedimento 

do desenvolvimento de uma cultura de saúde, aspecto central de uma abordagem 

centrada na promoção de saúde. Agregue-se a essa centralidade do medicamento, 

fato de que o ponto principal de comercialização é a farmácia e sobre ela pesa a lei 

do mercado e a mão poderosa da indústria, que usa de todos os meios para manter 

a sua supremacia. 

_________________ 

(2) Talidomida: Talidomide, droga inicialmente utilizada para combate aos enjôos da gravidez e 
responsável por uma das maiores tragédias mundial ao causar malformações genéticas nos 
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fetos. Hoje utilizada estritamente na ENL (eritema noduloso leproso) e nas ulcerações de 
boca e garganta em portadores de SIDA. 

 

 A par dos problemas inerentes citados, torna-se necessário enfatizar a 

questão da produção, abastecimento e comercialização dos produtos. No entanto, 

não se deve esquecer que um dos pontos chave desse programa é o médico, 

porquanto a utilização e a comercialização tanto dos medicamentos de marca como 

dos genéricos se inicia pela sua prescrição. Por outro lado, tudo leva a crer que os 

consumidores desconhecem as sutis diferenças entre um produto de marca, um 

genérico e um similar. Desse modo, é fácil deduzir a importância do papel do médico 

e dos demais agentes de saúde na efetivação dessa política, dentro de uma visão 

bioética, na questão da responsabilidade e da eqüidade. 

 Estamos conscientes e sintonizados com o pensamento de que: 

Enquanto a ciência, não sendo ideológica por sua estrutura, pode 
estar a serviço ou dos fins mais nobres ou dos mais prejudiciais para 
o gênero humano, o cientista não pode permanecer indiferente aos 
desdobramentos sociais de seu trabalho “. Se a ciência como tal não 
pode ser ética ou moralmente qualificada, pode sê-la, no entanto, a 
utilização que dela se faça, os interesses a que serve e as 
conseqüências sociais de sua aplicação (GARRAFA, 1994:107)”. 

 

Não podemos deixar de citar um segmento social relevante no contexto: 

refiro-me ao papel do farmacêutico. Sua presença nas farmácias é obrigatória por lei 

e uma necessidade do ponto de vista da saúde pública. Sua participação na cadeia 

da prescrição, construção de significações e ação crítica no uso dos medicamentos 

é fundamental. 

                   A responsabilidade técnica parece-nos revestir-se de caráter estratégico, 

sendo  o farmacêutico um agente de saúde de primeira linha na cadeia da 

prescrição.  A ausência do mesmo nas farmácias, ou sua atuação parcial coagida 

pelos interesses hegemônicos das industrias farmacêuticas, expõe a população à 

ação danosa dos interesses comerciais que se sobrepõem às razões de saúde 

pública. A atenção farmacêutica representa, no seu âmbito de atuação, um 

indispensável instrumento na consolidação da Política de Saúde e, nesse processo, 

a questão do uso dos medicamentos é de vital importância. 
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 A informação e a propaganda têm muitas vezes alienado os sujeitos, 

tornando-os acríticos no consumo dos medicamentos. Enfatiza-se aqui a questão 

que nos parece manipulada enormemente pelos interesses do lucro das 

corporações industriais, de como as populações lidam com a questão da 

bioequivalência e a biodisponibilidade dos medicamentos genéricos e, portanto da 

sua eficácia terapêutica. 

Sobre essa questão assim  refere BARROS,  “Essa informação deve 

basear-se em duas vertentes, uma para destacar os benefícios e a segurança e a 

outra para dar informação específica sobre a comparação de preços entre produtos 

equivalentes”. (BARROS 2000:117). 

As contradições sociais perpassam também a problemática do consumo 

dos medicamentos? Que elementos críticos têm se gestado nas relações sociais dos 

grupos envolvidos no assunto? Estarão eles jogando papel definidor de rumos na 

questão da eficácia técnica e simbólica dos medicamentos e seu uso? 

As agências regulamentadoras e produtoras, divulgadoras e distribuidoras 

na comercialização dos medicamentos, bem como o discurso da biomedicina sobre 

esses agentes específicos – os medicamentos e seu uso –,  todavia, inserem-se nas 

produções simbólicas populares e são reproduzidas ora recriadas mas sempre (re) 

significadas. 

O discurso da biomedicina parece confrontar-se com as formas de 

construção dos saberes populares, que por sua vez parecem mais propensas a 

transcender a visão redutora da exclusividade do biológico no ponto sobre o seu 

processo de adoecer e cura. No discurso biomédico, a doença apresenta-se como o 

resultado da ação de agentes específicos em locais específicos do organismo 

podendo, portanto ser curada pelas ”balas mágicas” (as ”magic bullets” de Ehrlich) 

desenvolvidas pela tecnociência moderna (SOARES, 1998:38). 

Todavia as populações menos favorecidas economicamente parecem ter 

comportamento mais holístico mais informado por dimensões singulares no modo 

popular de apreensão e (re) produção de significados sobre o uso dos 

medicamentos. 
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1.2 A POLÍTICA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO BRASIL 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) implantou em 1981 um 

Programa de Ação de Medicamentos Essenciais e desde então vem colaborando 

com os países na formulação de suas políticas nacionais de medicamentos. Em 

todos os documentos produzidos a partir de então é colocada a questão dos 

medicamentos genéricos como uma alternativa que venha a assegurar o acesso da 

população a medicamentos a um custo menor. 

Em 1992 ocorreu na Venezuela uma Conferência Latino-americana na 

qual foram debatidos aspectos econômicos financeiros dos medicamentos 

essenciais, considerado na política de saúde um componente de peso. Nesse 

contexto, o governo brasileiro instituiu através da portaria 3.916/98, a Política 

Nacional de Medicamentos (PNM) que passou a ser operacionalizada em 1999 a 

qual, entre as suas cinco linhas básicas se destaca a de  promover o acesso da 

população aos medicamentos essenciais e nesse aspecto, a adoção do programa 

de medicamentos genéricos teve um caráter importantíssimo.    

A nomenclatura geral dos medicamentos está baseada na concepção de 

que todo medicamento possui um princípio ativo (parte fundamental responsável 

pela ação terapêutica) que recebe um nome químico formal, muito complexo e 

extenso. Quando  já agregado de seus ingredientes não ativos ou aditivos e com sua 

forma farmacêutica definida, ele recebe um nome comum, a princípio não comercial 

ou genérico que se baseia nas Denominações Comuns Internacionais (DCI). 

Quando o medicamento sai para o mercado o fabricante lhe confere um  

nome comercial, conhecido popularmente por nome de fantasia, que é o nome de 

patente ou de marca. Se um laboratório farmacêutico produz um medicamento 

inovador ele o protege com uma patente, que é o direito exclusivo de fabricação e 

comercialização. Ao expirar essa patente, qualquer outro laboratório, com 

capacidade tecnológica capaz de obedecer às Boas Normas de Fabricação (3) e 

cumprir com todos os requisitos junto ao órgão de fiscalização, poderá então 

produzi-lo e comercializá-lo. 
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Outra grande vantagem do uso do medicamento genérico além 

obviamente, do menor preço, é a facilidade do seu manejo clínico, sua eficácia e 

segurança, propiciando a monoterapia (prescrição de um único medicamento para 

determinada patologia) e evitando os danosos efeitos da politerapia (uso de diversos 

medicamentos concomitantemente), um dos fatores apontados como responsável 

pelas reações adversas dos medicamentos e pelo insucesso da terapêutica. 

Naturalmente, os esclarecimentos sobre os diversos nomes que um medicamento 

pode ter, devem ser acompanhados das informações sobre o que os diferencia. 

(DCI).(BERMUDEZ, 1994:372-373). 

Segundo a OMS o que diferencia determinados produtos com 

características específicas são: 

a. Medicamento Genérico – A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

vem tentando evitar essa terminologia, optando por usar “produto farmacêutico 

intercambiável”. De qualquer maneira, entende-se como conceito de medicamento 

genérico um produto farmacêutico que pretende ser intercambiável com o produto 

inovador, geralmente produzido sem licença da companhia inovadora e 

comercializado após a expiração da proteção patentária ou de outros direitos de 

exclusividade. 

b. Produto Farmacêutico Inovador - É aquele inicialmente licenciado para 
comercialização, como medicamento patenteado, com base nas informações de 

segurança, qualidade e eficácia exigida pela legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
(3) Boas normas de Fabricação – BNP : Normas técnicas, padronização de operações 
farmacêuticas emitidas pelo Ministério da Saúde, visando unificar procedimentos com vistas à 
obtenção de produtos com qualidade e eficácia.  
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c. Produto Farmacêutico de Referência - Geralmente é um produto 

farmacêutico colocado no mercado, com o qual um novo produto pretende ser 

intercambiável na prática clínica. Tanto pode ser o produto inovador quanto o 

produto líder do mercado. 

d. Equivalência Farmacêutica - Diz-se que uma substância é 

equivalente, quando contém a mesma quantidade do mesmo princípio ativo, na 

mesma dosagem, de acordo com os mesmos padrões de fabricação para serem 

administrados pela mesma via. A equivalência farmacêutica não necessariamente 

implica em bioequivalência, posto que as diferenças nos excipientes ou no processo 

da produção podem levar a diferenças no que tange à dissolução e/ou 

biodisponibilidade. 

e. Biodisponibilidade - Consiste na velocidade e extensão da absorção 

de um princípio ativo de uma determinada forma farmacêutica, como determinado 

pela sua curva de concentração/tempo na circulação sistêmica ou pela sua excreção 

na urina. 

f. Bioequivalência - Dois medicamentos são bioequivalentes se eles são 

farmacêuticamente equivalentes e sua biodisponibilidade, após administração na 

mesma dose molar, são similares a tal grau que seus efeitos, com respeito à eficácia 

e segurança, sejam essencialmente os mesmos (WHO,1998). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO 

O mercado brasileiro de medicamentos apresenta particularidades que 

merecem uma discussão mais detalhada pela importância de que se reveste a 

implementação da Política Nacional de Medicamentos e a Lei dos Genéricos como 

um item fundamental, dado o aspecto social e financeiro que representa para o país. 

A questão geratriz da polêmica está centrada no fato de que o 

medicamento é, do ponto de vista da saúde pública, considerado um insumo de 

saúde e pelos produtores e o comércio, uma mercadoria que objetiva somente o 

lucro (BERMUDEZ, 1999). 

Atualmente com um mercado avaliado em $6.500.000 dólares anuais, 

pode-se deduzir a magnitude das pressões que são exercidas sobre o governo 

brasileiro. As empresas farmacêuticas transnacionais desafiam os legítimos 

interesses da nossa política de medicamentos em duas frentes: em uma, ignoram as 

portarias quanto a preços e outras medidas de caráter mercadológicas e em outra, 

atacam polemizando o “direito de patente” como aconteceu com o caso dos 

medicamentos para o tratamento do HIV/SIDA e outras patologias importantes. O 

Governo dos EUA, utilizando a PhRMA (Associação Estadunidense da Industria 

Farmacêutica, o poderoso conglomerado representando as maiores empresas do 

mundo), levou o Brasil ao comitê de conflitos da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) com uma reclamação argumentando que a legislação brasileira sobre 

patentes violava as normas internacionais sobre “propriedade intelectual”. 

Essas pressões se estenderam a nível diplomático, inclusive com 

ameaças de aplicação de sanções comerciais com o intuito de favorecer os 

interesses das indústrias americanas. Apesar do colonialismo político e cultural de 

grande parte do nosso povo, especialmente a dependência política do governo 

brasileiro frente aos EUA, foram tomadas em período recente, medidas bastante 

corajosas no enfrentamento da questão das patentes, produção e comercialização 

de produtos farmacêuticos chegando a ser considerado o líder dos países 

emergentes com relação à política de medicamentos e ao acesso a medicamentos 

essenciais. 
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Acontece que as empresas temem que seus interesses comerciais em um 

mercado do tipo brasileiro possam ser ameaçados e que outros mercados sigam o 

exemplo do Brasil. Além do mais, o Brasil tem dado assessoria técnica, tecnologia e 

ARV para enfrentar o problema do HIV/SIDA, e é considerado um líder internacional 

na área de acesso a medicamentos essenciais, (INTERMON OXFAM, 2001: 10). (4) 

Vale lembrar que na Assembléia Mundial da Saúde em 1999, embora sob 

veementes protestos da delegação americana, o Brasil apresentou uma moção para 

que a Organização Mundial da Saúde (OMS) exercesse um papel proeminente na 

supervisão dos preços dos medicamentos em todo o mundo e na “avaliação do 

impacto das normas sobre patentes na OMC”.  Apresentou também em abril de 2001 

uma proposta  perante a Comissão de direitos Humanos da Assembléia das Nações 

Unidas sobre HIV/SIDA, para que os países em desenvolvimento pudessem fabricar 

ou importar medicamentos genéricos para tratamento da SIDA e infecções 

oportunistas (INTÉRMON OXFAM, 2001: 2). 

Estas ações se inserem dentro de uma estratégia para consolidar o 

parque industrial brasileiro garantindo a eficácia e eficiência da PNM (Política 

Nacional de Medicamentos), autenticar publicamente as ações da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) e garantir o acesso aos medicamentos essenciais 

principalmente aos genéricos. 

O Governo brasileiro teve também um enfrentamento com a indústria 

suíça Hoffman - La Roche no caso do preço do NELFINAVIR, um dos insumos do 

coquetel anti AIDS. A ameaça de utilizar o procedimento conhecido como 

“autorização obrigatória” (5) foi o argumento definitivo para que o laboratório 

reduzisse os preços do EFAVIRENZ e do NELFINAVIR a níveis exeqüíveis 

(INTERMON OXFAM, 2001). 

_____________________ 

(4) Intermon Oxfam - Fundación para el Tercer Mundo: ONG com sede na Inglaterra. 

 (5) Autorização obrigatória: procedimento de pressão governamental que consiste em não 

respeitar os direitos exclusivos de comercialização que outorga as patentes de medicamentos em 

caso de grave necessidade ou interesse nacional. 
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1. 4 O ACORDO TRIPS, O GATT E A LEI BRASILEIRA SOBRE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL 

Em 1986, os representantes de grande parte dos Governos creditados na 

ONU, reunidos no Uruguai deram início a discussões, conhecidas como “Ronda 

Uruguaia”, que resultaram na criação da OMC (Organização Mundial do Comércio). 

O acordo TRIPs (6) (Trade related intelectual property rights agreement) 

surgido em 1994 como resultado da pressão das poderosas corporações industriais 

transnacionais, é considerado, segundo organizações não governamentais, como a 

maior ampliação de direitos patentários do século XX. Ele obriga os países membros 

a reconhecerem o direito de patente sobre todos os campos tecnológicos, inclusive o 

de medicamentos, por mais de 20 anos. Isso permite às corporações farmacêuticas 

ampliarem sua dominação tecnológica a nível mundial. 

Toda a crise com o Governo dos EUA representado pela PhRMA, 

poderoso lobby das indústrias farmacêuticas, está centrada na lei brasileira sobre 

Propriedade Industrial de 1996 e a portaria sobre “autorizações obrigatórias”.  

Os EUA alegam que ambas ferem os artigos 27 e 28 do TRIPs e o artigo 

III do GATT( General agreement on tarifs and trade). Por sua vez, o Governo 

brasileiro contra – argumenta que o direito de produção pelo mecanismo da 

"autorização obrigatória" é uma salvaguarda para o caso de abuso de direito e de 

poder econômico por parte de proprietários de uma patente e, portanto, está de 

acordo com o TRIPS (INTÉRMON OXFAM, Fundación para el tercer mundo, maio 

de 2001). 

 

 

 

_____________________ 

 (6)  Acordo TRIPs: Acordo da OMC sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionado com 

o Comércio (TRIPs na sua sigla Inglesa). 
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Esse e outros confrontos envolvem um aspecto que achamos relevante 

citar:  os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de medicamentos 

embora não sejam os maiores exportadores. As transnacionais exportadoras estão 

sediadas na Suíça, Alemanha, Grã – Bretanha e na Suécia. Outros países como a 

Bélgica a Dinamarca e a Irlanda apresentam superávit crescente nas exportações de 

medicamentos. Os gastos com medicamentos nos países da OCDE nos anos 80 

cresceram 3,5% ao ano. Já nos anos 90 alcançou 4,9%. Os gastos totais nesses 

países chegam a 1,2% do PIB em média (REVISTA DO BNDES, 2000:374). 

O fato de o Brasil até 1996 não reconhecer o direito patentário permitiu 

que se produzissem medicamentos essenciais a baixo custo e até mesmo importá-

los da Índia (que também não reconhece o direito patentário) conseguindo uma 

redução considerável no custo final desses medicamentos principalmente os anti-

HIV. 

Com a produção do coquetel e outras medidas de promoção da saúde, o 

Brasil reduziu em 805 mil os casos de hospitalização por enfermidades relacionadas 

com a SIDA. Entre 1997 e 1999, houve uma queda de 50% na taxa de mortalidade 

evitaram-se 146.000 hospitalizações, gerando uma economia em torno de 

$422.000.000 milhões de dólares (INTERMON OXFAM, 2001:6). 

Se levarmos em conta o preço dos medicamentos, essa economia para 

os cofres públicos se aproxima de $5.000.000 milhões de dólares/ano.  A ONU 

reconheceu que o Brasil reverteu o quadro catastrófico que se delineava na questão 

da AIDS, quando se previa que milhares de pessoas estariam contaminadas. Hoje, 

se estima que 500 milhões sejam soros positivos um número alto, porém 

considerado positivo em face da redução drástica das expectativas. 

Em todos os países onde a política de produção de medicamentos 

genéricos está aliada a uma política de saúde consistente, a um controle de 

qualidade eficaz, a uma fiscalização efetiva e a uma eficiente divulgação da garantia 

da qualidade e da bioequivalência, o mercado de genéricos representa um benefício 

social importantíssimo para suas populações, principalmente as mais carentes.  
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Evidentemente, seria uma ingenuidade pensar que baixar preços de 

medicamentos poderia ser uma estratégia suficiente para garantir uma assistência 

eficaz e um bom serviço de saúde. 

 A possibilidade de obter medicamentos mais baratos estimula a demanda 

de atenção à saúde, e isso, incrementa a necessidade de recursos. Para que se 

assegure o acesso aos medicamentos, é necessário formular e aplicar políticas 

nacionais de medicamentos que se baseiem no conceito de medicamentos 

essenciais. Por outro lado, aplicar medidas de melhoramento dos serviços de saúde 

e priorizar a atenção primária. O barateamento do custo final dos medicamentos é só 

um dos elementos da implantação e consolidação de uma política de genéricos para 

o país. O importante é garantir preços baixos associando qualidade e eficácia 

terapêutica a um bom serviço de saúde e de atenção primária. 
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1.5  A PRÁTICA MÉDICA E O MEDICAMENTO COMO ELEMENTO MÁGICO – 

UM OLHAR HISTÓRICO 

A evolução da prática médica enfocada nesta retrospectiva, tem para nós 

uma importância fundamental, na perspectiva de demonstrar e esclarecer alguns 

aspectos da criação dos “paradigmas” (7) e desvendar razões e implicações dos 

mesmos na institucionalização e no desdobramento das ações médicas em saúde. 

