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APRESENTACAO 

Em 1979, quando anal isava os resultados de um 

inquérito sobre prevalência do consumo de psicotr6picos em 

S~o Paulo (que veio constituir a disserta~~o de mestrado 

que apresentei à Faculdade de Sa~de P~bl ica), minha atençio 

foi atra{da para a questio da Extensio com que vinham sendo 

empregados os medicamentos ansioI (t icos e, rart icularmente y 

os chamados ant idist8nicos. 

De existência relat ivamente curta, as benzodiazepinas 

mostraram uma tal eficiência e segurança no combate à 

ansiedade que, em pouco tempo, vieram a se situar no grupo 

dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo. 

Em 1966, apenas seis anos apds a comercial izaçio da 

primeira benzodiazepina,. o Professor Deniker um dos 

precurssores da moderna Psicofarmacologia - alertava para o 

u ~ d ••• uso ~modera o destas substincias, em nio 

médicas. com o fim de evitar, gra~as ~ sua açio r~pida. 

todos os incovenientes da vida moderna: ansiedade, 

nervosismo. ins6nia ••• "; propunha que se evitasse recorrer 

a "estas aspirinas dos estados de tensio ou ang~stia" para 

qualquer situaçio (28). 

Parece que a preocupaçio de OenJker tinha razio de 

A Epidemiologia mostrou que o uso de benzodiazEPinas 

cresceu explosivamente na década de 60 e princ{pios da 

década de 70. V~r.ios autores questionaram a falta de rigor 



e critério com que vinham sendo prescritas; tf:~m ficadc) 

(~vidente qu~~, Ii,,\ mu i to elas deixaram de ser 

méd i Cé\S E~ ql .. W 

entraram para o dia a dia das pessoas como as 

sio muitos os fatores causais desse extenso uso; as 

respostas devem ser buscadas utilizando os conhecimentos da 

Epidemiologia, da Medicina, da Economia e das Ci&ncias 

Soe i ,,\ i s. Me)d i f i C c\<;: ti (~'!;; d ,:\ 

m~dico-paciente, competit ividade na sociedade, formac:io ~a 

hc\b i tos, int(~resses econômicos e, enfim, um sem 1"1I.í.mer·o de 

fatores aparentemente relacionados ao fen8meno deve ser 

pE~SqU i !:;ado H 

Acrl:~scenta-se às PI~eocupac:ões quanto ao uso e:·:age-rado 

ou indiscriminado de benzodiazepinas, o fato de que, no 

Brasil, elas podem ser livremente adquiridas na forma de 

comprimidos genericamente conhecidos como antidist8nicos. 

o significado destas associac:ões e a extensio do seu uso 

serio temas de discussio neste trabalho. 

H~ duas formas gerais e nio excludentes de estudar o 

consumo de medicamentos. Os inqu~ritos populacionais 

fornecem uma visio de corte transversal, buscando C)S 

indicadores de prevalincia do consumo e descrevendo a ,·· .:> 

caracter(sticas dos usu~rios; foi o método que empregamos 

na de 1976-1978. A . out I"c\ abordagem 
, 

e 

longitudinal; as tendências dos indicadores de consumo sio 

observadas ao longo do tempo. Neste pesquisa empreguei 

E~ste tipo de an~·l ise, inclusive, como um complemento e 



extensio do primeiro trabalho. 

A medida do consumo pode ser feita através do 

levantamento do n~mero de receitas médicas aviadas ou 

através da est imat iva do n~mero de doses consumidas. obtida 

a partir do montante 'de vendas de medicamentos em 

farm~cias. Este ~ltimo método pareceu-nos o mais adequado 

para o Brasil. onde se pode adquirir a maioria dos 

medicamentos sem receita médica. 

Adaptei. para os nossos padrges. o conceito de 000 

(defined daily dosis) empregado desde a década de 70 pelos 

autores europeus. Até onde eu saiba. este é o primeiro 

trabalho de ~mpla extensio que emprega Essa metodologia no 

Brasil. Por isso. houve a necessidade dE. em primeiro 

lugar, adequar o conceito de 000 aos padrges brasileiros; 

passei a cham~-lo de DMD (dose média di~ria). ~ muito 

prov~vel que essas DMD nio reflitam exatamente a quantldade 

média de medicamentos efetivamente usada no Brasil. 

Contudo. é preciso ter presente que se trata da primeira 

tentativa. de estabelecimento desses valores. 

A an~l ise das tendências de consumo dos medicamentos 

benzodiazepínicos ficaria 1 imitada se nio fosse comparada 

~s tendências do consumo de medicamentos em geral. O 

mercado de medicamentos, como um todo. cresce paralelamente 

~ expansio da oferta de serviços médicos; assim, qualquer 

inferência sd pode ser feita a partir de uma comparaçio com 

as tendências do consumo de outros grupos medicamentosos. 

Frente ~ ausincia de outros estudos no gênero, fui levado a 

buscar dados sobre o consumo de outros grupos de 

medicamentos, os quais refletissem as tendências de 



da oferte\ de serv i t,;:os médicos. Esses 

grupos-controle devem ser escolhidos entre aqueles que 

I" ef 1 i t <:\01 "" C' c\ .. ) do consumo Ol~ i undc) de i nd i caç:~\o 

médica. Dada da 

autoprescriç:io no Brasil, poucos grupos preenchem essa 

qual idade: neurolépticos, antidepressivos, digit~licosr 

antiparkinsonianos, antigotosos, hipogl icemiantes orais, 

insulinas, ant iconvulsivantes e nitritos. 

A ut il izaç:io do farto material obt ido em relaç:io a 

esses grupos-controle 1 imitou-se a observaç:io geral das 

suas tendências de consumo. Estou seguro de que outros 

pesquisadores poderio anal is~-lo em maiores detalhes. 

F i q 1..\ e i tentado a enveredar pela an~l ise mais detalhada 

das tendências do consumo dos neurolépticos, 

antidepressivos e dos sedativos, mas, fiel ao objet ivo 

original da pesquisa e premido pelo tempo, reservei 

trabalho para o futuro. 

Mesmo em relaçio ao das benzodiazepinas, 

análisE.' tendências gerais. 

Conforme fui obtendo os resultados. outras hip6teses foram 

surgindo; mais uma vez, cedi ~ ortodoxia do objetivo 

original a fim de nio correr o risco de nio terminar este 

trabalho em tempo. 

Uma das maiores dificuldades que enfrentei no início 

deste pesquisa foi o acesso a uma fonte confi~vel de 

informaç:S~s de vendas de medicamentos. 

N~\o h e\ no ofic ied que publique 

estatísticas sobre o comércio geral de medicamentos. A 

~nica fonte regular e confi~vel de informaç:Ses é o cat~logo 



publicado pela Inte-:r-continental MedicaI Statistics ( I MS) • 

A 1MS estima as vendas de produtos farmaciut icos em 

farmác i<':\s CCHuerc iai.s a P<':\I~t ir de uma amostragem nac ional;: 

i nf()rl))<?I<;:'ií~::s amplamente ut il izadas pelas 

ind~strias farmacfuticas para o acompanhamento das vendas 

de seus concorrentes e para realizar suas proJe<;:~es de 

mercado. Em 1979 entrei em contato com a filial de São 

Paulo da 1MS solicitando acesso hs informa<;:~es dos seus 

c: ,=ü á 109 os 1 a resposta foi negat iva sob o argumento que as 

informa<;:~es n50 poderiam, de qualquer maneira, ser cedidas 

por uma quest50 contratual com os seus cl ientes. , 

Em 1980 - quando de minha estada na 'Universidade de 

Johns Hopkins - efetuei alguns contatos com a sede da 1MS 

na PE'nnsylvania e, por carta. fui informado de que os dados 

referentes ao Brasil poderiam ser levantados, mas que este 

serviço não poderia ser feito graciosamente, alegando os 

mesmos motivos contratuais; pessoalmente informaram-me que 

o servi<;:o estaria or<;:ado em cerca de vinte mil ddlares. 

De, qualquer forma, não desist i do meu intento e obtive 

aquiescincia de algumas pessoas para ter acesso aos 

catálogos, desde que as informaç~es se prestassem a 

objetivos cient(ficos. Atendendo a este entendimento 

ético, omit i o nc)me dos produtos comerciais e das 

ind~strias fabricantes, e~':ceto quando se mostrou 

absolutamente necessário para a finalidade da análise. 

A(:> final do trabalho fiquei convencido de que os 

pelo SEU cuidado metodoldgico, sf:\o um 

instrumento muito ~til para o 

farmacêutico; eu recomendaria 

monitoramento do mercado 
~D"er~ôment~is 

que os os órgáosY dever iam 



buscar um entendimento com a Intercontinental Medica"! 

Statist ics no sent ido de se tornar subscritores do cat~logo. 

F i n (';\ I men te, devo dizer que preocupa-me que, frente as 

c: r í t i c: ,;\ S fi:\<i: () ;:\ do IlSO d f:~ 

benzodiazepinas, algum leitor deste trabalho fique com a 

impressio de que sou avesso aos tratamentos biológicos em 

Psiquiatria. Muito pelo contr~rio, tenho a mais elevada 

admira;io pelos progressos advindos da ~sicofisiologia e da 

Psicofarmacologia; acredito que muitos outros ainda virio. 

Na m i nh;:\ pr~tica c1ínica frequentemente prescrevo 

tranquilizantes seguindo o princípio da udose adequada no 

momento Creio qUE tão nocivo quanto 

prescrevê-los para situaç;es inadequadas, ~ empreg~-los em 

doses insuficientes ou desnecessariamente elevadas. 

Na minha atividade docente tenho procurado transmitir 

aos alunos o que aprendi acerca das vantagens e 

desvantagens dos psicofármacos; tenho insistido em 

alertá-los para o fato de que a cren;a nos seus poderes 

mágico.s, frut o de\ ingenuidade, ~ tão mal~fica quanto a 

rejei~io radical dos seus benefícios, fruto da ignorincia. 
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RESUMO 



RESUMO 

, Um ':\SPf:~ct () do mel" c: ad o br'asileiro de 

medicamentos benzodiazepínicos 
, 

E' Cl das 

associa~3es medicamentosas de venda I ivre conhecidas 

genericamente como "antidistônicolJ. Sua composi~50 s6 

difere daquela des ansiol íticos e hipn6ticos de venda 

controlad,,\ pelo acn2-SC i mo de pequenas doses 

anticol intrgico e/ou ant iespasmddico; as raz3es da aus~ncia 

de contr'ole suas, vendas sâo essencialmente 

não-médicas. Assim, discute o consumo de 

benzodiazep{nicos no Brasil, deve-se fazer distinç50 entre 

os ansiolíticos e hipndticos de venda livre ou controlada. 

No período de 1970 a 1985 a tendincia do consumo de 

benzodiazepinas no mercado brasileiro - medida através do 

n~mero de doses médias diárias consumidas por 1000 

habitantes de 15 ou mais anos de idade apre-sentou tris 

Entre 1970 e 1976 observou-se um crescimento da 

ordem de 22X ao ano, devido, em sua maior parte, aos 

antidistônicos que cresceram a uma taxa m~dia anual de 54X. 

Entre 1976 e 1980 estas taxas de crescimento continuaram 

sendo positivas, mas seus valores cairam significativamente 

(4,4X e 4,7X respectivamente). A partir de 1980, 

inverte-se a tend~ncia; at~ 1984 observaram-se taxas 

negativas (-2X e -3,6%, respectivamente). Popularizados a 

partir de) fim da d~cada de 60-, os antidistônicos 

hoje em dia, 47% do consumo de todas as 

benzodiazepinas. 



Entre 1970 e 1985 o consumo de ansiol (ticos variou de 

4,1 a 7,9 DMD/1000hab/dia; o consumo de hipndt icos variou 

dl': 1 7 7 c\ ~.~,j. DMD/j.000hc\b/di.:\ €.~ o df.·~ antidistônic:o~ cl0~ :1.,~:j a 

9,7 DMD/1000hab/dia. Nesse período as preferências têm 

recaído sobre os deri~ados benzodiazepinicos que hoje em. 

dia representam 97% do consumo de tranquil izantes menores. 

Os baixos valores do consumo de hipndt icos devem-se. em 

ao fat: o de, 

c·~mprf:~g(;\clo como hipnót ico no 

classificado no grupo de medicamentos anticonvulsivantes; o 

consumo dos demais barbit~ric:os ~ insignificanfe. 

Ut i1 izando como parSmetro da expans~o dos serviços de 

assist~ncia a evoluç~o do consumo de alguns grupos de 

medicamentos cujo emprego se faz sempre sob supervis~o 

médica. verificamos que o CI~€:~!:"'(: i menta do consumo de 

benzodiazepinas. entre 1970 e 1980 7 foi maior do que aquele 

que poderia ser esperado se eles acompanhassem as tendências 

gerais do setor sa~de. 

As maiores restriçBes impostas, a part ir de 1984. ~ 

pn~scr i ç:~o de tranCJuilizantes menores resultou numa 

reduçio do consumo de benzodiazepinas controladas e um 

concomitante aumento das vendas de antidistBnicos. 

No período de 1980 a 1983 todo o mercado brasileiro de 

medicamentos esteve retraído coincidindo com o período de 

recessio econômica. A retomada do crescimento de vendas 

começou a ocorrer a partir de 1984 na maioria dos grupos 

N~o é possível concluir se a persistência da 

queda do consumo de benzodiazepinas foi pr i mar i c\ment e 

devida ~s mudanças· da legislaçio sanitária ou se ela indica 



uma tendência ~ reduçio mais definit iva do largo emprego 

dessas drogas. 

Unitermos:consumo de medicamentos,benzodiazepinas,tendências 
, I, • 



ABSTRACT 



ABSTRACT 

One of t h~~ di !:;t i nct i ve feat l..lre5 in t h€-~ brê\:·: i 1 i an mark E~t 

of benzodiazepines is the large use of hidden-psychotropics 

sold over-the cOl..lnter (generally known as "antidistonics"). 

The only difference they have as related to the control1ed 

preparat ions of benzodiazepines arE the small dosES of 

ant ichol inergic agents; therE are nonmedical reasons to 

explain why "antidistonics" have their use not control1ed. 

Therefore, to discuss the consumption of benzodiazepines in 

8 raz i 1 , one shol..lld make a dist inct ion between "free" and 

"control1ed" minor tranquilizers. 

Between i970 and 1985 the trends in the consl..lmption of 

benzodiazepines in Brazil - as measured through the "medium 

daily dosis" per 1000 persons over 15 years - showed three 

phases. Between 1970 and 1976 a 22% annual i ncre.:\se 7 

greatly due to the "ant idistonics" which increased at a 54% 

annl..lal rate. Between 1976 and 1980 those rates were stil1 

positives, bl..lt significantly smaller (4.4% and 4.7%) As 

from 1980, until 1984 there was downward trend (-2.0% and 

-3.6%). 

Very popular since the end of sixt ies, "antidistonics" 

nowadays represent 47% of the whole useof benzodiazepines. 

Between 1970 and 1985 the consumpt ion of controlled 

ant ianxiety drugs increased from 4.1 to 7.9 DMD/1000/da~ 

consumption figures for hypnotics increased from 1.7 to 2.1 



DMD/1000/day and 

DMD/100/day. In 

for Uant idistonicsu • from 1.5 to 9.7 
ben zod;:d le llin.:\6 

the last 15 y~~alrSTt)0~C~me the most widel!:J 

used antianxiety and hypnrJt i c agents; presently they 

represent 97% of the consumption of minor tranquilizers. 

Low figures for consumpt ion of hypnot ics is largely due to. 

the fact that fenobarbital. largely used as an hypnotic in 

Brazil, is classified among the antiepileptic drugs; the 

consumption of other barbiturates is not significant. 

When we take the consumption of drugs used on strict 

medicaI supervision as a parameter of the extent of medicaI 

care services, we conclude that the growth of thf.~ 

consumption 6f benzodiazepines between 1970 and 1980 was 

bigger than one might expect If they followed the general 

trends of the health sector. 

lnc.reased restriction on m i nor tranquilizers' 

prescriptions set in 1984. provoked a decrease in the 

consumption of ucontrolled u benzodiazepines and an increased 

in ufree u diazepines sales. 

Between 1980 and 1983 the whole pharmaceutical market 

was inhibited by economic recessio~ Most of the groups 

included in this study had their sales recovered in 1984. 

Benzodiazepines sales continued to decline; it is L.vripcssdl\e 

toc.o.not\)J~whether th is decrease has due to the new regulat ions 

of if they represent a more definite trend. 
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1. INTRODUCÃO 

No contexto de u~a abordagem sistimica, a produ,So e o 

consumo de medicamentos podem ser vistos como um componente 

ind~stria é a assistincia médica, a qual, por sua vez, ~ 

o setor sa~de tem mostrado uma participa~io crescente 

no sistema econBmico; chega a representar 10% do produto 

interno bruto dos países onde a assistincia médica atingiu 

maior grau de sofistica,io. 

A sofistica,io e os custos crescentes tim levado 

diversos autores a questionar os aspectos éticos da 

ind~stria de servi~os médicos; defendem a tese de que ela 

se distanciou do seu objetivo fim (a preven~io da morte, 

incapacidade e a recupera,io da sa~de) 

voltando-se, cada vez mais, para a sua pr6pria 

sobrevivincia e desenvolvimento (50, 54). 

As maiores parcelas dos custos da assistincia médica 

devem-se ~ mio de obra cada vez mais numerosa e 

especializada aos investimentos em constru~3es 

hospitalares e em equipamentos de diagn6stico e tratamento. 

Segundo REEKIE e DUNCAN (82), as vendas mundiais de 

produtos farmaciuticos éticos (exclusive a China), em 1976, 

foram estimadas em 40 bilhSes de d6lares; 20% delas foram 

feitas nos países em desenvolvimento e 2,9% no Brasil, 

situando-nos em 89 lugar no mercado mundial (acima do 



Canad~ e da Gri-Bretanha). De acordo com a ABIFARMA (1) as 

vendas da ind~stria brasileira cresceram de 

US$1,260,328,000 a US$1.476,286.000 entre 1976 e 1980. 

A magnitude desses valores mostra que, o consumo de 

medicamentos tem um significado expressivo, apesar de ser 

um dos menores componentes dos custos da assistência 

m~dica. Esse significado ~ tanto maior quando se considera 

que ind~stria farmacêutica setor ~gil que, 

de custo continuamente. 

elevado. A 

apresenta 

sociedade 

novas 

anseia 

descobertas 

por novas drogas 

revolucion~riasr como foram os antibidticos, e mostra-se 

disposta a pagar o retorno dos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

Os medicamentos psicotrdpicos ocupam o terceiro lugar 

entre as classes terapêuticas mais vendidas em todo o 

mundo, respondendo. em 1976, por 6,9% do consumo total.(82) 

Em 1974, eles detinham, pelo menos. 4,5% do valor total de 

vendas (34) no Brasil, não incluídas aí as vendas dos 

antidistônicos. 

Nio dispomos de estimativas mundiais do volume de 

vendas de medicamentos benzodiazepínicos; contudo, sabe-se 

que eles representam 85% das vendas de psicotrdpicos; 

portanto, ~ possível estimar que eles detêm 5,8% do mercado 

mundial e mais de 3.8% do mercado brasileiro de 

medicamentos ~ticos. 

A extensa utilização de ansiolJticos e hipndticos 

benzodiazepínicos ~ um dos importantes fenômenos culturais 

das d~cadas de 60 e 70. Em 1966, DENIKER j~ havia alertado 

para a possibilidade do uso indiscriminado, chamando-as de 



"aspirinas da tensio e ansiedade" (28). WALDRON (95) 

relata que, por volta de 1975, em Los Angeles, eram 

vendidos colares e brincos de ouro imitando um comprimido 

de VaI ium (marca registrada do diazepan). Em Sio Paulo 

havia, em 1984, um cavalo de corridas de nome Lorax (marca 

comercial do lorazepan de maior sucesso de vendas no Brasi~. 

Por que o Valium e o Librium sio os medicamentos mais 

vendidos nos Estados Unidos desde 1968 ? Por que o 

Somalium situou-se entre os 20 medicamentos mais vendidos 

no Brasil em virias anos da d~cada de 70 ? Por que as 

pessoas aderiram tio massivamente a essas /I •• ,f/ aspirinas ., 

essas "taughtless pills" ou "don't-give-a-damm pills" ? 

Em 1979 propunhamos que a resposta a estas questões 

deveria ser buscada, conjuntamente, por m~dicos, cientistas 

sociais, economistas, farmacologistas e filósofos (93). 

Preocupa-nos a forma, dir{amos grotesca, como a ansiedade -

nobre reação fisiológica que garante a sobrevivência do 

indivíduo vem sendo abordada pela sociedade. A atitude 

simplista de combatê-la com as "modernas aspirinas", sem 

investigar as suas causas sem buscar soluç:ões 

definitivas, só contribui para o empobrecimento emocional 

do indivíduo. Compartilhamos as preocupaç:ões de CAMILLERI 

(16) quando afirma que "as drogas e o hospital psiquiitrico 

tornaram-se o óleo lubrificante e a oficina de reparos 

indispensiveis para prevenir a completa paralizaçio do 

motor humano". 

Não rediscutiremos os aspectos culturais no presente 

trabalho; dirigimos a pesquisa e a discussio para os 

aspectos mais abrangentes das tendências do consumo de 



medicamentos benzodiazepínicos. Para tanto, abordaremos 

alguns pontos que Julgamos mais significativos acerca dos 

aspectos cl ínico-farmacol6gicos das benzodiazepinas, do 

mercado de medicamentos ansiaI (t icos e hipndt icos, das 

estratégias da ind~stria farmaciutica, da legislação 

sanit~ria que regulamenta a prescrição e aquisição de 

psicotr6picos e da epidemiologia do consumo de medicamentos. 



1.1 As benzodiazepinas 

Para compreender o escopo desta pesquisa ~ importante 

que o leitor nio-especializado em Psiquiatria tenha algumas 

noçSes a respeito da açio terapêutica das benzodiazepinas e 

da importincia do seu aparecimento para a pr~tica m~dica. 

A utilizaçio terapêutica de psicof~rmacos nio é 

recente. As infusSes de raízes de "Rauwolfia serpentina" 

eram empregadas desde h~ s~culos na india para o tratamento 

da loucura e por diversas tribos ind(genas da América 

Latina que dominavam a técnica de prepara~io de vegetais 

com o fim de obter tranquiliza~io. O l(tio foi utilizado 
. dos estados 

f:.'sporad i camente no século XIX para o trat amentõVdeagitação. 

foi abandonado por receio de seus efeitos tóxicos e y h~ 

cerca de tres décadas? seu uso foi retomado. No século 

passado foram y ainda y utilizados os brometos y o hidrato de 

cloral e o paraldeido. 

Em 1903 surgiu o primeiro barbitdrico hipnótico. Nos 

anos seguintes apareceram novos derivados barbitdricos y at~ 

hoje largamente empregados (fenobarb i tal em 1912; 

amobarbital em 1923). Mais de 2.000 barbitdricos foram 

sintetizados e diversos deles entraram para o receitu~rio 

médico. Eles representaram uma importante aquisiçio dadas 

as suas excepcionais qualidades como hipnóticos ou, quando 

util izados em menores doses y como sedativos. 

Na década de 1930 surgiram os tratamentos pelo choque 

insul(nico e pela convulsoterapia indicados no tratamento 

cios estados psi~ót icos, principalmente das psicoses 



esquizofrinicas. Assim, os barbit~ricos tiveram sua 

indica~io limitada aos estados de ansiedade e tensio 

associados mais frequentemente ~s neuroses. 

A perda mais significativa da importincia dos 

barbit~ricos ocorreu a 'partir da década de 50. Em 1952 foi 

lan~ada no mercado a clorpromazina, droga-mie de uma 

extensa lista de medicamentos com a propriedade de 

controlar os estados psic6ticos (chamadas de neurolépticos 

ou tranquilizantes maiores). Pouco depois, em 1954, foi 

lan~ado o meprobamato, o qual, mostrava-se capaz de reduzir 

a ansiedade e ang~stia; se bem que de reinado efimero, o 

meprobamato teve o mérito de ser o primeiro de uma longa 

lista de psicof~rmacos denominados ansiol{ticos ou, 

Em 1957 e 1958 simplesmente, tranquilizantes menores. 

surgem os primeiros antidepressivos e em 1960 o primeiro 

ansiolitico benzodiazep{nico (clordiazep6xido). 

Foi espetacular o impacto causado pelos neurolépticos, 

ansiol{ticos e antidepressivos sobre a Psiquiatria Em 

diversos pa{ses o tempo médio de permanincia nos hospitais 

psiqui~tricos e o n~mero de leitos psiqui~tricos declinaram 

acentuadamente; o n~mero de pacientes que passaram a 

reintegrar-se socialmente aumentou bastante; os tratamentos 

por choque insulínico 

I imitadas suas indica~ies. 

tornou-se viável controlar 

pela convulsoterapia tiveram 

Com os novos medicamentos, 

os sintomas cardinais dos 

estados ~sic6ticos e das neuroses sem que se provocasse 

seda~io acentuada tal como ocorria com os barbit~ricos. 

Além disso, a margem de seguran~a (rela~io entre a dose 

~til e a dose letal) das novas drogas era bem maior, 



permitindo uma maleabil idade segurança até então 

inimaginadas nos tratamentos psiqui~tricos. 

Pode-se afirmar, com segurança, que os avanços da 

Psicofarmacologia foram o elemento essencial que permitiu o 

desenvolvimento da P~iquiatria Comunit~ria; ela permitiu 

que se atenuasse o estigma ligado ~ doença mental e que o 

hospital psiqui~trico deixasse de ser o fulcro da 

assistincia psiquiátrica. Daí nossa surpresa. diante da 

postura antipsiquidtrica e antifarmaco16gica de alguns 

defensores da Psiquiatria Comunit~ria, cujo radicalismo 56 

pode ser entendido como fruto da ignorincia. 

Ap6s a comercializaç:ão do clordiazep6xido, em 1960, e 

do diazepan,,' em 1964, o meprobamato foi caindo em 
Ji";Ú~b~' bcn'lo,hHe.~·1l\3b': 

NO!J&lhW\D,~O .. nDS surgiranlío nitrazepan (1966), o 

desuso. 

o~·:azepan 

(1965), o medazepan (1969), o clorazepato (1969), o 

temazepan (1970), o lorazepan (1971), o clonazepan(1974}, o 

bromazepan (1974), o flurazepan (1975), o clobazan (1977), 

o flunitrazepan (í979), o triazolan (1980), o estazolan 

(1982) e o alprazolan (1983). 

1.1.1 Ação e especificidade terapêutica das 

benzodiazepinas 

Não cabe no escopo deste trabalho discutir em detalhes 

as características farmaco16gicas e os, efeitos terapiuticos 

dos der i vi:\dos benzodiazep(nicos. Apresentamos apenas 

alguns aspectos relevantes para a compreensão da dinimica 

do mercado de consumo. 



Ainda hoje, o mecanismo íntimo da sua a~io i i ncert () 

apesar do vasto esfor~o de pesquisa. i difícil situar a 

a~io específica dessas sobre um !.ln i c(:> 

neurotransmissor (43). Sua metaboliza~io d~-se pela via da 

oxida~io e da conjuga~io. A via de oxida~io i lenta; as 

benzodiazepinas metabolizadas dessa forma tem uma meia-vida 

longa no plasma (clordiazepdxido, diazepan r clobazan). 

Pela via de conjuga~io a metaboliza~io i r~pida e a 

meia-vida i curta (oxazepan, lorazepan r temazepan), (39)" 

Contudo. sob o ponto de vista clínico. nio h~ uma rela~io 

clara entre a dura~io dos efeitos e a 0rda-midia no plasma 

(84) • 

Centenas de ensaios clínicos j~ foram feitos com as 

benzodiazepinas; e est~ bem estabelecido que elas têm 

efe i tos muscular r anticonvulsivante 

principalmente r uma marcante capacidade de reduzir os 

níveis de ansiedade. 

A rela~io entre a dose letal e a dose terapêutica i 

elevada, tornando-as muito seguras. sio muito poucos os 

casos de suicídio por benzodiazepinas relatados na 

literatura midica. Esta i uma de suas maiores vantagens em 

rela~io às drogas que as precederam. 

Ensaios clínicos criteriosamente conduzidos provam que 

elas sio mais eficientes do que os barbitdricos no combate 

à ansiedade (40). Mesmo os autores que nio encontraram 

diferen~a significativa de a~io, argumentam que a maior 

seguran~a das benzodiazepinas torna-as preferíveis aos 

barb i tt.ir i cos. 



Mais recentemente surgiram relatos de casos de 

dependincia às benzodiazepinas em indivíduos que fizeram 

uso prolongado das mesmas. Ficou evidenciado que a 

interrupçio abrupta, apds longos períodos de uso de doses 

moderadas e grandes, pode provocar uma síndrome de 

abstinincia (40) e, em casos mais graves, convulsies. 