Nosso objetivo é oferecer elementos para uma análise crítica da evolução 

da prática médica e identificar em quais momentos se inseriu a utilização do 

medicamento determinando a sua institucionalização como elemento inseparável da 

prática médica, o que a nosso ver tem implicações diretas com o objeto de nosso 

estudo. 

Desejamos enfatizar que nos interessa focalizar os valores e 

representações extraídas deste olhar histórico, a sua dinâmica. Pela leitura 

realizada, entendemos que os fatores externos e independentes da prática médica 

foram muito mais importantes do que a preocupação com o comportamento 

individual. Interessou-nos mais enfocar que fatores determinam a estrutura de ação 

profissional. Por exemplo, qual o papel que a prática médica representa e as 

funções que desempenha em determinada estrutura social (GANDRA JR., 1976: v. 

10: 355-364). 

Os primórdios da medicina como prática social, considerava o homem 

como objeto de sua ação sob o ponto de vista muito mais filosófico, objetivava a cura 

dos seus males, tratando-o na sua individualidade, mas vendo-o como um ser 

integrado à natureza, à vida, à política, enfim uma visão integral do homem com o 

universo que o cerca. Os conhecimentos do poder curativo das ervas já se 

consolidavam a essa época como um elemento de importância e central, uma vez 

que não havia cientificidade nos atos médicos que só foram sistematizados a partir 

da expansão do conhecimento, da criação das primeiras Universidades, dos estudos 

do corpo humano e da separação da Igreja do Estado. 

_______________ 

7 Paradigma: s.m. Modelo, padrão. Segundo Kuhn , primeiro a usar esta terminologia significa: “a constelação 

inteira de crenças, valores e técnicas compartilhadas pelos membros de uma determinada comunidade” 
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FOCAULT (1963), no seu livro, “O Nascimento da Clínica”, escreve uma 

história da medicina diferente da história tradicional, na qual o nascimento da ciência 

médica seria o resultado da clínica moderna e essa clínica, por sua vez, seria o 

produto dos progressos sucessivos da ciência. Ao contrário de outros historiadores, 

ele demonstra que o olhar clínico que está no fundamento da medicina moderna, 

não é o resultado do progresso ou da evolução do saber médico, mas tem o sentido 

de uma invenção histórica (grifo nosso). 

 Segundo o autor, a aparição da medicina clínica no final do século XVIII, 

deve-se à conjunção de vários elementos laterais (como as epidemias no final do 

século XVIII na Europa) e de situações político-institucionais precisas (como a 

ausência de um modelo de assistência que pudesse responder a essa nova 

realidade). A partir daí, organiza-se um novo espaço, isto é, a clínica moderna, que 

vai reunir a observação, a prática e a aprendizagem médicas, dada à urgência em 

responder a essa situação específica. 

A abordagem sobre o pensamento e as práticas médicas, integra também 

o esforço de FOUCAULT em fazer uma análise da formação de um saber e de um 

poder de normalização característicos na sociedade moderna. Uma vez que o saber 

e as práticas médicas estão fundados numa divisão essenciais entre o normal e o 

anormal, o estudo desse saber e dessas práticas, tornou-se uma das principais 

referências a fim de que a análise do poder pudesse escapar ao modelo de 

explicação centrado nos termos de uma teoria da soberania. Em FOUCAULT, não 

se trata de colocar questões sobre o poder, partindo de um modelo jurídico que 

divide o legítimo e o ilegítimo, mas de pensar nesse tema a partir das noções de 

estratégias, de mecanismos e de relações de forças. O poder de normalização não 

obriga nem proíbe, não define os termos da ordem ou desordem, mas incita à 

produção dos atos, dos gestos, dos discursos de acordo com um padrão de 

normalidade. É justamente para entender essa idéia de um modelo de normalidade 

que a divisão entre o normal e o anormal (pelo qual se estruturou o pensamento 

médico) é uma referência fundamental (O ESTADO DE S. PAULO, 1999:1) 
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A MEDICINA GREGA: 

No início da civilização grega, sua medicina sofreu grande influência dos 

Egípcios e Babilônios. Utilizaram-se da matemática egípcia e da astronomia 

babilônica para fundamentar a filosofia e a lógica dessa medicina. 

Os deuses tinham enorme influência no que se relacionava à vida e à 

morte, sendo a doença vista , inicialmente, como um castigo dos deuses. Na religião 

grega os mortais estavam fadados a morrer e não havia promessa de vida eterna. A 

medicina Grega, baseada fortemente na mitologia, creditava a cura a diversas 

divindades: Apolo, Ártemis, Atena e Afrodite , mas também aos deuses do 

submundo. O culto a Esculápio parece ter evoluído dessas entidades, pois seu 

símbolo, a serpente, é uma representação antiga das forças do submundo da magia 

e um sinal sagrado do deus da cura entre as tribos semitas da Ásia Menor. 

Esculápio, de acordo com a lenda, era filho de Apolo com uma jovem 

mortal. Apolo determinou que o centauro Quíron fosse o tutor e seu professor na 

arte de curar. Quíron era o mais sábio dos centauros e um excelente cirurgião. 

Como a mitologia se confunde em vários momentos com a história, resta a dúvida se 

Esculápio realmente existiu. Esculápio possuía duas filhas que o auxiliavam na arte 

de curar: Panacéia – versada em conhecimentos sobre todos os remédios da terra, 

capaz de curar qualquer doença humana e Hygia (ou Hygéia) – responsável pelo 

bem estar social, pela manutenção da saúde e prevenção das doenças, cuidava da 

higiene e da saúde pública. Nos templos destinados a Esculápio: Epidauro, Cnido, 

Cós, Atenas, Cirene e Pérgamo, realizavam-se os ritos de cura.  

Quando os tratamentos realizados pelos médicos falhavam, as pessoas 

procuravam auxílio  nesses santuários. O tratamento era constituído de banhos e 

jejum. Drogas (poções) eram empregadas para relaxar e adormecer  os doentes. As 

curas deveriam acontecer durante o sono do paciente que ao acordar deveria relatar 

seus sonhos. Antes de sair do templo, faziam uma oferenda em dinheiro ou objetos 

de valor e deixavam o registro de sua cura numa placa a ser exposta na entrada do 

templo, a fim de divulgar os sucessos alcançados. 

_________________ 

(8) Hygia (ou Hygéia). A Ciência Farmacêutica equivocou-se históricamente ao tomar como 
representação da sua epistemologia a deusa Hygia. Na verdade a deusa protetora é Panacéia, 
versada profundamente no conhecimento dos medicamentos e capaz de curar todas as doenças. 
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Interessante relatar que foi por meio do culto a Esculápio que os gregos 

observaram e reconheceram a importância que a ansiedade e a esperança do 

paciente se refletia na sua cura. Estávamos diante dos primórdios da psicoterapia ou 

da medicina psicossomática. Sem dúvida alguma, a filosofia teve definitiva influência 

na medicina grega. A escola filosófica de Pitágoras (580-489 a.C.), sediada em 

Crotona (Itália meridional), proporcionou os fundamentos para a medicina científica. 

O médico mais famoso dessa escola foi Alcmeon que estabeleceu as 

bases científicas da medicina grega. Mestre da anatomia e da fisiologia , descobriu 

os nervos óticos, a trompa de Eustáquio (ouvido) e fez a distinção entre veias e 

artérias. Em sua obra “Sobre a Natureza”, ofereceu explicações plausíveis 

(racionais) sobre as doenças e sugeriu meios de prevenção e cura. Entendia a 

doença como um desequilíbrio do corpo, sendo essa desarmonia decorrente de 

diversos fatores como má nutrição (dietas irregulares ou inadequadas) e fatores 

externos (clima e altitude). 

Outro grande membro dessa escola foi Empédocles (500-430 a.C.), cuja 

teoria dos humores perdurou por vários séculos. Acreditava que o mundo era 

composto por 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Os líquidos corporais 

representados pelo sangue, linfa, bile amarela e bile negra eram representações 

desses elementos da natureza, sendo seu equilíbrio a razão da saúde humana. 

Assim, teríamos a seguinte combinação: fogo (quente) > sangue; ar (frio) > linfa; 

terra (seco) > bile amarela; água (úmida) > bile negra. Esta era a famosa Doutrina 

dos Humores. 

Hipócrates (considerado o pai da medicina), nasceu na ilha de Cós em 

460 a.C., era filho e neto de médicos, tendo aprendido medicina com os mesmos na 

então famosa escola de Cós. Hipócrates  conquistou enorme reputação devido a seu 

talento e habilidades extraordinárias. Substituiu os deuses pela acurada e 

perseverante observação clínica de seus pacientes . Foi o idealizador de um modelo 

ético e humanista da prática médica, dedicando-se de modo incansável à arte de 

curar . Criou métodos de diagnósticos baseado na inquirição (filosofia) e raciocínio 

(lógica). As descrições de Hipócrates costumavam  ser  precisas e objetivas . 

Hipócrates escreveu diversas obras, sendo a ele atribuídos 72 textos e 42 histórias 

clinicas . As obras éticas e o juramento fazem parte do chamado Corpo Hipocrático 

(Corpus Hiprocraticum).  
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Dentre sua obras mais famosas destacam-se: “Sobre as epidemias”, 

“Sobre ares, águas e lugares”, e ”Sobre a dieta”. MONTEIRO,2002:4).O fato 

marcante e historicamente relevante da medicina hipocrática é sua progressiva 

transformação, desde uma tékne no modesto sentido do ofício manual ou artesanal 

até outro mais ambicioso, desde o quiroprático (kheiroteknhes) a iatros philosophos 

ou intelectual.O médico artesão cedeu lugar ao científico e este foi delegando o 

exercício empírico e rotineiro da arte aos trabalhadores manuais. Asclépio foi o 

primeiro a dessacralizar e tornar independente a medicina do sacerdócio. A partir do 

helenismo, os escritos hipocráticos têm o estilo sofisticado da medicina filosófica e a 

idéia do médico “escolástico” ou acadêmico começava a cobrar realidade social 

(MAINETTI,2002:4-6). 
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A MEDICINA ÁRABE 

Foram os Árabes, por meio dos seus geniais médicos, os responsáveis 

pela expansão e divulgação dos conhecimentos de Hipócrates e seus seguidores da 

Ilha de Cós aos outros povos que habitavam o continente europeu. Os médicos mais 

famosos foram Rhazes e Avicena do califado Oriental e Avenzoar, Averróis e 

Maimônides, membros da escola de Córdoba (Espanha), a capital do califado 

ocidental. 

Abu Bakr Muhammad ibn Zacaria, conhecido como al-Rhazes (860-932), 

era persa e estudou medicina em Bagdá. Produziu 237 obras sobre medicina. 

Abu Ali al-Husain ibn Sina conhecido como Avicena (980-1037), nascido 

em Bukhara  era um menino prodígio, aos 16 anos conhecia toda a matéria médica 

sendo nomeado médico e vizir do Emir em Hamadan. A obra de Avicena foi uma 

compilação dos ensinamentos médicos de Hipócrates e Galeno, e biológicos de 

Aristóteles denominado Cânone (al-Quanum). Sua obra apesar de muito criticada 

serviu como primeiro tratado médico utilizado pelas Universidades Européias. 

No século X, a cidade espanhola de Córdoba tornou-se o centro cultural 

da Europa com um milhão de habitantes. Dispunha de 52 hospitais e lá se 

destacaram Avenzoar, Averróis e Maimonides. 

As escolas médicas árabes introduziram na medicina um grande número 

de drogas (químicas e herbáceas). Entre os medicamentos introduzidos pelos 

árabes destacam-se: o âmbar, a almíscar, cravos-da-índia, pimentas, gengibre, a 

noz moscada, a cânfora, a sena, o cassis e a noz-vômica. Uma outra característica 

da medicina Árabe que muito influenciou a medicina na Europa medieval, foi o 

hospital. O hospital Árabe era local de enorme efervescência cultural e científica, 

servindo a propósitos variados além da atividade médica: possuíam fontes, salões 

de leitura, bibliotecas, capelas e dispensários. Os conhecimentos da medicina grega 

foram enriquecidos pelos avanços dos árabes, em especial nas áreas de Farmácia, 

Química, Botânica e Administração Hospitalar (MONTEIRO, História da Medicina, 

2002:5). 
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O primeiro centro medieval de Medicina leiga surgiu junto ao Mar Etrusco, 

numa estação de tratamento, na cidade de Salerno. Ali, se reuniu uma comunidade 

de médicos, professores, estudantes e tradutores, com a finalidade de criar a 

primeira faculdade de medicina do Ocidente. Seu corpo docente composto de 

médicos, professores, freiras e monges foi o primeiro, dos tempos medievais. O mais 

famoso deles foi Constantino, “o africano”, que trouxe consigo uma ampla coleção 

de manuscritos árabes. 

As mulheres também se destacaram, a mais famosa delas, a dama 

Trotula, descreveu as moléstias femininas e de pele, no texto: “De mulierum 

passionibus”.  Em Salerno, a obra mais famosa e editada (cerca de 1.500 edições) 

foi o “Regimen Sanitatis Salernitanum” que se destacava por sua isenção de 

superstições e baseava-se em fontes galênicas, hipocráticas e pseudoaristotélicas. 

Desenvolveu-se também, a tradição hipocrática, foram produzidas mais de 50 novas 

obras, fomentou-se o estudo da cirurgia e traçou-se o esboço de vida universitária 

(MONTEIRO, 2002:1-2). 

 

A MEDICINA MEDIEVAL 

Dando um salto no tempo, visualizamos a Idade Média, caracterizada pela 

efervescência da vida urbana nas principais cidades, desordenadas, infectas e 

promíscuas no que concerne à habitação, pelo traçado desordenado das 

construções submetidas ao controle das muralhas que davam proteção aos seus 

habitantes.  O comércio intenso e a proximidade do poder eram outros atrativos não 

menos importantes.  

Podemos ler, nos relatos históricos, as conseqüências devastadoras das 

epidemias que grassavam na Europa. Não havia conceitos primários de higiene, sob 

o ponto de vista da nossa cultura e conhecimentos científicos atuais.  

Na cidade, os seus habitantes entregavam-se às mãos dos físicos, 

barbeiros e dos boticários, a maioria dos quais leigos, sem nenhuma formação. 

(NOGUEIRA, 1977:6-27). 
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Na Europa do século XV, os monarcas absolutistas intensificaram os 

movimentos de unificação e expansão territorial, com a finalidade de estabelecer o 

poder através da acumulação de riquezas (ouro e prata), o que levou à formação de 

Estados sob o seu jugo. A noção de limites territoriais e povo como nação advêm 

desse movimento de guerras e conquistas para anexação de territórios, 

expropriação de riquezas, agravados com o surgimento do mercantilismo. 

Os monarcas deduziram que para obter a segurança e a acumulação de 

riqueza tinham que expandir e garantir duas bases: um exército forte para a defesa e  

expansão territorial através da guerra de conquista, produção interna de bens 

manufaturados e alimentos para o consumo interno e principalmente o comércio 

exterior, segundo NOGUEIRA, (1977:8). Para concretizar esses objetivos 

necessitavam de aumento populacional e da garantia de um povo saudável. 

Segundo MENDES (1985), o elemento que levou à reestruturação do campo 

médico, foi exatamente essa visão mercantilista e a necessidade de aumento 

populacional. 

Um fator de grande impulso a essa reestruturação, teve como base os 

filósofos iluministas do século XVIII que em um dos seus postulados pregava: “a 

razão pode apreender o universo e subordiná-lo às necessidades humanas” 

(ROUSSEAU). A diferença de visão desse século em relação à Idade Média, é que 

se estabeleceu a crença na qual uma população saudável e em conseqüência, a 

expansão da base populacional, dependiam dos cuidados com a saúde dos 

indivíduos. (FONSECA, 1995:1-2). Buscamos em FOUCAULT elementos 

esclarecedores, no nosso entendimento, sobre a questão da “medicina social” e o 

porqûe de realizarmos esta busca histórica, quando assim se pronunciou: 

“... Em realidade não há que pensar que a medicina permaneceu até os nossos 
tempos como atividade de tipo individual, contratual, entre o enfermo e seu 
médico, e que só recentemente esta atividade individualista da medicina se  
enfrentou com tarefas sociais. Pelo contrário, pelo menos desde o século XVIII , 
constitui uma atividade social. Em certo sentido, a ”medicina social” não existe 
porque toda a medicina já é social. A medicina foi sempre uma prática social  e o 
que não existe é a medicina “não social”, a medicina individualista, clínica , do 

colóquio singular, posto que foi um mito com o qual se defendeu e justificou 
certa forma de prática social da medicina: o exercício privado da profissão. 

Desta maneira, se em verdade a medicina é social, pelo menos desde que 
logrou seu grande impulso no século XVIII, a crise atual não  é realmente atual. 
Sim que suas raízes históricas devem buscar-se na prática social da medicina. 
(FOUCAULT, v.10, n.2, 1976: 155-156). 



 
 
  40 

 

 

 O fato mais marcante nesse contexto, foi a instituição da Polícia 

Médica Alemã, a Medicina Urbana na França e o mercantilismo Inglês a partir dos 

estudos de Peter Franck em 1766.  Foram essas as três etapas da formação da 

medicina social que antecederam ao surgimento da medicina científica (FOUCAULT, 

1977: ). 

A conceituação de “Polícia” deriva do grego politéia, que significa a 

“constituição ou administração de um Estado, em especial, nos fatores relativos à 

segurança, bem-estar prosperidade moral e saúde pública” (MENDES, 1985:21). 

Interessante observar que o desenvolvimento do Estado moderno se 

iniciou  a partir dos locais onde o poder era atomizado e não havia desenvolvimento 

econômico. Portanto, as idéias de Peter Franck estavam voltadas para: estabelecer 

a centralização administrativa conduzida por monarcas absolutistas, uma política 

econômica e uma ciência política centrada na administração de serviços e 

conseqüentemente uma política de bem estar social com a institucionalização de 

uma medicina de Estado (ROSEN, 1980:169).  

O Paradigma da Polícia Médica instituída na Alemanha dos séculos XVII e 

XVIII vieram no bojo do desenvolvimento de uma Ciência de Estado, pois foi ali, 

mais que em qualquer outra nação da Europa, que essa ciência se desenvolveu. 

Esse movimento se expandiu por toda a Europa, assumindo, entretanto 

características diferenciadas na Inglaterra e na França. 

A Polícia Médica Alemã preconizava: 

Um sistema aperfeiçoado de registro de morbidade e mortalidade, 
normatização da prática e do saber médicos, uma organização 
administrativa, surgimento de uma burocracia médica e o controle da 
máquina estatal nos campos da prevenção e controle das doenças 
transmissíveis, habitação, e da higiene pessoal e habitacional. 
(MENDES, 1985: 21). 

 

A medicina Francesa não seguiu as diretrizes da Polícia Alemã de ter 

como apoio, a estrutura do Estado. As características do mercantilismo francês se 

baseavam na auto-suficiência e para isto necessitavam aumentar a população de tal 

maneira que suprisse a demanda de produção.  
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A diretriz da ação médica era garantir que a massa populacional fosse 

integrada ao sistema produtivo com saúde, e por outro lado, organizar os espaços 

urbanos onde se aglomeravam grandes contingentes humanos, na maioria pobres 

em desordem, gerando todo tipo de conflitos e facilitando a proliferação de doenças, 

principalmente as transmissíveis.  

Visava, então, a exercer um controle social e organizar as cidades. 

Deduz-se daí que a medicina social entendia que a cidade figurava inexoravelmente 

como causa de doenças e precisava ser vista pelo ângulo de que se constituía num 

meio hostil ao homem que ali vivia. Seus objetivos eram: 

a) Analisar os espaços urbanos que poderiam provocar doenças, em 

especial, cemitérios; 

b) Controlar a circulação dos principais fatores patogênicos 

considerados naquela época: o ar e a água; organizar a distribuição e 

a seqüência dos elementos da vida em comum das cidades. 

A polícia médica alemã e a medicina urbana francesa guardam entre si de 

comum o fato de que sua diretriz estava voltada mais para uma medicina das 

condições ambientais das cidades e da política de Estado. O bem estar da 

população interessava como uma garantia de produção e de controle social. 

Já a medicina da Inglaterra no século XIX apresentou uma singular 

variação das propostas de Peter Franck. Surgiu no bojo da Revolução Industrial, 

quando a rápida industrialização inglesa substituía a produção artesanal pela 

coletiva. O Estado então precisava investir na questão social, como fator de controle, 

e estabelecer políticas sanitárias abrangentes. Este âmbito de ações passou a ser 

conhecido como polícia sanitária ou sanitarismo, que se caracterizou pela luta 

entre duas grandes correntes: a dos contagionistas e anticontagionistas (9). 

________________ 

9 Contagionistas: Representantes do Governo de Sua Majestade Britânica que propunham medidas 

rígidas de controle (quarentena) tanto para produtos como para pessoas vindas do exterior visando 

evitar o contágio de doenças. Os anticontagionistas se opunham a essa idéia propondo medidas 

sanitárias gerais. 
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A promulgação, em 1601, da primeira Lei dos Pobres por Elizabeth I, que 

protegia os marginalizados desde que permanecessem onde haviam nascido, 

determinou um excesso de crescimento populacional rural. A partir daí, deduziu-se 

que não havia excesso de população, mas sim excesso de força de trabalho 

disponível no campo. 

A nova Lei dos Pobres, de 1834, fez com que essa força de trabalho 

imigrasse para as cidades, e em 40 anos a população de Londres duplicou. Como 

não houve adequação da estrutura urbana e social, Londres conheceu uma visível 

decadência nos seus níveis de saúde. Os índices de mortalidade subiram 

assustadoramente, diminuiu a expectativa de vida e grassaram as epidemias, 

principalmente o cólera. Em 1858 foi abolida a Lei da Saúde Pública e as Comissões 

de Saúde e criou-se o Privy Council (10) tendo à frente John Simon. 

Em 1875, com a criação da Nova Lei da Saúde Pública, a Inglaterra 

consolidou as bases de uma importante e bem sucedida reforma sanitária que 

influenciou toda a Europa e os Estados Unidos. Reforma essa que culmina com a 

instituição de um sistema de saúde funcional e original na sua concepção e 

desempenho até os dias de hoje. 

                A prática médica de cunho científico se inicia com a sistematização dos 

estudos com a criação das primeiras Universidades no continente Europeu e se 

consolida em 1893, com a fundação da faculdade de Medicina da Universidade John 

Hopkins, nos Estados Unidos da América. A nosso ver, encerrava-se o capítulo de 

um paradigma, com a reforma Inglesa, e começava a estruturação de um novo, a 

partir da inserção do nascente capitalismo industrial americano. 

Nos EUA, vê-se como esse novo paradigma vai sendo montado no bojo 

do rápido processo de industrialização dos EUA e o surgimento das poderosas 

fundações americanas, entre as quais a Fundação Carnegie. Essa fundação elege, 

como objeto de seu estudo, o campo da educação em três áreas: medicina, direito e 

teologia.  

___________________ 

(10) Privy council: Integra a estrutura de governo da Grã Bretanha, é um conselho privado presidido 
por Sua Majestade onde são sancionadas e submetidas a sua aprovação, leis e outras matérias sob 
sua responsabilidade inclusive apelações. Atualmente a Grã Bretanha é uma Monarquia 
Constitucional e Sua Majestade delega funções de governo a um Primeiro Ministro 
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Dentro do pensamento protestante anglo saxão, essas áreas teriam um 

impacto importante nas comunidades: dar-se-ia uma elevação do nível de 

capacitação dos profissionais oriundos dessas áreas, e, por meio dessa liderança e 

formação, conseguiriam estabilizar a população dessas comunidades. Cristalizava-

se o conteúdo ideológico da “Era Progressista”. Atendo-nos à questão da medicina, 

objeto central da nossa abordagem. O quadro do ensino médico nos EUA, na visão 

dos reformistas era bastante caótico. Para se ter uma idéia, no início do século XX já 

se encontravam funcionando 150 “escolas de medicina” e crescendo de número em 

ritmo veloz. 

A Fundação Carnegie encomendou então um estudo ao Dr. Abraham 

Flexner, (11) cujos resultados e repercussões causaram uma revolução e 

promoveram uma onda de reformas no ensino, sem precedentes na história dos 

EUA. Segundo ele, as faculdades apareciam por geração espontânea, 

independentemente de vínculos com universidades e inteiramente desprovidas de 

equipamentos. Havia cursos com duração de um ano e não havia pré-requisitos para 

ingresso. O ensino médico era “uma aventura privada, mercantilizada no espírito, no 

objeto e que sobretudo, carecia de base científica”. A proposta do relatório 

diferentemente de muitos estudos encomendados foi seguida à risca, isto porque as 

fundações privadas americanas investiram ao longo de 20 anos, de 1910 a 1930, 

$300 milhões de dólares na sua implementação. 

Com base nas indicações do relatório, foram tomadas, entre outras tantas, 

as seguintes medidas: fusão e o fechamento significativo do número de escolas e 

diminuição de oferta de vagas. As escolas destinadas a negros foram fechadas e 

negado o acesso às mulheres. Essas medidas hierarquizaram a medicina formando 

uma elite oriunda da classe média alta, revelando uma estrutura discriminatória e 

elitista bastante favorável ao processo de ideologização crescente, que sedimentava 

os valores da medicina científica. 

 
_____________________ 
11 Flexner: Abraham Flexner, médico americano, formando pela Universidade Johns Hopkins (EUA) 
e na Alemanha. Produziu um relatório sobre as condições do ensino médico nos EUA e cuja 
promulgação mudou os rumos da prática medica – Relatório Flexner. 
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Segundo Mendes (1995), a par do interesse das grandes industrias, foi 

notória a participação em todo o processo da Associação Médica Americana (AMA) 

(12) criada em 1847. Interessante notar que um dos princípios que nortearam a 

criação da AMA, era lutar para tornar hegemônica a medicina alopática, que se via 

ameaçada pela Homeopatia de Hanneman (13). Não se deve pensar aqui, 

ingenuamente, em um embate de idéias científicas. Não interessava ao modelo 

Cartesiano ver o homem na sua totalidade e singularidades sociais, um ser holístico. 

O que se fez foi aliená-lo de sua natureza. A Homeopatia, portanto se chocava de 

frente com a ideologia capitalista.  

Os interesses da medicina científica se irmanaram com os do capital 

industrial, a partir do relatório Flexner, e determinaram os rumos dessa convivência, 

com a preponderância dos interesses dos grupos industriais transnacionais de 

equipamentos diagnósticos e da poderosa industria farmacêutica. Até mesmo a 

conceituação do objeto da prática médica foi redirecionado. E de que forma? Ao 

tempo em que elegia o homem como centro de cuidados e atenção, o isolava do 

contexto psíquico social. Transformava-o em um ser cartesiano ideologicamente 

expresso nos conceitos do mecanicismo Flexneriano, seguindo o domínio das 

máquinas no seio da revolução industrial, que se processava à época, e patrocinada 

pelas fundações e sua ideologia reformista. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

12 AMA:  American Medical Association, fundada em 1847 ( EUA). 

13 Samuel Hanneman: Médico Inglês, pesquisador e fundador da Medicina Homeopática. 
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Consolida–se o paradigma biomédico na sua orientação cientificista, 

apoiada numa visão organicista, objetivista e instrumentalista que tem na sua base 

os seguintes eixos: 

1. O mecanicismo, que se expressava claramente no relatório e que 

fazia uma analogia do homem com a máquina: “o corpo é uma máquina 

que pode ser dividida em pedaços para sua melhor compreensão”; 

2.O biologismo, que no âmbito do modelo flexneriano reconhecia como 

exclusivo a natureza biológica das doenças, de suas causas e 

conseqüências; 

3.O individualismo, no postulado flexneriano, elegia o homem como 

objeto, mas, ao mesmo tempo,, o alienava ao excluir os aspectos sociais 

de sua vida; 

4.Especificação: o avanço do conhecimento médico, sem dúvida, 

determinou a especialização, mas outros elementos também estão 

presentes e já foram inclusive relatados. A parcialização abstrata do 

objeto, aqui se preceitua, aprofundando o conhecimento específico e 

atenuando o conhecimento holístico; 

6. Exclusão de práticas alternativas: como se pode facilmente deduzir, 

a medicina científica se estruturou com base na sua supremacia sobre 

qualquer outra forma de medicina, inclusive as formas mágicas e 

religiosas e especificamente sobre a Homeopatia 

7. Tecnificação do ato médico: nesse particular, a medicina científica criou 

uma nova forma de intermediar o homem e as doenças, a tecnologia 

biomédica, a sofisticação do ato médico, com a utilização de aparelhos 

criados pela engenharia biomédica, cada dia mais sofisticados e caros, e que 

na realidade não se tem ainda uma comprovação real de sua eficácia ao nível 

de impacto na saúde pública. 
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7. Ênfase na medicina curativa: não há dúvida de que é neste setor que 

a medicina pode incorporar de forma mais abrangente as tecnologias, principalmente 

a medicamentosa, poderosa vertente de sustentação do modelo flexneriano.  

Ao traçar este perfil histórico, objetivamos estabelecer de que maneira a 

prática médica foi se institucionalizando como braço do industrialismo capitalista e o 

“saber médico” assumindo, após o relatório Flexner, uma postura eminentemente 

curativa porque esse é o setor que mais favorece a incorporação de tecnologia: a 

medicina do diagnóstico e da terapêutica.  

Fundamentamo-nos, ao referirmo-nos à questão acima, em um trecho da 

análise da “Economia Política da Medicina” de  FOUCAULT, quando o mesmo 

afirma a certa altura: 

“A base econômica da medicina esteve presente em sua 
história. Mas  o que  resulta peculiar na situação atual é que a 
medicina se vinculou aos grandes problemas econômicos 
através de um aspecto distinto do tradicional. Em outro 
momento o que se exigia a medicina era o efeito econômico 
de dar a sociedade indivíduos fortes, quer dizer, capazes de 
trabalhar, de assegurar a constância da força de trabalho seu 
melhoramento e reprodução. Na atualidade a medicina 
encontra a economia por outro conduto. Não simplesmente 
porque é capaz de reproduzir a força de trabalho, mas sim, 
porque pode reproduzir diretamente riqueza na medida 
em que a saúde constitui um desejo para uns e lucro para 
outros”.(grifo nosso) (FOUCAULT, 1976: p.165). 

 

Os profissionais médicos devem estar, aos poucos, tomando consciência 

de que estão se convertendo em simples intermediários entre a industria 

farmacêutica e de diagnóstico e as necessidades de seus clientes, quer dizer, em 

simples distribuidores de medicamentos e medicação. Analisemos a questão da 

utilização dos medicamentos. 

 Do ponto de vista histórico, a utilização do poder curativo das plantas 

esteve sempre presente em uma estreita e indissolúvel união com todos aqueles, 

que, de uma forma ou de outra, praticavam a arte de curar na sua época: o físico, 

o boticário, o cirurgião-barbeiro, os mestres-cirurgiões, os curandeiros, o xamã e 

os “médicos”, quando assim se estabeleceu denominá-los.   
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As outras formas de cura evoluíram ao longo dos tempos, atravessando 

séculos de aprimoramento e de refinamento, constituindo-se em conhecimento 

secreto dos boticários e de base da Ciência Farmacêutica. O processo de 

industrialização americano e europeu, que se expandiu com grande força na última 

parte do século XIX, favoreceu o avanço da dimensão tecnológica de produção dos 

medicamentos, assim como um avanço notável na cura das doenças, 

principalmente aquelas relacionadas às infecções. Inegavelmente os avanços 

alcançados na terapêutica medicamentosa contribuíram de forma inequívoca e 

continuam a produzir benefícios. 

 Entretanto, superpõem-se a esse bem estar, o fantasma da iatrogenia, 

os interesses mercadológicos capitalistas do lucro com a saúde/doença. 

 Neste contexto, uma reflexão do pensamento de FOUCAULT: 

La medicina mataba por ignorância del médico o porque la propia 
medicina era ignorante; no era uma verdadera ciencia sino solo uma 
rapsodia de conocimientos mal fundados, mal establecidos y 
verificados. La nocividad de la medicina se juzgaba em proporción a 
su no cientificidad. Pero lo que surge desde comienzos del siglo XX, 
es el hecho de que la medicina podría ser peligrosa, no en la medida 
de su ignorancia y falsedad, sino en la medida de su saber, en la 
medida en que constituye una ciencia (FOUCAULT, 1976:156). 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

N.T: A medicina matava por ignorância do médico ou porque a própria medicina era ignorante; não 
era uma ciência, mas sim uma rapsódia de conhecimentos mal fundados, mal estabelecidos e 
verificados.  A nocividade da medicina se jugava em proporção a sua não cientificidade. Mas o que 
surge desde o começo do século XX, é o fato de que a medicina podia ser perigosa, não na medida 
de sua ignorância e falsidade, mas sim na medida do seu saber, na medida em que constitui uma 
ciência (FOUCAULT, 1976:156). 
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 Nesse período de institucionalização do medicamento industrializado,  

insere-se, por sua vez, um novo espaço simbólico em relação à medicina: a 

legitimidade das drogas prescritas na prática médica produzida industrialmente. 

Assim, na primeira metade do século XX,  consomem-se sem nenhuma restrição as 

anfetaminas, o meprobamato e outros produtos “cientificamente legitimados”, 

capazes de produzir grandes danos à saúde humana. O uso desses medicamentos 

procedentes da nascente indústria médica tinha um valor simbólico associado à 

cura. Daí que, mesmo tendo efeitos aditivos muito poderosos, alguns deles, como 

as próprias anfetaminas, nunca se relacionaram com problemas sociais de nenhum 

tipo, como outros tipos de drogas que, ao serem proibidas, mudaram 

completamente seu valor no imaginário social. 

O modelo biomédico seguia, porém, considerando o poder do 

medicamento sobre a base de seu lado bioquímico, desconhecendo completamente 

seu aspecto simbólico-subjetivo. O efeito placebo seguia sendo considerado algo 

associado a sujeitos concretos e não o resultado de um aspecto geral relacionado a 

todo processo de cura, o aspecto relacional – subjetivo da ação do medicamento. 

Mas, se para quase a totalidade dos médicos é impossível trabalhar sem 

a utilização da tecnologia instrumental de diagnóstico, exames clínicos e o incrível 

arsenal terapêutico medicamentoso, há que se criar uma mentalidade e uma 

consciência científica equivalente de que esta utilização tem que ser 

necessariamente racional e judiciosa, principalmente no que concerne ao uso de 

especialidades farmacêuticas, e de que esse uso não se dissocie das condições 

institucionais e dos processos relacionais em que sua prescrição tem lugar. Há que 

se construir uma cultura crítica junto aos prescritores, farmacêuticos e consumidores 

de medicamentos. Essa construção também deve se constituir em práxis de 

resistência junto aos interesses do capital. 
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Temos que observar que não é fácil se opor à poderosa e onipresente 

estrutura de marketing das indústrias, tanto de equipamentos como de 

medicamentos, principalmente porque como vimos antes, a medicina se 

institucionalizou e determinou a sua prática no ocidente capitalista em estreita 

relação com essa estrutura. 

Somas fabulosas (14) são destinadas à divulgação dos produtos e ao 

convencimento dos prescritores, gerando aí uma simbiose perigosa e aética que 

prejudica a atenção para o uso adequada dos fármacos. Associe-se a isso o fato de 

que está presente no imaginário popular, como um modelo genético de indução, o 

simbolismo do “elemento mágico” (o medicamento), utilizado pelo “feiticeiro” (o 

médico), que vai lhe trazer a cura dos seus males. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
(14) O que determina a força competitiva entre as grandes empresas transnacionais são os seus 
investimentos em P&D e marketing. Em 1999 as empresas farmacêuticas americanas gastaram US$ 
14 bilhões com publicidade (Revista do BNDES, v.7.n.14:p.373). 
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3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A medicalização tem sido uns dos instrumentos essenciais da prática 

médica apoiada no modelo biomédico. O problema não deve ser confundido 

redutoramente neste sentido, no uso do medicamento, mas na substituição do 

posicionamento ativo do homem em relação à sua saúde, por meio do uso do 

medicamento pode se dar a reificação do doente quando este passa a usar fórmula 

que enfatiza o caráter passivo e consumista do ato de medicar-se no enfrentamento 

dos problemas de sua vida e de sua saúde. Por trás deste posicionamento que 

caracteriza o imaginário popular e institucional da saúde, estão os interesses das 

grandes transnacionais da produção de medicamentos, ao qual também se 

acrescentam aspectos bio-políticos-sociais e o aspecto ético. Por essa razão, 

entendemos que a visão contemporânea da ética em saúde pública deve ser 

entendida, de acordo com GARRAFA “Como a resultante moral do conjunto de 

decisões e medidas políticas e sanitárias (individuais e coletivas) que proporcionam 

aumento da cidadania e diminuição da exclusão social”.  (GARRAFA, 1994:57). 

A temática em estudo envolve elementos de grande complexidade aliados 

a interesses os mais diversos e antagônicos. Acrescente-se a estes fatos as 

implicações socais, os direitos do cidadão em desfrutar plenamente uma vida com 

dignidade e qualidade de vida.  

Entendemos que o Estado deve colocar à disposição da população, um 

sistema de saúde que venha a atender as necessidades básicas do povo conforme 

o texto constitucional, principalmente facilitando o acesso aos medicamentos 

essenciais, uma vez que o processo de medicalização e as representações sociais 

dos atores envolvidos sugerem um enfoque centrado nessa perspectiva. 