Contudo, o risco de uma dependincia às benzodiazepinas é 

baixo; certamente, muito menor do que o risco existente com 

o uso dos barbit~rjcos ou do meprobamato (7). 

o aspecto que mais interessa a esta pesquisa, na 

medida em que é uma componente importante da compet içio de 

mercado) é a questio da especificidade de a~io dos diversos 

derivados. As benzodiazepinas hoje disponíveis são 

c.lassificadas em ansiolíticas, hipndticas 

anticonvulsivantes. Dentre as ansiolíticas, 

comercializadas no Brasil: 

alprazolan 

clobazan 

diazepan 

oxazepan 

bromazepan 

clorazepato 

lorazepan 

temazepan 

clordiazepdxido 

cloxazolan 

medazepan 

sio 

Dentre as hipndticas, o mercado brasileiro dispie dos 

seguintes derivados: 

flurazepan 

nitrazepan 

estazolan 

flunitrazepan 

triazolan 

Como ,anticonvulsivante comercializa-se o clonazepan. 

Muito se tem discutido a respeito desta classifica~io; 

os ensaios clínicos mais seriamente conduzidos concluem que 

essa especificidade entre a~io ansiolítica e hipndtica ni() 



existe na intensidade com que as ind~strias farmaciuticas 

anunciam. H' fortes evidincias de que um mesmo derivado 

pode atuar como ansiol{tico ou hipndtico se se utilizarem 

doses apropriadas para cada situa~io (40). 

Tampouco foi comprovado que, entre os derivados 

classificados no grupo de benzodiazepinas ansiolíticas, 

existam diferen~as significativas em têrmos do efeito 

terapêutico de cada um dos derivados surgidos apds o 

diazepan~ o que mais distingue um derivado de outro ~ a 

quantidade e intensidade dos efeitos colaterais, em 

particular, da sedaçio e da ataxia que provocam (40). 

Concluindo, excetuada a açio anticonvulsivante do 

clonazepan, ainda faltam evidências consistentes de que, em 

têrmos de efic'cia, existam diferenças entre os diversos 

derivados benzodiazepínicos. 

1.1.2 Associa~ões de benzodiazepinas co. outros 

~ár.acos: os antidistônicos 

o fenômeno dos antidistônicos característica 

distintiva do mercado brasileiro de psicotrdpicos deve 

ser analisado à luz das propriedades terapiuticas dessas 

associações medicamentosas, das peculiaridades do mercado 

brasileiro de medicamentos, da legislaçio sanit'ria e das 

mercadoldgicas da ind~stria farmacêutica. estrat~gias 

Neste item restringimos a discussio à questio das suas 

indicações do ponto de vista terapêutico; nos itens 

slJbsequent es di scut.j remos os OIJt ros aspect os. 



A associa~io de benzodiazepinas com outros f~rmacos 

para compor uma especialidade farmaciutica é incomum. As 

associa~~es medicamentosas. de uma forma geral. sãc) 

contra-indicadas. De um lado. porque quando o médico 

deseja associar a a~ão de dois ou mais f~rmacos. deve 

us~-los separadamente. definindo. a seu critério. a dose em 

que cada um deve ser empregado. nio se restringindo ~s 

PYopor~~es pré-estabelecidas nos produtos comerciais. Por 

outro lado. porque não h~ um conhecimento preciso acerca de 

possíveis subprodutos que possam surgir do contacto entre 

diferentes f~rmacos numa prepara~io galinica (comprimidos 

ou líquidos). 

Em que pese isto. as associa~~es medicamentosas são 

bastante comuns em nosso país. Entre elas destaca-se a 

associa~io de benzodiazepinas com antiespasmódicos e 

anticolinérgicos. Estas associa~~es são largamente 

conhecidas pelo nome de antidist8nicos. 

A impropriedade destas combina~~es seria menos 

gritante se não fosse o fato de que. em nosso país. eles 

podem ser adquiridos sem a apresenta~io de uma receita 

médica. apesar de serem registrados como produtos 

farmaciuticos éticos. 

A literatura médica internacional raramente faz men~io 

a essas associa~~es. Alguns autores estrangeiros 

referem-se aos "hidden psychotropics" sem discriminar a sua 

composi~ão. dando a entender que são produtos vendidos sob 

prescri~ão médica. Na 1 i t erat 1.1 r a 

Psicofarmacologia nunca encontramos 

~>uger i ndo que se deva associar 

I.".rço •• II&lIolec. , hC1I11 •• 
FACULDADE BE SA" rtna --- _ ........ 

especial izada de 

qualquer referincia 

benzodiazepinas aos 

1i 
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anticolin~rgicos e antiespasmódicos. Conclu(mos que os 

"hidden psychotropics" nio sio associa,Ses recomendadas do 

ponto de vista farmacológico e terapêutico; entendemos que 

nio chegam a causar alarme entre os pesquisadores 

estrangeiros porque seu consumo deve ser pouco 

significativo ou, pelo menos, porque ~ feito sob indica,io 

m~dica. 

Nio encontramos na literatura m~dica brasileira 

qualquer ensaio cl(nico real izado com rigor cient(fico que 

demonstre a vantagem desse tipo de associa,io; os textos de 

Farmacologia editados no Brasil sequer fazem men,io a ela. 

No entanto, os ant idistônicos estio no mercado 

brasileiro desde 1960; tim sido alvo de rep~dio da maioria 

dos pesquisadores e da Associa,io Brasileira de Psiquiatria 

as quais tim, repetidas vezes, se manifestado contra a 

liberdade com que sio comercializados. 

o que sio os antidistônicos e como surgiram? 

Nio ~ precisa a origem, no mercado brasileiro, da 

primeira associa,io de antiespasmódicos/anticolin~rgicos 

com um tranquil izante. Em fins da d~cada de 50 havia um 

produto que associava um antiespasmódico a 5 mg de 

promazina (a promazina ~ um neurol~ptico e a dose diiria 

recomendada para se obter sua a,io antipsicótica ~ da ordem 

de 400 mg). Em 1960, quando o meprobamato ainda era o 

~nico ansiolítico disponível, o Laboratório Procienx lan,ou 

o Sedavier Antidistônico, uma associa,io de meprobamato 

(200 mg), homatropina (1,2 mg) e ergotamina (0,3 mg). 
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Esses dois medicamentos foram anunciados como sendo 

anticolinérgicos ant iespasmddicos. o raciocínio 

farmacoldgico era baseado no conhecimento de que a tensio 

emocional podia um componente importante no 

desencadeamento e agravamento da dor visceral. Portanto r 

ao associar um tranquilizante aos f~rmacos indicados para o 

tratamento daquele sintoma r o médico estaria agindo de 

~orma mais ampla r podendo l..\t i I i zar menores doses de 

anticolin~rgicos e antiespasmddicos. 

Em 1962 o Laboratdrio Roche lan,ou o Librax que 

associava o anticoliné-rgico e o antiespasmddico a 5 mg de 

clordiazepdxido e, a partir de 1965, surgiu uma longa lista 

de novos lançamentos de antidist6nicos. A maioria deles 

associa 5 mg de diazepan a 1,2 mg de homatropina e a 0,3 mg 

de ergotamina; outros associam o tranquilizante ~ 

propantelina (15 mg). 

Dentre as benzodiazepinas ansiolíticas comercializadas 

no Brasil, hoje em dia somente o clobazan, o alprazolan e o 

bromazepan nio estio dispcmíveis na forma de 

antidist6nicos. Surpreende-nos constatar que até o 

nitrazepan, um hipndtico, é vendido como antidist6nico ; do 

ponto de vista médico, nio h~ nenhuma ldgica em associar um 

hipndtico a anticolinérgicos e ant iespasmddicos. 

Se do ponto de vista da ldgica terapiutica eles sio de 

util idade discutível, do ponto de vista comercial os 

antidist&nicos provaram que foram um sucesso. 

Quando se observa a sequincia de lan,amentos de novos 

produtos antidist&nicos fica evidente que as doses de 

ansiolíticos foram sendo gradualmente aumentadas. Os 



primeiros continham desde um oitavo at~ um quarto da dose 

ansiol rt ica usual do meprobamato. O Librax continha um 

quinto da dose usual do clordiazap6xido. Durante a d~cada 

de 70 os novos produtos que &r_~ sendo lançados passaram a 

conter metade da dose usual do tranquil izante; a partir de 

1980 os novos lançamentos passaram a incorporar at~ 7 mg de 

diazepan, isto ~, 7/10 da sua dose di~ria usual. 

Ora, se o argumento das ind~strias era baseado numa 

açio coadjuvante no tratamento da dor visceral, por que a 

dosagem do tranquil izante foi sendo aumentada a ponto de 

equivaler ou ultrapassar a dose encontrada nos comprimidos 

vendidos sob controle de receitu~rio ? 

A nosso ver, a resposta a esta questio nio pode ser 

encontrada nos textos de terapiutica e clínica m~dicas, mas 

sim, nos textos de mercadologia e na omissa legislaçio 

sanit~ria brasileira. 

A venda de antidistBnicos sem controle de receitu~rio 

transformou-se num grande neg6cio que interessa ~ ind~stria 

farmaciutica, ao consumidor e ao midico. O Minist~rio da 

Sa~de nio se manifestou a respeito at~ 1984, ocasiio em que 

surgiu a Portaria nQ 9/84 da Divisão Nacional de Vigilância 

Sanit~ria de Medicamentos proibindo a sua fabricação a 

partir de 1988. 

os antidistBnicos, deliberadamente mal 

classificados no grupo de medicamentos Antiespasm6dicos e 

Anticolin~rgicoschegaram ao ponto de representar mais da 

metade do consumo de ansiolíticos no Brasil. 
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o argumento de que as benzodiazepinas eram 

coadjuvantes no tratamento da dor visceral tornou-se 

fr~gil, j~ que as suas doses eram evidentemente elevadas 

para um componente secund~rio. AI~m disso, como explicar 

coerentemente a inclusSo de uma dose de hipndtico no 

tratamento das cdlicas ? 

A partir das i nt,lmeras críticas, as indústrias 

produtoras passaram a advogar que os antidistBnicos eram 

medicamentos seguros e que nSo havia porque temer 

tentativas de suicídio ou abusos; argumentaram que, em 

doses elevadas, os componentes anticolin~rgico e 

antiespasmddico provocavam vBmitos. Ora, a dúvida que se 

levanta nSo se refere ao risco potencial de suicídios; as 

benzodiazepinas, mesmo puras, sio muito seguras e o risco 

de intoxica~io fatal ~ mu i to baixo. o problema que 

preocupa a Saúde Pública é o uso indiscriminado, sem 

Drienta~io m~dica. O fato inadmissível ~ que drogas 

psicotrdpicas, incluídas pela OMS na lista de f~rmacos cujo 

consumo deve ser vigiado e controlado, possam ser 

adquiridas no Brasil por indica~So de um balconista de 

farm~cia ou por autoprescri~io. 

15 



1.2 Aspectos da legislação sanitária brasileira sobre 

medicamentos psicotrópicos 

Até 1976 a legisla~ão sanit~ria brasileira sobre 

produ~ão e comércio de drogas e medicamentos era incompleta 

e antiquada y como reconheceu o pr6prio Ministério da Sa~de 

(71) : 

UAnteriormente ~ san~ão da Lei nQ 6.360 de 23 de 
setembro de 1976, as normas em vigor sobre a 
vigilincia sanit~ria de drogas y medicamentos, 
insumos farmaciuticos, correlatos e outros 
produtos encontravaru-se bastante desatualizadas e 
incompletas, dificultando o controle efetivo por 
parte das autoridades competentes, contribuindo 
para desacreditar até mesmo a pr6pria ind~stria 
~armaciutica. Basicamente a matéria estava 
disclplinada num simples Decreto nQ 20.397 de 14 
de Janeiro de 1946 y alterado parcialmente pelos 
de nQs 27.763 de 8 de fevereiro de 1950,. 43.702 
de 9 de maio de 1958 e 71.625 de 9 de fevereiro 
de 1972. Além destes vigoravam ainda o 
Decreto-Lei nQ 41.113 de 14 de fevereiro de 1942 
(propaganda de preparados farmaciuticos) , 
Decreto nQ 57.395 de 7 de dezembro de 1975. N 

o sistema de vigilincia sanit~ria estabelece que são 

da competincia do Ministério da Sa~de a fiscal izatão e o 

controle da manufatura comércio de produtos 

~armacêuticos. Entre suas atribui~ões destacamos: 

aprova~ão dos pedidos de registros de especialidades 

farmaciuticas; a normatiza~ão das inscri~ões em bulas e 

embalagens; a classifica~io das drogas e especialidades 

farmacêuticas segundo o seu grau de rjsco; a normatiza~ão 
I 

dos procedimentos de prescri~ão d i spensa~ão d<.;: 

medicamentos. À autoridade san i tár i a dos Estados e 

Terr i t ór i os cabe a· f i sca I i za~ão da obed i inc i a às normas e ... \ 
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aplica~ão d€ penal idades. 

A legisla~ão reconhece que alguns produtos de uso mais 

geral, cuja utiliza,ão nio oferece riscos maiores para o 

consumidor, podem ser adquiridos sem a apresenta,ão da 

receita m~dica: os anti~cidos, antitussígenos, analg~sicos 

etc. Todas as outras especialidades farmaciuticas 

nio-pertencentes a esses grupos s6 podem ser vendidas em 

farm~clas mediante a apresenta,ão da receita m~dlca (74, 

68). 

Em que pese a e~·: i ginc i a da receita m~dlca, e\ 

não clara quanto às 

não-observância deste dispositivo. O Artigo 15 da Lei nQ 

5991 de 17/12/73 (58) €stabel€ce que as farm~cias e 

drogarias são obrigadas a ter assistincia de t~cnico 

inscrito no Conselho Regional de Farm~cia cuja presen,a ~ 

obrigat6ria durante todo o hor~rio de funcionamento das 

mesmas. Contudo, ~ evident€ que a pr'tica não ~ essa e que 

na grande maioria das farm~cias do Brasil não se encontra o 

farmaciutico; a pessoa que atend€ o cliente ~ um balconista 

sem qualquer preparo t~cnico. 

Ao contr~rio do que ocorre nos países desenvolvidos, o 

registro de novas espeCialidades farmaciuticas no Brasil 

segue procedimentos relativamente simplificados. O Decreto 

nQ 20.397 de 14 de fevereiro de 1946 estabelece no seu 

Artigo 75 que (o destaque em negrito ~ nosso): 

no ~edido de licenciamento de uma esp€cialidade 
farm~ciutica deve ter o despacho ~inal dentro do 
prazo máxiMO de 120 dias r e r no caso de se tornar 
necessário recorrer a instituto oficial para 
ensaios clínicos e exaMes especializados r esse 
prazo poderá ser dilatadOr no .áxiMo r para 180 
dias, descontados os prazos para cumprimento, 
pela part€, dos despachos interlocut~rios.u 
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o Artigo 76 do mesmo Decreto estabelecia que a licen~a 

para produ~io e c;omerc i aI i z<:,~io de uma especialidade 

farmaciutica era v~lida por dez anos. Nota-se que o prazo 

que a autoridade sanit~ria;tinha para se manifestar era 

extremamente curto e a vaI idade da licen~a, muito longa. 

A Lei nQ 6360 de 23 de setembro de 1976 nio corrigiu a 

insuficiincia do prazo para a an~l ise do pedido d~ 

registro; pelo contr~rio, ela o reduziu para 90 dias. 

(5rJ) Ademais, para julgar o pe~ido de registro, o 

Ministério da Sa~de baseia-se em informa~ões científ'icas 

fornecidas pela pr6pria ind~stria solicitante. (57, 70) 

1.2.1 A le9isla~ão sanitária sobre prescri~ão e 

dispensa~ão de psicotrópicos até 1984 

Na década de 50, quando os moder~os psicof~rmacos 

surgiram no mercado, nio havia uma legisla~io específica 

regulamentasse a dispensa~ão de medicamentos 

psicotr6picos em farm~cias. Existia o Decreto-Lei nQ 891 

de 25/11/38 que aprovara a Lei de Fiscaliza~ão de 

Entorpecentes e que restringia a produ~io e comércio de 

opi~ceos e derivados da coca (25). Somente em 1967 surgiu 

o Decreto-Lei nQ 159 que equiparou os modernos 

psicotr6picos aos entorpecentes. (23) 

Portanto, durante um intervalo de cerca de doze anos 

não houve uma preocupa~ão específica com seu controle e 

eles podiam ser ]Jvremente adquiridos em farm~cias, como 



ocorria com os demais medicamentos. A partir de 1967 o seu 

controle passou a assemelhar-se ao dos entorpecentes. 

A regulamenta~io do Decreto-Lei nQ 159 resultou em uma 

s~rie de Portarias e Resolu~3es que foram se sucedendo ao 

longo dos anos. Cada vez que um desses atos era editado r 

mais era ampliada a lista de procedimentos burocr'ticos 

exigidos dos m~dicos, das farm'cias e das ind~strias. Um 

deles, a Portaria nQ 20/79 SNFMF exigia um sistema tio 

complexo de escritura~io das receitas m~dicas que sequer 

chegou a ser aplicado. 

A Portaria nQ 26 de 26/06/74 (62) que vigorou at~ 1984 

exemplifica bem o rigor dos mecanismos de monitoramento e 

c: ont rol e: 

1 - o m~dico devia escrever, al~m do nome, o endere~o 

do cliente na folha de receita; 

2 - o m~dico devia utilizar uma folha de receitu'rio 

para cada medicamento prescrito; 

3 a receita tinha vaI idade de trinta dias; 

4 - no ato da entrega do medicamento o comprador 

devia apresentar documento de identidade cujo 

n~mero era registrado no verso da receita; 

5 - as farm~cias deviam arquivar as receitas aviadas 

durante um ano, à disposi~io da fiscaliza~ão; 

6 - as farm'cias deviam manter escritura~ão especial 

sobre as aquisi~3es e vendas de psicotrópicos; 

7 - ias embalagens de psicotrópicos deviam sempre 

conter vinte unidades; 
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8 - as ind~strias s6 podiam fornecer amostras grátis 

por sol icita~io do médico; 

9 - as ind~strias deviam manter escritura~io 

especifica dos estoques de psicotrdpicos. 

Essas exigincias vinham de encontro ~s recomenda~ies 

da Organiza~io Mundial da sobre a vigilância 

sanitária de drogas pass{veis de abuso. Elas geraram uma 

tal burocracia a nivel de farmácias comerciais que algumas 

delas preferiam nio comercial izar os psicotr6picos; os 

clientes queixavam-se por serem obrigados a constantes 

visitas ao médico "apenas para renovar a receitaVa 

Apesar das queixas de médicos. consumidores e 

proprietários de farmácias. essas normas fizeram com que o 

comércio de medicamentos psicotr6picos tivesse um aspecto de 

maior seriedade e rigor do que o comércio de medicamentos em 

geral. i bem provável que. em parte. essas queixas se 

originassem da compara~io que se fazia com a 1 iberal idade 

observada no comércio dos outros medicamentos. 

1.2.2 A legisla~ão sanitária sobre prescri~ão e 

dispensa~ão de psicotrópicos depois de .aio de 

1984 

Em mar~o e maio de 1984 a OIMED (Oivisio Nacional de 

Vigilância Sanitária de Medicamentos do Ministério da 

Sa~de) publ icou uma sequincia de Portarias que alteraram 

profundamente as d·isposi~ies sobre o comércio e prescri~io 
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de substincias e medicamentos psicotrdpicos. 

Com rela~~o ~ prescri~~o e dispensa~~o. as Portarias 

nQs 2/84. 3/84, 4/84 e 5/84 da DIMED e as suas Listas 

anexas promoveram duas modifica~Ses substanciais (66. 65. 

64. 63):: 

i - quando prescreve um medicamento incluso nas novas 

Listas, o m~dico deve preencher uma Notifica~io 

de Receita al~m da receita m~dica habitual. A 

receita m~dica serve para orienta~io do paciente 

e a Notifica~~o de Receita ~ o documento que 

habilita a aquisi~io do medicamento na farmicia; 

2 - nos Anexos das Portarias sio apresentadas as 

listas de substincias medicamentos 

entorpecentes e psicotrdpicos para os quais passa 

a ser exigida a Notifica~io de Receita. As 

Listas de substincias psicotrdpicas incluem todos 

os derivados benzodiazepínicos e os barbitúricos 

h ipndt icos; contudo. e>tcluiu das 1 istagens at~ 

entio vigentes, os neurol~pticos7 os 

antidepressivos e o fenobarbital (barb itl.Ír ico 

largamente utilizado no tratamento de epilepsia). 

Estas modifica~Ses geraram polimica no meio m~dico. 

Associa~Ses de classe manifestaram-se contririas ~ exclusio 

dos neurol~pticos. dos antidepressivos. do fenobarbital e 

dos antiparkinsonianos das listas de substincias 

controladas. argumentando que isto poderia levar ao seu uso 

indiscriminado. 
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A nosso ver, a orientaçio da DIMED tem méritos na 

medida em que proibe a retençio da receita m~dica por parte 

das farmácias. 

neurolépticos, 

Contudo, a I iberalizaçio do consumo de 

antidepressivos, fenobarb ital 

antiparkinsonianos pode ter efeitos desastrosos a m~dio e 

longo prazos. Afinal, os psicotrdpicos eram, praticamente, 

os ~nicos medicamentos cuja comercializaçio exigia uma 

indicaçio m~dica. Desde maio de 1984 eles podem ser 

adquiridos livremente a crit~rio do balconista da farmácia. 

Diante da polêmica que aquelas Portarias geraram, os 

e~-:-d i r i gent es da Secretaria Nacional de Vigilância 

Sanitária e da DIMED apresentaram, em 1985, um relatório 

onde defendem o acerto das medidas tomadas (101). Este 

relatório merece destaque especial porque demonstra a 

inadequaçio dos argumentos empregados para Justificar a 

I iberalização adotada. Resumidamente os autores afirmam 

que:: 

1 o 

Mundial da 

Brasil adota as recomendaçies 

Sa~de quanto ~:\ vigilância 

da Organizaçio 

sanitária de 

entorpecentes e psicotrópicos; as Listas anexas às 

Portarias atendem a essas recomendaçies; 

2 os antidepressivos t~m alta margem de segurança 

uquando devidamente ut il izados" e ucostuma~ dar efeitos 

colaterais desagradáveis em doses altas"; 

3 Utodos os antiparkinsonianos sio de venda sob 

prescriçãd m~dica"; reconhecendo que tem havido abuso do 

t r;eN i fen i d i I (Artane), recomendam que Ué de importância que 

os farmacêuticos responsáveis estejam atentos ao problema, 

somente dispensando- após apresentaçio da receita ••• "; 



4 "os neurolépticos representam um grupo d f~ 

substincias para as quais certamente se desenvolve a 

depe~dincia ps(quica de alguns pacientes ou de seus 

fam i li ares ••• Existe. tamb~m. descriçio de alguns casos de 

dependência f(sica. 
"\ ' 

Todavi~. a experiência intérnacional 

demonstra que sio drogas com as quais nio ocorre 

habitualmente o abuso. Adem-ais. boa parte delas provoca 

efeitos colaterais graves. como ~ o caso da impregnaçio. o 

" que desestimula a ingestio de doses altas. 

~H~ de se assinalar. contudo. que com a restriçio que 

progress.ivamente se irup~e aos ansiol(ticos. ~ poss(vel que 

alguns dos neurol~pticos venham a ocupar o vazio deixado 

pela restriçio do uso dos 
1i 

ans iol (t i c os. 

~Todos .os neljro1~pticos sio tradicionalmente de 

sob rece j ta m~d i ca ••• Na sua ausênc i a. cont IJdo. ex i st e o 

grav(ssimo risco de recidiva de doenças mentais. em 

particular a esquizofrenia. e o dano social causado pela 

restriçio excessiva se nos afigura muito maior do que 

eventual caso de abuso que felizmente nio tem sido descrito 

no país. 

~H~ que ser mantida vigilincia sanit~ria no sentido de 

que. em anos futuros. os atuais indiv(duos que abusam de 

ansiolíticos venham a trocar sua dependência por 

neurolépticos. N 

5 - os anticovulsivantes - fenobarbital e clonazepan -

devem ser tomados regularmente e sua interrupçio abrupta 

pode causar graves danos ao paciente. 
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Ao longo de todo o relatório percebe-se a insistência 

dos autores - mentores das normas em vigincia - com relaçio 

~ questio do uso abusivo dos psicotrópicos. Ora, o 

problema que se coloca' nio é, primariamente, o do uso 

abusivo e sim, o do uso indiscriminado. Eles mesmos 

reconhecem que Ucertamente se desenvolve a dependincia 

ps{quica ••• em funçio dos excelentes resultados H dos 

neurolépticos. 

Mais grave é o fato de admitirem que existe abuso do 

triexifenidil e terem liberado o seu uso sem nenhuma 

Justificativa; simplesmente dizem que essa substincia nio 

consta das recomendaçSes da Organiza~io Mundial da Sa~de e 

remetem todo o problema do controle do abuso ao 

farmacêutico respons~vel pela farm~cia. Sio sabedores de 

que a grande maioria das farm~cias fica a maior parte do 

tempo aos cuidados de um balconista; e em outra parte do 

relatório reconhecem que os servi~os de fiscalizaçio nio 

tem pessoal suficiente para exercer sua fun~io de forma 

adequada. 

A Justificativa para a 1 iberaçio da dispensa~io de 

neurolépticos e anticonvulsivantes ~ muito falha. 

autores argumentam que 7 pela legislaçio anterior, muitos 

pacientes esquizofrênicos e epilépticos, por falta de uma 

receita médica, apresentavam recidivas porque nio podiam 

adquirir os medicamentos necess~rios. Ora, tem sido 

demonstrado que a falta da receita médica é consequincia da 

falta de continuidade assistencial; portanto, a soluçio 

adequada é garant.ir que os pacientes recebam assistincia 
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m~dica adequada ao inv~s de autorizar que passem a orientar 

seu prdprio tratamento. 

AI~m disso, parecem desconhecer que, desde 1977, o 

Minist~rio da Sa~de j~ autoriza a dispensaçio m~ltipla para 

anticonvulsivantes (73) (por esse sistema o m~dico pode, em 

uma ~nica receita, prescrever a quantidade de comprimidos 

suficiente para at~ seis meses de tratamento e a farm~cia 

pode fazer o fornecimento parcelado anotando na prdpria 

receita as datas e as quantidades vendidas). 

Concluindo, é nossa opiniio que a nova legislaçio 

sobre prescriçio e dispensaçio de psicotrdpicos trouxe 

alguns avanços e muitos retrocessos. Se a intenç-io do 

Minist~rio da Sa~de ~ moral Izar o sistema de dispensaçio de 

medicamentos, ~ inconcebível que a DIMED tenha provocado o 

retrocesso dos controles sobre o único grupo de 

medicamentos para o qual se exigia orientaçio do m~dico. 

1.2.3 Os antidistônicos e a legisla~ão sanitária 

A produçio e comercial izaçio dos antidist8nicos nio 

mereceram atençio espec(fica dos legisladores at~ 1984. 

Registrados e classificados no grupo dos Anticolin~rgicos e 

Antiespasmddicos, estavam sujeitos ~s normas gerais de 

prescriçio e dispensaçio de especialidades farmaciuticas 

éticas. 
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i supreendente reconhecer ql.le mesmo d i ante da~;; 

manifesta,Ses de rep~dio ouvidas ao longo dos anos, o 

Ministério da Sa~de nunca tenha imposto restri,Ses ~ venda 

de antidist6nicos. Não sd se omitiu, como parece que 

chegou a favorecê-los., Isto é o que se depreende da 

leitura da Resolu,ão Normati0a nQ 10/78 da Cimara Técnica 

de Medicamentos do Conselho Nacional de Sa~de (83). Esta 

estabelece normas para 

medicamentos quanto ~ prescri,io médica. O item V que 

trata dos psicotrdpicos diz: 

nV - Medicamentos de venda com exigência de 
PFescri,ão médica sujeita a reten,io: 
1 - Os medicamentos elaborados com as 

substincias relacionadas na Tabela 
II/RN10 (anexa), em qualquer forma 
farmacêutica, estão sujeitos a 
apresenta,ão de receita médica com 
reten~ão no ato de sua aquisiçio. 

2 - Estão isentos da retenção no item 
anterior as associa,Ses medicamentosas 
contendo uma ou mais das substincias 
constantes da Tabela II/RN10 com outras 
de atividade terapêutica diferente, 
desde que, pela quantidade incorporada ~ 
fdrmula, posologia e indica,Ses, fique 
comprovadamente impossível a utiliza,ão 
do medicamento como op,ão ao que seja 
preparado com a(s) substincia(s) pura(s) 
da referida Tabela. 

Ora, quer nos parecer que esta é uma alusão direta aos 

antidistônicos, protegendo-os do rigor da legisla,ão 

controladora de psicotrdpicos. Nio se pode admitir que os 

membros da Comissão Técnica de Medicamentos desconheciam o 

fato de que um comprimido antidist6nic~ de diazepan contem 

os mesmos 5 mg existentes nos comprimidos de diazepan puro. 