Enfatizando essas observações, o SNIPC (Sistema Nacional de Preços 

ao Consumidor) realizou um estudo em 1998 para medir os gastos com saúde da 

população tendo aferido o seguinte: para os grupos de mais baixa renda, os 

principais componentes de gasto familiar com saúde são os medicamentos, 

oscilando em torno de 50-75% dos gastos totais correspondendo de 1 a 4% da 

renda familiar. Para as faixas de renda crescente essa fração diminui chegando à 

cerca de 0,3% para os 10% mais ricos (EPGE/FGV, 2000:6). 
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Para se ter uma idéia, o mercado mundial de medicamentos movia, em 

1995, aproximadamente 170 bilhões de dólares anuais e o Brasil faturava 

anualmente cerca de 3 bilhões de dólares, constituindo-se o nono mercado 

internacional, chamando a atenção para dois parâmetros: a alta concentração do 

consumo, 23% da população consumia 60% da produção de medicamentos e por 

sua dependência do exterior. Em um mercado que movimentava essa cifra, pode-se 

imaginar as pressões e interesses envolvidos. Vale ressaltar que devido a problemas 

estruturais e conjunturais, somente 48% da população tem acesso aos 

medicamentos essenciais (BERMUDEZ, 1995:270-271). 

Acreditamos que o presente estudo poderá contribuir para a elucidação 

dos fenômenos que envolvem a problemática em evidência, de maneira a se poder 

pensar os conceitos vigentes, e reformulá-los no sentido de uma aproximação dos 

mesmos com as reais necessidades e expectativas dos consumidores de 

medicamentos. 

Com os resultados obtidos nesta construção, pretendemos aliar-nos no 

esforço de encontrar novos rumos e estratégias de informação e educação dos 

agentes envolvidos, tendo em vista ampliar a utilização dos medicamentos 

genéricos, ao mesmo tempo concorrer para um uso mais judicioso e adequado dos 

mesmos. 

A nossa pesquisa aborda, em especial, o desvendamento da percepção 

dos prescritores e consumidores a respeito dos medicamentos genéricos e, por essa 

razão, consideramos que será de grande valor para aprofundamento das diretrizes e 

estratégias futuras, no que concerne a ações de produção circulação e consumo dos 

medicamentos. Ressaltamos, também, que o que estamos a focar é uma questão 

paradigmática 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

Descrever as relações que revelam o impacto da introdução do 

medicamento genérico no mercado brasileiro, sob a ótica dos prescritores, 

farmacêuticos e consumidores. 

4.2 Específicos 

 

 Identificar a opinião do prescritor acerca da adoção de um medicamento 

intercambiável, em substituição a um medicamento de sua credibilidade; 

 Estudar as crenças e valores dos consumidores com relação ao processo de 

intercambialidade dos medicamentos de marca pelo genérico; 

 Avaliar os efeitos da pressão mercadológica empresarial e governamental sobre 

a equipe de saúde e o consumidor. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

5.1 Características do estudo 

O desenho metodológico de nossa pesquisa fundamenta-se no caráter 

construtivo-interpretativo da abordagem qualitativa. 

“A metodologia qualitativa é abordada procurando enfocar 
principalmente o social como um mundo de significados passível de 
investigação e a linguagem comum ou a” fala “, como a matéria 
prima desta abordagem a ser contrastada com a prática dos sujeitos 
sociais (MINAYO & SANCHES , 1993:239-240)”. 

 

A opção pela abordagem qualitativa resultou, em parte, de uma longa 

caminhada reflexiva e de discussão a respeito de qual seria o caminho mais 

adequado para atingir os nossos objetivos. Nesse aspecto, os estudos qualitativos 

são muito mais ricos em detalhamento, em descrições da realidade, de maneira a 

permitir o desvelamento do fenômeno em suas várias facetas e graus de 

complexidade, assim como parecem ser capazes de atingir a dimensão da 

singularidade no estudo de qualquer questão. Como reflete a autora:  

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística 
apreendem dos fenômenos apenas a região visível, ecológica, 
morfológica e concreta, a abordagem qualitativa aprofunda-se no 
mundo dos significados das ações e relações humanas; um lado 
não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas 
(MINAYO, 1997:22). 
 

Sedimentamos a idéia dessa abordagem durante a revisão bibliográfica 

ao nos depararmos com diversas conceituações com as quais nos identificamos. Por 

exemplo:  

“...La investigación cualitativa es un proceso permanente de 
producción de conocimiento, donde los resultados son  momentos 
parciales que se integran constantemente con nuevas zonas 
interrogantes y abren nuevos caminos a la producción de o 
conocimientos”  (GONZÁLEZ REY,  1999:76). 
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                O objeto de nosso estudo não se relaciona com categorias estáticas, fixas.  
Não tínhamos nenhuma idéia pré-concebida acerca do que iríamos encontrar. À 
medida que entrávamos em contato com  o objeto do estudo no correr da 
investigação, é que se iniciou o processo de construção.  

  E se questionado formos quanto à ausência de processos formais de 

hipóteses inspirados pela metodologia positivista, assim como, a simplificação do 

objeto de estudo e o caráter invariável e apriorístico do problema, responderemos 

citando o mesmo autor: 

 
Em realidad la investigación cualitativa no exige la definición de 
hipótesis formales, pues no está orientada a probar ni a verificar, sino 
a  contruir, y no requiere explicitar lo que va a ser probado, pues 
frecuntemente esto no se conoce al comienzo. Cuando me referí a 
que no está orientada a probar ni a verificar, no queire decir que en 
su curso no se verifiquen y prueben determinadas cosas, sino que 
estos objetivos aparecen como momentos del processo de 
investigación y no representam momentos analíticos establecidos 
como el fin de la investigación. Las hipótesis  son momentos del 
pensamiento del investigador comprometidos com el curso de la 
investigación, las cuales están en constante desarrollo (GONZÁLEZ 
REY, 1999:77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

N.T. “Na realidade, a investigação qualitativa não exige a definição de hipóteses formais pois não 
está orientada a provar nem a verificar, sim em construir, e não requer explicitar o que vai ser 
provado, pois freqüentemente isso não se conhece no começo. Quando me referi a que não está 
orientada a provar nem a verificar, não quer dizer que no curso não se verifiquem e provem 
determinadas coisas, sim que estes objetivos aparecem como momentos do processo de 
investigação e não representam momentos analíticos estabelecidos como  fim da investigação. A 
hipótese é um momento do pensamento do investigador comprometido com o curso da investigação, 
os quais estão em constante desenvolvimento”. 
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6 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO 

6.1 DELINEAMENTO DO CAMPO E AMOSTRAGEM 

                 

                     O estudo foi realizado no município de Fortaleza (CE), abrangendo as 

categorias de médicos, farmacêuticos e consumidores.  Os médicos foram 

entrevistados em seus consultórios, na Faculdade de Medicina e na biblioteca do 

CCS. Os consumidores foram abordados no ambulatório de um hospital público e 

nos pontos comerciais de produtos farmacêuticos, em distintos locais da cidade. Os 

farmacêuticos nas farmácias comerciais e hospitalares. 

  Entrevistamos 30 médicos, 8 residentes e 4 acadêmicos. Foram 

entrevistados 20 farmacêuticos, 2 balconistas e 45 consumidores, alguns em áreas 

nobres e outros em zonas de subúrbio. Isso resultou em um total de 100 horas de 

gravações. Possibilitou-nos interagir com um público tanto de baixa renda quanto 

com aqueles de médio a alto poder aquisitivo. Um clima conversacional informal 

favoreceu e facilitou o desenvolvimento de verdadeiros diálogos com essas pessoas 

no contexto de sua vida cotidiana e nos forneceu um rico corpus de pesquisa sobre 

o impacto das representações de médicos, farmacêuticos e consumidores na 

utilização dos medicamentos de  marca e genéricos. 

  O trabalho com 2 grupos de residentes no curso de nossa investigação 

obedeceu ao marco epistemológico que assumimos: construtivo-interpretativo. 

Foram constituídos no seio da comunidade, aproveitando interações e contexto do 

cotidiano, com relevo para situações dialógicas menos formais. Consideramos 

aquelas pessoas que representavam “forças vivas na constituição da população 

estudada”, o que também se define na literatura qualitativa como “pessoas chaves”. 

No caso do curso de Medicina, os residentes foram considerados  pessoas chaves.  

Os residentes são pessoas a quem se legou uma formação tradicional – o 

saber sistematizado pela ciência médica- e, ainda trazem expectativas, perguntas e 

elementos instituintes, matrizes questionadoras das práticas estabelecidas. 

 

 



 
 
  60 

 

6.2 INSTRUMENTOS 

 

 Utilizamos como instrumento para a coleta dos dados, a técnica da 

entrevista aberta, utilizando um gravador, a observação direta e um diário de campo.  

Entendemos, em um primeiro nível, que essa técnica, caracterizada pela 

comunicação verbal, reforça a importância da linguagem e do significado da fala.

 Preferimos não utilizar um questionário, e sim, um roteiro de entrevista por 

considerarmos que o primeiro nos afastaria dos sujeitos da entrevista, formalizaria o 

encontro o que ainda segundo MINAYO é: 

Um instrumento para orientar “uma conversa com finalidade” que é 

a entrevista , ele deve ser o facilitador de abertura , de ampliação e 
de aprofundamento da comunicação. Dele constam apenas  alguns 
itens  que se tornam indispensáveis para o delineamento do objeto, 
em relação à realidade empírica. (MINAYO, 1994:99). 
 

 O Diário de Campo foi o instrumento que utilizamos para o registro das 

observações fora dos registros das entrevistas e , no final mostrou ser um valioso e 

indispensável instrumento, porque nos permitiu registros de conversas informais, 

comportamentos , atitudes pessoais, gestos, comportamentos, festas que diziam 

respeito ao tema de nossa pesquisa. 

  Todas as formas de realização das atividades para a exploração do 

campo foram sistematizadas e previstas em um roteiro básico, evitando a 

improvisação para não incorrermos no que MINAYO chama de “risco de romper os 

vínculos com o esforço teórico de fundamentação presente em cada etapa”. 

 Nosso roteiro de entrada em campo seguiu os parâmetros contidos nas 

orientações contidas em MINAYO (1994:103). 
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6.3 METODOLOGIA 

Seguimos, a princípio, um protocolo previamente estabelecido, solicitando 

permissão aos entrevistados para a gravação das entrevistas, garantindo-lhes o 

anonimato e o sigilo. Elaboramos um roteiro de perguntas o mais amplo possível. 

Com  o exercício das entrevistas, a execução de grande parte delas foi diminuindo o 

poder de condução do roteiro prévio, aproveitando situações mais espontâneas e 

menos estruturadas. 

Pretendíamos realizar a pesquisa de campo elegendo dois hospitais 

distintos, um público e um privado, abordando o público alvo nestes locais. 

Entretanto, a dificuldade de acesso aos profissionais em serviço hospitalar mostrou a 

necessidade de rever esta estratégia. Partimos, então, para identificar nas 

farmácias, através da receita, quais os profissionais que prescreviam diretamente o 

medicamento intercambiável. Anotamos os endereços e a partir dai agendamos a 

entrevista. Esse modelo mostrou-se eficaz em termos de ganho de tempo e de 

agilização na obtenção dos dados. 

À medida que prosseguíamos na investigação, iam surgindo novas fontes 

de informações, as quais reorientavam o rumo da investigação.  Todos os momentos 

constituíram-se em processos de obtenção de informações que iam além de nossas 

próprias representações ao início da pesquisa. Neste contexto, citamos uma valiosa 

observação do autor com relação a esse momento: 

Muchos de los procesos constitutivos del problema estudiado sólo 
aparecen en el curso de la investigación, pues son totalmente 
inaccesibles a la representación del investigador en los comienzos 
del trabajo. En este sentido, la investigación cualitativa es valiosa no 
sólo por el conocimiento que produce sobre el estudiado, sino 
también por las nuevas zonas de sentido que permite descubrir en 
relación con el objeto de estudio (GONZÁLEZ REY, 1999:76). 

 

____________ 

N.T. Muitos dos processos constitutivos do problema estudado só aparecem no curso da 
investigação, pois são totalmente inacessíveis a representação do investigador no começo do 
trabalho. Neste sentido, a investigação qualitativa é valiosa não só pelo conhecimento que produz 
sobre o estudado, mas também pelas novas zonas de sentido que permite descobrir em relação com 
o objeto de estudo. 
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Realizamos um reconhecimento do campo, observando suas 

características gerais. No contato inicial com o consumidor, o informávamos dos 

nossos objetivos, a  que se destinava a pesquisa, com a finalidade de estabelecer a 

confiança e uma situação de intercâmbio. Com o passar do tempo, percebemos que 

essa prática inibia o estabelecimento informal do diálogo e a pessoa se posicionava 

como um ator, distanciada do diálogo, o sentido de sua fala parecia-nos velado. A 

informação que passava parecia não se referir com profundidade ao que vivenciava 

na prática. Era um retrato em branco e preto a representação da própria fala .  

A partir desta constatação, partimos para estabelecer uma certa 

informalidade, o estabelecimento de entrevistas casuais, em lugares os mais 

diversos, sempre que surgia uma oportunidade. Aí então, percebemos a grande 

diferença: a representação apresentada pelos entrevistados, o vivenciar da prática 

dialógica e o movimento de compreensão que fazíamos se tornou mais claro, mais 

verdadeiro,  no que a informalidade pôde trazer. Acreditamos que, com esse tipo de 

abordagem, conseguimos obter uma colaboração voluntária, firmando sólidos laços 

de troca, de amizade e de confiança. 

Mas, apesar de não ter havido grandes problemas no estabelecimento de 

diálogo com os entrevistados, o processo não foi fácil. Um lento aprendizado com 

muitos erros, marcadamente solitário e em dados momentos cheio de incertezas e 

dúvidas se fazia. A tentativa de nos colocarmos no dizer do outro, perceber o 

movimento de suas informações, o contexto de sua realidade, parecía-nos de início 

difícil, pois a prática da pesquisa nos exigiu muito rigor em não nos colocarmos no 

lugar do outro e evitarmos o estabelecimento de causa efeito muito rapidamente. 

Prosseguimos, acreditando que, com o passar do tempo, haveríamos de encontrar 

um rumo e os resultados começariam a aflorar. A fundamentação do marco teórico e 

a segura orientação recebida foram fundamentais em todo o processo. 

O entendimento do discurso dos sujeitos nos revelou elementos 

insuspeitados no tecido da relação médico paciente, no perfil do farmacêutico e sua 

influência na ponta do sistema. A questão da propaganda e seus efeitos, as relações 

comerciais e as poderosas influências mercadológicas exercidas pelas empresas 

farmacêuticas foram aos poucos de desvelando. 
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Essa nossa posição procurou pautar-se buscando apoio na seguinte 

afirmativa: 

“Las relaciones con el investigador, la confianza y  el interés que éste 
despierte, son esenciales para crear un conjunto de necesidades del 
sujeto en relación con su participación en la investigación, 
determinantes por su capacidad de expresión durante la 
investigación” (GONZÁLEZ REY, 1999:84). 

 

O que nos ficou claro na leitura do discurso que se segue: 

“Um trabalho de conhecimento social tem que atingir três dimensões: 
a simbólica, a histórica e a concreta. A dimensão simbólica 
contempla os significados dos sujeitos; a histórica privilegia o tempo 
consolidado do espaço real e analítico; e a concreta refere-se às 
estruturas e aos atores sociais em relação” (RAMOGNINO, 1982:83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

N.T. “As relações com o investigador, a confiança e o interesse que este desperta, são essenciais 
para criar um conjunto de necessidades do sujeito em relação com sua participação na investigação, 
determinada por sua capacidade de expressão durante a investigação”. 
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No nosso entender, as questões que possam ser levantadas referentes à 

significância da amostragem podem ser respondidas no posicionamento de Minayo, 

quando refere: 

“Numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a 
generalização e mais com o aprofundamento e a abrangência da 
compreensão seja de um grupo social ..( )... de uma política ou de 
uma representação. Seu critério portanto não é numérico. Podemos 
considerar que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a 
totalidade nas suas múltiplas dimensões.(MINAYO,1999:102)”. 

 

O diário de campo e as observações mostraram-se, no final, um valioso 

instrumento de entendimento do cotidiano do trabalho de campo. E foi por meio 

destes registros que pudemos entender a dinâmica de nossa percepção, a dimensão 

da angústia vivida, os questionamentos suscitados e o desafio que faziam na nossa 

maneira de ver o outro, na sua distinta dimensão como pessoa e sujeito das práticas 

de saúde. 

 
Na transcrição dos diálogos, preferimos não utilizar nomes fictícios, 

apenas indicamos o gênero, a profissão e a idade do entrevistado. Após a coleta dos 

depoimentos realizamos a transcrição das mesmas mantendo fidedigno o conteúdo 

das falas. Estamos de acordo com a expressão de que um instrumento de pesquisa 

só tem sentido no conjunto dos indicadores que serão fornecidos por outros 

instrumentos utilizados, daí a razão do uso de mais de um instrumento, o que nos 

conduziu a um melhor entendimento das representações na construção final do 

conteúdo. Assim é que construímos nossos indicadores recolhidos na prática da 

pesquisa, sintonizados com o pensamento de Gonzalez Rey (1999) quando 

comenta: 

  “Os instrumentos escritos não representam informações mais 
legítimas que as obtidas por outras fontes; a informação informada 
por eles terá o mesmo status que a procedente de outras fontes da 
investigação: todas são vias de definição de indicadores que são 
relacionadas no processo da construção teórica. Entre as funções 
gerais dos instrumentos escritos, está a descentralização da 
intencionalidade do sujeito com novas zonas de sua experiência que 
estimulam a aparição de reflexões e emoções que, por sua vez, 
conduzem a novos níveis de produção de informação, tanto nos 
diferentes sistemas dialógicos constituídos na investigação, como 
nos instrumentos utilizados”. (GONZÁLEZ REY, 1999:86). 
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Portanto, esse estudo teve, essencialmente caráter exploratório descritivo. 

Não objetivou provar ou revelar dados definitivos, mas construir um quadro de 

compreensão das representações dos sujeitos da pesquisa, a partir do que foi 

revelado na fala, na expressão fisionômica, gestos e observação direta da estrutura 

do diálogo dos prescritores, farmacêuticos e consumidores. Desvendava-se através 

do cotidiano o caráter do imaginário popular quanto ao entendimento da utilização 

que se faz do medicamento. Do outro lado, observava-se como as representações 

podiam revelar os interesses em jogo nas prescrições dos medicamentos quando o 

mesmo é substituído e apresentado como um bem que deveria ter um caráter único, 

social, mas que recebe um tratamento prioritário de mercadoria. 
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7 PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

Concluída a fase de levantamento das informações e das transcrições 

das entrevistas, iniciamos a tarefa de processar as informações colhidas. Optamos 

por usar um método dinâmico e flexível de construção de informação apoiando-

nos na produção de indicadores, sobre os quais iríamos colocando as nossas 

próprias idéias ao longo da análise do material. Procuramos fundamentar esse 

momento do trabalho em Bardin (1977), Minayo (1993) e Gonzalez Rey (1999). 

 Bardin e Minayo orientam-se mais pela análise de conteúdo, técnica 

que nos dá subsídio para a produção de categorias acima do material analisado, 

mas que não assumimos no sentido pleno em que é apresentada pelos autores 

antes citados precisamente pelo lugar que atribuímos ao constante processo de 

produção de idéias do pesquisador ao longo do processo. 

Para Bardin a análise de conteúdo passa pelos seguintes momentos: 

Pré analise: O objetivo deste momento tem por finalidade ordenar as 

idéias, o que tornará objetivas as etapas, por exemplo: realização de leitura geral; 

formulação de hipóteses e dos objetivos (se for o caso); elaboração dos 

indicadores; preparação do material. Um segundo momento que se volta para a 

exploração do material, visando a sua codificação e enumeração de conformidade 

com os eixos de análise estabelecida. 

Uma terceira fase é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

do movimento interpretativo-construtivo fornecidos pelos eixos de análise para 

compreensão das representações dos sujeitos da pesquisa. 

 Pode ser interessante que os resultados obtidos sejam demonstrados 

em quadros, diagramas, figuras, buscando inferências e adiantando interpretações 

de acordo com os objetivos previstos. 
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A análise de conteúdo para efeito de processamento utiliza sete 

técnicas assim descritas: análise categorial, de avaliação, de enunciação, de 

expressão, das relações, estruturais e análise do discurso. 

Essa análise de categorias, descrita pela autora, é processada a partir 

da divisão do texto em unidades, em categorias. No caso de discursos de 

significados manifestos como o nosso, um elemento facilitador seria optarmos pela 

uma análise temática. Esta opção, segundo MINAYO (1994:208), “comporta um 

feixe de relações e pode ser graficamente apresentada por meio de uma palavra, 

uma frase, um resumo”. 

Entretanto, esse termo implica mais que um mero procedimento 

técnico, ela remonta a uma histórica busca teórica e prática nas investigações 

sociais. BARDIN define a Análise de Conteúdo como: 

“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens” (BARDIN,1979:42) 

 

Procura-se através dessa técnica, encontrar os núcleos de sentido que 

estão presentes nos discursos, e que esta presença ou freqüência determine 

significâncias com o objetivo analítico desejado. Reforçando essa idéia, citamos 

BAKTIN (1996), quando discorre sobre a análise do conteúdo da fala:  

 

Existe uma ubiqüidade social nas palavras, elas são tecidas  
pelos fios de material ideológico: servem de trama  a todas 
as relações sociais; são os indicadores mais sensíveis das 
transformações sociais. A fala torna-se reveladora de 
condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 
símbolos (sendo ela mesma um deles), e, ao mesmo tempo, 
possui a magia de transmitir através de um porta voz (o 
entrevistado) as representações de grupos determinados em 
condições históricas, econômicas e culturais específicas 
(BAKHTIN in Minayo, Cad.Saúde Pública,1993(3):245). 
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González Rey (1999), sugere uma ampliação da perspectiva das 

representações, na busca de indicadores que transcendam a simples codificação 

orientando-a para uma produção de indicadores sobre o material e transformando 

a análise em um processo construtivo-interpretativo. Assim, posicionamo-nos 

dentro da lógica construtivo-interpretativo de Rey. Estes indicadores seriam 

produzidos durante o decorrer da investigação. O autor comenta esta opção 

metodológica da construção categorial no contexto do processo da seguinte 

forma: 

Esta fórmula de análises de contenido es abierta, procesual y 
constructiva, y no pretende deducir el contenido a categorias 
concretas restrictivas del processo de interpretación. A pesar de 
conocer la connotación que el término ha tenido en la literatura, 
hemos mantenido la utilización da la expresión análisis de 
contenido con una connotación constructivo-interpretativa, pues las 
formas que se han presentado como alternativas al proceso de 
análisis de contenido (analisis de discurso y la narrativa) tampoco 
se adecúan al tipo de construcciones que hemos desarrollado 
(GONZÁLEZ  REY, 1999:145  ). 

 

 Procedemos, então, da seguinte maneira: realizamos uma leitura inicial 

do vasto material que consta no corpus de pesquisa, de modo a nos 

familiarizarmos com o conteúdo. A seguir, dividimos o material, separando em três 

blocos de entrevistas e fizemos uma nova leitura, anotando os indicadores 

encontrados, os núcleos significativos mais evidenciados (núcleos de sentido), a 

freqüência com que se repetiam e sua significância frente ao objetivo traçado 

 A partir daí, seguimos um processo de interpretação aberta, na linha 

construtiva, de acordo com a epistemologia que abraçamos. Ancoramo-nos na 

observação direta, realizada no campo, e no roteiro das anotações vivenciadas no 

cotidiano do trabalho. 

______________________ 

N.T. “Esta fórmula de análise de conteúdo é aberta, processual e construtiva, e não pretende 
deduzir o conteúdo  a categorias concretas restritivas do processo de interpretação. Apesar de 
conhecer a conotação que este termo teve na literatura, temos mantido a utilização da expressão 
análise de conteúdo (análise de discurso e a narrativa) tampouco se adequam ao tipo de 
construções que temos desenvolvido” (REY, 1999:145) 
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8 DISCUSSÃO  

Dividimos o processo de trabalho sobre a informação em três eixos 

principais, que estavam contemplados nos objetivos propostos no nosso estudo. 

Apoiados na informação trabalhada, estabelecemos três eixos para caracterizar o 

posicionamento dos prescritores e consumidores frente ao consumo dos genéricos 

a) o sistema de crenças e valores dos prescritores;  

b)  subjetividades e sistema de crenças do consumidor  e o 

medicamento; 

c)  sistema de valores do mercado e sua influência – a legitimação do 

uso. 

Em capítulo anterior, procuramos desvendar, por meio de uma 

abordagem histórica, o processo de institucionalização da prática médica, a 

criação dos paradigmas da medicina e o início da fase científica da mesma. 

Durante a narrativa, acreditamos ter realçado o caráter inseparável do universo do 

homem (o paciente), objeto da prática e da atenção. 

A descrição dos três eixos relacionados acima está apoiada nas 

observações diretas, nas anotações do diário e no conteúdo das entrevistas. 

 

8.1 Sistema de crenças dos prescritores 

Entramos no universo dos prescritores de uma forma peculiar. 

Havíamos definido nossos protocolos, estudamos a maneira de nos conduzir, 

ensaiamos os primeiros passos. Contudo, o início da abordagem ocorreu na forma 

de uma consulta médica, uma necessidade de cunho pessoal sem nenhuma 

intencionalidade a priori do investigador, mas que se transformou no decorrer da 

mesma na primeira observação de campo. 
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Ao término do relato e da descrição dos sintomas, o médico colocou a 

hipótese diagnóstica e solicitou alguns exames complementares e prescreveu dois 

medicamentos. 

 Perguntamos então: estes medicamentos são Genéricos? 

- não, são medicamentos de laboratórios conhecidos e de renome!      

Mas não tem um correspondente Genérico?    

- não costumo prescrever este tipo de medicamento, tem muita 

propaganda  e pouca credibilidade. 

Mas não é o mesmo sal?  O Ministério diz que é o mesmo princípio 

ativo! 

-  o que o Ministério diz nem sempre corresponde à realidade... 

O Sr. quer dizer à verdade? 

-  é, isto mesmo...Não tem credibilidade.  Veja bem, eu trabalho com 

vários laboratórios, todos de renome, conheço pela minha experiência que os 

medicamentos são confiáveis, dão resultado terapêutico...por que vou prescrever 

o que não conheço? Não sei quem está fabricando, o controle... 

Então é uma questão de confiança somente? 

- não só, tem outras questões mais ai.... 

E se eu não pudesse comprar a medicação?  Ficaria sem opções? 

-  tem os similares, são mais baratos... 

O Sr. confia mais nos similares que nos genéricos, é isso? 

- Neste momento sim! Pode ser que com o tempo me convençam do 

contrário! 
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Esse diálogo nos reportou quase que imediatamente a um trecho das 

observações de Foucault (1996): 

 
Los que realmente obtienem el mayor lucro de la salud son las 
grandes empresas farmaceûticas (...)  si esta situación todavía no 
está bien presente en la consciencia de los consumidores de 
salud, es decir los asegurados sociales, los médicos las conocen 
perfectamente. Estos profesionales se dan cada vez más cuenta 
de que se están convirtiendo en intermediarios casi automáticos 
entre la industria farmacéutica y la demanda del cliente, es decir, 
en simples distribuidores de medicamentos y medicación 
(FOUCAULT, 1976: 167). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

N.T. Os que realmente obtém o maior lucro com a saúde são as grandes empresas farmacêuticas 
(...) se esta situação todavia não está bem presente na consciência dos consumidores da saúde, 
quer dizer, dos assegurados sociais, os médicos a conhecem perfeitamente. Estes profissionais se 
dão cada vez mais em conta que estão se convertendo em intermediários quase automáticos entre 
a industria farmacêutica e a demanda do cliente, quer dizer, em simples distribuidores de 
medicamentos e medicação (Foucault),1976:167-166). 
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Estávamos frente à realidade nua e crua das crenças e valores, das 

complexidades insuspeitadas de uma categoria profissional. E à medida que nos 

aprofundávamos  no campo, iam aparecendo novos ângulos do problema. 

Ao entrevistar outro médico perguntamos a sua opinião sobre o 

medicamento genérico: 

Os genéricos que eu ainda dou credibilidade são aqueles 
produzidos pelos mesmos laboratórios que detinham a patente 
original. Os laboratórios conhecidos “Não acredito no que o 
Ministério diz não...Ele está fazendo propaganda do governo, não 
do medicamento em si (MÉDICO, clínico geral, 50 anos)”. 

O eixo do problema gira em torno da confiabilidade, da credibilidade, no 

tempo de uso, na resposta favorável, convivência e na controversa relação com  o 

marketing. O mesmo médico complementando dizia: 

Eu faço a linha comercial de um laboratório que eu já tenho no 
meu conceito, porque eu não sei aonde o paciente vai comprar. Se 
eu soubesse que ele se dirigiria ao posto de venda da faculdade 
de farmácia, se ele fosse lá, eu sabia que ele ia comprar uma 
coisa de boa procedência. Como eu não sei em que lugar ou 
farmácia ele vai comprar, por exemplo: naquelas que o dono 
compra 50 e recebe 100 de presente, ai eu não sei. Já que eu não 
tenho esta certeza eu passo o nome comercial, se não houver 
objeção. Na minha ótica a questão está centrada na confiabilidade 
da coisa, na credibilidade (MÉDICO, clínico geral, 50 anos). 

 

Perguntamos: e quanto à confiança no Governo, no Ministério por parte 

da população: 

“O povo não confia no Governo, no que ele diz... é um fato! Até na 
questão da saúde.  Não confia no que está sendo feito, ele não 
confia nisso e a culpa é do Governo que nunca, que eu saiba, deu 
resposta do que aconteceu (falsificações de medicamentos). Ai 
ninguém confia no Governo e nem nos seus representantes” 
(MÉDICO clínico, 50 anos). 
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  Questionado a respeito da obrigação de prescrever Genéricos no SUS 

respondeu:  

Se só tem aquilo, ele é forçado a prescrever, está prescrevendo às 
vezes e não é aquilo que ele queria, mas está sendo forçado. Eu 
acho que não deveria existir isso. Devia ter outras opções de 
prescrever o que realmente a pessoa precisa. Tem cinco produtos  
mas o que se desejava era um sétimo. Cria até uma falta de 
confiança na hora de prescrever, um mal estar (MÉDICO clínico, 
50 anos)  

  Mas indagado sobre se prescreveria, acrescentou: 

Eu poderia passar, mas eu ia falar tanto sabe? Eu ia dizer tudo o 
que eu tivesse vontade, porque você vai se sentindo um canalha 
ao ser obrigado a fazer isso. O canalha não é você, mas você foi 
obrigado a permanecer ali. Você faz para manter seu emprego em 
determinada situação. O canalha é você? Não. Mas às vezes o 
Governo age como tal. Faz-se isso com um profissional, e o 
profissional é obrigado a ficar ali e proceder do jeito que ele quer. 
É doloroso. Quer dizer, deveria ser uma coisa mais abrangente, 
contemplar as duas coisas, abrir mão do que o povo precisa. Seja 
de onde for mais que seja de qualidade (MÉDICO, clínico geral, 50 
anos).  

 

Em diversas ocasiões e com pessoas diferentes, ouvimos queixas 

semelhantes. Denotando um mal estar com relação à obrigatoriedade de 

prescrever os medicamentos intercambiáveis, a maioria das vezes porque o 

medicamento estava em falta na farmácia do ambulatório e os pacientes voltavam 

reclamando. Em outras, pela própria dificuldade de manejo do nome do produto, 

do princípio ativo 

Mas, normalmente, na sua grande maioria resiste a uma mudança, 

aliada ao costume de trabalhar com produtos de marca, preconceitos e também 

notoriamente a dependência estabelecida pela relação com os laboratórios. 

É emblemático a este respeito o seguinte trecho de uma entrevista 

realizada com um grupo de residentes e  doutorandos. Em determinada altura 

lançamos uma questão acerca do relacionamento médico/propagandistas; um 

deles respondeu: 
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“A pior coisa que pode acontecer é o médico se prostituir para 
laboratório porque ele fica dependendo daquilo. Ele fica 
inventando patologia no paciente para poder prescrever aquele 
remédio. Isso é escravidão. Eu acho que o médico não deve se 
prostituir para laboratório não!”. (grifo nosso) 

A tendência hoje em dia é mudar. Apesar da gente saber que é 
difícil é um processo lento mesmo. mas com estes novos 
questionamentos na medicina a gente tem que pensar mais no 
paciente em si do que em laboratório (RESIDENTE, homem , 23 
anos).  

 Interessante observar que a maioria dos médicos mais jovens, os 

doutorandos e os acadêmicos demonstraram uma preocupação em estabelecer 

uma nova postura e uma crítica veemente ao modelo. Mas não foi possível avaliar 

se é um pensamento predominante no meio estudantil. 

  Indagamos ao grupo, numa conversa informal, como eles viam a 

relação médico-paciente, um deles respondeu: 

Aqui na Faculdade nos últimos anos houve um boom de projetos 
de extensão, os professores trabalharam muito esta questão do 
lado humanista do exercício da medicina. mas é tolice a gente 
pensar que só pelo fato de estar sendo discutido vai modificar a 
coisa. Não é por ai não! Ela passa por um substrato econômico, 
social e político. Ela passa pela formação do médico.  

Ela passa pelo fato de que os médicos são de classe social 
diferente dos pacientes. Por exemplo, um determinado professor 
tem uma metáfora interessante sobre isso: é que a gente entra 
muito cedo na Faculdade e o que é que a gente encontra primeiro 
como paciente? Um cadáver, e aquele cadáver é de um indigente, 
de classe inferior. A nossa primeira relação é do vivo para o morto, 
do rico para o pobre. No latim tinha a palavra supino e 
decúbito.(RESIDENTE, 25 anos). A sua relação de médico para o 
paciente já começa dessa forma. Quando você vai para o paciente 
tudo isso você tende a reproduzir. A cadeira do médico geralmente 
é mais alta do que a do paciente. Para demarcar mais ainda quem 
é que tem o poder. O paciente se deita na cama para o exame, o 
médico está de pé.  

A gente é treinada durante a Faculdade inteira com pacientes com 
problemas financeiros. Isso ai é muito mais do que você 
simplesmente pensar na coisa. É como a questão da propaganda. 
Eu sei que a propaganda influencia, eu sei que aquele 
medicamento nem sempre é o melhor. Mas mesmo assim eu vou 
agir influenciado pela propaganda.(RESIDENTE, homem- 25 anos) 
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O que podemos observar nesse relato é que a estrutura profissional, 

seus valores e crenças são reprodutíveis nas gerações subseqüentes, mesmo que 

exista um lance de contestação, uma nova visão, uns posicionamentos éticos, são 

inevitavelmente cooptados pelo sistema, pela estrutura de poder e pelos 

interesses econômicos das elites e das superestruturas tecnológicas.  

Elas tendem a reproduzir as relações econômicas e sociais 

predominantes na estrutura social. O que legitima a prática médica em um 

determinado momento, é o tipo de articulação da medicina com a estrutura social 

e das concepções hegemônicas quanto a sua própria natureza e função. Então, é 

temerário e insuficiente se fazer uma análise sobre a prática médica, levando-se 

em consideração apenas o comportamento individual do médico e suas relações 

com critérios éticos. Ao analisar esta questão GANDRA JR. enfatiza: 

Ao se graduar, o médico encontra uma prática estruturada que lhe 
oferece alternativas de um exercício profissional possível. Ou seja, 
sua possibilidade de escolher um tipo de prática médica está 
limitada pela própria estruturação dessa prática. Todavia, é 
necessário deixar claro, que a partir do momento em que, como 
profissional, ele se incorpora a essa prática, seu exercício 
profissional e o instrumento conceitual que utiliza, passam a 
constituir um elemento de legitimação dessa prática (GANDRA 
JR., 1975:361). 

  Vejamos então como pensa um jovem médico indagado sobre como 

se conduz, frente às pressões da estrutura: 

Se vou ter autonomia para enfrentar isso daí?... acho pouco 
provável. O máximo que a gente pode fazer é na hora de 
prescrever agir de forma consciente. Eu vou fazer assim, porque 
eu acho que essa é a forma correta de agir. Fazer isso 
isoladamente vai ter efeito sobre o sistema?  Não sei. Talvez 
aquela história do beija-flor. Corria para apagar o incêndio 
enquanto os leões fugiam da floresta em chamas. Eu faço a minha 
parte, se isto vai resolver? Acho pouco provável, mas vou 
continuar fazendo (MÉDICO pneumologista,  29 anos). 

No grupo entrevistado, uma presença feminina. Conversamos sobre a 

posição da mulher na estrutura social, emprego, discriminação. Em determinado 

momento indagamos se o aumento do número de mulheres na Faculdade de 

Medicina determinou alguma mudança na concepção de uma prática mais voltada 



 
 
  78 

 

para um enfoque humanístico no trato do problema saúde/doença, ou era o 

mesmo dos colegas homens. Os homens presentes responderam em uníssono. 

“Eu acho que é o mesmo”! 

Ela retrucou: 

Eu acho que não é, de forma alguma! Eu acho que não é por que 
a mulher é mais educada para a introspecção e o homem não. 
Então a mulher é a que cuida, que acolhe, que pensa. E o homem 
é o que age, exerce. É aquela história: a mulher ginecologista para 
consultar e o homem para fazer a cirurgia. Eu acho que o aumento 
de mulheres na Faculdade de Medicina foi positivo no sentido de 
avivar a questão humanística. Agora também tem outro lado. A 
mulher que faz Medicina é mais operativa e menos vaidosa. 
Masculinizam-se um pouco. Daqui para frente eu não vou me 
masculinizar, eu continuo mulher no sentido de ser maternal, 
atenciosa, acolhedora. Eu acho que isso só faz ajudar 
(RESIDENTE, mulher, 25 anos). 