Por que essa referência tio específica, se não para 

garantir a sua 1 ivr~ comercial iza~ão ? 



Embora tardiamente r através da Portaria nQ 09/84 

OIMED r o Ministério da Sa'lde decidiu adotar medidas 

saneadoras. A partir daquela data deixaram de ser 

concedidos registros de novos produtos antidistBnicos e, a 

partir de 1988, os atuais registros serão cancelados~ isto 

é, o mercado brasileiro deix~rá de ter benzodiazepinas de 

aquisi~ão livre. 

Por 

vigilância 

que 1988 ? O relatdrio dos ex-dirigentes 
(40\ ) 

sanitária~lostra bem claramente o mot ivo 

destaque em negrito é nosso): 

NEmbora hoje exista o controle de ansiol(ticos 
simples, o mesmo não se dá com associaç3es 
medicamentosas contendo ansiol(ticos, em especial 
com 05 antidistBnicos. A respeito r inclusive 
manifestaram-se vários cientistas brasileiros de 
alto nível r sugerindo-ser inclusive, controle 
maior de dispensa~ão a nível B. 

Ocorre , contudo, que a posi~~o ticntca da DIMED 
é que tais produtos não deve. constar do arsenal 
de MedicaMentos..Ja que nao se recoMenda hoje 
tecnicaMente.. pelo risco de eTeitos adversos. a 
existência de associa~ões Medicamentosas.. salvo 
casos excepcionais. AdeMais .. a proibj~o pura e 
siMPles desses produtos causava serlo prejuízo 
principalMente à indústria nacional e Toi 
considerado.. inclusive a nível do Conselho 
Federal de Entorpecentes.. que deveria ser 
estudada UMa solu~~o ticnica que .. sem risco da 
popula~~o.. nao gerasse probleMas sócio-econÔMicos 
de Monta ao país. 

Nesse sentido, a DIMED publicou a Portaria nQ 
09/84, proibindo tais produtos a partir de 1988, 
de tal forma que o objetivo a ser atingido 
proxiMaMente supera inclusive as discretas Metas 
solicitadas por cientistas brasileiros~ 

da 
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1.3 O mercado de medicamentos benzodiazepínicos 

o mercado de servi~os de sa~de e, em particular o 

mercado de medicamentos~ tem algumas peculiaridades que o 

distinguem do mercado de bens e servi~os em geral 

Dentre elas, destacamos: 

(89). 

1 - a necessidade sentida A sa~de, ao lado da 

aI imenta~io e habitaçio ~ sentida como uma das necessidades 

básicas do Homem. C,,\da vez mais recurso~; são alocados; no 

setor sa~de; ele representa de 3 a 10% do Produto Interno 

Bruto dos pa(ses. Os grandes investimentos em forma~go de 

pessoal especlalizado, desenvolvimento de equipamentos e 

materiais levaram a um crescimento acelerado do custo dos 

serviç:os. 

No nível pessoal, a necessidade de recu~erar a sa~de e 

o sentimento de impotirrcia diante da doença, na maioria das 

vezes, limitam a capacidade de julgar os custos dos 

servi<;:os .. 

2 - ignorincia do consumidor - Talvez em nenhum outro 

ramo da atividade econBmica o consumidor ~ tio dependente 

das informa<;:ies do prestador para Julgar a necessidade e a 

qualidade dos servi<;:os que recebe ou dos produtos que 

consome. Salvo em situa<;:ies excepcionais, o cliente nio 

tem como avaliar se o ato m~dico, o medicamento prescrito 

ou o exame 501 icitado são efetivamente necessários; as 

causas dos insucessos sio, tamb~m, apontadas pelo prestador 

do servi<;:o. 
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3 - limita~io da competi,io Em alguns ramos de 

servi,os, onde a ignorincia do consumidor ~ importante, o 

indiv(duo tem alguma forma de atrav~s do 

comportamento competitivo dos prestadores. No caso dos 

medicamentos, as ind~stria5 competem anunciando vantagens 

adicionais dos seus produtos, mas não divulgam a 

fragilidade dos produtos do seu competidor. 

4 - a imprevisibil idade do benefrcio - A incidência da 

doen,a, o seu curso e o benefrcio do tratamento sio, muitas 

vezes, imprevis{veis. o indivrduo consome aquilo que o 

m~dico lhe recomendou. Mesmo que duvide dos benefrcios da 

prescri,ão m~dica, ~ incomum que assuma, conscientemente, o 

risco de desobedecer a orienta,io recebida. 

O cen'rio do mercado de medicamentos i formado por uma 

complexa rede de rela,3es entre o cliente, o m~dico, a 

~arm'cia, o medicamento e a ind~stria farmacêutica. 

In~meros autores têm procurado analisar as vari'veis 

desse mercado e encontrar respostas para o crescimento 

ininterrupto do consumo de medicamentos. No Brasil, 

CORDEIRO (22), GIOVANNI (36) e FRENKEL e outros (34) 

publicaram excelentes trabalhos a respeito do assunto, 

discutindo o papel da ind~stria, do consumidor, do m~dico e 

da autoridade sanit'ria. MULLER (76) sintetiza a sua 

an'lise assim: u ••• o super-consumo de drogas mant~m-se 

porque certas caracter(sticas do mercado de aten,io m~dica 

levam v'~ias diferentes partes a contribuir para elevar o 

n(vel de prescri,3es a uma certa altura. Cada ator 

ind~stria farmacêutica, médico, paciente, farmaciutico - é 

impelido a fazer .isto porque est' fazendo uma troca entre 
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as drogas e alguma outra alternativa menos vantajosa para 

si. A cada ator permitido fazer isto porque a 

responsabilidade pela aten~io m~dica ~ fragmentada e porque 

a contribui~io da decisio individual de cada um, para o 

incremento do uso de medicamentos, ~ tio pequena que 0 ,-.:> 

efeitos cumulativos sio ignorados u
• 

Os medicamentos ansiolíticos e hipndticos tim sido 

frequentemente apontados tomo um exemplo característico do 

SIJP er c on sumo. Sio drogas indicadas p,:~ra a IglJns dos 

sintomas mais frequentes da sociedade moderna: a ansiedade~ 

a tensio e a ins8nia. Assim sendo, ~ na an~lise do consumo 

de benzodiazepinas que podemos observar essas for~as do 

mercado com maior evidincia. 

1.3.1 O papel do .édico 

As benzodiazepinas sio largamente empregadas pelos 

m~dicos. Uma parte das indica~ões fe i ta por· 

reumatologistas e ortopedistas com o fim de obter relaxa~io 

muscular~ mas a grande maioria das prescri~ões busca o 

alívio da ansiedade e a indu~io do sono. 

Em trabalho anterior (93) observamos que na cidade de 

sio Paulo, 80% das indica~ões de benzodiazepinas eram 

feitas por m~dicos. Dentre essas indica~ões de origem 

m~dica, 72% partiram do clínico geral e 13% do psiquiatra. 

Os clínicos gerais prescreveram preferentemente os 

antidist8nicos (62% das indica~ões) enquanto os psiquiatras 

optaram mais frequentemente pelas benzodiazepinas 



controladas (66% das indicaçSes) 

Pode se identificar muitos fatores que levam o m~dico 

nio-especialista a .receitar benzodiazepinas em demasia. 

Por um lado, a insatisfaçio com as condiçies de trabalho e 

a deterioraçio da relaçia 

m~dico-paciente que ocorre nos sistemas de medicina de 

massa reduzem as oportunidades que o cliente tem de 

expressar a origem da sua ansiedade e a disponibilidade do 

m~dico em buscar uma soluçio adequada. Por outro lado, as 

deficiências na formaçio do m~dico geram, na maioria deles, 

uma aversio por problemas que nio sejam de origem 

eminentemente b iológ icc\ e uma insegurança para abordar a 

problema da ansiedade. 

Em todos esses casos o medicamento tranquilizante 

surge como uma soluçio para as necessidades do paciente. 

Com frequência, o clínico geral confia mais nos poderes 

terapêuticos da droga do que naqueles das suas palavras; em 

geral ele ~ pouco informado sobre as indicações e 

especificidade dos psicotrópicos. Outras vezes \) médicO nia 

sabe exatamente que efeito deseja a nio ser, satisfazer o 

cliente no seu anseio por um rem~dio ou livrar-se da sua 

própria ansiedade. 

No Brasil o ato de prescrever tranquilizantes nio ~ 

tio simples como ocorre para os outros medicamentos. O 

m~dico, muitas vezes, irrita-se diante das imposiçies da 

legislaçi~: 

especialidade 

uma folha 

farmacÊ'ut ica, 

de receituário 

anotaçio do 

para cad.:\ 

endereço do 

paciente e a limitaçio do n~mero de embalagens prescritas. 

Assim, essa sistemática nia interessava nem ao m~dico nfm 
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ao paciente. o antidistBnico veio ao encontro da solu,io 

desse problema; com eles nio h~ necessidade de repetidas 

receitas, nem de visi~as frequentes. 

Nio temos dllv i das de que a e~d st ênc i a dos 

antidistBnicos interessa ao m~dico tanto quanto ao paciente, 

~ farmicia e ~ inddstria. 

1.3.2 O papel das ~ar.ácias 

o com~rcio farmacêutico passou por uma profunda 

modifica,io nas dltimas décadas. A figura do farmacêutico 

que preparava as formula~3es magistrais foi desaparecendo 

em consequência do desenvolvimento da indústria 

~armacêutica. O grau de sofistica,io dos f~rmacos j~ nio 

permit ia o preparo artesanal de pílulas, pós e solu,ões. 

As farmicias foram, gradativamente, restingindo suas 

fun,3es e assumindo o car~ter de uma atividade comercial 

como outras tantas. O farmacêut ico passou a ter um papel 

bem menos importante na farm~cia, limitando-se a orientar o 

paciente quanto ao uso da medica~io, aplicar inje~3es etc. 

Organizaram-se algumas grandes redes de farm~cias e 

atacadistas e as pequenas deixaram de ser propriedade do 

farmacêutico. Hoje em dia, a maioria dos estabelecimentos 

~armacêuticos no Brasil ~ de propriedade de pessoas sem 

especializada; 

"farmacêut ico responsivel" 

responsabilidade limita-se 

~iscalizaç:io sanitiria. O 

por 1 e i , todas possuem um 

mas, na maioria delc\s, essa 

~ esc r i t ur aç: ~~o exigida pel.:\ 

atendimento ao públ ico fica a 
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cargo do propriet~rio ou de balconistas semi-alfabetizados. 

Dado que a fiscal iza~io é falha, o comerciante assume 

o papel de gerador ~e consumo de medicamentos éticos. ~ 

exceçio dos antidist6nicos, eles estavam impossibil itados 

de "receitar" psicotr6picos~ a partir das novas normas do 

Ministério da Sa~de, é mais do que prov~vel que os 

balconistas tambim passem a indicar o uso de neurolipticos 

e barbit~ricos, como j~ vim fazendo com antibidticos e toda 

sorte de medicamentos. 

~ evidente que o propriet~rio e funcion~rios de uma 

farm~cia tenham interesse que o cliente adquira os seus 

produtos. Da í a "empurrot ercw i a", e~·:pressio usada no me i C) 

médico para descrever a forma afoita como se vende ao 

cliente toda sorte de medicamentos in~teis e duvidosos. A 

alian;a entre farm~cias e ind~stria farmaciutica contribui 

para a persistincia dessas distor;ões; bonificações nas 

compras, primios de vendagem e aliciamento do balconista 

para que substitua o produto prescrito pelo m~dico por um 

simila~ sio alguns dos mecanismos empregados para promover 

o aumento de vendas e lucros da farm~cia e da ind~stria. 

1.3.3 A indústria ~ar.acêutica 

i provivel que este seja o ramo industrial que, 

atualmente, mais sofre ataques. As críticas de que a 

atividade da ind~stria farmaciutica encerra uma contradiçio 

entre o seu objetivo social e o lucro tem se tornado cada 

vez mais contundentes em consequincia das suas pr6prias 

~Iço da Dlbllotcco li 9ttcl'..:O'J~~rb 
fACULDADE 8E Sl.t:~ r.romn 
_ ..... __ •• - ••• _ Ir", ~r,~T!) 
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estratégias de competiçio pelo mercado. Elas têm sidc:) 

acusadas de adotar uma conduta aét ica e de serem 

extremamente ~vidas de lucros (87 7 95 7 78, 86 7 29). 

A competiçio entre as grandes ind~strias farmacêut icas 

multinacionais se d~ ao·n{vel das pesquisas e da produçio 
\ 

de matérias-primas vendidas no mercado mundial. Nio tendo 

alcançado um grau de sofisticaçio tecnoldgica que lhes 

permita pesquisar novos produtos e, na maioria dos casos, 

sequer proceder a s{ntese de produtos conhecidos, as 

ind~strias farmacêuticas brasileiras têm suas estrat~gias 

de competiçio voltadas para a produçio e comercial izaçio de 

especialidades farmacêuticas (34). 

Obter autorizaçio, junto ao Minist~rio da Sa~de, para 

a produçio de uma nova especialidade farmacêutica ~ um 

processo relativamente f~cil, principalmente em se tratando 

de produtos similares, isto ~, aqueles cuja composiçio ~ 

semelhante a outras especialidades farmacêuticas j~ 

registradas e comercializadas no pa{s. 

A DIMED tem registrados cerca de 8.000 medicamentos em 
(.i'I) 

38.000 diferentes apresentaçies. Segundo CAMPOS, U 60 

a 70% nio resistiriam a uma an~lise, segundo os crit~rios 

de qualidade, segurança e efic~cia vigentes nas matrizes ou 

nos pa{ses exportadores. Entre tais drogas podem ser 

€wcont radas associaçies absurdas, pol ifarmàcias 

injustificadas, substâncias ativas de to:·: i c idade 

comprovada, ou com atividade cancer{gena demonstrada 

experimentalmente, al~m de medicamentos cuja ret irada do 

prdprio mercado brasileiro já foi anteriormente 

determinada". 
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Um reflexo evidente de que a competiçio est~ voltada 

fundamentalmente para a mera manipulaçio e embalagem de 

f~rmacos ~ a pletora de produtos similares existentes no 

mercado. Nos grupos medicamentosos de grande consumo como 

os pol ivitam{nicos, cardiovasculares, tranquilizantes p 

antibidticos, encontram-se dezenas de marcas comerciais de 

composição idêntica. 

A essa competiçio de similares que SILVERMAN e LEE 

(86) chamam de estat~gia do "me tooU entrega-se a maioria 

das ind~strias de capital nacional, em particular aquelas 

de pequeno porte. Enquanto isso, as empresas de capital 

estrangeiro que, por interm~dio de suas matrizes, tim maior 

acesso ~s inovaç~es da farmacologia, competem atrav~s do 
.C35(5) 

lançamento de novos sais. Em algúnS:V,r:.omo tem s i do 

denunciado, aproveitaram dos mercados de pa{ses menos 

desenvolvidos para comercializar substâncias que nio haviam 

sido suficientemente testadas ou que nio foram aprovadas 

nos pa(ses de origem. 

Diante deste est~gio de desenvolvimento, a propaganda 

e a estrutura de comercializaçio da produçio tornam-se 

estrat~gias importantes para garantir a sobrevivência da 

ind.lstria. 

A propaganda est~ primariamente dirigida ao m~dico e, 

secundariamente, ~ farm~cia comercial. A promoçio de uma 

especialidade farmacêutica junto ~ classe m~dica ~ feita 

através de:: 

1 - visitas periddicas do representante do 

laboratório. A presença do representante em consultórios, 

ambulatórios e hospitais p~bl icos ou privados ~ uma 



importante estrat~gia para criar uma imagem positiva do 

produto e da ind~stria (36); 

2 - material promocional. Distribuido pelo 

representante r através da mala direta ou publicado em 

revistas m~dicas, este material traz a mensagem 

publicit~ria aliada a informaçies sobre resultados obtidos 

em ensaios cl ínicos. Analisando estes folhetos r VICTORA 

(99) detectou diversos erros e distors~es no tratamento 

estatíst ico dos dados apresentados de forma a induzir o 

leitor a acreditar que o produto anunciado era superior aos 

concorrentes; 

3 - encomenda de ensaios clínicos. Salvo exceçies. 

os ensaios 

nio passam 

clínicos 

de uma 

lançamento de novas 

encomendados pelas ind~strias 

estrat~9ia promocional para o 

marcas comerciais; muitos desses 

estudos sio de baixa qualidade científica; 

4 - informaç~es farmaco16gicas e terapiuticas em bulas 

e guias de referincia. Este ~ provavelmente o aspecto mais 

grave da estratégia promocional da ind~stria farmaciut ica. 

Carentes de uma açio fiscalizadora mais séria e efetiva por 

parte dos seus orgios governamentais, os países 

subdesenvolvidos tim sido vrtimas da ganância das 

ind~strlas farmaciuticas que exageram as jndicaç~es e 

minimizam as contra-indicaç~es dos seus produtos. 

SILVERMAN (86) comparou os dizeres do "Psysicians' Desk 

Reference~, public~do nos Estados Unidos, com aqueles dos 

seus equivalentes em diversos países latino-americanos 

(inclusive o Brasil); o autor demonstra claramente que as 

ind~strias multinacionais que comercializam a mesma 



substincia em v~rios países incluem muito menos indicaçies 

e muito mais advertincias no guia americano do que nos 

guias dos países lati.no-americanos. 

ind~stria farmaciutica no 

mercado de benzodiazepinas. 

o Laboratdrio Hoffman-la-Roche. da Suiça. sintet izou e 

primeiro comercializou as benzodiazepinas; logo no início 

da d~cada de 60 ela lançou no mercado mundial o Librium e o 

VaI jum. marcas registradas do clordiazepÓNido e do 

cliazepan. Protegido pela lei de patentes. ele pBde manter 

os preços elevados nos mercados americano e britinico r 

c\pesar de a i ndtjstr i a farmaciut i ca i t aI i ana - que não segue 

acordos de patentes para produtos farmaciuticos ter 

começado a fabricar o diazepan e o clordiazepdNido por 

preços 40 a 50 vezes inferiores ~queles praticados pelo 

Roche (95). 

Quando o Librium foi lançado no Brasil. seu preço era 

relativamente elevado. Pouco tempo depois. algumas 

ind~strias de capital nacional - pequenas naquela ~poca 

foram se abastecer da mat~ria-prima na It~l ia e lançaram 

produtos similares que rapidamente ocuparam o segmento de 

mercado de ansiolfticos por apresentarem preços 

,,\0 L i br i l.lm. 

inferiores 

Durante a d~cada de 60, estimuladas pelo sucesso de 

produtos como o Psicosedin, o Tensil e o DienpaN. diversas 

ind~strias decidiram competir num mercado que se afigurava 



promissor. Ainda uma vez na It~lia, foram buscar novos 

derivados da benzodiazepina o}:azepan, medazepan e 

temazepan - oferecendo uma ampla gama de opçies ao m~dico. 

At~ 1972 houve um ritmo acelerado de novos lançamentos. 

Ind~strias de capital nacional e estrangeiro, de grande e 

m~dio porte, passaram a lançar no mercado produtos 

similares. A partir de 1973 houve uma reduçio do ritmo de 

lançamentos os novos produtos basearam-se, 

principalmente. em derivados rec~m-pesquisados. 

O segmento dos antidistBnicos foi o mais competitivo. 

Quando, em fevereiro de 1967, surgiu o Decreto-Lei nQ 159 

equiparando os tranquil izantes aos entorpecentes 7 apenas 

quatro marcas de benzudiazepínicos antidistânicos 

disputavam o mercado. Provavelmente pressionadas pelas 

perspectivas de restriçio ~s vendas dos seus produtos 

tranquilizantes, as indústrias apressaram-se em lançar 

formulaçies antidist8nicas. Nos anos que se seguiram 

v~rios laboratdrios passaram a comercializar antidistônicos 

com nome semelhante ao do seu prdprio produto controlado. 

Favorecida pela legislaçio san i t ~r i a, a indústria 

farmaciutica viu aberto o caminho para inundar o mercado 

com antidistônicos. A partir de 1969 tem in{cio uma fase 

caracterizada por muitos lançamentos de novas marcas; o seu 

ritmo esteve reduzido entre 1978 e 1980, mas tomou novo 

fôlego entre 1980 e 1983. A disputa pelo mercado envolveu, 

al~m da ~aioria daquelas ind~strias que j~ participavam do 

mercado de benzodiazepinas "controladas", um sem n~mero de 

pequenos laboratdrios; elas se aproveitaram da popularidade 

dos ant i di st ôn i coso e da capac i dade dos ba 1 con i st as de 
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farm~cia de gerar a necessidade de consumo para escoar a 

sua produção. 

Em 1984, o n~mero de marcas comerciais e de ind~~trias 

participantes do mercado brasileiro de benzodiazepinas era o 

!:,egu i nt e: 

1 - no segmento de ansiol (ticos: 65 marcas comerciais e 

50 empresas r 

2 - no segmento de hipndt icos: 17 marcas comerciais e 

15 empresas~ 

3 - no de ant idist8nicoS: 107 marcas 

comerciais e 77 empresas. 

A propaganda de medicamentos benzodiazep(nicos dirigida 

ao méd i co fo i i ntensa na década de 60 e pr i me i ra metade da 

década de 70. Disputava-se a preferincia do médico pelos 

diversos derivados que surgiam ou, simplesmente, pelos 

diferentes nomes comerciais. 

Dois aspectos das mensagens publicit~rias são dignos 

de nota: o n~mero exagerado de situaç;es para as quais os 

produtos seriam indicados e a tentat iva de incutir o 

conceito de que a ansiedade, qualquer que seja a sua 

origem, deve ser tratada com benzodiazepinas. 

As informaçies contidas em bulas e nos guias médicos 

de referincia sempre se referem a uma grande gama de 

indicaçies. Dist~rbios do aparelho digestivo, 

ginecoldgico, cardiocirculatdrioJ etc são mencionados, sem 

que se deixem claras as limitaçies do emprego da droga. 

Mais grave é a omissão de algumas contra-indicaçies e 

precauçies de uso. CARLINI (18) compara a propaganda do 



lorazepan nos Estados Unidos e no Brasil: no encarte 

americano est~ expresso claramente o risco de forma;io de 

dependincia física 01.1 psíquica, enquanto o enc;:-\rt (~ 

brasileiro nio faz qualquer men;io ao fato. 

Comparando as informa~Ses do VaI ium Rache contidas no 

uPOR - Physicians' Oesk Referenceu (8) dos Estados Unidos e 

no "MT Memento Terapiutíco" da Roche no Brasil, 

encontramos as seguintes diferen;as not~veis: 

a) o an~ncio do Valium no "MT" tem cerca de 800 

palavras~ o an~ncio do mesmo produto no "POR" usa cerca de 

1700 pal.avras somente para a apresentac;:ão em compr imidos; 

b) o up DR" d escr ~~ve car ac: ter r st i c: a·s farmaco I Óg i c a!:; do 

diazepan mencionando os efeitos adversos sobre animais de 

laboratório (dose letc\l, depressão cardiocirculatória); o 

"MT" nio faz qualquer referincia dos efeitos farmacológicos 

em 1 aborat ór i o; 

c) o "POR" alerta que o médico deve reavaliar 

periodicamente a utilidade do Valium nos tratamentos de 

mais de quatro meses de dura;io, visto que a efet ividade da 

droga em tratamentos a longo prazo ainda não foi aval iada 

por estudos clfnicos sistematizados. 

qualquer menç:ão ao assunto; 

o "MT" não faz 

d) o "MT" indica o uso do Valium em Ginecologia para 

"dist~rbios psicossom~ticos, climat~ricos e menstruais". O 

"POR" não faz qualquer men;ão ao seu uso em Ginecologia; 

e) o "POR" usa cerca de 400 palavras no subtítulo 

Avisos alertando para o risco da forma;io de dependincia, 

cuidados no uso durante a gravidez e tratamento de 

superdoses. O "MT". não traz avisos deste tipo; 
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f) o uPDR u usa cerca de 300 palavras para alertar o 

m~dico quanto aos riscos inerentes ao emprego do Valium por 

via endovenosa. Em certo trecho diz textualmente: UExtremo 

cuidado deve ser tomado ao se usar o Valium injet~vel. 

particularmente pela via intravenosa ••• por causa da 

possibilidade de ocorrer apn~ja ou parada cardíaca. O uso 

concomitante de barbitdricos r ~lcool ou outros depressores 

elo sistema nervoso central aumenta a depressão 

[respirat6ria causada pelo VaI iumJ com um crescente risco 

ele ,. " apnela • No a seguinte 

advertência: U ' ••• convem escolher um vaso bastante 

calibroso, por exemplor a veia cubital. A solução deve ser 

injetada lentamente ••• A injeç:ão r~pida ou a util ização de 

l.1ma veia pouco cal ibrosa conduz. ao r isco de trombof'leb ite U
; 

cont ra- i nd i cação é a OI i c\st ema grave". O "PDR" recomenda 

que não seja usado em pessoas com hipersensibilidade ~ 

droga. em crianças de menos de seis meses de idade e em 

portadores de certa forma de glaucoma. 

Poderíamos estender alista de exemplos, mas esses nos 

parecem suficientes para demonstrar um grave problema.~tico 

que vem sendo seguidamente denunciado. 

As mensagens contidas nos encartes de propaganda ou 

nos andncios em revistas m~dicas elão um tratamento especial 

~ ansiedade. Indmeras situaç:;es nio m~dicas servem de base 

h veiculação da mensagem (93). Damos alguns exemplos 

ill.1strat ivos:: 
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~) o an~ncio de um ansiol{tico chama a ansiedade de na 

b) um an~ncio de hipndt ico mostra a foto de uma bela e 

Jovem mulher sensualmente deitada no leito de casal e o 

texto diz: uTodos dor~em melhor com [nome do produto]. 

Todos U
; dando a entender que a causa da insBnia é uma 

frust ração se>:ua I . (18); 

c) um ' an~ncio de ansiolítico mostra a foto de um menino 

com ar assustado e o texto diz: nF~bio (10 anos) vive em 

estado ansioso porque tem medo de não ir bEm nas provas 

escolares, repetir de ano e ser rejeitado pelos pais e 

. ~ ~, Irmaos. 

Esta tentativa de induzir o médico a utilizar 

benzodiazepínicos para o "tra-tamento U d-e tais situações 

existenciais permeia a maioria das mensagens publicit~rias. 

1.3.4 O papel do conSUMidor 

~ primeira vista, o observador poderia sentir-se 

tentado a ver o consumidor final como vítima da ação das 

i ' nd~strias, das farm~cias e dos médicos. Contudo, uma 

an~lise mais cuidadosa faz concluir que, cada grupo, segundo 

os seus prdprios interesses e objetivos, contribui para 

compor o quadro de facilitação do uso de tranquilizantes. 

A ~iscussão . mais ampla . da~) determinantes do 

comportamento do consumidor não pertence ao e scopo desta 

pesqlJ i sa. A respeito desta mat~ria, em 1980 CORDEIRO (22) 

publicou excelente - trabalho onde anal isa em profundidade a 



questio do consumo de medicamentos como um aspecto 

particular do consumo de atos m~dicos; discute a relaçio do 

indivíduo com a doença, com os serviços médicos e com os 

medicamentos como fatores condicionantes do comportamento 

consumidor. 

Aqui caberia apenas comentar algumas pecul iaridades do 

comportamento do consumidor com relaçio aos 

benzodiazepínicos, em particular aos antidist8nicos. 

o p~blico leigo distingue duas categorias de 

tranquilizantes: os "calmantes fortes" e os "calmantes 

fracos". Entre os primeiros, estio aqueles submetidos ~ 

controle de receituirio; seu uso faz Julgar que o estado 

mental do usuirio é precirio. Por outro lado, os 

"calmantes ~racos", vendidos sem receita m~dica, sio 

percebidos como medicamentos indcuos e o usuirio é visto 

como uma pessoa normal que busca o alívio temporirio da 

tensio nervosa no antidist8nico. 

Ignorando a semelhança que na composiçio de 

antidistBnicos e benzodiazep{nicos controlados e confiando 

na açio reguladora e fiscal izadora da autoridade sanitiria, 

o p~blico entende que os medicamentos de livre aquisiçio sio 

fracos e, sobretudo, destituídos de risco. 

A popularidade dos antidist8nicos 

preocupantes. Indivíduos de proJeçio 

atingiu níveis 

social declaram 

publicamente que os utilizam. i comum ver pessoas que se 

automedicam e que os indicam a parentes e amigos. O 

"farmaciutico" orienta aqueles que ainda nio escolheram a 

sua marca preferida. 
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Este impulso de consumir tranquilizantes é um aspecto 

particular do comportamento consumidor de medicamentos. A 

prescr, i ção s(~ja ela de vitaminas, antibi6ticos ou 

tranquilizantes é uma forma de medicalizar os mais 

variados problemas de ordem social e existencial. 