 

  Um colega rebateu imediatamente: 

Ah!  vê o que ela fala, eu continuo com este ar maternal com este 
aspecto todo, mas com certeza ela é mais fria do que se fosse 
advogada, psicóloga, dona de casa. Com certeza ela é mais fria 
que a maioria das mulheres. É o processo de masculinização, não 
é criar bigodes e ficar musculosa. É incorporar o sistema, ficar 
super forte, mais fria. A gente se acostuma a ver o sofrimento e as 
vezes a gente sem perceber, inconscientemente a gente acha 
aquilo banal e normal. O bicho papão para as mulheres vem de 
baixo da cama, para nós homens, vem pela janela (MÉDICO 
clínico 25 anos) 

Um aspecto importante que queremos ressaltar nesta abordagem, 

baseando-nos em GONZÁLEZ REY (1999), é quanto ao caráter construtivo – 

interpretativo na produção do conhecimento. Ele não se contrapõe ao caráter 

descritivo que é contemplado e utilizado em outro momento do nosso estudo. Sem 

dúvida é perfeitamente compatível dentro da construção teórica, mas que se 

constitui em um momento necessário àquela. 
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Desejamos enfatizar este caráter justamente pelos momentos informais 

acontecidos em nossa investigação, como o acima relatado. Segundo o autor: 

A consideração do caráter interativo do processo de produção de 
conhecimentos outorga um valor especial aos diálogos que se 
constituem e se desenvolvem no processo, nos quais os sujeitos 
se implicam emocionalmente e comprometem sua reflexão dentro 
de um processo em que se produzem informações de grande 
significação para a investigação (GONZALEZ REY, 1999:41). 

  Continuando a entrevista, perguntamos à residente se ela se 

sentia discriminada como mulher no meio dos colegas homens, respondeu: 

Não, pelos colegas não! Às vezes pelos pacientes. Ele já chega 
para você com um pé atrás, com aquela cara de ih! essa não sabe 
nada, ele nunca acha que você é médica. Mulher tem que ser 
enfermeira, auxiliar de enfermagem, aeromoça. 

Certa vez fomos nós quatro estagiar no Frotinha, todo mundo de 
branco, os colegas iam à frente, quando fomos entrando o porteiro 
perguntou: olá doutor esta moça está com o senhor?  Quer dizer 
ele por ser homem era o doutor, eu por ser mulher não! 

Na Faculdade não tem isso não, mas esse preconceito vem 
também por parte das mulheres. Mulher se consulta com 
ginecologista mulher, mas na hora da cirurgia preferem os 
obstetras, homens. Depende da mulher também. (MÉDICO 
dermatologista, 31 anos). 

  Um dos entrevistados disse em seguida: 

Tem outra coisa que eu quero falar, como aqui não se identificam 
as pessoas não vou ferir a ética. É uma coisa ligada ao 
comportamento moral e ético. É esta questão do relacionamento 
dos médicos com laboratórios, com representantes, uma coisa que 
eu já vi diversos professores fazerem. Chega um representante de 
um laboratório e entrega um monte de amostra grátis para ele. O 
nosso professor recebe bota no armário dele e combina com o 
representante. 

Muito bem, você ajuda aqui aos nossos pacientes que não podem 
comprar e lá no meu consultório na Aldeota eu prescrevo para os 
de lá para compensar a sua ajuda aqui. Quer dizer, no hospital ele 
dá o tratamento, mas em compensação se compromete com o 
laboratório prescrevendo três ou quatro. (ESTUDANTE DE 
MEDICINA, 20 anos). 
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8. 2 O MÉDICO E OS MEDICAMENTOS – O VIVENCIAR DA PRESCRIÇÃO 

O comércio de medicamentos apresenta duas características que o 

diferenciam dos outros setores econômicos e que possivelmente pode resultar em 

perda de resultados positivos em políticas públicas de medicamentos ,e, em 

conseqüência, no bem-estar da sociedade, quando inexista uma regulamentação 

do setor. São elas: a natureza credencial dos medicamentos e os inevitáveis 

problemas de agência decorrentes da dissociação entre o consumidor e o 

prescritor responsável pelo diagnóstico e a receita. 

Sabemos que o consumidor é incapaz de avaliar, com raríssimas 

exceções, as nuances técnicas da qualidade de um medicamento. Para isso é 

capital que um profissional especializado ateste para ele esta qualidade. Então, na 

ausência de uma certificação oficial, reconhecida pelos consumidores como 

confiável, a credibilidade da marca passa a ser um fator importante na 

determinação de decisões, na hora da compra. 

A natureza credencial dos medicamentos resulta de uma falha de 

mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a decisão da escolha de um 

eventual medicamento é tomada por uma pessoa completamente distinta de quem 

vai consumir, isto pode levar a um problema de agência: o paciente deseja 

maximizar sua utilização levando em consideração não somente os efeitos 

terapêuticos, mas os gastos necessários. 

Por sua vez, o médico está, na maioria esmagadora das vezes, 

preocupado apenas com os resultados terapêuticos do tratamento. Esse contexto 

pode determinar uma ineficácia do ponto de vista do bem-estar social porque os 

prescritores não recebem incentivos para indicar os medicamentos genéricos. 
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Nossa investigação procurou ouvir o posicionamento dos prescritores 

quanto à introdução do genérico no mercado. Passamos a relatá-las: 

Existe relutância por parte do médico também, pouca informação 
para a classe. Tem médico que reluta sobre a eficácia do genérico 
e tem outro ligado a laboratórios e às industrias. Além disso tem o 
aspecto cultural, o paciente em se automedicar e o medico em 
prescrever os medicamentos de última geração produzidos por 
laboratórios famosos (MÉDICO CARDIOLOGISTA, 36 anos). 

 

Alguns associam que a medida teve mais um fundo promocional do 
Governo quando explicitam: 

Eu acho que a medida em si foi positiva mas falta consolidar, foi 
incompleta. Faltou fracionar o medicamento, disponibilizar na 
quantidade que o paciente precisa, a dosagem correta. Eu também 
acho que a medida teve um fundo eleitoreiro muito forte. Porque 
esta idéia não era desse Ministro (MÉDICO RESIDENTE, 25 
anos). 

 

  Um outro acrescentou: 

Acho que a propaganda (do genérico) está muita associada a 
finalidades políticas embutida nesse negócio. Passar a idéia que 
José Serra é o salvador da pátria e conseguiu fazer um 
medicamento mais barato para o povo. 

E tem também a pressão mercadológica contrária dos laboratórios. 
Ela é nefasta do ponto de vista farmacológico e científico, pois nós 
sabemos que nos outros países nas grandes industrias 
farmacêuticas 40% da sua produção é de genéricos (MÉDICO, 
clínico geral 34 anos). 

 

  As pessoas começam a indagar porque esta pressão contrária sobre o 

genérico aqui no Brasil, se nos países, inclusive na matriz industrial, a maioria 

delas produz o genérico e detém também o mercado de genérico? Razões 

puramente de mercado, a lógica do mercado. Neste sentido obtivemos o seguinte 

depoimento: 

Ouvi comentários de que 30% dos medicamentos genéricos do 
Brasil terão com o passar do tempo preço superior a 
medicamentos de marca. Isto quebraria totalmente o sentido da 
introdução deles no mercado, que é uma questão social. 
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Um medicamento barato. Se a qualidade não se discute vamos 
discutir o preço. Como é que fica você encontrar 30% de genéricos 
mais caros? Ai eu prescrevo para o meu paciente um genérico 
porque ele não tem condições financeiras achando que estou 
beneficiando ai ele vai à farmácia e encontra um medicamento de 
marca mais barato. Como é que fico ? E minha credibilidade? Tem 
outra coisa, você procura as listas, já tem mais de 250 
medicamentos genéricos, vai às farmácias pergunta e não tem 
nem 10% nas prateleiras. Sem falar nos hospitais públicos. 
Acredito que ele faz o mesmo efeito, é a mesmíssima coisa do de 
marca, mas não acredito na política, está errada, equivocada 
(MÉDICO, clínico geral, 40 anos).  

 

Sobre o depoimento dado acima, desejamos acrescentar que é muito 

difícil para o leigo entender a lógica do mercado, as injunções comerciais e 

econômicas de políticas industriais e que somente as teorias econômicas 

explicam, às vezes em parte. Por exemplo, por que pode haver medicamentos de 

marca mais baratos que os genéricos? O preço dos medicamentos tende a cair 

com a entrada de genéricos e similares? Pode ser, talvez, mas tudo indica que 

não. E por que? 

Existe uma teoria denominada de ciclo de vida do produto. O poder 

de elevar os preços dos produtos é crescente até um certo ponto 

(aproximadamente 28 anos, que é o ponto de inflexão do polinômio estimado), e 

depois tende a se desgastar com o tempo. Contrariando indicadores de que a 

entrada de novos concorrentes deve resultar em uma redução dos preços, 

estudos empíricos efetuados em países desenvolvidos demonstraram que os 

preços dos medicamentos-líderes reagem positivamente ao avanço de 

medicamentos genéricos e similares no mercado (LISBOA et alii,2000, p. 14). 

Nos Estados Unidos, verificou-se que os líderes tendem a aumentar 

seus preços quando aumenta a participação dos genéricos, preferindo voltar-se 

para um segmento de mercado menos elástico a preço, aqueles que relutam mais 

em substituir a marca pioneira por outro. Isto indica que a política de genéricos 

pode ter efeitos diferenciados sobre os consumidores, de acordo com seu poder 

aquisitivo. 
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Aqueles que são refratários a inovações e se recusarem em substituir o 

medicamento-líder por um medicamento genérico mais barato, terão um aumento 

mais elevado no custo final de seu tratamento, aqueles que efetuarem a troca, 

encontrarão preços medianos mais baixos à medida que o mercado se pulverizar 

entre diversos fornecedores. Se acontecer a previsão de se encontrar 

medicamento genérico com preços medianamente mais elevados que os de 

marca, isto pode sugerir que: o impacto benéfico da entrada do mesmo no 

mercado se dilui com o passar do tempo. Do contrário, é manobra de mercado, 

guerra industrial (LISBOA et alii, 2000:15). 

Para o médico, na verdade, está em jogo, em primeiro lugar, o enfoque 

restrito da utilização terapêutica do medicamento. Ao longo dos anos de estudo, 

foi constantemente bombardeado com o marketing dos laboratórios produtores, 

recebeu a herança da prescrição dos seus professores, assumiu o processo de 

medicalização, introjetou a idéia de que só os medicamentos de ponta e as 

novidades podem contribuir para o sucesso da terapia dos seus pacientes. 

 Por qual motivo de uma hora para outra vai deixar de prescrever os 

produtos com os quais está acostumado? 

Um depoimento foi extremamente pontual neste aspecto quando 

referiu: 

Estamos tão acostumados aquela coisa de ultima geração de 
produtos farmacêuticos, os últimos lançamentos que às vezes 
agente perde a oportunidade de usar um antibiótico mais barato e 
que vai fazer um efeito farmacológico mais eficiente que um outro 
mais avançado porque já está estabelecido, já conhecemos o 
manejo clínico. O outro antibiótico na maioria das vezes não tem 
esta indicação toda mas a gente prescreve assim mesmo. É 
aquela velha história de dar um tiro de canhão para matar um 
mosquito. E ainda vai onerar mais o paciente. Eu acho que tem 
muita idéia plantada na cabeça da gente de que o melhor é o 
lançamento é o mais novo (MÉDICO, clinico geral 39 anos). 
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Podemos observar que no relato acima o médico, mesmo questionando 

a sua conduta e tendo consciência de que poderia proceder de outra maneira, não 

toma uma atitude de mudança de rumo. Isto é decorrência de um processo 

cultural que se iniciou logo nos primeiros anos de Faculdade mas que já estava 

presente no seu subconsciente como pelo poder da mídia ou mesmo como 

consumidor. 

Vejamos um relato de um estudante de medicina, colhido num bate 

papo na cantina do DCE. Em dado momento, conversávamos sobre 

medicamentos de última geração quando um deles falou:  

Posso dar um exemplo específico? Um dia estávamos numa aula 
sobre meningite meningocócica, ai o Professor perguntou: qual o 
antibiótico vocês usariam? O pessoal foi logo mandando ver!  
Falaram lá dois antibióticos de última geração... o professor riu e 
disse: pessoal, a penicilina ainda é o antibiótico de escolha 
mesmo sendo o mais antigo deles, é o que resolve a parada! 
Esses que vocês falaram não penetram no sistema nervoso, não 
atravessam a barreira hemato-encefálica (ACADÊMICO DE 
MEDICINA, 20 anos).  

 

 Para PATRICK (1998), só os atos técnicos são levados em conta na 

codificação dos atos médicos. O ato relacional, embora essencial na relação 

médico-paciente, é valorizada de maneira insuficiente, mesmo sendo uma fonte de 

economia para a saúde pública. Muitas pesquisas mostram que quanto menos 

tempo os médicos têm, mais eles recorrem aos exames, aos medicamentos e às 

internações. É mais fácil responder a uma demanda de soníferos com uma 

receita, do que com a proposição de uma ajuda para tratar uma perturbação do 

sono. 

Mas para responder de outro modo é preciso ser formado de 
outro modo. Ou seja, é preciso ter valorizado o âmbito da 
autoformação do sujeito médico, a fim de que este possa, 
por sua vez, dinamizar a autoformação e a educação do 
sujeito paciente (PATRICK, 1998: 4).   
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No tocante à implementação de mudança, seria necessário um 

programa de informação detalhado, contínuo, utilizando todos os meios 

disponíveis pelo Governo a fim de mostrar que aquele produto é o mesmo que ele 

usava antes, a mesma qualidade, biodisponibilidade e segurança. E o mais 

importante no caso, de  grande alcance social. 

  Vejamos o que dizem alguns prescritores sobre a questão relacionada 

médico-paciente e o ato de prescrever:    

Eu me sinto pressionado a passar um medicamento de marca 
porque as vezes o paciente já vem tomando um medicamento de 
marca e se deu bem. Ai ele já firmou a credibilidade no 
medicamento e como a questão ai envolve credibilidade, inclusive 
em mim, continuo a prescrever o de marca. (MÉDICA pediatra, 38 
anos).  

  É interessante apontar como o médico sente que sua credibilidade 

está  em jogo, em função do medicamento que prescreve e não em função de sua 

qualidade como médico, na atenção ao paciente, nas suas capacidades 

profissionais. Isso é um indicador de como a representação do médico, como 

prescritor de medicamentos, tem se enraizado nos próprios médicos. 

     Dando continuidade à entrevista, perguntamos: qual a sua conduta em 

relação aos pacientes menos favorecidos? 

Bom, nesse caso prescrevo um similar, um genérico, embora eu 
ainda não esteja totalmente seguro, ainda é muito recente, precisa 
se firmar mais, criar conceito. E tem mais, as vezes por ser mais 
barato o paciente desconfia, volta e me diz: Doutor será que este 
remédio é bom? É muito barato...será que presta? (MÉDICO 
cardiologista, 39 anos). 

Aqui se pode ver que o barato está associado com o ruim, no senso 

comum da população, o qual representa uma barreira para o consumo do que tem 

que ser considerado na propaganda em relação ao genérico.  
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8. 3 A DIMENSÃO DO FARMACÊUTICO 

Existe uma frase de efeito, divulgada por meio de adesivo, no meio 

acadêmico, que diz: “FARMACÊUTICO – SEM ELE NÃO TEM REMÉDIO”. Esta 

frase de efeito assumiu para nós, ao longo da pesquisa uma dimensão 

insuspeitada. Concordamos que sem ele não há remédio; são eles que 

pesquisam, produzem, transformam, sintetizam, dão forma, gosto, sabor aos 

produtos de natureza alimentar, cosmética e aquele que é o símbolo maior de sua 

epistemologia: o medicamento, que mercadologicamente recebeu o nome de 

produto farmacêutico. 

Ao percorrermos os caminhos deste profissional, fomos desvendando a 

dimensão do mesmo na representação e nas crenças da população. Ainda está 

presente no imaginário popular a figura histórica do “boticário”. A sua presença na 

vida familiar e no cotidiano de todas as cidades, principalmente naquelas perdidas 

no meio dos sertões aonde dificilmente chegava a figura do médico. O 

farmacêutico foi sempre um marco cultural e científico para o qual, na ausência do 

médico, ou mesmo com a presença dele, a população recorria diretamente. Por 

qual motivo o farmacêutico tinha tanto carisma e era venerado em seus doutos 

saberes? Porque era (e continua sendo de forma mais científica e tecnológica) o 

senhor do elemento mágico: o medicamento! Para a população, ele representa o 

mago que transforma ervas e minerais em medicamentos, perfumes, sabonetes, 

cura os seus males, e tem sempre uma palavra de carinho, de incentivo, de afeto. 
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O farmacêutico e o médico tiveram seu desenvolvimento profissional e 

a construção de seus paradigmas intimamente ligados, às vezes confundindo-se 

por causa do instrumento sobre o qual exerciam seus conhecimentos: o 

medicamento. A separação histórica ocorreu a partir  da fundação das primeiras 

universidades no século XII.  

Com o passar do tempo, o farmacêutico incorporou o carisma do “mago 

do laboratório”, que tudo transformava; aproximou-se cada vez mais da 

população, tornou-se íntimo e conselheiro, granjeando a fama merecida de doutor 

farmacêutico. E por que fazemos esta referência? Porque a epistemologia que 

adotamos nos permitiu obter respostas insuspeitadas, ricas de conteúdo em todas 

as categorias abordadas e que estavam previstas no nosso objetivo inicial.  

Então qual a sua importância? Porque na ponta da cadeia da prescrição 

está o farmacêutico para onde se dirige a população. De todas as classes sociais. 

Verificamos que ele é consultado ininterruptamente nos seus locais de trabalho. A 

pessoa que não pode, por algum motivo, ir ao médico, ou mesmo seguindo o 

condenável hábito da automedicação dirige-se à farmácia em busca de seus 

conselhos. E é salutar que ele esteja lá, porque se não, o consumidor cai nas 

mãos dos balconistas. Por esse motivo a lei obriga sua presença nos 

estabelecimentos e a população necessita da atenção farmacêutica para uma 

orientação do uso adequado e correto da droga. 

E o fator mais importante no contexto da política de medicamentos é 

que esta categoria não tem nenhuma objeção, do ponto de vista da qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos genéricos. Os questionamentos dizem 

respeito apenas ao modelo de implantação e consolidação. Vejamos alguns 

depoimentos: 

Embora agente perceba que ainda é uma política frágil e ainda 
sem condições de enfrentar o mercado competitivo, as pressões 
das industrias de marca, eu continuo acreditando. A questão do 
preço às vezes é contraditória, o consumidor vai perceber que 
pode encontrar medicamentos de marca mais barato.  
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E tem ainda o mercado do produto similar, bonificado que continua 
sendo vendido e não tem qualidade nenhuma, mas continua ai. O 
Governo precisa tomar um posicionamento quanto a isto. Mas 
acredito. Ele tem qualidade, bioequivalência e é seguro 
(FARMACÊUTICA, 27 anos). 