O médico, pressionado pelas expectativas do cliente, 

pela sua condição de trabalho ou pela sua falta de preparo 

para lidar com os problemas psico16gicos e existenciais, 

cede ao impulso de prescrevel'" os tranquilizantes. 

Fecha-'se 7 assim, o circuito que condlJz ao uso 

Indiscriminado de tranquilizantes. 
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1.4 Os estudos sobre consumo de tranquilizantes 

Desde que, em 1966, DENIKER (28) expressou as suas 

preocupações em I
,", 

reaçao \ ao uso imoderado dos 

tranquilizantes, muitos autores tim se manifestado sobre o 

assunto .. 

A extensa utilizaçio de benzodiazepinas tem despertado 

variadas manifestações, contr~rias ou favor~veis. Algun~; 

autores tim uma postura "calvinista" diante do problema, 

condenando veementemente a facil idade com que as pessoas 

lançam mio dos ansiol íticos para minimizar o sofrimento 

inerente à vida. Outros nio vim motivo de alarme, 

argumentando que ~ direito do individuo ter acesso a essa 

conquista de Farmacologia, talvez tio importante quanto os 

antibióticos. 

o radicalismo nas interpretações do fenômeno é 

cond~nável. Sem ddvida, os ansiolíticos sio uma grande 

conqUistaterapiutica com amplas aplicações e de grande 

efetividade. Contudo, é preocupante constatar que eles 

vem, cada vez mais, sendo empregados em situações 

nio-médicas (93) .. 

Muitos trabalhos em língua inglesa tim se referido a 

"overuse" e "abuse" de ansiolíticos. A primeira expressio 

deve ser entendida como uso indiscriminado. E "abuse" pode 

ser literalmente traduzida para abuso. 

~ importante distinguir bem os dois conceitos. O 

abuso refere-se ~ utilizaçio excessiva, seja em termos de 

doses ou de frequincia. Uso indiscriminado significa que 
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se est~ empregando a droga em situaç~es para as quais ela 

nio tem indicaçio apropriada ou para as quais existam 

outra~ soluç~es mais adequadas. o uso indiscriminado 

favorece o aparecimento ~o abuso e, algumas vezes, nio ~ 

possível 
\ < 

diferenciar um do outro. 

Alguns autores voltam suas preocupaçSes para o 

problema do abuso ao mesmo tempo em que se omitem frente a 

questio do uso indiscriminado. Esta at itude transparece, 

por exemplo, no relatdrio de ZANINI e PAULO (101) discutido 

no item 1.2.2 • 

A nosso ver, o uso i~discriroinado de benzodiazepinas ~ 

mais grave no Brasil do que na maioria dos pa{ses cujos 

pesquisadores tiro denunciado o problema. Naqueles países, 

pelo menos, ~ o m~dico que faz a prescri~io. Por maJs 

inadequada que possa ser, a sua indicaçio seguramente ~ 

mais criteriosa do que a do balconista de farm~cia ou do 

indivíduo que se medica. 

Em inqu~rito realizado em residincias de classe m~dia 

de Sio Paulo CARLINI (18) revelou que em 90% das farm~cias 

caseiras foram encontrados medicamentos ansiol{ticos; e que 

em 40% delas havia, tamb~mr drogas neurolépticas. Este 

resultado é um dos reflexos da extensio do consumo e traduz 

o fenBmeno cultural a que nos referíamos: além dos 

analgésicos, antit~ssicos e pomadas de pronto uso, os 

estoques caseiros de medicamentos passaram a contar com 

benzodiaz~pinas. 

dois grandes ramos de pesquisa sobre a 

epidemiologia do consumo de tranquilizantes. No primeiro 

podemos agrupar os· inquéritos populacionais realizados para 



detectar os usu~rios e descrever as vari~veis determinantes 

do consumo; estas pesquisas fornecem uma visio de corte 

transversal. Noutra vertente, encontramos as pesquisas que 

buscam determinar o volume de medicamentos prescritos ou 

vend i dos, ut i 1 i zando, em" gera,l, dados de sér i es h i st ór i casj 

estes estudos oferecem uma visio de corte longitudinal. 

Em 1979 fizemos uma revisio da literatura médica sobre 

as pesquisas que util izaram o método do inquérito 

populacional. Destacamos os resultados encontrados por 

BALTER e outros (10) em nove pa(ses europeus: entre 9.7% e 

pa(ses consume medicamentos 

ansiol(ticos ou sedativos. 

Entre 1976 e 1978 realizamos um inquérito em 1.500 

domicilios da cidade de sio Paulo, visando a detec~io do 

consumo de tranquilizantes (93). Dada a estreita rela~io 

que vemos entre aqueles resultados e a presente pesquisa, 

transcrevemos algumas das conclusões contidas naquele 

trabalho: 

A prevalincia. em um ano. do consumo de 
medicamentos psicotrópicos entre pessoas de 16 
ou mais anos de idade residentes no Distrito de 
Sio Paulo foi, em 1976-1978, de 122,2 por 1000 
habitantes (75,7 por 1000 habitantes no sexo 
mascu 1 i no e 163,2 por 1000 hab i tant es no se>~o 
feminino). A prevalincia de consumo nos 
últimos trinta dias foi de 84,8 por 1000 
habitantes para ambos os sexos e a incidincia 
de novos usu~rios nesse mesmo per(odo foi de 
7,6 por 1000 habitantes (5,8 por 1000 
habitantes para o sexo masculino e 9,2 por 1000 
habitantes para o sexo feminino). 

- Ex i!st em t ris padrões b~s i cos . de consumo de 
medicamentos psicotrópicos. O padrio de 
consumo regular é o mais frequente (56,1% dos 
casos), seguido do padrio de consumo espor~dico 
(38,1%) e do padrio de consumo episódico 
(4,4%). Os usu~rios que adotam o padrio 
espor~dico tendem a ser mais constantes, 
consumindo os medicamentos por mais longo tempo 
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do que os restantes. 

86.5% dos medicamentos consumidos foram 
ansiolít icos, h ipnót icos e sedat ivos. O!5 
~estantes 13,5% pertenciam aos grupos dos 
neurol~pticos, antidepressivos e ant icomiciais. 
Dentre os primeiros, 62,6% podem ser adquiridos 
em farm~cias sem a exigincia de apresenta~io de 
receita midica. Do total de medicamentos 
consumidos, 72,8% ,continham, basicamente, 
derivados de benzodiazepina. Assim, concluímos 
que o consumo de psicotrópicos em nosso meio ~ 
essencialmente voltado para o alívio da 
ansiedade e suas manifesta~ies e que as 
preferincias recaem sobre os produtos livres do 
controle da legislação sobre venda de 
psicotróp icos. 

Em 81,6% dos casos o uso destes medicamentos 
fo i i nd i cadr.> por méd i cos. Seguem-se as 
auto-indicaçies (10,2%), as indica~ies de 
parentes ou conhecidos (4,4%) e as indica~ies 
de "farmaciut icos" (2,7%), O cl ín ico geral i 
respons~vel p()r 57,4% de todas as ind ica~õese 
o midico psiquiatra respon~~vel por 12,1%. 
Observou-se uma clara pyeferincia pelos 
produtos livres de controle de receitu~rio por 
parte dos clínicos gerais ... 

Em todos os grupos et~rios as mulheres sempre 
apresentaram coeficientes de consumo mais 
elevados do que os homens. 70 r 9% dos 
consumidores sao do sexo feminino e a relação 
entre os coeficientes de prevalincia de consumo 
do sexo feminino e masculino é igual a 2,16. 

Não se observaram diferenças estatisticamente 
significativas nos níveis de consumo entre as 
pessoas de diferentes estados civis e 

·d i ferent es grupos de idade. Cont udo, há 
indícios de que os maiores coeficientes de 
prevalincia de consumo se encontrem entre as 
mulheres Vluvas, desquitadas e separadas com 
idade compreendida entre 30 e 50 (coeficientes 
de prevalincia estimado em 282,6 por 1000 
hab i tantes) • 

Observou-se 
significativa 
medicamentos 
instru~ão. 
instru~ão 

uma associação estatisticamente 
entre os níveis de consumo de 
psicotrópicos e o grau de 

As pessoas com . menor grau de 
sio as que mais conso.mem, seguindo-se 

de instruçio média e, com os menores 
consumo, as pessoas de instru~io 

as pessoas 
níveis de 
super i or • 
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Comparando estes resultados com os de outros autores r 

concluímos que a prevalincia do consumo de medicamentos 

tranquilizantes em 850 Paulo ~ muit6 prdxima ~ dos pa{ses 

~~uropeus • 

forma de abordar o A outra 

menc i onamos,· atrav~s de levantamento 

problema é, 

do mlmero 

como 

dr~ 

prescri,~es ou da quant idade de medicamentos vendidos 

durante um determinado per{odo. Com frequência estas 

pesquisas referem-se a uma série histdrica oferecendo uma 

visio das tendências do consumo. 

Em 1966-1967 a Or9aniza~50 Mundial de Sa~de, atenta ~s 

preoc1JPa,ões de alguns pa{s(~ europeus quanto ao consumo de 

medicamentos, passou a fomentar pesquisas nesta irea e a 

recomendar os proced i mentos v i áve i s para a obten,ão d(~ 

informa~~es (31,94). A partir daí, diversos pesquisadores 

europeus, principalmente os escandinavos e irlandeses, 

desencadearam uma série de estudos a respe i to. 

Posteriormente eles vieram a se organizar na EPhMRA 

CEuropean Pharmaceutical Market Research Association); este 

é o grupo de pesquisadores que até hoje mais investiga os 

níveis e as tendências de consumo de medicamentos. 

Os autores americanos têm estimado o consumo a partir 

de levantamentos do mimer o de 

BLACKWELL (15) foi um dos primeiros a publicar pesquisa com 

base numa série histdrica de de 

tranqlJi I izantes. Tamb~m os autores ingleses têm feito 

est imat ivas a part.ir do volume de receitas méd icas, apesar 
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de disporem de um sistema centralizado que lhes permit iria 

estimar o n~mero de doses consumidas. 

A maioria dos autores chama a aten~io para os valores 

muito elevados de consumo de ansiol ít icos, hipndt icos e 

sedativos. Os índices de consumo variam de 20 a 60 doses 
\ 

por 1000 habitantes por dia; na Islandia chegam ~ 

estonteante cifra de 97 doses diárias para cada grlJpo de 

1000 habitantes por dia (42). Em 1975 nos Estados Unidos 

foram computadas cerca de 80 milhSes de receitas de 

benzodiazepfnicos, n~mero que começou a decair de 1976 em 

diante. (48) 

Qualquer que seja a metodologia empregada para a 

estimativa do consumo geral, estas pesquisas mostram um 

ponto em comum: o consumo de medicamentos ansiol(ticos e 

hipndticos, em particular os benzodiazepínicos, cresceu de 

~orma muito acelerada entre 1965 e 1975; a partir dar os 

valores do indicador de consumo mostram uma tendincia 

declinante (98). 

Em alguns países, como sio os casos da Finlindia e dos 

Estados Unidos, essa tendincia de queda pode, em parte, ser 

consequincia das restri~Ses impostas ~s prescri~Ses de 

tranquilizantes. Contudo, também ~ correto pensar que, 

apds vinte anos de dura~io, a bonan~a diazepínica tende a 

desaparecer. 
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2. OBJETIVOS 

o objetivo geral desta pesquisa ~ realizar uma anilise 

das tendincias do consumo de medicamentos que contenham 

derivados benzodiazep(nicos no Brasil, no per(odo de 1970 a 

1985. 

Essa anilise abrange os seguintes aspectos: 

2.1 - os volumes anuais de vendas diretas ao p~blico 

(vendas em ~arm~cias comerciais> das especial idades 

farmaciuticas que contim derivados benzodiazepinicos; 

2.2 - os volumes anuais de vendas destas 

especialidades segundo a forma de aquisi~io, isto ~, se 

controladas ou livres; 

2.3 - a participa~ão dos diversos derivados 

benzodiazep(nicos no mercado e a competi~io entre eles; 

2.4 - a competi~ão entre as especial idades 

farmaciuticas de uso ansiol(tico ou hipndtico que contim 

benzodiazeptnicos e aquelas que contim outros ~~rmacos 

ansioltticos ou hipndticos; 

2.5 - a evolu~io da participa~ão dos 

benzodiazeptnicos no mercado global de medicamentos ~ticos; 

2.6 - os reflexos, sobre o mercado de 

benzodiazepinas, das modifica~ies ocorridas em 1984 na 

legisla~ão federal que regulamenta a comercialização de 

psicotrdpicos; 
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tendências de vendas de 

medicamentos ansiolrt icos e hipn6t icos com as tendências de 

outros grupos terapêuticos escolhidos como indicadores do 

crescimento da assistência m~dica no período de 1970 a 1984. 
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3. HIP6TESES DE TRABALHO 

A partir da anilise dos dados obtidos no estudo das 

tendências do mercado y três hip6teses de trabalho serio 

verificadas: 

i - que, no mercado brasileiro, no período de 1970 a 

19134, .. O COY\.&1T"n10 de eSPEcial idades farmacêut icas cont(~nd() 

derivados benzodiazepínicos apresenta _ uma tendência 

ascendente; e que isso se deve, em maior parte, ac 

crescimento Jo eO"S~~D dos produtos chamados genericamente 

de antidistônicos; 

~~ - que o cresc i ment o ! do· COnSVl'»C> de espec i a I idades 

farmacêut i cas cont endo der i vados benzod i azep ín i cos é ma i OI'-

do que aquele que se poderia esperar como decorrência de um 

aumento da oferta de serviços médicos em geral; 

~ - que as mudanças da legislaçio sobre prescriçio e 

dispensaçio de substincias psicotr6picas, i ntroduz i das <.-\ 
~. 

partir de 1984 y alteraram as tendências do mercado, com o 

deslocamento da demanda das benzodiazepinas sujeitas a 

controle de receituirio para os antidistônicos e os 

neurolépticos de baixa dosagem. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Introduc;:ão 

Diversos autores util izaram diferentes metodologias 

para analisar as tendincias do consumo de medicamentos. 

BLACKWELL (15) analisa é\ evoll..lção do consumo dE~ 

psicotrdpicos e ansiolíticos mais comumente prescritos no 

mercado dos Estados Unidos, no per lodo de 1964 a 1972, 

através do levantamento do número de prescrições médicas 

Junto ~s farm~cias. COOPERSTOCK SIMS usam método 

semelhante para estudar o consumo em Toronto,. Canad~. Tal 

procedimento 

tendincias,. 

pare~e-nos adequado 

desde que parta do 

período estudado não tenham 

a uma 

pressuposto 

ocorrido 

an~lise 

de que 

de 

no 

mudanças 

significativas do comportamento do médico ou da legislação 

sanit~ria quanto ~ quant idade de medicamentos prescrita em 

cada receita (número de comprimidos ou embalagens) e desde 

que haja um sistema adequado de controle e computac;:ão das 

prescric;:ões. Em nosso país,. essa metodologia não deveria 

ser aplicada, seja porque 

medicamentos psicotr6picos 

Ilm grupo significativo de 

objeto específico desta 

pesquisa pode ser adquirido sem prescric;:ão, seja porque 

não contamos com uma estrutura de coleta e compilação 

sistem~tica de prescrições apresentadas ~s farm~cias. 
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Outros autores (34) optaram por analisar a evoluçio 
~OY\9t ~('io!> . 

dos vaI or es-y(] e vendas de grupos med i cament osos real i zadas a 

partir. das· ind~strias farmaciut icas e sua participaçio 

porcentual no mercado global de medicamentos. Se bem que 

apresente a vantagem d~ ser. uma pesquisa relativamente 

simples 7 o mitodo nio leva em consideraçio os preços 

relativos de cada grupo medicamentoso. Esta deficiência 

torna-se evidente se considerarmos que 7 pelo ~enos desde a 

década de 1960 7 a grande maioria das substincias 

psicotrdpicas mais significat ivas j~ se encontra no mercado 

e que 7 portanto 7 os custos com pesquisa e desenvolvimento 

j~ foram amort izados. Em outros grupos medicamentosos 

antibidticos 7 cardiovasculares 7 por e:·:emplo muitas 

descobertas sio mais recentes e 7 portant0 7 os preços das 

matérias-primas ainda refletem mais intensamente os custos 

de pesquisa e desenvolvimento. Além diss0 7 dada a 

sistem'tica de controle de preços do CIP (Conselho 

Interministerial de Preços) el·: i stente no Brasil. as 

especialidades farmacêuticas mais antigas acabam tendo seu 

preço relativo comprimido. se comparado aos medicamentos . 
mais recentemente lançados. Assim send0 7 o grupo de 

psicotrdpicos deve apresentar evolução diferente em termos 

de valores de venda e em termos de volume de unidades 

vendidas. 

A nosso ver. um método mais preciso para a an'lise de 

tendências i o acompanhamento da quantidade de doses midias 

di~rias vendidas (o conceito de dose midia di~ria i exposto 

no item 4.5 ). Embora mais trabalhoso. permite uma 

estimativa mais acurada da real quantidade de medicamentos 



consumidos pela popula~io. Portanto, ao inv~s de computar 

o ndmero de embalagens. unidades ~comprimidos. ampolas etc) 

ou prescri~ies escritas, ou, ainda, de compilar os valores 

monetirios dos grupos medicamentosos. propomo-nos realizar 

o levantamento do ndmero de fmbalagens vendidas para cada 
\ 

especialidade farmaciutica; em seguida definir a quantidade 

dos sais ativos contidos em cada unidade (comprimido, 

ampola etc); e. a partir de parimetros estabelecidos. 

encontrar o n~mero de doses m~dias vendidas. 

Dest a forma, event I.la i s var i aç:ies de prel;OS ou padrões 

de prescrição nio interferirão nas estimativas de consumo, 

tal como ocorre com os m~todos mencionados nos parigrafos 

anteriores .. 

ELMES (30) foi dos primeiros a usar esta metodologia. 

em estudos que realizou sobre o consumo de hipndticos e 

ansiolíticos na lrlanda do Norte. Na d~cada de 70, 

diversos autores utilizaram-na, principalmente nos países 

escandinavos (12. 88). 

o levantamento das informa~ies de vendas ~ mais ficil 

nos países que possuem sistemas central izados de 

distribui~ão de medicamentos. Naqueles países que. como o 

nosso, tim um sistema diversificado. a escolha da fonte 

primiria de informa~ies sobre vendas ~ mais 
. , 

dt f I c i I • 

Alguns autores solicitaram e obtiveram a colabora~ão das 

inddstrias farmaciut icas. Outos autores, como nds, optaram 

pela das proje~ies fe i tas pela IMS 

(Intercontinental MedicaI Statistics), empresa suiç:a que 

monitora o mercado vend<.-\s de medicamentos. 

subscri~ão. a lMS remete mensalmente aos seus clientes 
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cat~logos que descrevem em detalhes a evolu~io de vendas de 

cada especial idade farmaciut ica. 
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4.2 Descri~ão geral do método de levantamento de 

dados e análise 

Atendendo aos obJe~ivos\ de uma an~lise ampla do 

mercado e a fim de testar as hipdteses de trabalho, o 

desenho metodoldgico subdivide-se em diversos segmentos, 

dos quai~ apresentamos uma descri~io geral neste item. A 

discussio detalhada de cada procedimento se estende para 

outros itens deste capítulo. 

Antes, porém, esclarecemos algumas premissas básicas e 

gerais que nortearam o levantamento de dados: 

a) eles referem-se ao mercado de medicamentos de todo 

o território brasileiro. De um lado, 

impossibilidade de distinglJir as 

isto se deve à 

diversas regiões 

geo-econimicas a partir da fonte prim~rja de dados; de 

outro, permite estabelecer compara~ão com outros estudos 

nacionais ou internacionais 7 

b) os dados coletados sempre se referem exclusivamente 

ao mercado ético, porque Julgamos inadequado comparar um 

grupo de medicamentos éticos como as benzodiazepinas ao 

total do mercador o qual inclui um sem-n~mero de 

medicamentos populares de divulga~ão e venda totalmente 

livres ~ 

c) nio inclu(mos no levantamento de dados o mercado de 

medicamen~os de uso infantil, uma . vez que os grupos 

terapiuticos em que se incluem as benzodiazepinas sio 

usados na sua quase totalidade pela popl.lla~io d(·;: 

adolescentes e adultos. Assim sendo, procuramos excluir 
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todas as drogas cujo uso é recomendado para crian~as; mesmo 

quando uma droga pode ser usada tanto para crian~as como 

para adultos y excluímos aquelas formas de apresenta~io que 

indicassem o uso predominantemente infantil 

certas apresenta~8es em líquído); 

d) os dados pesquisados referem-se aos medicamentos 

adquiridos por farm~cias comerciais e y consequentemente y 

~queles cujo destino final é a venda direta ao pdblico 

consum i dor u 

Apresentadas estas premissas. descrevemos o método 

utilizado dividindo-o em três grandes tópicos: evoluç:-io das 

vendas; reflexos das mudan~as da legisla~io 

sanit~ria sobre as vendas de psicotrópicos; participa~ão 

das benzodiazepinas no mercado de medicamentos. Além de 

oferecer uma descri~ão das tendências do mercado,. t-\ 

mEtodolog i a adotada procura chegar a elementos de 

compara~io que permitam a verifica~io das hipóteses de 

trabalho. 

4.2.1 Evolução das vendas 

o levantamento de dados e a an~lise da evolu~io das 

vendas implicam uma série de procedimentos quey no seu 

conjunto. comp8em uma metodologia trabalhosa e inédita em 

nosso país. Por essa razio preferimos iniciar por uma 

descri~io global de tais procedimentos. reservando os 

detalhes e crít icas·para itens específicos. 
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4.2.1.1 - Como primeiro passo y foram identificados os 

grupos terapêuticos nos quais se encontram medicamentos 

cujos sais principais sio benzodiazepinas. Sio eles: os 

ansiolíticos, 

antidistônicos 

os 

anticonvulsivantes). 

nesses grlJpos. 

hipnóticos 

de 

o fulcro 

4.2.1.2 A seguir y foram 

nio-barbit~ricos e os 

menor importância, os 

das análises centra-se 

identificados os grupos 

terapêuticos que potencialmente competem com os anteriores. 

Sio: hipndticos barbit~ricos ou associa~3es e sedativos ~ 

base de barbit~ricos ou associa~~es. 

4.2.1.3 "" Eventuais crescimentos das vendas dos grupos 

terapêuticos que contêm as benzodiazepirras poderiam estar 

diretamente relacionados a uma ampliaç:io de mercado 

decorrente de uma igual ampliaç:io de oferta de serviç:os 

mÉdicos. Isto É y haveria mais consumidores de medicamentos 

simplesmente porque haveria maior nl.Ímero de pessoas 

recebendo assistência mÉdica. Considerada esta hipótese y 

foi necessário comparar a evolu~io das vendas de 

benzodiazepinas ~ de outros grupos terapiuticos indicadores 

da expansio dos serviç:os de assistência mÉdica 

(grupos-controle). Para tanto, foram selecionados os 

seguintes grupos cujo consumo depende fundamentalmente de 

uma indica~io mÉdica específica e de supervisio do 

tratamento por parte do mÉdico: digitálicos, 

hipoglicemiantes orais, insulinas y nitritos y antigotosos, 

antiparkinsonianos y 

antidepressivos. 

anticonvulsivantes, neurol~pticos e 
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4.2.1.4 Finalmente 1 decidimos incluir na an~l ise 1 

para efeito de compara~io 1 o grupo dos anti~cidos1 j~ que 

refletem a tendincia de consumo. de medicamentos de uso 

bastante espec{fic0 1 mas de indica~io E aquisi~io bastante 

liberal izadas. Al~m disso, foram pesquisadas as vendas 

globais do mercado de medicam~ntos ~ticos com o objetivo de 

encontrar um parimetro geral da evolu~io do mercado durante 

o per(odo estudado. 

4.2.1.5 - Uma vez definidos esses grupos terapiuticos, 

realizamos, junto aos catálogos da IMS, o levantamento das 

estimativas de vendas anuais de cada especialidade 

farmacêutica dos diversos grupos, nas suas diferentes 

dosagens e formas de apresenta~io. Cada registro cont~m 

informa~ões que identificam o nome do produto". a dosagem 

(quando esp ec i f i cada) , a quantidade de unidades 

(comprimidos, ampolas ou mililitros) por embalagem e, para 

cada ano do per(odo estudado, o n~mero de embalagens 

vendidas e o valor monet~rio das vendas. 

4.2.1.6 Em seguida, foi pesquisada a composi~io de 

cada uma das especialidades farmaciuticas nas suas diversas 

formas de apresenta~io. 

4.2.1.7 Foram exclu(dos os registros de produtos de 

uso infantil, aqueles de caráter popular e aqueles que 

eventualmente estivessem erroneamente classificados. 

4.2.1.8 A partir da composi~io de cada medicamento 

em suas diferentes formas de apresenta~io, foi identificado 

o sal principal e sua dosagem na unidade de compara~io 

(comprimidos, ampolas ou mililitros). A maior parte das 

especialidades farmaciuticas do mercado ~tico ~ composta de 
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um dnico sal ou princípio at ivo; em diversos grupos 

terapiuticos (aí incluídos os antidist3nicos). porém. 

encontram-se dois ou mais princ{pios ativos. "dentre os 

quais identificamos um deles (ou, eventualmente. uma 

combinaçio de dois) que atua como sal principal. 

4.2.1.9 Este conjunto de informa~ies. até agora 

agrupado conforme os critérios classificatórios da 1M8. foi 

reagrupado atendendo a dois objetivos: de um lado. corrigir 

eventuais impropriedades de classificaçio do IMS (por 

exemplo, um produto que pela pesquisa de composi~io 

mostrava-se semelhante aos antidistônicos poderia estar 

classificado pela IM8 entre os ansiolíticos de venda 

controlada); de outro lado, obter novos agrupamentos que 

atendessem aos diversos níveis de an~l ise dessa pesquisa 

(isso se particularmente. entre os grupos 

ansiolíticos/antidistônicos. ansiolíticos/hipnóticos 

ansiolíticos/antidistônicos/hipnóticos). 

4.2.1.10 Em seguida foram realizados dois 

procedimentos-chave do método. a saber: a identificaçio dos 

diversos sais pertencentes a cada grupo terapiutico e a 

definiçio de suas potincias-equivalentes e doses médias 

di~rias (OMO). As Justificativas técnicas desses 

procedimentos sio detalhadas nos itens 4.3.3 e 4.5 • 

4.2.1.11 Com base nos valores da OMO de cada sal 

principal foi calculado o ndmero de OMO vendidas por ano, 

para cada especialidade farmaciutica. em suas diferentes 

formas de apresentaç~o. Com isso, os valores inicialmente 

compilados no cat~logo da IMS estio, agora, traduzidos em 

DMD vendidas ao ano. 
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4.2.1.12 Esses valores. definido~; para cada 

especialidade farmac€utica foram. entio. correlacionados ~ 

popula~io de mais de 15 anos de idade de forma a encontrar 

o n~mero de DMD vendidas por dia para cada grupo de 1.000 

habitantes de 15 ou mais anos de idade. Este procedimento 

visa a excluir da an~lise o componente de crescimento de 

vendas que decorre do crescimento populacional. 

4.2.1.13 Esses novos valores foram agrupados e 

reagrupados de acordo com os objetivos de cada aspecto 

específico da an~lise. partindo-se. sempre, do princípio de 

que os grupamentos t~m como re-fer€ncia as especialidades 

farmac~uticas que cont~m o mesmo sal principal ou sais 

principais com efeitos terap~ut icos semelhantes. Assim, 

por exemplo, no conjunto dos ansiolíticos foram analisados 

os grupos das benzodiazepinas. o dos derivados do glicol 

(meprobamat o) • o dos derivados do di fen i lmetano 

(hidroxizina. benactizina) etc; os neurolépticos foram 

agrupados em fenotiazinas. but irofenonas. t ioxantenos etc. 

e assim por diante. 

4.2.1.14 Propusemos quatro neveis principais de 

análise de evolu~io de vendas: 

a) na an~lise do grupo das benzodiazepinas, elas foram 

agrupadas de acordo com: o tipo de venda ("livre" ou 

"controlada"); o 1.150 (ansiolíticos, anticonvulsivantes, 

hipndticos); ou o sal específico (an~lise da competi~io 

entre as diversas benzodiazepinas ansiolíticas 01.1 

hipnóticas)r 
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b) foi realizada an~lise comparativa da evoluçio de 

vendas de benzodiazepinas à de outros sais de efeitos 

terapiuticos assemelhados nos diversos grupos terapiuticos 

c\fins. Assim, no grupo dos ansiolíticos comparou-se a 

evoluçio de vendas das benzodiazepinas e do meprobamato~ no 

grupo dos hipndticos, a das benzodiazepinas e dos 

barbit~ricos, da metaqualona e de outros sais. O grupo de 

benzodiazepinas ansiol(ticas foi y tamb~m, comparado às 

diversas combinaçSes sedativas e~·: i st ent es no mercado 

brasileiro (barbit~ricos em doses baixas associados a 

extratos vegetais, extratos vegetais puros, associaçSes de 

extratos vegetais com brometos etc ); 

c) o terceiro nível de an~lise foi o de comparação da 

evolução de vendas dos antidistônicos y ansiolíticos y 

h(pndticos e sedativos à dos diversos grupos-controle 

previamente escolhidos (anti~cidos, digit~licosy 

antigotosoS y antiparkinsonianos y hipoglicemiantes orais, 

insulinas y nitritos, neurol~pticos, antidepressivos e 

anticonvulsivantes)y 

d ) t ' 1 d 'I . f I- , 1'" d o quar o nlve e ana Ise re enlu-se a evo uçao os 

custos m~dios das benzodiazepinas e suas relaçSes com as 

estrat~gias mercadoldgicas da ind~stria. 



4.2.2 Re~lexos das mudanças na legislação sobre a 

evolução de vendas dos psicotrópicos_ 

Este tipo de an~lise visa a detectar se houve mudanças 

percept{veis na tendincia de vendas dos medicamentos 

psicotrópicos, após a vigincia das novas normas de 

prescriçio estabelecidas pelas Portarias nQs 2. 3. 4 e 5 da 

DIMED. Como j~ discutimos na Introdução. estas Portarias 

introduziram um novo modelo de receitu~rio (Notificaçio de 

Receita) para as especial idades farmaciuticas ~ base de 

benzodiazepinas puras, ao mesmo tempo que "liberalizaram" 

as vendas de neurol~pticos, barbit~ricos e antidepressivos. 

remetendo-os ~s mesmas condições dos antidistônicos. 

Dentre as poss{veis consequincias destas normas estariam a 

reduçio das vendas das benzodiazepinas "controladas" e um 

aumento de 

neurol~pticos 

vendas dos antidistônicos ou 

e antiJepressivos (deslocamento da 

at~ dos 

demanda). 

Como as Portarias sio datadas de maio de 1984 com prazo de 

implantaçio de 180 dias. admite-se que os seus reflexos 

devam ter ocorrido parcialmente nas vendas de 1984 e 

integralmente nas vendas de 1985. 
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Tendo em vista esta an~l ise, foram obtidos os dados de 

vendas no ano 

antidistônicos, 

de 1985 para 

ansiaI ít icos, 

os seguintes grupos: 

hipnóticos e sedativos, 

nEurol~pticos e antidepressivos. Comparam-se eSSES volumES 

de vendas de 1985 ~s tendincias apresentadas at~ 1983-1984, 

objet ivando o estabelEcimento de inferências. 

4.2.3 Análise da participa~ão no mercado 

Neste conjunto anal isou-se a part icipaç~o no mercado 

Ético dos grupos que englobam as 

bEnzodiazepinas Ainda com base em informaçoes dos 

catálogos da 1MB apresentam-se dados referentes a~ 

4.2.3.1 proporç~o dos valores anuais de vendas dos 

diversos grupos de benzodiazepinas em relaç~o ao mercado 

çJlobal de produtos Ét icos e sua evoluç~o no PEríodo dE 1970 

a 1984; 

4.2.3.2 n~mero de especial idades farmacêuticas de 

cada grupo terapêutico e n~mero de novos prodlJtos 

bEnzodiazep(nicos lançados no mercado entre 1970 e 1984. 
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4.3 Fontes de informa~ões 

InformaçBes sobre produçio 

medicamentos sio de dif{cil obtençio no Brasil. 

organismo oficial que as publique regularmente. 

Nio h~ 

As Secretarias Estaduais de Sa~de nio incluem em seus 

sistemas de vigilancia sanit~ria um setor respons~vel pela 

coleta sistem~tica de dados de volume de produçio e vendas 

de medicamentos. o Ministério da até muito 

recentemente nio possu{a um sistema de informaçio sobre o 

assunto e somente a partir de 1984 prop6s-se a organiz~-lo. 

O ~nico organismo governamental a real izar trabalho 

neste sentido é o CIP (Conselho Interministerial de 

Preços). Dado. porém. que seu objetivo fundamental é 

acompanhar os custos de produçio e controlar os preços 

praticados pelo ~abricante. as informaçBes que o CIP 

recolhe provim diretamente da ind~stria farmac@utica; nio 

controla, portanto, as compras realizadas pelas farmicias 

comerciais ou as vendas realizadas ao pdblico. 

Os dados obtidos pelo CIP nio sio publicados. Estamos 

informados de que, desde 1977, o Conselho recebe de cada 

ind~stria farmaciutica um balanço anual onde estio 

computadas as vendas de cada especial idade farmac@utica em 

suas diferentes formas de apresentaçio e embalagens. 

Considerando-se que. no Brasil. a exportaçio de 

especialidades farmaciuticas é insignificante, esses dados 

representam. portanto, o valor mais preciso do consumo que 

se d~ a n{vel nacional. tanto através de farmicias como de 

hospitais e ambulatdrios. 
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Apesar de o levantamento do CIP ser muitopreciso y 

dois aspectos inviabilizaram a utilizaçio desses dados 

nesta pesquisa: de um lado. as informaçies nio estio 

disponíveis ao p~blico; de outro lado. para os objet ivos 

desta pesquisa. ~ curta'a s~rie histdrica de balanços do 
\ 

CIP Este segundo argumento determinou que nio fizissemos 

qualquer tentativa de sol i c i t ar àquele Conselho a 

util izaçio de suas informaçSes. 

Outras fontes governamentais de informaçio sio 

parciais. como i o caso da CEM E (Central de Medicamentos) e 

da FURP (Fundaçio do Remidio Popular). porque s6 computam a 

distribuiçio de medicamentos atravis de serv iças 

ambulatoriais 01.1 hospitais governamentais e filantrdpic:os. 

como, por exemplo, os Postos de Assistincia Midica do 

lNAMPS ou os Centros de Sal.Íde no Estado de são Paulo. 

Ainda que reconhe~amos que seja cada dia mais significat iva 

a distribuiçio de medicamentos is populaçSes de baixa 

renda. feita através da CEME e da FURP. nio acrescentamos 

esses dados. Isto porque enfrent~vamos dificuldades 

operacionais para a coleta dos dados e porque as suas 

participaç;es no mercado global ainda sio relativamente 

pequenas; estima-se que sejam atualmente da ordem de 8%. 

Dentre as fontes não oficiais ou nio-governamentais 

aventamos a possibilidade de solicitar informes de produção 

diretamente às indl.Ístrias farmaciuticas; consideramos y 

porém. que isto implicaria dificuldades intransponíveis, 

seja pelo grande 
, 

de empresas dever i .. ",m numero que selr 

p eSCPJ i sc\d as. seja pOrCIIJe c\s i ndl.1st r i as habitualmente nio se 

mostram di spost as a. fornecer dados cons i derados si 9 i 1 os os .. 



A outra fonte de informaçies nio oficial disponível no 

Brasil ~ o "Mercado Farmacêutico-Brasil", cat~logo mensal 

publicado pelo IMS ("Intercont inental MedicaI Statistics") 

e vendido, sob assinatura a ind~strias farmaciuticas. A 

IMS empresa multinacional. com sede na Su{ça publ iCe\ 

regularmente, em diversos pa{ses, os resultados dos 

levantamentos que realiza junto ao mercado médico. Dentrc~ 

as suas diversas publicaçies (INTE, CLOSE-UP etc.), o mais 

notdrio e divulgado é o "Mercado Farmacêutico" (daqui por 

diante mencionado como "Cat~logo IMS" ou, simplesmente, 

"IMS")" 

No Brasil esses cat~logos sio publicados desde a 

década de 50 sob o nome de "DKK" e a partir de 1970 sob o 

nome de "IMS-Mercado Farmacêutico-Brasil". Partindo dos 

dados obt i dos de um pa i nel de farmác: i as amost radas (~ 

empregando uma metodologia uniforme ao longo desses anos, o 

"IMS" apresenta as projeções de aquisições de 

especialidades farmacêuticas por parte das farmácias 

comerciais. A tabulaçio é realizada de forma tal que 

torna-se possível identificar cada produto por forma de 

apresentaçio e por tipo de embalagem (n~mero de unidades 

por diferentes tipos de embalagem). Assim, a pesquisa dos 

catálogos dos meses de dezembro permite observar as 

projeções total izadas para cada ano. 

Decidimos que a alternativa de consulta ao "IMS" era a 

melhor, ~orque reunia as seguintes condi;ies de vantagem 

sobre as outras fontes: o acesso mostra-se mais exequ{vel; 

a metodologia de coleta de dados ~ muito bem sistematizada 

e uniforme ao longo do tempo; abarca todo o período que nos 



interessa; t (~m nacional; fJ 

discriminaçio dos dados permite o c~lculo de DMD para cada 

produtb individualmente. 

Contudo, quando se trabalha com os dados do uIMS u é 

preciso t(~I' presente que, n~ medida em que co~putam a <:· .. ) 

compras das farm~cias, s6 projetam o consumo a nrvel de 

farm~cias comerciais, deixando de considerar aquele que se 

r'ealiza hospitais ambulat6rios privados ou 

govel'nament a i s. Segundo estimativas do próprio "IMS n 

(i9El0), i6,~% da produçio da ind~stria farmacêut ica sio 

vendidas a entidades governamentais e a hospitais privados; 

dos 83,2% restantes, 48,6% dest inam-se às farm~cias 

comerciais e 34,6% aos distribuidores e atacadistas~ 

finalmente, das compras dos distribuidores e atacadistas, 

84,1% sio revendidos às ~arm~cias comerciais. Portanto, as 

farm~cias comerciais escoam 77,7% da produçio total da 

ind~stria farmaciutica e 93,4% da distribuiçio que se faz 

fora dos hospitais privados Olj das ent idades 

governamentais. Alclm destes argumentos, fala a favor da 

propriedade do uso dos cat~1090s "IMS" o fato de que as 

pr6pr·i as i ndllstr i as farmacêuticas os utilizam para 

acompanhamento das vendas dos concorrentes e para a 

d~finiçio de estrat~gias de mercado. Acrescente-se que 

diversos autores lDANPAAN-HEIKKILA (49) na Finlindia, 

WESTERHOLM (97) na Suécia, BALTER , nos Estados Unidos, 

entre outros - util izaram-se dos cat~logos "IMS" como fonte 

prim~ria de informaçio. 



4.3~1 Metodologia dos cat~logos HIMSll 

4.3.1.1 Aspectos beralS 

Os catil090S "1MB" ~io publicados em volumes mensais. 

Em cada volume os dados de proJeçio sio apresentados para o 

m~s-referfncia. o acumulado do ano em curso e o acumulado 

dos ~ltimos doze meses. Portanto. o cat~logo de dezembro 

de cada ano fornece a proJeçio total do ano. 

A apresenta~io tabular di st i ng l.1e os medicamentos 

éticos e os populares. Como Ji mencionamos. trabalhamos 

somente com os medicamento5 éticos. 

ressalva que alguns poucos produtos anunciados Junto ao 

público estio incluídos no grupo itico por raz~es de 

metodologia; tivemos o cuidado 

excluir esses medicamentos. 

de. em nossa anilise. 

As proJeç~es do "1MB" baseiam-se nas aquisiç~es feitas 

por farm~cias comerciais participantes de um painel de 

amostragem. Esses estabelecimentos informam. ao final de 

cada mis. a relaçio de todos os produtos comprados e seus 

respect ivos preços. inclIJindo-se. como se adquiridas 

fossem. as eventuais bonificaç~es recebidas do fabricante 

ou distribuidor. 

Os valores mcm et ir i os apresentados pelo "1MB" 

r (·::f(~r em--se ao preço pago farm~cia. devendo-se 

considerar que para o público hi um acréscimo de cerca de 
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o "1MS" sistemat icamente real iza estudos de vaI ida~~o 

dos seus nrveis de proJe;io e r quando sio constatados erros 

de est imativa r apresentam-se 

posterior i". 

recomendados os 

no 

seguintes 

fat on:~!:> 

per r odrJ 

fatores 

de corre~~o "a 

estudado r 

de correç:~o das 

estimativas: + 5 r 8% para o ano de 1976; + 5 r 8% para o ano 

de 1977; + i6 r 2% para o ano de 1979; e + 7 75% para o ano de 

1981 ( 61 ) • Todas essas correç:~es foram aplicadas quando 

efetuamos os c~lculos das 

farmacf}ut i ca .. 

DMD de cada especialidade 

O "1MS" faz o levantamento de todos os produtos 

existentes no mercado. Entretanto r nas tabelas do cat~lo90 

nio sio mencionadas especificamente as especialidades 

farmacêuticas cujo valor de venda no ano tenha sido 

inferior a uma determinada quantia em cruzeiros. Esse 

ponto de corte sofre altera;ies periddicas ao longo dos 

anos, dada a inflaç:io da moeda; assim7 por exemplo, o ponto 

de corte pode permanecer em CrS100.000 durante i ou 2 anos 

e 7 em seguida 7 mudar para CrSi.000.000. Como consequincia 7 

um produto pode 7 subitamente 7 "desaparecer" da listagem em 

fun~io da mudanç:a do ponto de corte. Contudo 7 deve ser 

ressaltado que este "desaparecimento" s6 ocorrer~ quando o 

valor de vendas for muito baixo 7 posto que o ponto de corte 

tamb~m ~ baixo. O valor das vendas desses produtos aparece 

no cat~log07 em cada grupo terapêutico, sob o rdtulo 

Outros, em que ~ apresentada a somatdria das vendas de 

todos os produtos que nio atingiram o ponto de corte. 



Os valores de vendas estio expressos em cruzeiros p 

dólares. Sempre que necessitamos trabalhar com dados 

monet~rios. utilizamos os valores em dólares dado que. no 

período estudado. as altas taxas inflacion~rias de nossa 

moeda dificultam qualquer compara~io. 

4.3.1.2 Amostra de farm~cias 

Com base em informa~;es dos Conselhos Regionais de 

Farm~cia. o "IMS" estima que o universo de farm~cias no 

Brasil variou, entre 1970 e 1982. de cerca de 10.500 a 

cerca de 22.000 estabelecimentos. 

A partir desse universo. o "IMS" estabelece uma 

amostra estratificada por conglomerados. A estratifica~io 

toma. por crit~rio. a divisio do território brasileiro em 

onze regi;es geogr~ficas ( Quadro 1). 

Em cada regiio sio estabelecidas quatro classes de 

tamanho de cidade, em fun~io dO_ln~mero de farm~cias: 

classe I - 50 ou mais farm~cias por cidade 

classe 11 - 10 a 49 farm~cias por cidade 

classe 111 - 5 a 9 farm~cias por cidade 

classe IV - i a 4 farm~cias por cidade. 

A partir desses crit~rios de estratifica~io, as 

farm~cias sio sorteadas a part ir de uma rela~io de 

€ndere~os. 



As farm~cias que aceitam participar du painel 

comprometem-se a relatar suas aquisi,Ses de todos os dias 

dteisde cada mis. 

As proje,Ses sio feitas separadamente para cada uma 

das células formadas pefas o~ze regiSes e quatro classes de 
\ 

tamanho de cidade. Mensalmente alteram-se os fatores de 

proje~ioF de acordo com o grau de participa~io do painel e 

a q~al idade dos dados de amostragem (61). 

o ndmero de farm~cias do painel variou de 386 a 403 

estabelecimentos no período de 1970 a 1984 e a sua 

distribuiçio por região apresentada 

no Quadro i. 



Guadro 1 - Variação porcentual 
de farmácias para 
1971 a 1983 

da composição 
q)leta de dc\dos 

do 
cio 

painel 
"IMS", 

Região geográfica 1971 1973 1975 1976 1978 1981 1983 

1.São Paulo-Capital 
2.São Paulo-Interior 
3.Rio de Janeiro/Es-

pírito Santo 
4.Minas Gerais 
5.Rio Grande do Sul 
6.Paraná/Santa Cata-

rina 
7.Pernambuco/Alagoas/ 

Pará/Rio Grande do 
Norte 

8.Bah i <.-\/Serg ipe 
9.Ceará/Maranhão/ 

Piauí 
10.Distrito Federal/ 

Goiás/Mato Grosso 
i i. Pará/Amazonas/ 

Acre/Territórios 

NúMERO TOTAL DE 
FARMÁCIAS 

10,5 
17,5 

11,5 
11,5 
9,3 

11,3 

6,7 
7,5 

5,2 

3,5 

400 

9,8 
19,.0 

13,5 
12,3 
7,7 

10,7 

7,4 
6,8 

5,0 

4,8 

3,0 

400 

10,4 
18,9 

13,7 
10,6 
8,3 

10,9 

8,5 
6,5 

4,1 

2,8 

386 

11,2 
18,0 

13,5 
12,0 
8,0 

10,3 

7,5 
6,5 

5,3 

4,7 

3,0 

400 

11,0 
18,8 

10,3 

5,3 

4,7 

2,7 

400 

9,0 
17,4 

1 0:.- .., ;.;J,,,,, 
14,2 
7,0 

9,0 

5,2 

3 .. -
,;;;} 

402 

9,0 
:1.7,5 

9,0 

8,0 
6,0 

5,3 

400 

Fonte: "Cat~logo IMSH (Mercado Farmaciutico Brasil), 1971 a 
1983 

4.3.2 InforMações sobre a composição das 

especialidades Tarmacêuticas 

Para verificar a composição de cada medicamento 

recorremos a diversas fontes de informações, em tris fases 

distintas. 

Na primeira fase consultamos os cat~logos e guias 

dirigidos. ~ classe m~dica: o "Compindio M~dico" (2, 3, 4), 

em suas ediçSes de 1971/72, 1976 e 1979; o "Dicionário de 

Especialidades Fa~maciuticas" (60) em 

/~! 
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1976/77. 1978/79 e 1985/86; e o "Guia M~dico Andrei". (5) 

em sua edi~io de 1982. 

Cerca de 80% dos medicamentos pesquisados constavam 

desses cat~logos. Mas. na medida em que a i nserç:io da 
, 

descriç:io completa dos medic~mentos depende de pagamento 

por parte das ind~strias. uma parcela deles nio ~ referida y 

ou sd ~ sucintamente descrita nas publicaç:ies. Nestes 

casos. passamos para a segunda fase da busca. 

Na segunda fase consultamos a coleç:io de microfichas 

editada pela DIMED. Cont~m informaç:ies sobre cerca de 

38.000 medicamentos, diferentes formas de 

apresentaç:io. e a composiç:io nelas constante ~i aquela 

regist.rada oficialmente n:c:\ Divis-ão. D:c:\do que a ediç:ão das 

micro~ichas ~ relativamente recente. ainda nesta fase não 

~o i poss ível identificar a composiç:ão de todos os 

med i cament os. 

Na terceira fase buscamos a composiç:ão daqueles 

medicamentos que nio constavam nem nas publicaç:ies citadas 

e nem nas microfichas da DIMED, atravrls de inqu~rito por 

telefon~ Junto ~s ind~strias farmacêut icas ou ~ farm~cias 

comerciais. 

Ao cabo dessas três fases pudemos obter dados precisos 

sobre a composiç:ão de 97% dos produtos pesquisados. Em 

dezesseis deles. nio disp~nhamos da composiç:io exata (em 

termos de dosagem de cada componente). mas havia a 

informaç:io dos componentes at ivos; esses registros foram 

aproveitados nas an~l ises tendo-se dado o que chamamos de 

uma "composiç:io aproximada". 



Em trinta casos, por~m, nio pudemos obter i nforma<;:õe~:; 

com um grau aceit~vel de confiabil idade e, portanto, 

exclu{~os da an~l ise.o medicamento. Deve-se ressalvar que 

todos os que foram excluídos ~presentavam valores de vendas 

muito baixos, quase i n ~ i 9 n i fi c a n t e 5 ; tratava-se ou de 

produtos muito antigos ou de produtos cujas ind~strias nio 

conseguimos localizar. 

4.3.3 Classif'icaç:ão e reclassif'icaç:ão dos medic-amentos 

Após verificarmos a composiç:ão, analisamos a 

classifica~io terap€ut ica do(s) sal(is) princ)pa](is). 

Para tanto, baseamo-nos em I ivros bastante divulgados de 

farmacologia geral - GOODMAN e GILMAN (38), CORBETT (21), 

ZANINI e OGA (102) - ou especializada. Também ouvimos 

opinião de médicos especial istas de cada ~rea. 

Como j~ mencionamos, concluímos que a classificaç:ão do 

UIMS H é bastante apropriada e precisa. Os raros casos de 

discordincia de classificaç:ão ocorreram fundamentalmente 

emtre as benzodiazepinas, classificadas entre os 

ansiol{ticos, mas que, a rigor, deveriam estar no grupo dos 

<:\nt idistônicos. 
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4.4 A elei~ão dos grupos-controle 

A parte fundamental da an~lise baseia-se na compara~io 

entre a evolu~io de vendas dos grupos que incluem a!5 , 

benzodiazepinas (ansiolíticos, hipndticos, ant idist8nicos 

e, em pequeno grau, anticonvulsivantes) e das vendas de 

outros grupos terapiuticos que refletem as tendincias de 

crescimento dos servi~os de assistincia m~dica. 

A fac i 1 i dade d~~ i:\qu i!:; i ~~{o d~~ med i camentos em farnrác i as 

~ um fator que torna mais complexa essa escolha, visto que, 

em verdade, a critério do vendedor, qualquer medicamento 

pode ser adquirido em balcões de far mãc i as sem ê\ 

apres.enta~io de receita médica <à eNcec;ão dos psicotrópicos 

controlados) • Assim sendo, restam .poucos grupos ou tipos 

de medicamentos que expressam a real tendincia dQS h~bitos 

de prescri~io dos médicos ou a expansio da assistência 

médica. 

Em princfpio, optamos por escolher grupos terapiut icos 

que refletissem duas tendincias= 

i:\) de um lado, medicamentos que, apesar de terem 

indicação m~dica clara precisa, fossem bastante 

influenciados pela autoprescri~io ou pela indica~io de 

leigos. o grupo dos antiácidos preenche essas 

caracter íst icas. Tratando-se de medicamentos de indica~io 

precisa mas relativamente indcuos (sio prodlJtos nia 

absorvíveis, protetores da mucosa gástrica), podem ser 

adquir id(ls sem receita m~dica e, as!;; i m, mu i to 

frequentemente sio. utilizados por indica~io leiga. Este 



grupc.> indicaria, a nesse ver, o que poderíamos chamar de 

b) de outro lê\dc), m~~d i c amen t C)S que, po!:;su i nelo 

indica~io médica clara e precisa, nio fossem sujeitos ~ 

influincia da indica~io leiga; isto é, aqueles medicamentos 

indicados para tratamentos que f~~o: i g em diagnóstico (~ 

supervisio médica e, para os quais, nio houvesse ( OIJ 

houvesse muito pouco) uso por auto-indica~io ou i nd i ca~it") 

leiga. 

Neste segundo grupo impôs-se a tarefa de eleger 

medicamentos que apresentam alta espec i f i c i dad(~ 

t: erapiut i CB, ou elevada to>:icidacle, 01..1 el evadê\s 

especificidade e toxicidade, de forma que somente médicos 

assumem a responsabilidade pela sua indica~io. 

Analisando os diversos grupos terapiuticos disponíveis 

no mercado, concluímos que aqueles que preen"Chem esses 

c r i t ér i os ~:;ão: 

anticonvulsivantes; 

- antiparkinsonianos; 

hipoglicemiantes orais; 

insl.11 inas; 

antigotosos; 

- digitálicos; 

nitritos (vasodilatadores coronarianos); 

- neurolépticos; 

antidepressivos. 

: E'sses foram, portanto. os grupos escolhidos para 

participar do grupo-controle, I evando--se em conta 0 '00 o!> 

critérios já expostos. 



Observando-se essa 1 ista podemos vislumbrar algumas 

caracter í~>t icas importantes que conferem ou uniformidade ou 

dist in~ies ads 9rupos~ 

1 - confere uniformidade o fato de tratar-se de 

med i c amen t ()s indicados para patologias cuja incidência 
, 

permanece est~vel ao longo dos ~ltimos quinze anos pelo 

menos, não havendo notícias científicas de mudança 

significativa do perfil de morbidade das mesmas; 

2 - dois desses grupos os neuro1~pticos e 

ant idepressivos além de preencherem os critérios de 

especificidade e toxicidade, re~neru medicamentos que at~ 

maio de 1984 tinham suas vendas rigorosamente controladas 

pela 1egis1aç:ão em vigor at~ então~ 

3 - dois outros grupos - os antiparkinsonianos e os 

anticonvu1sivantes possuem medicamentos à base de 

f~rmacos cujas vendas tamb~m eram rigorosamente controladas 

at~ meados de 1984 (barbit~ricos, c10nazepan, biperideno e 

triexifenidi1) mas também re~nem medicamentos cuja venda 

não era controlada; 

4 - alguns grupos antiparkinsonianos, insu1 inc\s, 

antidepressivos, neurol~pticos -, sio mais frequentemente, 

ou quase exclusivamente, receitados por especialistas 

(neurologistas, endocrinologistas e psiquiatras), enquanto 

C)lltros grupos digit~1icos, antigotosos, 

anticonvu1sivantes, hipog1icemiantes orais e nitritos 

embora receitados por especial istas, tamb~m, e em grande 

parte, são indicados por clínicos gerais e internistas y 



5 - os grupos de nitritos, hipoglicemiantes orais p 

anticonvulsivantes e antigotosos podem estar sujeitos a 

mudan,as do padrio de prescriçio m~dica, caracterizadas 

isto é. uma tendincia dos médicos a 

estarem mais alertas para o diagndstico precoce de certas 

patologias em voga, 

prescriçio com base 

diagn6stico; 

ou 

em 

mesmb de tomarem a dec.isão de 

critérios pouco precisos de 

6 - o grupo dos neurolépticos pode estar sujei'to a uma 

tendincia da classe m~dica de prescrever doses di~rias mais 

elevadas ao longo do per{odo estudado. Pelo menos a n{vel 

hospitalar observa-se essa tendincia a partir de 1975 e o 

lançamento dos comprimidos de haloperidol de 5 mg em 1976. 

cinco vezes mais potentes do que os comprimidos até então 

disponíveis. acompanhou (ou induziu) essa mudança de padrão 

7 - o grupo dos ant iconvulsivantes engloba os 

medicamentos ~ base de fenobarbital. f~rmaco que, apesar de 

possuir indic.ação espec{fica como anticonvulsivante. tem 

também efeitos sedativos e ~ muitas vezes utilizado como 

hipn6tico em nosso meio, 

apresentar baixo custo. 

Concluindo, julgamos 

principalmente pelo fato de 

que a escolha desses 

grupos-controle permite que se faça a comparaçio das vendas 

de benzodiazepinas frente a grupos sujeitos a v~rios 

fatores que influem na evolu,ão do mercado. a saber: 
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a "1 i b en1 ad (~ de m(~rcado" , d ;::\ 

autoprescriç5o e indicaç50 leiga (anti~cidos); 

a alta especificidade, expressio mais fiel da 

expans50 das fronteiras da assist&ncia m~dica 11 sen !:,u 

strictu" (antidepressivos, antiparkinsonianos, insulinas e 

digit~l ico!:,); 

a poss(vel mudança de h~bitos dos m~dicos no que se 

refere ~ intervençio medicamentosa precoce (antigotosos, 

hipoglicemiantes orais, nitritos); 

a possfvel mudança de h~bitos dos médicos no que se 

I~e-t'ere a um maior estado de alerta ou "modismo" frente a 

determinadas doenças (nitritos, 

antigotosos, anticonvulsivantes); 

hipoglicemiantes orais, 

a possível mudança de hibltos médicos no que se 

refere a doses diirias recomendadas (neurolépticos); 

a duplicidade de indicaçio ou objetivo terapêutico 

(anticonvulsivantes, subgrupo do fenobarbltal). 

Se de um lado esses diversos fatores limitam em muito 

a uniformidade dos grupos-controle, de outro enriquecem a 

anilise, porque permitem cotejar a evoluçio de vendas das 

benzodiazepinas frente a grupos sujeitos a uma diversidade 

de influências do mercado. 

Finalmente, optamos por incluir um indicador de vendas 

de todos 05 grupos de medicamentos do mercado ét ico. O 

estimat ivas do mímero total de 

embalagen~ de medicamentos éticos vendidas ano a ano. A 

partir desses valores estabelecemos um indicador (nJmero de 

embalagens vendidas por 1.000 habitantes por dia), o qual, 

com as devidas reservas, ~ semelhante ao indicador de doses 



m~dias di~rias estabelecido para 

f.·~st I.ldados (ver i t E~m 4.8). 

mercado ~tico total tem 

A inclusão desse 

a v,:\ntagem de 

um dos grl.lpo~;; 

indicador do 

perm i t i r um,·:\ 

compara~ão ampla entre as tendincias dos grupos estudados e 

as tendincias gerais do m~rcado de medicamentos. 