Abordando o tema da aquisição do medicamento pelo setor público, 

obtivemos esta declaração: 

As prefeituras por exemplo são orientadas para a compra do 
medicamento a nível local para racionar os custos. Uma prefeitura 
mais consciente com esta questão adota a lista básica, os 
genéricos mas ao mesmo tempo ela enfrenta um dilema. Como se 
trata de dinheiro público tem que fazer licitação e a lei das 
licitações diz que você tem que comprar pelo menor preço. E ai 
você encontra um produto de marca com preço mais baixo, e ai o 
que é que eu faço? Tenho que comprar o de marca! A lei não 
permite que eu compre o mais caro (FARMACÊUTICA, 27 anos). 

 

Um outro profissional tocou num ponto sensível: 

Veja a questão da troca do medicamento na receita. Quando o 
profissional é competente e sabe o que está fazendo ele assume e  
troca com segurança. Agora se não tem segurança não faz. Esta é 
uma prerrogativa da profissão. Você não precisa ficar esperando 
pela legislação, para alguém te dizer o que é cumprir a lei. Você é 
que precisa cumprir a lei, e a lei e os nossos conhecimentos 
científicos nos autorizam a fazer a troca. Você tem certeza de que 
a receita pode ser alterada. Se os médicos mudassem a sua ótica 
iam verificar que só têm a ganhar com uma  parceria estreita com 
nós farmacêuticos. Sua terapia seria outra coisa com qualidade, 
segurança e eficácia (FARMACÊUTICA, 42 anos). 

Do ponto de vista do profissional farmacêutico, colhemos o seguinte 
depoimento:  

Uma coisa que eu acho aético é aquele comportamento com os 
laboratórios: eu vou receitar esses medicamentos deste laboratório 
porque me mandam uma vez ao ano para a Europa. Isto não tem 
discussão é um caso de ética. Os caras (propagandistas) dão 
doces, amostras grátis, canetas, agendas, um monte de brindes 
para ele distribuir fazer o marketing deles e o médico concorda. 

Uma outra questão que me ocorreu agora diz respeito  a um 
aspecto da profissão médica de achar que o seu pensamento é 
imutável, de achar que o médico é um Deus, que não pode ser 
contrariado. 
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 Apesar de você ter a prerrogativa de prescrever, você tem que ter 
profundos conhecimentos de farmacologia, se basear nas 
evidências científicas, olhar mais o paciente não a doença. Por 
que eu estou prescrevendo isso?  

Fica se envolvendo com mil tecnologias, mil fármacos que não 
sabe nem para onde vai e se perde por que nem sequer 
acompanha a terapêutica, não sabe nem dos resultados às vezes 
porque não tem nem tempo mais para isso. Que medicina é essa? 
(FARMACÊUTICA, Professora Universitária, 42 anos). 

 

Esse depoimento evidencia a reificação do medicamento, como ele é 

usado em ocasiões fora do acompanhamento ao paciente, baseado num 

posicionamento técnico despersonalizado que não permite analisar de forma 

diferenciada as respostas do paciente frente ao medicamento. A prescrição 

realizada dessa forma, torna-se um procedimento rotineiro, mecânico e 

padronizado que não se retroalimenta da resposta do paciente frente ao 

medicamento, e o coloca num posicionamento totalmente passivo frente a seu 

uso. Essa forma de uso do medicamento se encaixa completamente dentro da 

tendência instrumentalista do modelo biomédico, desestimando completamente os 

processos de singularização dos pacientes, frente ao uso do medicamento. 

 

8.4 SUBJETIVIDADE E SISTEMAS DE CRENÇAS DO CONSUMIDOR  

Junto às representações do profissional e as pressões objetivas 

geradas pelas transnacionais do medicamento e pela imprensa, está a própria 

representação dos usuários sobre o genérico, que se define pelas representações 

sociais que dominam o espaço imaginário da sociedade. Assim, em um exemplo 

do tópico anterior foi significativo na fala exemplificada pelo médico, algo que 

também aparece com freqüência nos depoimentos analisados: o barato não 

presta, o qual está profundamente enraizado na população, em decorrência de 

uma cultura de consumo que gera vergonha e constrangimento às pessoas ao 

procurarem aquilo que é mais barato. 
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 Esta e outras muitas crenças, que transitam o imaginário popular, 

influenciam fortemente o consumo de medicamentos, e por isso justifica um dos 

objetivos deste trabalho. As crenças representam um dos elementos subjetivos 

essenciais que mediatizam toda atividade humana, sem que o consumo de 

medicamentos seja uma exceção. Na continuação analisaremos alguns exemplos 

sobre a forma em que os processos subjetivos dos usuários influenciam sobre os 

consumo dos medicamentos.  

8. 5 INFORMAÇÃO, CREDIBILIDADE E CONFIANÇA – A FALA DO SUJEITO 

CONSUMIDOR 

  Convencionamos dividir as observações resultantes da análise dos 

consumidores em tópicos, relacionados a determinados aspectos pontuais. Sendo 

assim, nossa descrição relata agora, contextualizada, estas falas de um modo 

livre. 

Eu não conhecia o medicamento genérico, então eu comprei um 
remédio só que não lembro o nome dele. Eu comprei, mas o meu 
médico falou que eu não tomasse que não adiantava. Era melhor 
que eu tomasse o mesmo remédio que ele passou, que eu estava 
acostumada. Então eu nem cheguei a tomar, aliás, só tomei um, 
mas na segunda feira ele disse: não toma que não faz efeito. Daí 
eu não confio mais no genérico não. Eles não fazem o mesmo 
efeito, até porque se fosse uma coisa boa eles não vendiam tão 
barato (DOMÉSTICA, 38 anos). 

 

O papel do médico na formação da opinião do consumidor tem uma 

influencia marcante e decisiva na consolidação desta política. Como a aceitação 

da substituição envolve aspectos de confiança, necessita de um credenciamento 

que, no caso, é dado pelo prescritor e sua palavra está imbuída do mito da 

infalibilidade e do poder  da medicina, aspectos que já referimos em capítulo 

anterior. Para o paciente, normalmente não se pode contestá-la especialmente 

àqueles consumidores de mais baixo poder aquisitivo e culturalmente 

dependentes. No caso anterior, o consumidor introjetou a idéia de que “eles não 

fazem efeito”, portanto, não presta. E segundo, “se fosse coisa boa não era tão 

barato”. 
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Uma outra entrevistada explanou seu pensamento com muita ênfase, 

dizendo: 

Meu grau de confiança no genérico? Sinceramente eu acho que é 
uma questão de laboratório, inclusive a história do placebo, eles 
fazem esses placebos exatamente para verificar que as vezes os 
efeitos são mais psicológicos. Embora cientificamente a gente  
veja a questão de que estou agredindo meu organismo, estômago, 
um montão de coisas. Eu conheci o genérico na farmácia mesmo, 
apesar da mídia ter falado. O rapaz falou, olha aqui tem genérico, 
Olhei um e outro . Ai minha irmã que é fiscal sanitária disse, é a 
mesma coisa o que vale é o princípio ativo, ela fez a minha 
cabeça. Eu ando assim meio chateada, meio descrente, 
principalmente com essa vacina para gripe. Agente fica pensando 
até que ponto tem funcionalidade?  Meu irmão tomou essa vacina 
e não faz nem 15 dias e já tá gripado (PROFESSORA, 50 anos). 

 

                 É importante notar que o nível e a qualidade da informação é um outro 

fator importante, porque pode gerar confusão como esta em relação à utilização 

do placebo, confundido aqui no caso com medicamento falsificado (farinha e 

água). Estão presentes na mente do consumidor os escândalos das falsificações 

de medicamentos. E mais uma vez, se evidencia a questão da certificação do 

produto para que ele seja aceito. No caso, partiu da irmã da usuária. 

Uma outra entrevistada comentou: 

Eu fiquei meio confusa... tinha aqueles medicamentos similares, 
não é? Então, são os bonificados, eu descobri que o dono da 
farmácia comprava cem vidros e ganhava cinqüenta. Eu pensei, 
como é que uma pessoa compra 50 e ganha 100? Não pode 
prestar, pensei que deve ser farinha e água, não podia fazer efeito, 
ai pensei que ele era o genérico pensei que era feito com a mesma 
fórmula. Ai o farmacêutico me informou que não tinha nada a ver. 
Explicou direitinho. Agora posso comprar (ATENDENTE, mulher 
25 anos). 

No exemplo percebe-se o que já foi colocado no tópico anterior em 

relação ao peso da opinião do farmacêutico. O usuário mais comum não tem uma 

opinião formada, ele depende em grande medida de profissionais pelos quais ele 

tem um respeito, daí a importância da educação à população no uso de 

medicamentos, como um aspecto essencial da educação da saúde que 

paradoxalmente tem ficado muito ausente nas campanhas nacionais.  
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Os medicamentos bonificados e os similares, que se espera 

desapareçam do mercado, caso se consolidem e se amplie a política do genérico, 

é um fator gerador de confusão para as pessoas menos avisadas e sem 

informação. Se consultar um balconista, vai certamente se dar ma,l porque estes 

fármacos não têm qualidade nem são seguros. 

Em determinado momento, conversando com uma contadora ela nos 

disse: 

Eu acho que a pessoa ainda não tem credibilidade no 
medicamento. Ah! É mais barato? Não presta! Duvido que o rico 
tome. Eles dizem isso principalmente se for doação. Na prefeitura 
a gente vai fazer uma doação de remédio ai eles dizem que só 
querem se for o Tylenol, como estão com sintomas da dengue e 
ouviram o aviso de que não pode tomar Ácido Salicílico, só 
querem se tiver o nome Tylenol. Ai levamos o Paracetamol, eles 
não querem nem a pau. Não acreditam que é a mesma coisa. 
Temos que ir ao médico e ele colocar lá na receita: é a mesma 
coisa, pode tomar. Entende como é? 

 Eles vivem se automedicando, já chegam no ambulatório dizendo, 
eu quero tomar Buscopan na veia! Tem que haver mais 
esclarecimento mais propaganda para o povo. Até os próprios  
médicos ficam reclamando: ah! Só posso receitar o que tem na 
farmácia do posto? Eu não vou ficar restrito a isso não, não vou 
exercer a minha profissão direito. Só querem receitar o que tem na 
farmácia da cidade, os de marca, enquanto nós temos os 
medicamentos para doar. Eles deviam é se habituar, se adequar a 
situação do momento da pessoa. O genérico é para as pessoas 
que não tem dinheiro, eles que passem para os ricos nos 
consultórios deles. E o rico mesmo é quem compra genérico 
porque são mais esclarecidos, que é a mesma coisa e vai fazer o 
mesmo efeito e é mais barato.  

A informação chega primeiro na classe mais rica e só depois nos 
pobres. Os médicos ficam dizendo que o medicamento não presta, 
alguma coisa errada e só querem o que é de marca. Os produtos 
em geral mais baratos às vezes ficam lá no almoxarifado, só 
querem gaze Cremer, as outras mais baratas e dá no mesmo fica 
lá. Acho que é porque vão aos Congressos e lá vem aquela velha 
conversa dos propagandistas. Por que só vão para os Congressos 
as industrias de grande e médio porte. Daí quando eles voltam 
para os municípios só querem aquilo como se a gente estivesse 
nadando em dinheiro, dinheiro público meu cara! Se o 
administrador não tiver pulso já era!  (CONTADORA, 28 anos). 
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O relato acima é um retrato acabado de uma situação que se repete. 

Uma declaração que contempla, a nosso ver, todos os elementos explicitados nos 

objetivos da nossa pesquisa. Está presente o questionamento da falta de 

informação mais incisiva mais correta dirigida aos consumidores, informações de 

natureza mais técnico - científica aos prescritores, a influência do marketing dos 

laboratórios, os interesses do mercado farmacêutico e a inquietação do 

consumidor. 

Para concluir este tópico, desejamos frisar que pudemos observar que 

o comércio de fármacos segue além da política dos laboratórios, uma outra lógica. 

Estão acostumados historicamente a lucros não menores que 30%. E este 

patamar não dá para ser alcançado com o comércio de genéricos.  

Notamos que, mesmo nas farmácias de venda exclusiva do 

medicamento em questão, estão presentes, medicamentos de marca e similares. 

E o gerente nos informou que é difícil ainda reunir toda a lista, e a venda não 

cobre os custos. Um problema a mais para se equacionar. 

O cotidiano da relação médico - paciente está repleto de histórias, de 

fatos e os testemunhos estão sempre relacionados com a questão, envolvendo o 

medicamento. É uma relação sui - generis. Conflituosa, paternalista, autoritária, 

submissa, repleta de medos . 

Uma paciente recém saída de um consultório num hospital público 

relatou: “... como é que pode?  Passou um tempão me examinando e no final não 

saí com um remédio? Mandou fazer um monte de coisas... mas remédio nada... 

como é que vou ficar boa?...” (Mulher, doméstica, 38 anos). 

Essa é uma questão cultural e profundamente arraigada no seio da 

população, principalmente naquela faixa mais carente. Está quase que associada 

à idéia de que, se não sair do consultório com uma receita, ou o médico não sabe 

nada, ou é novo demais (até mesmo pela intersecção de vários outros fatores).   
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Descrevemos um trecho de uma entrevista com um grupo de 

doutorandos. Em determinado momento, questionamos quanto à natureza da 

prescrição e obtivemos a seguinte resposta: “Se o paciente não sai da consulta 

com uma receita na mão ele não fica satisfeito. Pelo menos não na primeira 

consulta. A gente tem que prescrever, nem que seja um placebo, uma vitamina C” 

(MÉDICO, 28 anos). 

Referimos, acima, alguns fatores que a nosso ver condicionam a 

prescrição: a principal delas é a pressão da propaganda e do marketing dos 

grandes laboratórios; a outra é resultante do paradigma da prática médica: os 

fatores sócios culturais da classe, e a pressão do imaginário popular quanto ao 

“objeto mágico”. Foi-nos possível observar mais um fator, este de natureza 

educacional. Está relacionado à qualidade dos cursos médicos. Não se ensina 

como prescrever, não se coloca prioritariamente que o mais importante não é a 

doença e sim o doente. O enfoque na terapêutica sem o embasamento profundo 

da farmacologia e a interação com outras disciplinas fatalmente levam o aluno a 

realizar os mesmos atos dos seus preceptores. 

 E nesse aspecto transcrevemos trecho do relato de um interno: 

Essa questão da prescrição tão importante ninguém nos dá dicas 
importantes. A faculdade não prepara o aluno para prescrever, não 
prepara. Você passa pela Farmacologia Geral, pela Farmacologia 
Clínica e em nenhum momento você vê alguém chegar e dizer: 
olha você sabe como se prescreve um medicamento? Não tem 
uma coisa básica. Ou você vai aos livros pesquisar ou vai para um 
hospital observar o médico prescrevendo. Você fica olhando os 
garranchos dele e tenta aprender. Ai nós reproduzimos na maioria 
das vezes os mesmo erros (DOUTORANDO DE MEDICINA-UFC, 
26 anos). 

 

O que nos orienta na análise desta perturbadora presença do 

“elemento mágico” no imaginário popular, faz contraponto com a leitura de 

Gandra Jr. (1975) quando se refere a duas dimensões: a dimensão do saber 

médico e o homem com saúde ou doente na sua individualidade ou como ser 

coletivo.  
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Segundo o autor, o homem é muito mais que a soma de um conjunto 

de sistemas e processos. Ele, além de ser globalizado, particularizou-se, e, ao 

tomar consciência de sua existência, passou a transformar-se em agente de sua 

própria história e de sua trajetória social. 

Ao apresentar-se perante a assistência médica, ele traz a bagagem de 

sua totalidade, sua concretitude, seja social, biológica, psicológica, mas não se 

esgota nesses níveis a sua realidade. As condições de como o indivíduo chega à 

assistência médica, de que maneira, em qual momento, pode traduzir a dimensão 

social do que o traz à prática médica. 

Ele tem consciência de que existe, percebe os sinais e sintomas. Essa 

consciência faz com que ele analise sua situação, incorpore os sentimentos 

afetivos e cognitivos procurando ajustar-se ao fato que determinou o seu 

problema de saúde que o levou a procurar o médico. Sente-se ameaçado ao 

interagir com o momento de se expor à assistência. Toda a sua percepção se 

aguça pela consciência de que a sua doença é uma ameaça concreta à sua 

existência – presente no sentimento de finitude pela ameaça da morte. A prática 

médica calcada no biologismo e na terapêutica não possui referencial para a 

compreensão desse objeto, desse quadro e do referencial humano. O homem 

avançou, ultrapassando fronteiras, no sentido de sua adaptação, quando buscava 

um sentido social para sua existência. 

Daí vem a contradição da prática médica. O profissional possui uma 

gama enorme de conhecimentos parciais sobre o paciente, mas cada vez menos 

informações sobre a totalidade do mesmo. E qual é o grande dilema que se 

apresenta a partir daí?  

Como exercer uma prática sobre um objeto quando se está orientado 

por referenciais parciais, gerais e abstratas e, de repente, se vê diante da 

complexidade de um problema cuja dimensão está representada pela globalidade, 

particularidades e concretitude do paciente? Portanto, a medicina por não superar 

essa contradição determina a perda do seu conteúdo humano e a prática médica, 

sua especificidade. 
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Seria possível mudar essa contradição, mas teria que ser uma 

mudança estrutural da prática, e isto o modelo institucional e flexneriano, 

biologista não permitiria jamais porque implicaria em mudanças de eixo do poder, 

do seu caráter hegemônico e de perda de mercados e capitais. E o que faz? 

Procura ajustar-se por redução da realidade do homem. Abstrai-se em categorias 

da patologia e da terapêutica. Neste processo, em realidade, se naturaliza o que é 

uma produção social com uma forte carga ideológica. A prática se distancia do 

objeto, sai do homem para a doença. Então a totalidade do paciente passa a ser 

uma patologia, uma síndrome (GANDRA JR., 1975:359-360). 

Dai porque a nosso ver, o paciente ao interagir nesse contexto 

contraditório do distanciamento e do desconhecimento da dimensão do que ele 

representa, e o significado de sua enfermidade por parte do médico, elege o 

medicamento como uma “categoria mágica”  que o reconduzirá ao patamar de 

bem estar que ele desfrutava. No momento em que um médico mais consciente e 

mais esclarecido entende que o quadro do paciente não aponta para a 

necessidade de se eleger uma farmacoterapia, a maioria dos pacientes contesta e 

se rebela da forma mais variada a essa conduta. 

O que desejamos demonstrar com esta exposição é que: a revolução 

conceitual sobre a problemática não está centrada em política de medicamentos. 