4.5 Os critérios de potência-equivalente e doses 

médias diárias 

o parimetro fundamental de um estudo comparativo desta 

natureza ~ a pctência-equivale~te dos diversos farmacos de 

um mesmo grupo Entende-se por 

potência-equivalente a rela~io que se estabelece entre as 

dosagens de diferentes sais empregados para se atingir o 

mesmo efeit() terapêutico. Como norma toma-se um,,;! 

determinada dose de uma droga-padrão de um grupo 

terapêutico e, atrav~s de pesquisas de farmacologia 

cl(nica, define-se a dose dos sais assemelhados que ~ capaz 

de provocar a mesma intensidade de efeito terapêutico. 

Quanto mais precisa for a def'jni~io das 

potências-equivalentes mais estará assegurada a 

das anãl ises evolutivas. Isto fidedignidade 

particularmente importante numa pesquisa que cobre um 

per rodo relat ivamente longo, em que onde in~meras vezes 

observa-se o fen8meno da substitui~io das preferências 

m~dicas por determinados sais. De outro lado, se a 

defini~io das potências-equivalentes for imprecisa, essas 

mljdan~as de preferência traduzir-se-io por falsos 

acr~scimos ou decr~scimos na evolu~io das vendas de um dado 

grupo. 

o outro crit~rio importante, mas hierarquicamente 

menos fundamental do que o de potência-equivalente, ~ o da 

dose m~dia di ár i c\ (DMD) empregada para cada sal. 

Entende-se por DMD o valor m~dio em·. I miligramas ou em 
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comprimidos (no caso de associaç~es) que é ut ilizado 

diariamente para o tratamento da maioria dos casos.Quando 

empregada para v~rios sais de um mesmo grupo terapiutico,a 

DMD deve, necessariamente, ter incluído o conceito de 

potincia-equivalente. 

estabelecer a DMD de 

buscando uma definiçio 

farmaco é efetivamente 

Contudo, deve-se ressaltar que ao se 
\ / 

um determinado sal, nio se est~ 
/ 

. di d 1 precIsa as oses em que aque e 

util izado na pr~tica médica; 

trata-se ,antes, de uma aproximaçio que busca estimar o 

n~mero de pessoas que fazem uso daquela droga. 

As imprecis3es na definiçio das DMD - admitindo-se que 

a defini,io da pot~ncia-equivalente dos sais 

assemelhados tenha sido bem feita - nio provoca erros na 

anil ise das tend~ncias de vendasy posto que elas s6 vio 

alterar o ponto de interseçio das retas de regressio, nio 

afetando o seu ingulo de inclinaçio. Assim, por exemplo, 

se ao invés de definir em Z'ttIj/dia a DMO de um determinado 

sal, n6s o fizéssemos em 1 mg /dia, observaríamos que a 

.estimativa do n~mero de pessoas que a usam é o dobro, mas 

permaneceria inalterada a forma da curva da tend~ncia (seu 

ingulo de inclinaçio, suas inflex~es). 

o conceito de OMO que aqui empregamos é muito 

semelhante ao de 000 ("defined daily dosis") utilizado na 

literatura internacional,desde o princípio da década de 70 

(59),sobretudo por autores que se dedicam ao estudo do 

con~,umo de med icam~~ntos, principalmente nos países 

escandinavos, na Irlanda do Norte e na Islindia. No 

princípio da ,Aécada de 70 o grupo da EPhMRA ("European 
( 

Pharmaceut ie!"'" Marl< et Research Association") concordou em 
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estabelecer crit~rios uniformes para comparabilidade de 

estudos (59) e passou a empregar a lista de 000 definida 

pelo uNorsk Medesinaldepot U da Noruega (9). 

Mais recentemente, HEMMINKI (46), e BERGMAN e outros 

(13) propuseram que ao 1ado de, ou em substitui~io ~s DOD 
I 

\ 

se empregassem conceitos de OEO (Udefined exposure dosisu ) 

ou POO (uprescribed daily dosis u ), os quais traduziriam a 

m~dia ou mediana das doses efetivamente prescritas pelos 

m~dicos e nio apenas um conceito contruido a partir dos 

dados da experiincia de especial istas. 

Concordamos com estes autores. Contudo, n~o nos foi 

poss{vel estabelecer as OEO ou as POO na medida em que nio 

dispomos de estudos pr~vios em nosso meio indicando o 

padrio de comportamento dos m~dicos nas diversas regiSes do 

país. 

Optamos pelo emprego da OMO ,cientes de que,embora 

seja ~til para a anil ise evolutiva a que nos propusemos,nio 

reflete com fidedignidade o n~mero exato de pessoas que 

utilizam determinada droga. 

Por outro lado, com base nas informa~Ses dos 

especialistas consultados em nossas observa~Ses, 

decidimos nio seguir uipsis litterisu a lista de 000 do 

UNorsk Medisinaldepot U e promovemos os ajustes necessirios 

~ nossa realidade, como sugerem LUNO~ e outros (59). H~ 

duas situaçSes que i lustram tipicamente a necessidade 

d es!:,es aj us t es : 

<:\ ) a OOD indicada para o clordiazepdxido ~ de 30 

mg/dia; contudo, em nosso pa{s a droga ~ apresentada em 

comprimidos de 5,- 10 e 25 mg; este ~1timo corresponde, em 



termos de potincia-equivalente, a 10 mg/dia de diazepan, a 

droga-padrio do grupo das benzodiazepinas ansiol (ticas e 

cuja 000 ~ 10 mg/dia. Assim sendo, entendemos qU~ ao optar 

entre clordiazepdxido ou diazepan, o m~dico estar~ 

escolhendo doses de 25 mg/dia ou 10 mg/dia respectivamente 

e n~o 30 mg/dia, como recomenda a lista do uNorsk 

Medisinaldepot U; 

b) a clorpropamida e a glibonurida s~o usadas no 

Brasil em doses midias de 250 mg/dia e 50 mg/dia, 

respect ivamente, enquanto o UNorsk Medisinaldepot U 

define-as .em 375 mg/dia e 37,5 mg/dia. 

4.5.1 O estabeleciMento das DMD para os sais dos 

diversos grupos terap~uticos 

o estabelecimento das DMD apoiou-se, em parte, na 

lista de 000 utilizada pela EPhMRA, mas, como j~ frisamos, 

preferimos rever os valbres empregados no Brasil com base 

em consultas bibliogr~ficas e consultas a especialistas de 

diversas ~reas. 

Os livros de farmacologia costumam apresentar os 

valores das doses recomendadas numa variaç~o que vai da 

dose mínima ~ dose m~xima; mesmo quando indicam um ~nico 

valor m~dio, baseiam-se nas doses ideais a serem empregadas 

em casos bem espec(ficos. 

No entanto, deve-se levar em conta que a dose 

prescrita pelos m~dicos pode variar muito em função seja da 

gravidade de cada ~aso, seja da fase do tratamento, seja de 
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de padr~es peculiares de conduta de cada profissional. 

Assim, ao consultar os especial istas, solicitamos que 

estimassem a DMD de cada sal considerando essas tris 

variáveis. Durante as entrevistas, nds os orientamos no 

sent ido de que o racioc{nio para o estabelecimento da DMO 

nio deveria restringir o campo aos casos t {picos, ou 

graves, ou agudos etc; ao invés disso deveriam considerar 

as propor~;es de casos agudos e de manuten~io, de graves e 

moderados, além de os padr~es de 

pre~;cr i ç:io da classe méd i c é\, independentemente da 

especial idade ou qual idade da sua formaçio. Dessa forma, 

procuramos aproximar a DMD aos valores efetivamente 

empregados em nosso meio, sem nos fixarmos nas doses ideais 

utilizadas na prática especializada. 

Al~m disso, orientamos os profissionais consultados 

para que definissem os valores de DMD em função das doses 

habitualmente utilizadas em tratamentos ambulatoriais, 

omitindo por completo as doses empregadas em tratamentos 

h osp i tal ar es u 

Como critério geral para os medicamentos que possuem 

um ~nico princípio ativo (~nico sal principal), a DMD é 

estabelecida em n~mero de miligramas recomendadas. Nos 

medicamentos que associam mais de um sal principal, a DMD ~ 

fixada em termos do n~mero de comprimidos (ou mililitros) 

hab i tualmente recomendados. Para os medicamentos 

definidé\ em n~mero de ampolas injetáveis, a DMD foi 

recomendadas por dia. Finalmente, para os medicamentos 

nio-sistimicos (nio-absorvíveis), o critério de definiçio 

da DMD não levou em consideração a dose does) princípio(s) 
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ativo(s), tendo sido estabelecida em n~mero de comprimidos 

(011 mil i 1 i t r os) por cI i a. 

4.5.1.1 Ansiolíticos 

Fixaram-se as DMD dos ansiolíticos atravts de consulta 

bibliográfica especializada bibl iografia especializada (35 y 

26, 96, 52, 79). Os valores foram assim definidos: 

SUBGRUPO: sal/associaçies DMD 

BENZODIAZEPINAS ORAIS 
alprazolan i mg 
bromazepan 6 mg 
c lobazé\n 20 mg 
cloY'azepato 10 mg 
c:lordiazepóxido 25 009 
c 1 o~·:azo I an 2 mg 
cliazepan 10 mg 
lorazepan 2 mg 
medazepan 10 mg 
o>:azepan 15 ffig 

temazepan 10 mg 

BENZODIAZEPINAS INJETÁVEIS 
b r omaZE~p an i ampola 
clord iazepó>:ido 1 ampola 
diazepan i ampola 
lorazepan 1 ampola 
medazepan i ampola 

DERIVADOS DO GLICOL 
meprobamato 800 mg 
meprobamato/fenobarbital 2 corupr 
meprobaruato/reserpina 2 compr 

OUTROS 
hidroxizina 30 mg 
benactizina 3 rug 

4.5.1.2 Antidist6nicos 



A grande maioria dos medicamentos classificados pelo 

Ant icol in~rgicos e Antiespasmddicos 

Associados a Atar~xicos largamente conhecidos como 

c\nt idistônicos tem como sal principal as mel:;mc\s 

benzodiazepinas do grupo AnsioI (ticos e, portanto, a DMD 

daqueles ~ idêntica aos sais correspondentes deste grupo. 

Alguns antidist6nicos incluem neurol~pticos em baixa 

dosagem como sal principal. Nestes casos, a DMD levou em 

consideraçio a dose ansiol {t ica do neuro16ptico. 

A presença de sais ant iespasmódicos e anticol in~rgicos 

na composiç:io 

homatropina, 

dos antidist6nicos metilbrometo de 

cloridrato de ergotamina, propantel ina, 

hioscina nio altera a DMD, pois estes sais nio 

potencializam a aç:io dos tranquilizantes. 

Incluímos neste grupo os produtos que contêm uma 

associaç:io de bromazepan (i mg) e sulpiride (50 mg). 

Apesar de nio possu{rem .:\ característica típica dos 

é\nt i di st ôn i cos (combinaç:io com o anticol inérgico e 

antiespasmddico), essas associaç:;es estão I iberadas do 

controle de receitu~rio exigido pelas Portarias da DIMED de 

1984 e 1985. Por raz;es metodoldgicas j~ que 

frequentemente comparamos benzodiazepinas "controladas" e 

"livresH 
- julgamos mais indicado incluí-los neste grupo. 

As DMD definidas sio: 



SUBGRUPO: sal/associaç~es 

BENZODIAZEPINAS ORAIS 
bromazepan 
bromazepan/sulpiride 
c:lorazepato 
clordiazepóNido 
cliazepan 
lorazepan 
medc\zepan 
o>~azepan 

t emazepan 

BENZODIAZEPINA INJETÁVEL 
cliazepan 

BENZODIAZEPINA HIPNóTICA 
nitrazepan 

DERIVADOS DO GLICOL 
llleprobamato 
O1eprobamato/~enobarbital 

NEUROLÉPTICOS 
haloperidol 
met i lper i doI 
pe:r~enê\zina 

trifluoperazina 
sulpiride 

4.5.1.3 Hipnóticos 

DMD 

6 019 
3 019 

10 019 
25 019 
10 019 

2 019 
10 019 
15 019 
10 m9 

1 ampola 

5 m9 

800 mg 
2 compro 

0.6 m9 
5 019 
3 m9 
1,5 019 

'50 O1g 

As DMD foram estabelecidas com base na bibliografia 

especializada J' citada no item 4.5.1.1. Sio: 
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SUBGRUPO: sal/associa~Ses 

8ENZODIAZEPINAS ORAIS 
f:~st azo1 an 
flun i traz(~pan 
f1ura:<~f:~pan 

nitrazepan 
t r i é\ZClI an 

BENZODIAZEPINA INJET~VEL 
1o'lun itra;:~epan 

METAGUALONA 

BARBITL1RICOS 
e\mobarb i te\l 
c:ic1obarbital 
pent obarb i t aI 
seI: f.>ln-\r bit ,:\1 
fenobarbita1/brometos 
fenobarbital/bromisova1 

OUTROS 
bromisova1 
glutetimida 
hidrato de cloral 
valnoctamide 

DMD 

1 mg 
~~ m!3 

30 mg 
5 m!3 
0, 2~j mg 

1 ampola 

250 mg 

100 mg 
100 mg 
100 mg 
100 mg 

i compr 
i compro 

300 mg 
250 mg 

1.000 mg 
200 019 

Não incluímos neste grupo o fenobarbital p1lro, pos.to 

indicado prec i puament e como anticonvulsivante. 

Quando eventualmente empregado como hipndtico, recomenda-se 

a dose de 100 mg/dia. No Brasil, algumas marcas comerciais 

de feno~arbital tim sido utilizadas indistintamente como 

anticonvulsivantes ou como hipnóticos. Não possuímos 

informa~Ses seguras sobre a propor~ão dessas preferincias~ 

assim sendo, optamos por incluir estas marcas comerciais 

num subgrupo o específico do grupo dos anticonvulsivantes 

(ver item 4.5.1.4). As associa~Ses fenobarbital/bromisoval 

e fenobarbital/brometos tim indica~ão ~ais específica como 

hipndticos. 



4.5.1.4 Anticonvulsivantes 

As DMD foram definidas\ com base na 1 iteratura de 

farmacolog ia geral (80) e consulta a espec ial ista. são: 

SUBGRUPOS: sal/associa~ões 

FENOBARBITAL 
fenobarbital puro 
associado a outros barbit~ricDs ou 

fenitoína 
fenobarbital puro eventualmente usado co

mo hipnótico 

FENITOiNA 

CARBAMAZEPINA 

BENZOOIAZEP INA Cc 1 onazepan) 

OUTROS 
c\c.ido va}próico 
barbe:o{ac.lona 
feneturlda/fenobarbital 
fenurona 
ospolot 
primidona 
t r i metad i ona 

4.5.1.5 Neurolépticos 

DMO 

100 mg 

i comp 

100 mg 

200 mg 

600 mg 

a;:' 
;;J mg 

1.000 mg 
100 mg 

3 compr 
2 compro 

400 mg 
750 mg 
900 mg 

As OMO foram estabelecidas com base na literatura 

especializada j~ mencionada no item 4.5.1.1. São: 



SUBGRUPOS: 5al/a5socia~;es 

FENOTIAZINAS ORAIS 
c: 1 orprOmé\Z i na 
fil.1f(~nazina 
1 evom~:prc)maz i n<::\ 
mesor· i daz i na 
perfené\Z i na 
pipotiazina 
proclorperazina 
promazina 
propericiazina 
tioproperazina 
t i or i daz i na 
t r i flu()peraz i na 

FENOTIAZINAS INJET~VEIS 
c 1 o r p r 001 é\.Z i na 
levomepromazina 
perfenazina 
promazina 
t r i fluopera~~ i na 
trifll.1opromazina 

BUTIROFENONAS ORAIS 
haloperidol 
trifluoperidol 
penfluridol 
pimozide 
t'loropjpamide 

BUTIROFENONAS rNJET~VEIS 
haloper i dc)1 
trifll.1operidol 

TIOXANTENOS 
c:lorprot i~·:eno 
t i ot i :·:eno 

PREPARAC6ES "DEPOT" 
t'lufenazina, enantato 
pjpotiazina 

OUTROS 
c:lot iapina 
sulpiride 

DMD 

200 019 
4 mg 

100 019 
100 m~:J 

20 019 
20 m~3 

30 mg 
400 mg 

16 019 
5 mg 

200 019 
10 mg 

1 ampola 
i ampola 
1 ampola 
í ampola 
1 ampo1a 
i ampol<:\ 

4 mg 
i mg 
2 mg 
i y 4 mg 

80 019 

1 ç\JllP 01 a 
i ampola 

200 019 
8 mr~ 

1,4 
3,33 

120 019 

400 019 

mg 
mg 



4.5.1.6 Ant idepressivos 

As DMDtambÉm foram estabelecida!:; 

bibl iografia especial izada mencionada no item 4.5.1.1 

Nio foram inclu{dos os ~ntidepressivos em associa~io com 
\ 

ansiol{ticos ou neurolÉpt icos. Sio: 

SUBGRUPO: sal 

TRICiCLICOS ORAIS 
<:\mitript il ina 
butriptil ina 
c 1 or i m i p I~ am i na 
desipramina 
cI i benzep i na 
d o~·:ep i na 
imipramina 
nortriptil ina 
t1pipramol 
protriptil ina 

TRICiCLICOS 1NJET~VEIS 
amitriptilina 
clorimipramina 
imipramina 

TETRACÍCLICOS ORAIS 
maprotilina 
mianserina 

TETRACiCLICOS INJET~VEIS 
maprotil ina 

INIBIDORES DA MONOAMINO-OXIDASE 
f'enelzina 
i socarbo~·:az i da 
nialamida 
tranilcipromina 

OUTROS 
nomifensina 
trazadone 

4.5.1.7 Nitritos 

DMD 

7r..-.. } mf) 
75 mg 
75 mg 
75 mg 

240 mg 
75 m9 
75 m!.=) 
75 mg 

150 mg 
20 mg 

7 7 ~j amp 
3 ampolas 
3 ampolas 

75 mg 
45 mg 

3 ampolas 

30 mg 
20 mg 

200 m9 
15 mg 

75 mg 
75 mg 
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As DMD foram estabelecidas com base na bibliografia de 

farmacologia (77, 90) .e consulta a especial ista. S~o: 

SUBGRUPO: sai!:; Dt1D 
........ _ .. ____ .... _ ............... __ ._ • ___ ...... _ .... ____ \ ____ - 00 .. ~ ........ _______ .. _ .... 00 _____ "M ___ ...... __ .. ______ 00 _. 

USO SUBLINGUAL 
isosorbida 1 comp 
n i t I'" i to de am i 10 :I. amp 
nitroglicerina 1 amp/comp 
propat i In i trato i comp 

USO ORAL 
isosorbicla 60 mg 
propat í In i trato 60 mg 
pentaer ítr ítol 60 mg 

4.5.1.8 Antipark insonianos 

As DMD foram estabelecidas com base em literatura de 

farmacologia geral e consulta a especialista. sio: 

SUBGRUPOS: 5al/associa~ões 

GRUPO DOPA 
L-dopa 
L-dopa/carbídopa 

ANTICOLINESTERÁSICOS ORAIS 
biperideno 
metiNeno 
prociclidina 
t r i e>: i fen i di 1 

ANTICOLINESTERÁSICOS INJETÁVEIS 
biperideno 
t r i el·: i fen i d i 1 

OUTROS 
c\man t.c\d i na 

DMD 

3.000 019 
750 mg 

6 mg 
10 mg 
:1.0 mg 

6 m9 

1 amp 
1 amp 

200 mg 
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4.5.1.9 Antigotosos 

As DMD foram estabelecidas com base em I iteratura de 

farmacologia geral (33) e consulta a especial ista. SSo~ 

SUBGRUPOS: sal 

INIBIDORES DA SiNTESE DO ÁCIDO úRICO 
allopurinol 

UR ICOSúl~ ICOn 
b enz i od-ar on a 
benzobr·om<''1I~ona 

probenecid 
sulfinpirazona 

COLCHICINA 

4.5.1.10 Digitálicos 

DMD 

200 mg 

100 m9 
100 019 

1.000 019 
400 mg 

3 019 

As DMD foram estabelecidas com base em literatura de 

farmacologia geral (47, 37, 27) e consulta a especialista. 

são: 



oral. 

SUBGRUPOS: sal 

DIGIT~LICOS ORAIS 
digitoxina 
digoxina 
estrofantina 
lanatosídeo c 
proscilaridina 

DIGIT~LICOS INJET~VEIS 
digitoxina 
digoxina 
estrofantina K 
lanatosídeo c 

DMD 

0,1 mg 
0,25 mg 
1 compr 
0,25 mg 
0,5 mg 

2 amp 
2 amp 
2 amp 
2 amp 

A estrofant ina nio é habitualmente utilizada por via 

o mercado brasileiro, porém, disp3e de pelo menos um 

produto ~ base de estrofantina de uso oral. Dada a falta 

de referincias, fixamos a DMD em 1 comprimido, por 

semelhan,a ~ dose utilizada para outros digit~licos. 

4.5.1.11 Hipoglicemiantes orais 

As DMD, Estabelecidas com base em literatura de 

farmacologia geral (47, 55) e na consult~ a especial ista, 

são: 

9~ I, 



SUBGRUPOS: sal/associa,ies 

SULFONILURÉIAS 
e\cet o-he~-:am i da 
cC\I'-bl.1t am i da 
c: 10rproPê\m i da 
glibenc1amida 
~J 1 i bonl..1r i de\ 
glica:<:ida 
!:J 1 i p i z i da 
91 iquidona 
t 01 aZê\n i de 
tolbutamida 

BIGUANIDAS 
b I.lt i 1 b i 9uan i da 
fenformina 
metformina 

ASSOCIAÇõES SULFONILURÉIA/BIGUANIDA 
clorpropamida/fenformina 
clorpropamida/metformina 
glibenclamida/fenformina 

4.5.1.12 Insulinas 

DMD 

500 019 
500 m~3 

2~;0 019 
10 O1~;J 

50 019 
120 019 

10 019 
60 019 

250 019 
1.000 mg 

200 019 
100 O1g 

1.700 019 

2 comp 
2 co01p 
2 comp 

As DMD foram estabelecidas com base em dados da 

literatura farmacol6gica (55) e consulta a especial ista. 

As doses de i nsul i na são e~-:pressas em un idades (U. I.) 

SAIS DMD 

insulina lenta 40 u. i • 
insulina monocomponente 40 u. i • 
insulina NPH 40 u.i. 
insulina proteino-z(ncica 40 1.1. i • 
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4.5.1.13 Anti~cidos 

Considerando que os produtos ant i~cidos sio compostos 

de sais nio absorvíveis, as DMD sio sempre fixadas em 

n~mero de comprimidos, ou b equivalente em mililitros. 

As DMD foram estabelecidas com base nas informaçSes da 

1 i t erat 1.1 r a de farmacologia (85, 45) consulta a 

especialista. Sio~ 

SUBGRUPOS: sal/associaçSes DMD 
COMPR MILILITROS 

--_ .... _--_ .. ----..... -------------_ .... _-------_. __ .. _--_ .... _-------------- .... 

PROTETORES DA MUCOSA 
h idró>~ido de alurdn io ') a::-

c..,'-J comp 2·5 ml 
hidróxido de m,;..gnés i () 2,5 comp ,..,0::-

c;..,J ml 
h idró~·:ido de c\hlm ín i o/h i-· 

dró~·: i do de mc\gnE.f!:, i o '") C" c..,'-J corup 25 ml 
hidró~·:ido de- alumínio/bismuto ,.., o::-

c..,'-J comp 25 ml 

MAGNÉSIAS POPULARES 
bismuto 2,5 comp 25 ml 
h idró:ddo de- magnésio 2,,5 comp ,..,0:.-

c;.'-J ruI 
h idró}ddo de magnésio/bismuto 2,5 comp 25 ml 

OUTROS 
b i sml.1t o 2,5 comp ,..,0:.-

c..~' 011 
h i dró:·: i do de- magnésio 2,5 comp 25 rol 
pepsina/pancreatina 2,5 comp 
aloglutamol ,.., 0:.-

c;..,'-J comp 

4.5.1.14 Se-dativos 

Como j~ mencionamos, o consumo de sedativos foi 

e-studado com o objetivo de- comparar a compe-tiçio das 

benzodiazepinas com outros sais de efeitos semelhantes. 

Assim, e-les n50 devem ser entendidos como parte dos 

grupos-controle indicadores da expans50 dos serviços de 

assistincia midica. 



~ bastante complexa a definiçio das DMD do grupo de 

medicamentos comercial izados como sedat ivos. Trata-se, em 

sua maioria, de produtos que associam diversos principios 

ê\tivos. 

Os sedativos ~ base de barbit~ricos estiveram muito em 

voga até o final da d~cada de 50; com o surgimento das 

benzodiazepinas foram caindo em desuso e, sendo de livre 

aquisiçio, foram assumindo um car~ter quase popular. Em 

trabalho anterior (93) detectamos o fato de serem 

preferidos pela populaçio dE mais de 50 anos e de serem 

mais frequentemente utilizados por indicaçio leiga. 

O mesmo parece ocorrer com os produtos injet~veis ou 

orais ~ base de ions brometo ou magnésio. O mercado também 

dispõe de muitos produtos à base de e~~tr-atos vegetais 

(passit'lora, maracujá, "cratae9u.s" etc) que, embora tenham 

perdido espaço nas décadas de 60 e 70, retomam posições a 

partir da segunda metade da década de 70. 

A definiçio das DMD destes produtos com extratos 

vegetais e íons fica dificultada pela ausincia de trabalhos 

científicos que indiquem claramente seu potencial 

terapiutico e suas doses eficazes. 

Apesar disso, as DMD foram estabelecidas com base nas 

doses recomendadas em literatura de farmacologia geral (81, 

20), e também nas indicações dos fabricantes, considerando 

que o usu~rio provavelmente as seguiria, na falta de 

orientaçio especifica de um médico. 

Nos produtos ~ base de fenobarbital onde houvesse 

especificaçio da sua dosagem, definimos a DMD em n~mero de 

comprimidos ou mil ilitros, em funçio da dose sedativa 



habitl.1<.-\1 do ff~n()barbiti:o\l (50 mg/dia). Para ()s produtos com 

outros sais ou associaç8es. definimos as DMD em n~mero 

razo~ve1 de comprimidos. mil il itros ou ampolas por dia. 

SUBGRUPOS: sal/associ~ç8es DMD 
mil i grc\l"llas comp/ml/amp 

EXTRATOS VEGETAIS 3 comp.20 011 

ASSOCIAçõES DE FENOBARBITAL 
COM OUTROS SAIS 50 019 

ASSOCIAçõES DE FENOBARBITAL 
COM EXTRATOS VEGETAIS 50 019 

BROMETOS PUROS 2 c (Jmp • 6.0m 1 r 

t ampol c\ 

BROMETOS/EXTRATOS VEGETAIS 3 comP T 20 m1 

OUTROS 
f.-~scopol am i na r) 

c.. comp 
benact izina 3 comp 
hidrato de cloral 500 019 

metilpentinol/extratos 2 comp r 15ml 



4.6 Levantamento de dados 

()s dados 

desde 1970 a 

Poster iorme~nte. 

foram obt idos juntos aos cat~logos do "IMS" 

1984. no de agosto de 1985. 

r€~e\lizou-se o 

levantamento das vendas de 1985. nos grupos terapêuticos 

que serv i rão para aná I i se dos I~efl e~{os das mudanc:as de\ 

legislac:ão (ansiol ít icos, antidist6nicos, hipndticos, 

neurol~pticos e antidepressivos). 

Observando-se a disposiçio do "IMS", foi preenchida 

uma ficha-resumo para cada produto comercial, em cada forma 

de apresentac:ão e nas suas diferentes embalagens. Est ,;\ 

ficha cont~m a qual ificac:ão do produto e os dados de vendas 

no períodO de 1<770 a :\.984 ou, para os grupos já referidos,. 

de 1970 a 1985. 

No total foram pesquisadas 1.340 apresentações de 

produtos. Excluímos da an~lise 237 registros, em func:ão 

dos seguintes mot ivos: uso infantil (74); classificac:ão 

err6nea (45); inespecificidade no grupo analisado (62); uso 

exclusivamente hospitalar (9); medicamentos populares (17); 

composic:ão inconclusiva (30). Os 1.103 registros restantes 

estão assim distribuídos: 
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GRUPOS TERAPiuTICOS NQ DE PRODUTOS NQ TOTAL DE APRESENTAç6ES 

é\nS i 01 ít i c:os 78 185 

antidi!;;tônicos 126 14B 

hipnótic:os 29 4J:" .. I 

anticonvulsivantes 30 7"" -.I 

neurolépticos 30 116 

antidepressivos 19 46 

sedativos 72 U.3 

n i t r i t os 27 49 

antiparkinsonianos 14 3'"> 1:.. 

antigotosos 10 22 

digitál icc)s 19 42 

hipoglicemiantes orajs 27 41 

insulinas 6 12 

antiácidos 100 177 

TOTAL 487 1.103 



4.7 Banco de dados e computa~ão 

Util izamos sistemas 'de computa~io eletr6nica para o 

gerenciamento desse banco de dados (DBase 11) e para c 

processamento e apresenta~io tabular (planilha eletr6nica). 

O trabalho de processamento eletr6nico foi realizado em 

equipamento de 16 bits compat(vel com os sistemas IBM-PCXT. 
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4.8 Cálculo da evolução de vendas. Uso de indicador 

de consumo "per capita" 

A part i I~ de cada registro, representando um 

determinado produto numa determinada apresentaçio e numa 

determinada embalagem, efetuou-se o c~lculo de DMD vendidas 

ano a ano e o dos correspondentes valores de vendas em 

dólares .. 

Como j~ mencionamos no item 4.3.1.1 esses valores 

foram ajustados pelos fatores de correçio aferidos pelo 

UIMS" nos anos de 1976 (+5,8 X), 1977 (+5,8 %)T 1979 (+16,2 

%) e 1981 (+7,5 X). 

De acordo com cada segmento da an~lise os produtos 

foram agrupados ou reagrupados e somadas as DMD de cada ano. 

A fim de eNcll.1ir da análise influência do 

crescimento populacional, elaborou-se um indicador de 

consumo "per capitaU assim constituído: 

DMD vendidas no ano N 1.000 DMDs/1000hab/dia= ___________________________________________ _ 

populaçio de mais de 15 anos N nQ de dias do ano 

Este tipo de indicador tem sido empregado em todos os 

estudos de consumo que utilizam o conceito de DMD (ou DDD). 

Contudo, devemos ressaltar que, na falta de indicaçio 

específica, admitimos que os autores estrangeiros utilizam 

a populaç'ir) total na equação. Se optamos pelo uso d(~ 

população de 15 ou mais anos de idade, isso se deve ao fato 

de te~mos considerado que ~ pouco significativo o uso das 

benzodiazepinas pela populaçio infantil, assim como dos 



produtos dos grupos-controle. 

As estimativas populacionais foram feitas a partir dos 

dados do IBGE para os censos de 1970 e 1980, empregando-se 

Cl método de -Pt'"ojeç.ão, .. :c\ritmét: ica. 05 vedores est imados, 

assim como 05 fatores empregados na equaçio, sio: 
\ 

1Qde julho d(~ 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
j.975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
198"3 
1984 
1985 

pOPulaçio de 15 e mais 
anos de idade 

57.256.445 
58.853.786 
60.451.126 
62.048.466 
63.645.80tJ 
65.243.147 
66.840.487 
68.437.827 
70.035.:1.67 
71.632.508 
73.229.848 
74~827.188 

76.424.528 
78.021.868 
79.619.208 
81,,216.549 

populaçio/1.000 x nQ 
de dias do ano 

~~0 .898.602, 4 ~;.~ 
21.481.631,89 
22.125.11~~,1i 

22.647.690,09 
23.230.7:t 9,1 (, 
23.813.748,65 
24.463.618,24 
24.979.806,85 
25.562.835,95 
26.145.865.42 
26.802.124,36 
27.311.923,62 
27.894.952,7;2 
28.477.981,82 
29.140.630,12 
29.644.040,38 



4.9 Análise de resultados 

4.9.1 Análise da evolu~ão dos índices de consumo 

Os diversos grupos terapiuticos são analisados 

comparando-se sua evolu~ão com as tendincias gerais do 

mercado e com os grupos-controle. A anãl ise das 

benzodiazepinas é realizada separadamente em cada um dos 

grupos a que pertencem (ansiol{ticos, antidist6nicos, 

hipndticos e anticonvulsivantes) ou de forma agrupada. 

4.9.2 Anãl ise quantitativa das tendin~ias 

compara~ão entre os grupos 

Para a anãl ise quant itat iva empregou-se o método de 

regressão linear, a fim de identificar as tendências em 

diferentes períodos da série histdrica de 1970 a 1984. 

Optamos pelo emprego das retas de regressão 

indicadoras da tendincia de cada período, para evitar que 

as flutua~~es anuais de consumo induzissem a erro na 

estimativa da tendincia. Assim, por exemplo, se num 

período de 5 anos um grupo tivesse os. índices de evolu~ão 

100, 116, 110, 119 e 133, a taxa anual de crescimento 

calculada a partir do primeiro e do dltimo ano do per{odo 

seria de 7,39%. Contudo, se antes tivermos o cuidado de 
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calcular os parimetros de regressio, verificaremos que a 

tendincia dos índices no mesmo período ~ de 102. 109. 116. 

129 e, portanto, a taxa m~dia anual de crE-:'sc i ment o 

passa a ser 6,05%. a qual reflete mais fielmente a 

tendincia de crescimento. 
\ 

A part ir da equaçio da reta temos: 

y = A + Bx 

onde:: 

y é a variivel dependente: DMD/1000hab/dia 

x é a var iê:\vel independf~nte: ano 

A ~ o ponto de intersecçio da reta e corresponde ao 

valor de y no primeiro ano do subper{odo 

B é o cCH.?ficiente angular da reta e corresponde ~\ 

variaçio de vendas em DMD/1000hab/dia para cada 

acr~scimo de ano. 

A partir dos parimetros A e B da reta ~ possível 

estimar o valor de y para cada ano do período considerado. 

Por fim, a partir das estimativas de consumo do 

primeiro (to) e do ~ltimo ano (tn) do período, ~ possível 

calcular uma taxa média de crescimento anual para o período 

em consideraçio: TMCA(to - tn). 

Esta TMCA(to-tn) equivale a uma proporçio média de 

crescimento (ou de decréscimo) para cada ano. 

Comparam-se os diversos grupos terapiuticos em funçio 

das suas TMCA(to-tn). Com os valores obtidos por essa 

variivel. foram agrupados em classes de crescimento (lento, 

moderado, acelerado ou muito acelerado). 



4~9.3 An'lise dos re~lexos.das recentes mudan~as na 

legisla~ão 

\ 

Na anál ise dos efeitos de\' introduç:ão de mudanç:as nas 

regras de comercializaç:ão, determinadas pelas Portarias 

DIMED de maio de 1984, afirmamos que os seus efeitos 

fizeram-se sentir mais claramente no ano de 1985. 1st (:) 

devido a dois fatores: (a) o prazo para implementaç:ão das 

normas das Portarias era de 6 meses e, portanto, somente em 

novembro de 1984 todas as farmácias e m~dicos estavam 

obrigados ~s novas regras; (b) os da~os do uIMS u referem-se 

~ compra de medicamentos pelas farmácias e, portanto. ~ 

formaç:io dos seus estoques; o tempo de giro desses estoques 

varia de 15 dias a 6 meses. 

Duas hip6teses são testadas: 

1 a legislaç:ão restringiu a venda dos grupos de 

ansiaI {ticos e hipndticos, mas concomitantemente deslocou 

esse consumo para o grupo dos ant idistBnicos, de tal forma 

que, no cBmputo geral, as vendas de benzodiazepinas 

sofreram pouca alteração; 

liberalizando as vendas de neurol~pticos e 

antidepressivos, a legislaç:io induziu um aumento de consumo 

desses grupos, inclusive com a possibilidade de uma parte 

do consumo potencial de benzodiazepinas ansiol {ticas e 

hipndt ic:as ter ~,i do d es I oe ad a p c\r c\ O C· ., nE'~urol ~pt i eos de 

ba i ~.: .. '\ dosagem" 



Para verificar essas hipdteses calculamos o valor 

esperado de DMD/1000hab/dia dos diversos grupos. em funçio 

das tend&ncias do período 1980 a 1984. e o comparamos ao 

valor observado em 1985. A expressio matem~t ica é: 

y (1985) = A (1980) + (O * 5) 

onde: 

y (1985) é o valor esperado de vendas em 1985. 

previsto em funçio da tend&ncia do per{odo~ 

A (1980) é o valor de vendas em 1980. est imado pela 

reta de regressão; 

B é o coeficiente angular da reta no per{odo 1980-1984; 

5 é o valor que assume a vari~vel x no ano de 1985. 

o valor esperadc) y(198S) é comparado ao valor das 

DMD/1000hab/dia observado em 1985 (Y). 

As hipdteses foram assim expressas: 

Ho : y(1985) = Y 

H1 : y(1985) < Y 

Para testar estatisticamente as hipclteses verificamos 

a probabilidade de,Y:pertencer ~ reta de regressio traçada 

a partir dos valores observados desde 1980 a 1984u 

1. 11 



Conforme LAY e BROYLES (56)y uma reta de regressSo y 

estabelecida a part ir de valores observados de Yi e XI. 

permite pred"izer os valores yi apart ir de cada valor de 

XI. Contudo. h~ uma diferença (ei) entre o valor predito 

(yi) e o valor efetivamente observado (Yi). Ou seja: 

yi :: A + (B * xi) 

Yi :: A + (B * xi) + ei 

rJll a inda:: 

Yi :: yi + ei 

o valor médio da"s diferenças de (Vi - yi) sobre a reta 

é o desvio padrio da estimativa (ou desvio pad~io da 

prediçâo). i calculado pela ~drmula: 

2 
Se = 

onde: 
2 

2 2 
e + e + ••••••• e 

,.) 
r... 

i 1 i 2 in 

n - 2 

Se é o quadrado do desvio padrio da estimativa; 

2 2 2 
e + e 

i 1 
+ ••••• e 

i2 in 
é a somatdria dos quadra
dos dos desvios (Yi-yi); 

n é o n~mero de observaç~es; 

2 é o n~mero de graus de I iberdade nesta situaçio 

específica. 

Calculamos os valores de Se para as retas de regressio 

de cada grupo de medicamentos anal isado e admitimos que a 

prediçio do volume de vendas em 1985 - y(198S) pode 

apresentar uma variaçio. 

1.12 



A seguir calculamos a probabilidade de o valor 

observado de vendas em 1985 ser decorrência dessa varia~ão, 

isto ~. a probabil idade de Y pertencer ~ reta de tendência 

observada" 

4.9.4 Análise da participação no mercado 

4.9.4.1 Evolu~ão da part icipa~ão dos 

benzodiazep{nicos no mercado ~tico 

Util izando outros dados do "IMS" discutiu-se a 

participa~ão dos diversos grupos benzodiazep{nicos no 

mercado ~tico. A participa~ão ~ avaliada em termos dos 

seus valores monet~rios e do n~mero de embalagens vendidas. 

4.9.4.2 Evolu~ão do n~mero de produtos dispon{veis e 

das ind~strias participantes do mercado 

Nesta se~ão ~ discut ido um importante aspecto da 

competi~ão no mercado das benzod'iazepinas, qual seja, a 

tentativa de participa~ão das diversas ind~strias num 

mercado promissor. São analisados e discutidos os dados 

referentes ao n~mero de produtos comerciais lan~ados no 

mercado, sua dura~ão e a competi~ão entre os diversos sais 

benzodiazep{nicos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentamos os resultados da pesquisa em quatro 

t6picos principais: a evolu~~o do consumo dos diversos 

grupos de medicamentos 7 aspectos da competi~io de mercado 

entre as benzodiazepinas, os reflexos das recentes 

modificaç8es da legislaç~o sobre o mercado benzodiazEP(nico 

e uma comparaçio entre os n(veis de consumo do mercado 

brasileiro e de outros pa(ses. 

5.1 Evolução de vendas 

Inicialmente apresentamos uma an~lise descritiva da 

evoluçio do consumo de cada um dos grupos estudados. Visto 

que o levantamento de dados de alguns grupos estendeu-se 

até 1985 para permitir analisar os reflexos das mudanças da 

legislaçio 7 julgamos conveniente também incluir neste 

t6pico a discussio daqueles valores. Assim sendo, os 

resultados dos grupos dos neurolépticos, dos 

antidepressivos 7 dos ansiaI (t icos, dos hipndticos e dos 

antidistBnicos sio apresentados até 1985; os resultados dos 

grupos restantes estende-se somente até 1984. 
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Seguindo-se a esta parte de car~ter descritivo. 

apresentamos uma an~lise quant itat iva dos i nel i caelon~s de 

COn!:;UIlHJ. AI i sio discut idas as tendincias de consumo 

durante o per rodo de 1970.a 1984. com base nos c~lculos ele 
, 

r(~f:wef:;!:;~~O e rn:-\!; ta:·:as méd\ias d,(~ cref:;cimento anual" 

5.1.1 Tendências gerais do mercado de medicamentos 

éticos 

No per(odo de 1970 a 1985 observou-se uma tendincia 

ascendente do mercado de medicamentos ét icos (Tabela 1). O 

levantamento de dados revelou que este mercado - medido em 

mimero de emba 1 agens vend i das - cresceu de forma mu i to 

acelerada em 1973 e 1974 e. a seguir. de forma acelerada 

até 1981. quando chegou a ser 2.4 vezes maior do que no 

in(cio do per(odo. 

O per(odo de recessio econ6mica iniciado em 1980 

atingiu o mercado de medicamentos ét icos de forma bem 

evidente entre 1982 e 1984. anos em que as taxas de 

crescimento foram significativamente negativas; entre 1981 

e 1984 houve uma queda de 34X na quantidade de embalagens 

Em 1985 houve uma retomada do crescimento com o (ndice 

de 21.349 embalagens/1000 hab/dia. valores próximos aos de 

1974-197~j. 



TABELA 1 - Evolu~io das vendas de medicamentos éticos no 
Brasil (n~mero de embalagens vendidas em 
farm~cias comerciais), 1971 a 1985 

-------------------~----------------------------------------Ano NE!de embalagens NQde embalagens/ Índice Cresc i ment () 
}.: 1000 /1000 hab/dia(1) (2) anual(3) 

------------------------------------------------------------t971 4~~4.973,7 12,218 100 
1972 431.195,2 12,036 98 
1973 60i.899,8 i6,414 134 
1974 781.263,7 20,770 i70 
1975 806.358,0 20,913 i7i 
1976 870.086,3 21,966 180 
1977 924. 6~~2, 5 22,860 187 
197B 960.188,4 23,198 190 
1979 1.065.113,4 25.159 206 
19B0 1.204.<718,6 27,.765 227 
1.981 1.306.518,2 29,544 242 
1982 1.230.967,0 27,2!.:i4 223 
1 98~~ 1 .. 059.185,7 22,970 188 
19B4 915.804,7 19,.409 i59 
t985 1.024.714,2 21.,349 175 

Fonte: Levantamento de dados 
08S.: (i) Neste indicador utilizou-se a e-stimativa de 

popula~io total~ 
(2) ano-base 1971 = 100 
(3) os n~meros entre parinteses indicam valores 

negativos 

<i,5 ) 
36,3 
26,5 

0,1 
5,0 
4,1 
1 , ~~j 
8.4 

10,3 
6,4 

(7,7) 
(15,7) 
(i5,5) 
10,0 

Julgamos que estas tendincias de queda e retomada dos 

índices "de crescimento de vendas estão mu i to ma i s 

relacionadas aos movimentos gerais da economia do que a 

fenBmenos ligados ~ estrutura de servi~os de assistincia 

médica. De um lado, entendemos que a participa~io da CEME 

no mercado da ordem de 8% em 1985 - não explicou essa 

queda acentuada entre 1982 e 1984. Por outro lado, os 

movimento~ que podem ser r.)b ser vad Q.S na Tabela 1 

de5acelera~io do crescimento em 1981, crescimento negat ivo 

em 1982, 1983 e 1984 e retomada do crescimento em 1985 

sio extremamente semelhantes ~s tendincias verificadas em 



todo o mercado de consumo brasileiro naquele per{odo. 

Quatro hipdteses podem ser aventadas para explicar o 

r€-~duz i u--se o aces!:,o aos serviços m~dicos 

amb 1.11 a t ()I~ i a i s; a menos prov~vel 

\ 
expl icar o fen6meno, visto que os indicadores de oferta de 

consultas médicas (pelos menos no setor pdblico) 

apresentam reduçio no per{odo de 1981 a 1984; 

os PI~ dpr i os méd i C()s reduziram o ndmero de 

medicamentos prescritos por consulta; 

3 as pessoas deixaram, em parte, de adquirir 

medicamentos que foram prescritos na consulta m~dica ( o 

que os autores de 1 íngua inglesa chamam 

c.omp 1 i ancen
) ; 

4 o consumo de medicamentos ~ticos decorrente de 

autoprescr i ç:ão ou indicaç:ão lei ga sofreu redução 

significativa, a ponto de ter reflexos em todo o mercado. 

Esta ültima hipdtese parece-nos a mais plaus{vel, 

tendo em vista a preocupc\nt e do uso de 

medicamentos sem orientação médica observado no Brasil. Em 
. 

função disso, merece investigação ulterior. 

Parece-nos, razo~vel admit ir que, " mutatis 

mutandis", a autoprescrição pode ser comparada ao consumo 

de supérfluos, enquanto o consumo decorrente de i nd i cação 

médica fica na categoria do consumo essencial. Se isto for 

verdadeiro poderíamos dizer que a redução observada no 

período de recessão econ6mica seria um reflexo e uma 

estimativa da autoprescrição de medicamentos éticos. 



5.~.2 A participa~io dos benzodiazepinicos no mercado 

global 

A part ir de dados do uI~Su foi possível observar a 

evoluçio da participaçio das vendas de medicamentor:-, 

benzodiazepínicos no mercado global (Tabela 2). Ainda IJma 

vez, o indicador aqui usado é o nl.Ímero de emb<.".\lagens 

vendidas, posto que nio dispomos de dados sobre as venda:; 

de todo o nH~I~cado ético traduzidas (~m DMD. 

Os valores apresentados na Tabela 2 necessitam ser 

observados com reservas porque, por razBes metodoldgicas. 

nio foi possível discriminar a participaçio exclusiva de 

benzodiazeprnicos; mostramos tio somente a participaçio dos 

principais grupos onde elas se incluem. Outrossim, 

mostramos a part icipaçio do grupo Anticolinérgicos onde 

está i nc llJ í d-a subclasse Anticolinérgicos 

Antiespasm6dicos Associados a Atar~xicos (antidist8nicos). 

Isso para que se tenha uma idéia da dimensio do erro de 

estimativa que se pode cometer na avaliaçio da participaçio 

dos benzodiazep(nicos, se nio se leva em consideraçio que 

no Brasil este importante segmento est~ erroneamente 

incluido numa classe mais ampla. 

A soma das part icipações dos ansiol t't icos, 

antidistBnicos e hipndt icos nio barbitl.Íricos varia de 3,7% 

a 4,7% , valores consideravelmente elevados. 

l18/ 



TABELA 2 Participaçio porcentual (em n~mero de 
embalagens) de ansiol (ticos, hipndt icos nio 
barbit~ricos, antidistônicos, 
anticol inérgicos e antiespasmddicos, nas 
vendas totais do mercado ét ico, 1970 - 1985 

--------------------------~------------------------------------~--GRUPOS ANSIOLiTICOS HIP~dTICÓS ANTIDIST8NICOS ANTICOLIN~RGICOS 
ANOS (todos) (1) (nio-bar~ <todos) (1) E ANTIESPASMdoI-

1970(2) 
i97i 
i972 
i973 
i974 
i 97~5 
1976 
1977 
j.97B 
197<"1 
1980 
1981 
j.982 
1983 
1984 
1985 

Fonte: 
088. : 

bit~ricos) COS(4) 
(1) 

N.D. N.O. N.D. N.D. 
(3) (3) 1,2 3,8 
(3) (3) j. ,7 4,4 
(3) (3) 1,8 4,4 
(3) (3) 2,2 4,8 
i,8 0,6 2,3 4,6 
l,7 0,6 2,4 4,7 
i,8 0,5 2,4 4,,7 
i,7 0,5 ~) ~ 

"-,t:.- 4 C· 
,;,;} 

i,7 o o::-,.J 2,2 4,3 
i t." 

,;,;} 0,6 ~! , i 4, j. 
i,4 0,6 1,9 3,B 
i,4 0,4 i,9 3,7 
i,7 0,4 2 r i 4,0 
1,9 0,5 2,3 4,5 
i,7 0,4 2,3 4,4 

Levantamento de dados 
(1) A partir dos dados dos catilogos do IMS nio foi 

possfvel isolar somente os medicamentos 
benzodiazepfnicos; 

(2) os catil090S IM8 de 1970 nio apresentam essa 
distribuiçio em n~mero de embalagens; somente 
em termos de valores monetirios; 

(3) os dados dos catil090S IM8 nio discriminam o 
grupo, incluindo-o em outro maior~ 

(4) inclui os antidistônicos. 

A parcela de mercado dos ansiaI fticos e hipndticos 

varia pouco, mas a dos antidistônicos cresce rapidamente no 

primeiro quinquinio até atingir um patamar relativamente 

estive1 em 1975-1976. 

1.19 
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~ importante observar que as vendas de antidistBnicos 

sio sempre maiores do que as de ansioliticos controlados. 

Em realidade, elas representam 50% ou mais das vendas da 

classe de Anticolin~rgicos Antiespasm6dicos. Dt-,stc\ 

forma, a verdadeira dimensio das vendas de tranquil izantes 

e da I iberdade com que ela ocorre em nosso pais tende a 

permanecer escondida em fun,io de uma questio metodoldgica 

de classificaçio. 

HEMM.INK I (46) tamb~m apontou este aspecto comentando 

que o n~mero de "hidden psychotropics" (equivalentes aos 

nossos ant idist8nicos) varia muito de pais para pais. 

Incluindo o consumo dessas associa,Ses revela que o consumo 

estimado de todos O c' .> psicotrdpicos medido em 1977 na 

Finlândia e na Noruega cresce 27i. e :li. respectivamente. 

De qualquer forma, alertamos para o fato de que aquela 

autora fala de "hidden psychotropics'" referindo-se a 

de tranquil izantes que sio efetivamente 

vendidos sob receita m~dica; para os produtos de venda 

livre os autores estrangeiros referem-se ~ Sedativos ou 

"over-the counter sedatives". 

5.1.3 As tendências de vendas dos grupos estudados 

A Tabela 3 e o Gr~fico :l mostram o volume total de 

vendas de medicamentos benzodiazepinicos e de todos os 

outros medicamentos englobados neste estudo, expressos pelo 

indicador DMD/1000hab/dia. 



GRÁFICO 1 - Evolu~ao do consumo das benzodiazepinas e dos 
outros 9rupo~ pesquisados r 1970 a 1984. 
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rABELA ~~ Evolu,io do consumo (em DMD/1000/dia) dos medicamentos 
benzodiazep(nicos e de todos os outros grupos estudados, 
1970 - 19B4 

~NO 

,970 
.971 
,972 
. 973 
L974 
1.975 
1976 
1.977 
1978 
i.979 
1980 
i.981 
1982 
i.983 
1984 

BENZODIAZEPiNICOS (1) 
DMD/1000/dia indice % de 

(2) crescimento 
.;\1"1 U .:\ 1 

5,4:':i9 100 
6,894 :1.26 26,3 

10,0j.0 183 45, ~~ 
10,70:1 . 196 6,9 
15,346 281 43,4 
16,709 306 8,9 
17,267 316 3,3 
19,093 3:':;0 10,6 
18,717 343 (~~,0) 

20, ~~4:':i ~}73 8,7 
20,784 381 '") .., 

t:..p(:;. 

20,41~~ 374 Ci,8) 
19,206 35:2 (5,9) 
19,578 359 1,9 
18 r 93;.:! ~~46 (~~,3) 

rODOS OS ourr~o~) 

DMD/1000/dia indice X de 

18,0:1.6 100 
20,076 U.1 
25,489 141 
26, ~!59 146 
32, 6~18 181 
33,141. :1.84 
34,328 190 
35,518 197 
35,719 198 
38,673 ~!15 
38,082 211 
39, 2~~9 218 
36,4:1.7 202 
~~5, 655 198 
37,4:1.:':; 208 

c:resc imento 
anual 

U.,4 
27,0 
3,0 

24, ~:} 
1,5 
3, ~:} 
3,5 
0,é 
8,3 

(1,5) 
3,0 

(7,2) 
(2,1) 
4,9 

----------------------------------------------------------------------
~ont e: Levant c\mEmt o de d c\d C)S 

)85. :: (1) Incluiu o c 1 on<:\Zf:~pc\n; 
(2) anc) bc\se - 1970 - 100 

:1.2~ 



Diversos aspectos importantes podem ser observados a 

part ir df.'sta Tabela l e da Tabela 19 (página 17s1' --------------_. 
1 as benzodiazepinas ucontroladasu apresentam um 

r~pido crescimento at~ 1977. dobrando seus valores em 

r"elação a 1970. A part ir dar apresentam comportamento mais 

est~vel. at~ sofrerem o impact~ da recessão econBmica. a 

partir de 1981; 

2 as benzodiazepinas ulivresu apresentam evolução 

muito acelerada at~ 1974 e acelerada entre 1974 e 1979. Os 

valores indicam claramente que seu crescimento é muito 

maior do que o do mercado global de medicamentos éticos 

(compare-se aos dados da Tabela i). Por out r"o 1 ado 7 elas 

sofl~eram o impacto da recessão mais severamente do que os 

grl.1pos das benzodiazepinas "controladas" e outros 

medicamentos com uma reduçio de consumo uper capita" de 

14/., entre 1980 e 1984; 

3 o grupo "outros" - onde reunimos todos os demais 

medicamentos pesquisados cujo consumo é originado de 

indicação médica - apresenta um comportamento ascendente 

relativamente uniforme até o in(cio da recessão. que se 

assemelha ~ curva de crescimento das benzodiazepinas 

"controladas". Por outro lado. eles sofreram os efeitos da 

recessão em menor intensidade e por um tempo menor (1982 e 

1983). retomando o crescimento J~ em 1984. Nesse mesmo 

ano. porém. as benzodiazepinas ("controladas" e "1 ivres") 

ainda apresentavam decréscimos. 

Considerando-se que as benzodiazepinas "controladas" e 

os medicamentos do grupo "outros" são drogas utilizadas 

fundamentalmente por indicação médica e comparando-se esses 
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dados com o comportamento geral do mercado ~tico (Tabela 

1). ~ poss{vel afirmar que o consumo de medicamentos 

originado de indica~io médica sof~eu os efeitos da recessio 

econ6mica em grau muito menos acentuado do que o mercado 

global e. portanto, que o cqrte de consumo deu-se mais 
\ 

sobre o consumo decorrente de auto-indica~io. A corre~io 

deste racioc{nio é refor~ada quando verificamos que a queda 

de consumo dos antidist6nicos est~ mais prdxima dos {ndices 

do mercado global do que dos dois outros grupos mencionados. 

5.1.4 Evolu~ão do conSUMO dos grupos estudados 

A seguir apresentamos os resultados do levantamento 

realizado, mostrando separadamente cada um dos grupos onde 

se incluem as benzodiazepinas e cada um dos grupos-controle. 

As Tabelas 4 a 18 e os Gr~ficos 2 a 11. nas p~ginas 

que se seguem, condensam os resultados desse levantamento. 

Por enquanto cuidaremos de descrever e discutir os 

resultados observados, reservando para o item 5.1.5 a 

an~l ise quantitativa das tendências e a verifica~io das 

hipóteses de trabalho i e 2. 
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5 • 1 .4 • 1 A n s i o 1 í t i c os 

EstE grupo rE~ne C) \ !:;~~g nlen to 
\ 

mais n umer C)!:> C) de 

benzodiazepinas. Observa-se, na'Tabela 4 e Grifico 2, que 

ji no início da década de 70 os ansiolíticos não-

diazepínicos tinham pouca e}·:pressão. a tendência d(~ 

!:>ubst ituição do meprobamato se iniciara nos primeiros anos 

da d~cada de 60 e em 1979 ele ji estava desaparecendo do 

mercado. 

o crescimento do consumo de benzodiazepinas é muito 

acelerado entre 1970 e 1975, período em que passa de 3,927 

para 7,591 DMD/1000hab/dia. 

A partir de 1976 e até 1980 seu consumo continua a 

crescer de forma mais irregular e moderada, atingindo um 

valor m~ximo de 8,669 DMD/1000hab/dia em 1980. 