Se o medicamento de marca ou os genéricos assumirão o mercado, sobre 

qualidade, equivalência. Talvez preço, porque é uma questão social. Mas o cerne 

do problema está na triangulação: prescritores / farmacêuticos/ consumidores 

permeados pelos interesses do capital, mas principalmente nos prescritores.  

           São eles que detém a prerrogativa final, seja um genérico ou um 

produto de marca. É uma decisão pessoal e sobre a qual o paciente pouco influi, 

ou seja; o uso do genérico não leva associado uma mudança na relação que dá 

sentido ao uso do medicamento, a relação médico-paciente, paciente-instituição, 

aspetos centrais a serem modificados para em realidade colocar o medicamento 

em um lugar diferente em relação ao complexo processo de produzir saúde e 

influenciar sobre a doença. 
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Para o paciente, o que ele quer mesmo é ver restabelecida sua saúde, 

embora para tal a grande maioria não necessite de drogas, e sim, de afeto e 

compreensão. Mas exige que sempre a consulta venha acompanhada de um 

“remédio”. Ouvimos, em determinado momento, na fila de um hospital, o seguinte  

trecho de uma conversa: 

“Sabe amigo, eu venho aqui...estou ruim das pernas enfrento 
uma fila danada... ai o sujeito vem com uma conversa fiada de 
que não preciso tomar mais  remédio... não confio em doutor que 
não passa remédio não !  Então não sabe nada!....vou à 
farmácia e procuro o doutor farmacêutico! (APOSENTADO, 
comerciante, 54 anos)”. 

 

Outra pessoa se queixava de que “a vizinha levou a filha para consultar 

no mesmo médico e ele passou quatro remédios para filha dela, e para a menina 

dela, só um”!  Acrescente-se às representações, os hábitos populares, por 

exemplo: a maioria da população possui uma verdadeira “farmácia no armário do 

banheiro” ou de “caixa de sapatos”. A vizinha é “médica”, a vovó e a tia também, 

todos têm, segundo o ditado “de médico e de louco um pouco”. O velho hábito da 

automedicação está presente, alimentado pela mídia, pela dificuldade de 

assistência pela crença generalizada de que a cura só vem através do “elemento 

mágico”. 

Um “olhar” sobre os sujeitos da pesquisa revelou-nos alguns aspectos 

da representação social dos mesmos, às vezes velada, e às vezes, insuspeitada. 

A categoria dos médicos entrevistados e que são representativos, segundo a 

metodologia assumida nesta pesquisa, revelou-nos por exemplo qual o 

pensamento predominante com relação ao medicamento genérico, os similares e 

a RENAME. 

Notamos uma reticente, e na maioria das vezes, explícita desconfiança 

acrescida de um desconhecimento generalizado sobre a Política Nacional de 

Medicamentos.  Sobre os Genéricos, observamos nos relatos que o “programa foi 

mal conduzido, sem informações amplas e precisas dirigidas aos médicos”. 
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 Descrédito quanto à validação dos produtos, equivalência e ausência 

de creditação pública. Observamos que a maioria esmagadora desconhece 

questões básicas da farmacologia dos medicamentos em apreço, similaridade, 

bioequivalência do princípio ativo entre medicamentos de marca e genérico. Tudo 

se baseia na “experiência” do uso e na “pressão” realizada pelos propagandistas 

dos laboratórios farmacêuticos. Nesse quesito, a influência do Marketing & 

Propaganda é definitiva, entrando nesse jogo de interesses a perigosa e 

condenada relação de “brindes” e “concessões”, os mais diversos. Desejamos 

inserir um trecho de uma entrevista de um médico que não deixa margem a 

réplicas sobre essa questão: 

“... Será que continuaremos a fazer de conta que não 
sabemos que aqueles propagandistas de laboratórios que 
visitam nossos consultórios recitando as vantagens de tais e 
tais produtos são pagos com o suor do trabalhador que 
ganha salário de fome ou com o choro dos aposentados que 
não sabem se deixam comprar comida ou os 
remédios..()..até quando continuaremos a aceitar os brindes 
caríssimos que os laboratórios nos enviam através de tais 
propagandistas, sem vacilarmos um segundo em recebe-los, 
apesar de sabermos que aquilo integra um eficiente 
processo de sedução ao qual somos submetidos e que visa 
apenas e tão somente fazer com que proporcionemos lucro 
às multinacionais?”. (NETO, médico psiquiatra, 1999:59). 

 

Nos médicos mais jovens, observamos a insegurança do manejo 

clínico dos medicamentos, em parte pela deficiência do ensino e da falta de 

discussão durante o curso. Em entrevista, os residentes frisaram a deficiência no 

ensino da farmacologia, ausência da farmacologia clínica e da terapêutica.. 

“Nunca”, disseram, houve qualquer discussão ou informação durante o curso 

sobre os Genéricos. Mas foi interessante observar, que no meio acadêmico, já 

existe um desconforto generalizado quanto à imposição do M&P e à pressão para 

o uso indiscriminado de medicamentos. Não se sentem confortáveis com o 

quadro atual e exigem mudanças. A constatação do descrédito e desconfiança 

quanto a  programas e projetos que partem do governo federal, é flagrante. Em 

todos os níveis. 
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Permeando todo esse contexto e impondo as regras, encontra-se a 

poderosa rede de informação e propaganda da indústria farmacêutica, que 

elabora um marketing extremamente eficiente, cujos tentáculos envolve a todos. 

Existe a questão da prática médica, que pelo olhar histórico e as observações que 

realizamos, torna-se uma aliada e presa dos interesses dos laboratórios, pelo 

modelo cartesiano adotado, principalmente, após a era flexneriana. Agrega-se ao 

quadro as representações sobre o processo do adoecer e cura presente na 

cultura de cada categoria.  

É uma questão cuja complexidade, conclusões e recomendações não 

se esgotam neste trabalho. Muito pelo contrário, nos apontou diversos caminhos e 

questionamentos que iremos explorar em continuação. 

Em relação aos farmacêuticos, sua participação é fundamental para o 

sucesso de qualquer programa que envolva o uso dos medicamentos. Porque é 

crucial a sua presença? Porque é uma categoria eivada de significados e 

representações para a população. Está no imaginário popular (historicamente) 

como a pessoa mais representativa do “elemento mágico”. E por que? Porque, 

entre outras coisas, é o elemento na ponta do sistema, presente nas farmácias e 

ambulatórios. A maioria tem  significativos conhecimentos sobre  farmacologia e 

de todas as etapas da gênese dos medicamentos, como disse um médico: “eles 

são os senhores do medicamento”. 

Observamos que hoje estão presentes nas farmácias, denotando uma 

mudança de comportamento e de paradigma, resultados também de uma maior 

fiscalização por parte dos órgãos de classe, e também porque os proprietários 

perceberam que a presença do farmacêutico constituía ponto de atração para as 

vendas. Constatamos que os mesmos estão a par da política nacional de 

medicamentos e do seu conteúdo social. Conhecem a RENAME,  mantêm-se 

informados, acessam significativamente o site do ministério da Saúde e da 

ANVISA, estão criticamente conscientes de seu papel, mas, às vezes, se sentem 

tolhidos pela pressão dos proprietários em relação à produção.  
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Ouvimos relatos da população, tanto de baixa renda como de classe 

média, referindo-se aos mesmos: “... tratam a gente com mais carinho e 

atenção...”, “sabem mais o que estão fazendo que os médicos”, “se não tem 

médico me consulto com o farmacêutico, é a mesma coisa...”. 

Apesar dessa procura por uma “consulta” ou uma “indicação” , notamos 

que a maioria absoluta dos profissionais, no exercício de sua função, agem com 

ética e se recusam a “prescrever”. Estão conscientes dos parâmetros e limites da 

ação de sua categoria, mas exercem com bastante ênfase a atenção e a 

assistência, no que diz respeito à informação para o uso adequado e correto dos 

medicamentos. É verdade que encontramos profissionais despreparados sem a 

devida capacitação, mas, ainda assim, tinham consciência do seu papel.  

Os balconistas respeitam o farmacêutico, mesmo os ainda 

inexperientes. Um deles nos relatou: “mesmo sem dominar todos os nomes de 

fantasia...sei que têm conhecimento de farmacologia, das doenças, sabem tudo 

sobre  o sal (referindo-se ao princípio ativo)”. Foi extremamente interessante 

observar essa magia que permeia o universo do profissional eivado de 

simbolismos. O mago e o objeto de cura em íntima relação no triângulo médico / 

farmacêutico / consumidor. 

Com relação ao setor comercial, percebemos que está havendo uma 

certa negligência por parte das autoridades do setor. Ainda não foi realizada uma 

análise profunda do programa . Acreditamos não possuírem  ainda um feed back. 

Para os empresários, o medicamento não é visto como um insumo de 

saúde, é uma mercadoria como outra qualquer. São regidos pela lei do mercado e 

do lucro e pressionados pelos grandes laboratórios e distribuidores.  

Verificamos haver, inclusive, premiação, brindes e sorteios para os 

balconistas que mais venderem determinados produtos. Um farmacêutico 

confidenciou que havia sugestão de participação nas vendas para o mesmo, o 

que deve servir de alerta aos Conselhos Regionais da categoria. 
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 Quanto à venda dos genéricos, ainda não alcançou um patamar que 

justifique grandes investimentos pelos comerciantes. As farmácias, em geral, 

colocam poucos produtos em relação à lista publicada. Alguns gerentes 

informaram que não há margem de lucro, “comprar genéricos é sem futuro,não dá 

lucro, ninguém prescreve e quando a pessoa procura e não temos sugerimos um 

similar”.  “Eu tenho compromissos financeiros...o Ministério que faça sua 

caridade”, disse outro. Das 50 farmácias pesquisadas a proporção de estoque de 

genéricos representa somente 10% da lista oficial. 

O caso é tão gritante que das três farmácias especializadas na venda 

de genéricos visitadas, há estoque de medicamentos de marca, similares e 

fitoterápicos. Indagamos o gerente, e o mesmo informou que colocava os de 

marca quando não havia genéricos equivalentes. Examinamos o estoque e a 

informação não batia. Na verdade o que acontece é a prevalência da margem 

histórica de lucro de 30%. Já nos referimos anteriormente à questão do 

desabastecimento e da licitação nos hospitais públicos. Então o que acontece? 

Gera insegurança, desconfiança e descrédito por parte da classe médica e dos 

consumidores e sobrecarga de tensão para os que dispensam na ponta. Os 

depoimentos foram suficientemente esclarecedores. 

A questão para os gestores supõe não somente a questão da 

qualidade e biodisponibilidade. É mais ampla e mais complexa e pelo visto ainda 

não foi percebida a fundo. Ela passa pela promoção de uma ampla discussão no 

meio universitário da saúde, disponibilização de informações técnicas sobre a 

qualidade e eficácia e biodisponibilidade, atestação pública dessa qualidade, a 

produção de um software como guia terapêutico para os médicos, incrementação 

da fiscalização nas farmácias e uma propaganda mais bem elaborada dirigida aos 

consumidores. 
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Ficou evidenciado que a maioria dos entrevistados desconhecia a 

lista de medicamentos essenciais previstas no PNM, nunca acessou o site do 

Ministério da Saúde e muito menos o da ANVISA (alguns até desconheciam a 

sigla). Falha de informação e desinteresse?  Entre os entrevistados. a maioria põe 

em dúvida a vigilância sobre os medicamentos, mas 80% confia na atestação 

pública se for proveniente de institutos renomados ou ligados a universidades. A 

maioria não se opõe a que o farmacêutico faça a substituição. Em relato 

disseram: “ninguém melhor que eles entendem dos medicamentos”. A falha 

mencionada no sistema do ensino da medicina exige correção,  porque  gera um 

ciclo vicioso já observado e relatado em FOUCAULT e GANDRA. 

Quanto à questão da licitação pública para a aquisição dos 

medicamentos, ela se baseia no binômio qualidade-custo. Embora tenhamos no 

Brasil uma alentada legislação de regulação de mercado, uma hora ela se 

apresenta avançada, em outra, retrógrada em descompasso com o estágio 

evolutivo das instituições ou das demandas sociais. 

A regulação desse binômio é regida pela Lei 8666/93 também 

conhecida como “lei do menor preço”, indicando ai o critério básico de julgamento 

mas que permite a introdução de critérios de exigências de qualidade que as 

instituições podem colocar nos textos dos editais como submissão de 

especificações (BRASIL, 1993 b:8269-8281). Esse mecanismo permite que a 

instituição contratante afira a idoneidade e habilitação do  licitante, seja produtor 

ou  distribuidor, solicitando uma série de documentos legais para essa aferição do 

tipo: licença de funcionamento expedida pela ANVISA, comprovação de 

regularidade com o Conselho de Farmácia, laudo do PNIIF e documentação 

específica para produtos importados.  Quanto ao produto em si, pode-se exigir o 

registro do produto no DOU (Diário Oficial da União) e laudos de qualidade. 

Apesar disso, a interpretação pouco criteriosa da legislação por parte das 

instituições públicas levou e leva à compra de produtos de qualidade duvidosa 

restrita,  sempre, ao critério de menor preço.  
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Quanto à questão de já existir no mercado medicamentos de marca 

com preços mais barato que os genéricos, deve-se a uma lógica e estratégia de 

mercado incompreensível pelos consumidores e que tem a ver com manobras 

técnicas dos fabricantes e com a curva de inflexão de vida dos 

medicamentos(CAD.SAÚDE PÚBLICA,15(4):769-776,1999). 

 Há uma reclamação evidente da falta de medicamentos da lista básica 

(RENAME) nas farmácias dos ambulatórios da rede pública. Percebemos isto, 

também, na própria rede privada de farmácias, com relação aos genéricos. 

Portanto, o presente trabalho apresenta um fragmento amplo da teia de 

crenças e representações que circulam o espaço profissional e popular em 

relação ao consumo de medicamentos, e, nessa teia, destacam-se os seguintes 

aspectos: 

1 A introdução do medicamento genérico não se tem acompanhado de uma 

informação adequada à população, o qual define muitos preconceitos em relação 

ao seu uso nos setores populacionais mais carentes, os quais não têm nem a 

cultura, nem a informação para formar critérios próprios em relação ao uso dos 

mesmos. Junto a isso, como se demonstra na pesquisa, essa é uma população 

dependente e passiva em relação ao profissional. 

2 Em decorrência das próprias crenças dominantes na população que mitifica o 

medicamento e só vêm o bom médico naquele que prescreve o medicamento, os 

próprios médicos sentem ser importante prescrever medicamentos para que 

sejam reconhecidos e valorizados pelos usuários, o que em ocasiões, leva os 

médicos mais jovens a receitar medicamentos de última geração para problemas 

simples, procurando impressionar o usuário, mesmo com as conseqüências que 

isso poderia ter para a saúde deles. 
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3 É dominante nas camadas mais baixas da população, a idéia de que o barato 

não presta, pelo qual sentem vergonha e constrangimento na procura do mais 

econômico. Junto a isso, este tipo de população sente que o medicamento barato 

não cura e assim não consegue a fé necessária de que o consumo de todo 

medicamento precisa. 

  4 O genérico entra no mercado dentro da mesma representação instrumentalista 

dominante no modelo biomédico, no qual o medicamento se reifica e leva a uma 

padronização mecânica da prescrição, o qual não contribui para o 

desenvolvimento de uma nova postura em relação ao consumo. Isso leva ao 

paradoxo que mesmo sendo mais econômico, pela dependência em que se 

mantêm, as pessoas consomem mais do que precisam e também consomem sem  

necessidade ou indicação terapêutica, o que se constitui em uma das maiores 

contradições do uso do medicamento no país. Uma mudança que realmente 

contribua econômica e educativamente na população precisa-se inserir numa 

outra relação usuário – medicamento. 

5 É interessante à competição que os laboratórios desenvolvem contra o 

genérico, baixando seus produtos para que fiquem mais baratos, o que inviabiliza 

a aquisição por meio das licitações públicas de conformidade com a legislação 

específica. Uma forma de sabotar o uso de medicamento. Esse aspecto reflete 

processos macro estruturais que tem que ser regulados na legislação de políticas 

no setor. O trabalho nos permitiu o acesso a nuances de grande complexidade 

que intervém no uso do genérico e que estavam além da representação inicial que 

tínhamos no começo da pesquisa, o que nos evidencia a importância do método 

empregado, na confiança, abertura e motivação da população estudada. 
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6 O uso de medicamentos não é uma questão isolada dos complexos processos 

que caracterizam hoje a saúde pública. No uso de medicamentos, expressam-se 

as complexidades e as contradições desse setor no país, assim como os pontos 

dominantes do modelo cientificista e instrumentalista que ainda hegemoniza as 

práticas nas instituições de saúde publica. 

7 Gostaríamos de enfatizar que há que se rever o modelo do ensino médico 

calcado ainda hoje em cima do biologismo e da dualidade, privilegiando a cura e o 

uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas e caras, o que afasta cada vez mais 

o médico do entendimento de que o homem é uma entidade biológica passível de 

analise, mas também como um sujeito com uma gama de afetos, sua história, 

suas imagens, vivências e suas representações e com sua imaginação pessoal e 

seu imaginário social. Como já citamos no corpo do discurso: é necessário 

valorizar o âmbito da autoformação do sujeito médico, a fim de que ele possa 

dinamizar a educação do sujeito paciente. Implementar criativamente a 

interdisciplinaridade e a trans-disciplinaridade, etapa que deve seguir-se à 

primeira. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 
 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA O TRABALHO DE CAMPO 

PÚBLICO ALVO: MÉDICOS 

 
 
Através de que meios o Sr. (a) se atualiza profissionalmente? 
 
Como o Sr.(a) avalia seu nível profissional científico? 
 
Como avalia sua formação Universitária? 
 
Qual o seu grau Universitário? 
 
Quantos livros técnicos de sua especialidade adquire por ano. 
 
O Sr.(a) aceita as informações do propagandista de medicamentos? 
 
Como classifica seus conhecimentos farmacológicos 
 
O Sr. (a) já acessou o site do Ministério da Saúde? 
 
Conhece o site da ANVISA? 
 
O Sr (a) acredita na qualidade e eficácia dos medicamentos que prescreve? 
 
E quanto ao medicamento genérico? 
 
E quando o Governo atesta a sua bioequivalência e qualidade? 
 
O Sr (a) recebe pressão dos laboratórios de marca para não prescreverem 
genéricos? 
 
O sr concorda com a prerrogativa do farmacêutico mudar a receita para um 
genérico? 
 
O sr (a) atende clientela do SUS? 
 
O Sr(a) confia no medicamento genérico? 
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Os clientes que pedem o genérico são geral mente de qual classe social? 
 
Tem aumentado o número de pedidos de genéricos pelos clientes? 
 
O Conselho de Medicina tem procurado informa-los a respeito dos medicamentos? 
 
 
Qual a reação dos pacientes quando o Sr(a)não vê a necessidade de prescrição 
de medicamentos? 
 
Na sua opinião o que falta para o medicamento Genérico se firmar? 
 
O Sr. utiliza algum meio de informação universitário a nível farmacêutico sobre os 
medicamentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