O terceiro períOdo que caracteriza uma tendência vai 

de 1980 a 1985, ~~v i denc i ando quedas discretas, mas 

Se, de um lado, as quedas de 1981, 1982 e 1983 

podem ser interpretadas ~ luz do fenBmeno de queda geral do 

consumo de medicamentos durante a recessão econ8mica, por 

outro lado chama a aten~ão que em 1984 não tenha ocorrido a 

retomada observada nos outros grupos pesquisados (ver itens 

l:;~~gu i nt es) • 

A persistência da tendência de queda em 1984 e 1985 

sugere as seguintes hipdteses: 



Tabela 4 - Consulo de ANSIOLITICOS e. DHD/1000 hab /dia no Brasil, 1970 a 19B5 

... --------------------------------------------------------i-------------------------------------------------------------------
u,os/Sais\\Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 '1975 1976 1977 197B 1979 19B0 19B1 19B2 19B3· 19B4 19B5 

1OO001AZEPlNAS: 3,927 4,401 5,611 5,4BB 6,992 7,591 7,440 B,252 B,010 B,542 B,669 B,640 B,236 B,243 B,11B 7,895 

Injehveis: 0,027 0,031 0,042 0,033 i,051 0,045 ',052 0,046 0,04& .,134 0,050 0,040 0,039 0,037 0,040 i,l35 

Bro.azepan: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 
tlordimpoxido: 0,001 0,000 0,000 0,000 O,OOO O,000 0,000 0,OOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,OOO 0,000 O,000 0,001 

Djaz~pan: 0,025 0,030 0,041 0,032 0,046 0,044 0,050 0,044 0,037 0,033 0,047 0,03B 0,034 O,032 0,037 0,034 
UYizep4n: 0,000 O,000 0,000 O,000 0,000 0,000 O,000 O,OOO 0,002 0,000 0,001 0,000 0,005 O,005 0,002 0,0t0 
~az~an: 0,001 0,001 0,001 0,001 O,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 0,000 

Orais: 3,900 4,370 5,569 5,455 6,942 7,547 7,3B9 B,206 7,970 B,507 B,619 B,600 B,197 B,206 B,07B 7,860 

Alprazolan : 
Brolazepan I 

Clobazan: 
Cl~azepatol 

t\i'diazepox i do: 
Cleraxolanl 

Diazepaal 
Lorazepanl 
Iledazepan t 
~azepanl 

Tmz~pan: 

0,000 
0,000 
0,000 
0,045 
0,393 
0,0.0 
2,578 
',000 
0,553 
0,270 
0,060 

0,000 
0,000 
0,0&0 
0,051 
0,315 
0,000 
3,045 
0,125 
0,381 
0,279 
0,174 

O,000 
0,000 
0,000 
0,0B1 
0,374 
0,000 
3,731 
0,437 
0,522 
0,292 
0,133 

0,000 
0,000 
0,000 
0r 136 
0,33B 
0,000 
3,577 
0,643 
0,366 
0,253 
0,142 

0,000 0,000 
0,2B6 0,409 
0,000 0,000 
0,362 0~440 

0r 355 '0,317 
0,000 0,000 
4,327 ",47B 
1,041 1,439 
0,359 0,283 
0,0B0 0,038 
0,131 0,141 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211 0,259 0,283 
0,484 0,700 0,763 0,932 1,065 1,202 1,283 1,3ta 1,2B7 1,455 
0,000 0,106 0,595 0,656 0,B26 0,BIB 0,704 0,709 0,609 0,499 
0,35B 0,436 .,392 0,409 .,335 0,545 0,27B .,250 0,220 0,197 
0,369 0,392 0,31B 0,325 0,329 0,230 0,221 0,229 0,189 0,146 
0,000 0,000 .,0000,000 0,m 0,000 0,000 0,000 .,153 0,251 
4,3B6 4,417 3,906 3,942 3,835 3,561 3,439 3,0B5 2,976 2,757~ 

1,439 1,923 1,B24 2,098 2,080 2,152 2,180 2,319 2,324 2,240

1

' 

0,224 0,1ól 0,143 0,128 0,139 0,085 0,087 0,085 0,060 0,031 
0,026 0,021 0,010 0,00ó 0,003 0,002 0,.01 0,000 0,000 0,000, 
0,103 0,051 0,019 0,010 0,008 .,005 0,005 0,000 O,000 0,000

1

l 

0,179 0,001 0,105 0,064 0,066 0,034 0,031 0,027 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Meprobmto: 0,143 0,001 0,066 0,039 0,038 0,022 0,021 0,015 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 rob./fenobarb. I O,021 0,000 0,024 0,017 0,01B O,013 0,010 0,012 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 

rob.ne~pina: 0,015 0,000 0,015 0,008 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 OUTROS: 0,001 0,152 0,049 0,041 0,017 0,017 0,009 0,006 O,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

r 
Hidroxizina: 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000· 

lIII .. t .. ; .. : 1,111 '.15~ ••• 49 ••• 41 '.117 1.117 1,119 .... 6 l.iIt '.113 •• iIt ........................ ti 
.... _-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
~SI~ITICOS : 4,106 4,554 5,765 5,592 7,074 7,642 7,4Bl B,2B5 B,019 B,545 8,669 8,640 B,236 B,243 8,118 7,B95· , 
.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

tE -197& = lee I 100 111 140 136 172 1B6 lB2 202 195 20B 211 210 201 201 19B 192 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, , I 
K. ANUAL EII %: --- 10,9 26,6 (3,0) 26,5 B,0 (2,1) 10,7 (3,2) 6,6 1,5 (0,3) (4,7) 0,1 <1,5) (2,7}1' 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i---------
! : Levanta.ento de Dados 



Grayico 2 - Evoluçao do consumo de ansiolíticos 
no Brasil 7 1970 a 1985 
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1 vem crescendo, a ponto de reduzir as vendas em 

farm~cias comerciais. a distribui~~o de ansiol ít icos 

benzodiazepfnicos através de serviços psiqui~tricos 

\ 

tal com vem sendo observado nos países mais 

desenvolvidos desde meados da década de 70, o consumo de 

benzodiazep(nicos mostra uma tendincia natural de queda. a 

qual refletiria um maior rigor da classe médica e o 

decl (nio da fase da chamada bonança diazepínica; 

3 ao contrário do que afirmávamos nos capítulos 

anteriores. os efeitos das mudan~as da legislaçio ocorridas 

em maio de 1984 come~aram a se fazer sentir j~ naquele ano, 

apesar do s~u prazo de implanta~~o expirar em novembro de 

1984. 

Se a hipótese 1 fosse verdadeira, então todos os 

grupos de medicamentos distribuídos nos serviços 

psiqui~tricos p~bl icos tamb~m deveriam apresentar tendincia 

de queda em 1984 1985. Contudo, observando-se o 

comportamento do consumo dos hipnóticos. neurolépticos e 

antidepressivos (ver itens 5.1.4.3, 5.1.4.5 e 5.1.4.6) 

verifica-se que os dois ~lt imos grupos retomaram seu 

crescimento de vendas em farmácias comerciais em 1984 e que 

os hipnót icos permaneceram est~veis. 

Restam as hipóteses 2 e 3 com maiores probabil idades 

de expl icar a nio-retomada do crescimento~ 

A tendência em se aceitar a hipótese 3 é maior se, por 

um lado, pensarmos que. prevendo a implantação definit iva 

das novas normas em novembro de 1984, as farm~cias passaram 
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a reduzir seus estoques em meados daquele ano. Além disso r 

por outro lado, podemos observar que a somatdria do consumo 

de ansiol{ticos e antidistBnicos apresenta algum aumento 

entre 1984 e 1985. Adiante, .quando discutirmos os reflexos 
\ 

da legisla~io, veremos que ~m 19B5 houve um deslocamento do 

consumo dos ansiol{ticos para os antidistBnicos. 

Contudo, a hipdtese de uma mudan~a de comportamento 

dos m~dicos e do p~bl ico nio pode ser descartada por 

enquanto, merecendo observa~io mais prolongada p estudos 

mais específicos. 

5.1.4.2 AntidistBnicos 

Este é o segundo grupo que re~ne as benzodiazepinas. 

05 dados da Tabela 5 e Grifico 3 comprovam que ele 

merece uma anil ise particular dentro do mercado brasileiro 

de medicamentos. dada a magnitude do seu consumo, cotejada 

com a impropriedade desse tipo de associa~ion 

Entre 1970 e 1980 observa-se um crescimento bastante 

acelerado. Iniciando a década de 70 com volumes de consumo 

semelhantes aos hipndticos, neurol~pticos. digitil icos, 

nitritos e hipoglicemiantes orais, suas vendas crescem 

explosivamente num período de quatro anos, a ponto de, em 

1975, ji serem os produtos mais vendidos dentre os 14 

grupos estu~~~os. 
\ 

A part ir de 1975 seu crescimento t mais moderado, mas, 

de qualquer forma, em 1980, o volume de consumo per 

capita U ~ sete vezes superior ao início da d~cada de 70. 



Tabela'5 - Consulo de ANTIDISTôNICOS (!li DIiD/1000hab /dia no Bras i 1 , 1970 a 1985 

.~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!os/Sais\\Anol 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19B5 , ._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iZOOIAZEPINAS : 0,811 1,575 3,022 3,732 6,413 6,989 7,802 8,278 8,315 8,967 9,164 8,833 8,119 8,398 7,96O 8,823 

Injet ave i s: 0,OO0 0,001 O,O04 0,004 0,007 0,004 0,O07 0,OO9 0,OO7 0,O07 0,009 0,008 0,007 O,003 O,00O O,O00 

Oiazepan I 0,000 0,001 O,004 0,004 0,007 0,004 0,007 0,009 0,007 0,007 0,009 0,008 0,007 0,003 0,O00 0,0OO 

Orais: 0,811 1,574 3,O18 3,728 6,405 6,985 7,795 8,270 8,308 8,960 9,155 8,825 8,112 8,395 7,960 8,823 

Brolazepan: 0,000 0,000 0,O0O O,000 0,000 0,O00 0,O0O 0,000 0,000 0,000 0,097 0,102 O,083 0,072 0,O51 0,057 
iz.lSulpiridel 0,000 O,O00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,056 0,029 0,000 0,000 0,002 0,004 0,278 

Clorazepatol 0,00O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,067 0,065 0,069 0,055 0,045 0,044 
m-diazepoxido: 0,372 0,459 e,665 0,623 0,911 0,959 0,919 0,926 0,917 0,942 0,841 0,841 0,682 0,771 O,720 0,736 

Diazepan: 0~292 0,846 1,869 2,548 4,259 4,631 5,179 5,472 5,607 5,952 6,144 5,972 5,515 5,785 5,489 5,985 
Lorazepan: O,OOO 0,OOO 0,OO1 O,051 O,O95 O,276 0,540 O,721 O,7OO O,88O O,958 0,9OO 1,O28 0,978 1,O27 1,093 
Kedazepan: O,O47 O,141 0,277 0,268 0,824 0,81O 0,809 0,757 0,711 0,667 0,59O O,515 0,392 O,389 0,277 0,240 
Oxam'an: 0,1OO 0,128 8,206 O,237 0,316 O,309 O,32O O,349 O,335 0,379 O,371 O,417 0,34O O,342 O,347 O,388 

Teaazepan: 0,O0O O,OOO 8,e00 O,O0O O,O0O 0,OO0 O,028 0,044 0,037 0,035 0,O58 O,O11 O,004 O,001 O,00O 0,O0O 

[AZ. HIPNOTlCAl .,eea 0,023 ',051 0,O65 0,120 0,148 O,217 O,35O O,378 0,454 O,506 O,518 O,466 O,422 O,34O O,335 
, 

N i trazepan ~ 0,e08 O,O23 0,&51 O,O65 O,12O O,148 O,217 O,35O O,378 O,454 0,506 O,518 O,466 O,422 
.', 

O,34O 0,335 " 

KEPROBAIIA TO: O,127 O,O65 0,136 0,124 O,128 0,O83 O,O75 O,O64 O,O29 O,OO5 O,000 O,000 0,O0O 0,000 0,00O 0,O00 

NEUROLEPTI COS: 0,534 O,525 O,622 O,622 0,797 0,777 O,76O O,818 0,727 O,705 O,727 0,726 O,668 O,595 0,504 0,541 

Haloper idoll O,411 0,398 O,483 0,519 0,675 0,665 0,652 0,719 0,681 0,694 0,723 0,597 0,511 0,422 0,331 0,354 
Het ilper i doll 0,000 O,000 O,000 0,O00 0,019 0,025 0,015 O,006 0,OO2 0,O03 0,000 0,O00 O,OOO 0,OOO 0,O0O 0,000 
Prrfenaz i na: O,00O O,OOO O,OOO O,00O O,OOO 0,000 0,007 0,016 0,008 0,005 0,004 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 

rifluoperazina: 0,122 0,126 0,140 0,103 0,103 O,088 0,O86 0,077 0,O36 O,OO3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,O00 
Stllpir ide: 0,000 0,O00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,O00 0,O00 0,000 0,O00 0,000 0,126 0,156 0,172 0,173 0,187 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MlIOISTOHICOS: 1,479 2,188 3,831 4,542 7,458 7,997 8,854 9,511 9,450 10,131 10,398 10,076 9,254 9,415 8,804 9,700 
------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
• -197e = 100 : 100 148 259 307 504 541 599 643 639 685 703 6Bl 626 636 595 656 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_.----------------------
K. ANUAL EM % I --- 47,9 75,1 18,5 64,2 7,2 10,7 7,4 (0,6) 7,2 2,6 (3,1> (8,2) 1,7 (6,5) 10,2 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: Levantalento de Dados 



Grá~ico 3 - Evoluçao do consumo de antidistônicos 
no Brasil 7\ 1970 a 1985 
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Os efeitos da recessio iniciada em 1980 sio, para esse 

~Jrupo, mais marcantes do que os ocorridos com o grupo dos 

ans i 01 ít i CCl!;; (~ dClS 9 r 1,lP os--c on t r o '1 (~ P Cll" 

medicamentos diretamente ligados à indicaçio médica. No 

entanto, índices de queda neste período 

1980 e 1984) estio mais prdximos dos índices de queda dos 

antiácidos (19%) e do mercado global (30%). Isto, mais 1.101<:\ 

vez 7 reforça a hipdtese de qUE o SEU comportamento no 

mercado se assemelha muito mais aos medicamentos consumidos 

por autoprescriçio do aos med i c e\men tos de uso 

propriamente m~dico. 

Decompondo-se os indicadores de consumo verifica-se 

que as benzodiazepinas sio as que mais crescem dentro desse 

grupo. Em 1970, 63% do consumo de antidistBnicos t de 

produtos benzodiazepínicos; em 1975 essa proporçio ~ igual 

a 89% e em 1985 ela é igual a Q1,%. Ass i OI como ocorreu no' 

grupo dos ansi01{ticos, as benzodiazepinas ocuparam a quase 

total idade do mercado de ant idist8nicos. 

Aliás, o dado mais relevante a ser apontado t que o 

consumo d~s benzodiazepinas "I ivres" cresceu dez vezes em 

dez anos, enquanto o de benzodiazepinas "controladasu 

cresceu 2,2 vezes no mesmo espaço de tempo. E, a part ir de 

1976, sempre se consumiu mais benzodiazepinas "livres" do 

que "controlad8s" (essas compe\rações serio di scut i de\S em 
" I) maior profund.i daele no i tem 5.1.4.15 

Outro aspecto digno de cClmentc\r i o!:, f:~ c\ (:\ !:; c ~:-.'n s ~\ o do 

consumo do nitrazepan sob forma·de antidist6nico. Lançados 

em 1970, os "hipndt icos antidist8nicos" chegam, em 1980, a 



responder por 37% do consumo de nitrazepan no Brasil e, em 

1985, essa proporçio aumenta para 47% • 

5.1.4.3 Hipndticos 

o grupo dos hipndt icos como um todo apresenta uma 

tendincia irregular devido ao desaparecimento forçado da 

metaqualona entre 1975 e 1977. A Tabela 6 e o Gr~fico 4 

mostram a evoluçio do consumo deste grupo. 

O consumo de hipndt icos mostra tend&ncia ascendente 

at~ 1975. No quinquinio 1970-1975. os barbit~ricos j~ nio 

gozam de grande aceitaçio e o crescimento do grupo deu-se 

por conta da metaqualona (surgida em 1967). do nitrazepan 

(surgido em 1966) e do flurazepan (surgido em 1974). 

Com a decisio do Ministério da Sa~de de proibir a 

fabricaçio de medicamentos contendo a metaqualona. tomada 

em 1975. o consumo geral de hipndticos cai abruptamente nos 

dois anos seguintes (33% entre 1975 e 1977). Em 1978 o 

consumo se reduz a 1.912 DMD/1000hab/dia para. em seguida. 

estabil izar-se em torno de 2.200 DMD/1000hab/dia até o 

final do per(odo estudado. 

Ora, se entre 1975 e 1977 o consumo de metaqualona nio 

foi rapidamente reposto pelas benzodizepinas. conclui-se 

que realmente estaria ocorrendo abuso no uso da metaqualona 

e que, portanto. a decisio do Minist~rio da Sa~de foi 

acertada. 
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Tabela 6 - ConsuMo de HIPNóTICOS e. DHD/1000 hab /dia no Brasil, 1970 a 1985 

\ -----------------------------------------------------.,.-------i------------------------------------------------------------------
rupos/Sais\\Anol 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

8ENZOOIAZEPINAS 1 0,714 0,895 1,326 1,417 1,743 1,882 1,680 2,050 1,832 2,159 2,208 2,182 2,151 2,255 2,265 2,143 

Eshzolan' 
F1unitrazepan 

Flurazepan 
Nitrazepan 
Tr iazolan 

0,000 0,000' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 0,115 0,124 0,102 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,255 0,356 0,389 0,444 0,487 0,489 0,546 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,344 0,545 0,901 0,929 0,963 0,934 0,919 0,785 0,723 0,684 0,637 
0,714 0,895 1,326 1,417 1,700 1,538 1,135 1,149 0,903 0,941 0,846 0,697 0,628 0,554 0,518 0,384 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,178 0,257 0,377 0,450 0,473 

METAGUALONA. 0,729 0,896 1,132 1,311 1,388 1,213 0,646 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BARBITURICOS 1 
!lIC!to Fenobarb.)l 0,105 0,078 0,103 0,063 0,059 0,041 0,050 0,015 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Atobarbitall 0,010 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
fentobarbihll 0,026 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ciclobarbihll 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Secobarbihll 0,070 0,.078 0,091 0,063 0,058 0,037 0,045 0,010 0,008 0,000 0,000 0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000 

~aIT~ ASSOC.: 0,000.0,000 0,008 0,008 0,007 0,008 0,004 0,015 0,018 0,033 0,006 0,001 0,003 0,011 0,008 0,006 

flnobarb.lBrolletol 0,000 0,000 0,004 0,005 0,004 0,008 0,004 0,015 0,018 0,033 0,0% 0,001 0,00.3 0,011 0,008 0,006 
lrD./Brolisovall 0,000 0,000 0,004 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

OUTROSl 0,157 0,139 0,114 0,128 0,134 0,099 0,086 0,073 0,054 0,054 0,060 0,054 0,084 0,019 0,000 0,000 

Brotissoval: 0,064 0,080 0,019 0,015 0,024 0,013 0,016 0,011 0,006 0,004 0,019 0,025 0,018 0,003 0,000 0,000 
Gluteti.idal 0,018 0,000 0,015 0,019 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000' 

!ihto de Clorall 0,006 0,002 0,000 0,001 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,045 0,015 0,000 0,000 
V~nocta.idel 0,069- 0,058 0,080 0,093 0,094 0,086 0,069 0,062 0,049 0,050 0,024 0,029 0,022 0,001 0,000 0,000 

-;-~;;~~;~~--~~;;;--;~;;;--;~~;;--;~;;~--;~~;~--~~24;--2,46~--;~~~--~;13 -;,24~--;~;;~--;~23;--;~;;;--;~;;;--;~;;;--;~~~;1 

-~-~;;;-:-~;;-~----~;;----~~;----~;;----~;;----~;;----~;;----~~;----~;;--~~;---~~----13;----;_-~;~---~;~----~;---~26 -I 

~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IK. ANUAL EM %: --- 17,7 33,6 ,9,1 13,8 (2,7> (23,9) <12,5) (11,4) 17,4 1,2 <1,6) 0,0 2,1 (0,5) (5,5) I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! : Levantalento de Dados 

Stn'lço da 61bl11llCCll • tr.IC'..:r.1tillfo1;h 
fACULDADE DE Sl.allE r6SLlCA 
O'I\YElSIDADE DE 510 rAUlO 



Grá~ico 4 - Evoluçao do consumo de hipnóticos 
no Brasil p 1970\a 1985 
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benzodiazep{nicos dominam praticamente todo o mercado de 

hipnóticos. Em 1977 eles respondem por 95% do consumo e 

essa porcentagem eleva-se a 99,6% em 1985. 
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Chama a atençio na Tabela 6 o fato de que a recessio 

econ6mica fez decrescer muito pouco o consumo de hipndt icos 

em geral (-1,6% entre 1980 e 1982) e dos hipndt icos 

benzodi~zep;nicos em particular (-2,6% entre 1980 e 1982). 

Além disso, é notável a ~etomada de seu crescimento já em 

1983. 

5.1.4.4 Anticonvulsivantes 

Os dados referentes ao grupo dos anticonvulsivantes 

devem ser encarados com cautela porque nele se incluem dois 

produtos comerciais ~ base de fenobarbital puro, os quais 

sio util izados tanto como ant iconvulsivantes quanto como 

hipnóticos. O Luminal (já nio mais fabricado) e o Gardenal 

sio a opçio de muitos cl {nicos gerais e psiquiatras que 

desejam prescrever um hipnótico de custo baixo; segundo c 

1MB, o Gardenal é um dos dez produtos mais vendidos no 

mercado brasileiro de medicamentos éticos. Na Tabela 7 e 

no Gr~fico 5 mostramos o consumo do Gardenal e Luminal 

separadaménte dos outros produtos ~ base de fenobarbital 

puro a fim de evidenciar a sua magnitude. 

O grupo dos anticonvulsivantes, como um todo, tem um 

crescimento acelerado até 1979, quando o consumo tende a se 

estabilizar em torno de 9,500 DMD/1000hab/dia. O per{odo 

de recessio retrai o consumo em 1982 e 1983 e h~ um leve 

sinal de recuperaçio em 1984. 
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Tabela 7 - Consumo de ANTICONVULSIVANTES eM DMD/lg00 hab Idia no Brasil, 1970 a 1984 

._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I-Grupos/Sa i s\ \Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FENOBARBIT AL PURO: 0,603 0,613 0,584 O,622 0,~17 0,288 O,269 O,335 0,341 O,338 0,397 0,317 0,334 0,.348 O,375 

I . I 

Injdavel: O,007 0,005 0,004 O,005 O,O04 0,004 0,O04 0,O13 0,O03 0,004 0,075 0,018 0,O03 0,006 0,O07 

Oral: 0,596 0,608 0,580 0,617 0,313 0,284 0,265 0,322 0,338 0,334 0,321 0,299 0,331 0,343 0,368 

INOBARBITAL PURO : 1,265 1,318 1,470 1,909 2,275 2,597 3,045 3,597 3,751 3,910 3,941 4,371 4,051 4,160 3,953 
IENTUALHENTE USADO: 
COMO HIPNOTICO) I 

I 

FENITOINA PURA: O,398 0,519 O,711 0,679 0,855 0,964 0,911 0,967 0,983 0,978 1,119 1,000 0,863 0,872 0,921 

SOCIACM FENlTOINA: 1,817 2,125 2,582 3,O89 3,553 3,384 3,289 2,672 2,756 2,907 2,673 2,462 1,944 1,989 2,204 
I BARBHURICOS 

eoitoina/Fenobarb. : 0,058 0,107 O,124 O,059 0,005 0,OOO 0,OO0 O,O00 0,000 O,00O 0,000 O,000 O,000 O,OO0 0,000 
eoob7irb .IFen i to i na: O,000 0,OO0 0,026 O,028 0,050 0,038 0,036 0,034 0,O38 0,034 0,042 0,019 0,016 0,026 0,015 
Fellobarb./Prominal: 1,432 1,651 2,008 2,556 2,969 2,915 2,848 2,301 2,396 2,590 2,362 2,247 1,751 1,813 2,153 
ProIinal/Fen i toina: 0,327 0,367 O,424 0,446 0,530 0,431 O,405 0,337 0,323 0,283 0,269 0,197 O,177 0,150 0,037 

CARBAliAZEPlNA: 0,170 0,208 0,221 0,271 0,301 0,309 0,391 0,420 0,443 0,466 0,463 0,500 O,486 0,571 0,557 

ClOHAZEPAN: 0,OOO 0,00O O,O00 0,000 O,077 0,100 0,128 O,163 O,181 O,224 0,236 0,239 0,234 0,259 0,249 

OUTROS: 0,230 0,228 0,284 0,282 0,368 0,345 0,377 0,480 0,539 0,653 0,749 0,783 O,781 0,766 O,828 

Acido Valproico: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00O 0,000 0,000 0,000 0,O00 0,012 0,079 0,120 O,126 0,132 0,156 
Barbexaclona: O,OOO O,O00 O,O00 O,O00 O,00O O,OO5 O,O83 O,183 O,254 O,353 O,380 O,407 O,424 0,459 O,506 

!Detur i da/Fenobarb. : 0,O45 O,O59 O,O77 0,O79 0,093 O,O88 O,093 0,O94 O,O91 0,O79 0,O67 O,O64 O,O56 0,O60 O,052 
Fenurona: O,O00 O,OOO 0,002 0,002 O,O01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00O 0,000 O,000 0,000 0,O0O 
Ospolot: 0,016 0,015 0,016 0,O12 0,015 0,015 O,O11 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Primidona: O,155 O,14O O,174 O,17O O,243 O,237 O,181 O,19O O,183 O,199 O,215 O,188 O,172 O,112 O,11O 
Trilletadiona: O;O14 O,O14 O,O14 O,O18 O,O16 0,00O O,OO9 O,OO7 O,O11 O,O11 O,OO7 0,004 0,003 0,003 0,004 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTAl ANTICONVULS. I 4,483 5,011 5,852 6,852 7,746 7,987 8,409 8,634 8,995 9,477 9,578 9,673 8,692 8,966 9,O89 I 

.~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IIOICE - 1970 = 100 : 100 112 131 153 173 178 188 193 201 211 214 216 194 2OO 203 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iESCIM. ANUAL Eli ~ : --- 11,8 16,8 17,1 13,1 3,1 5,3 2,7 4,2 5,4 1,1 1,0 <10,1) 3,1 1,4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oote : Levantamento de Dados 



GráTico 5 - Evoluçao do consumo de anticonvulsivantes 
no Brasil ~1970 a 1984 
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No entanto, quando exclu{mos da an~l ise o Gardenal e o 

Luminal, verifica-se que a fase de crescimento acelerado 

vai somente at~ 1974~ a partir desse per{odo 05 (ndices de 

consumo estabil izam-se em~orno'de 5,300 DMD/1000hab/dia 

até 1981. 

O caso do Gardenal e Luminal merece destaque. Seu 

crescimento muito acelerado entre 1972 e 1981 tanto pode 

ser reflexo de um maior contingente de pacientes 

epilépticos em tratamento, como decorrincia de um maior uso 

do fenobarbital como hipndt ico. Na falta de informa~aes 

mais espec{ficas nâo é poss{vel tirar conclusaes. De 

qualquer forma, ~ importante observar que de 1970 a 1981 

sua participa~âo nos {ndices de consumo deste grupo passa 

de 28r. a 45r.. 

O clonazepan - benzodiazepina lan~ada no mercado em 

1974 e de custo bem superior aos outros anticonvulsivantes 

mostra um crescimento 

natural no caso de uma 

acelerado até 1979, fenBmeno 

droga recém-Ian~ada e com a 

reputa~âo de ser um substituto vantajoso a outros sais 

anticonvul~ivantes" 

O fato de o consumo do clonazepan nâo ter sido 

reduzido no per{odo de 1980 a 1983 sugere duas hipdteses= 

i a tendência ascendente observada at~ 1980 teria 

prosseguido se nio tivesse havido recessio econBmica, a 

qual foi suficiente para I imitar a expan~io, mas nio para 

reduzir o {ndice absoluto de consumo; 
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j,39 

2 em 1980 o clonazepan j~ teria atingido o seu 

f.·:spaço (.:ntre O C' .> t rc\t ament os anticonvulsivantes e a 

estabil idade do per(odo de 1980 a 1984 sugeriria que a 

indicaç:io do seu uso ri criteriosa e indispens~vel; além 

disso, dado o seu elevado custo relativo, seria ut ilizada 

pelas classes de maior poder aq~isit ivo onde se observa com 

menor intensidade o corte de consumo de medicamentos. 

Com os dados disponíveis até agora, nio ri possível 

argum€:.'n t ar' em torno duas h i p ót<~ses; somentE' 

observaç:~es mais prolongadas da tendincia ou estudos mais 

especificos poderiam contribuir para a sua comprovaç:io. 

5.1.4.5 Neurolépticos 

Este grupo é um indicador fiel das tendincias do 

consumo de medicamentos ut ilizados por orientaçio médica 7 

j ~ que se const i t ui, i nc 1 us i ve, como um dos poucos grupos 

em que se exigia a apresentaç:io de receita m~dica. 

I~efletir, porém, uma possível mudança de conduta quanto ~s 

doses di~rias empregadas. Como mencionamos 

anteriormente, as doses de neurolépticos utilizadas em 

ambiente hospitalar passaram a ser cada vez maiores na 

década de 70 e é possível que isto tenha ocorrido também a 

nível ambulatorial. 



A Tabela 8 e o Grifico 6 mostram a evolu~io do consumo 

dos neurol~pt icos entre 1970 e 1985. o grupo, como um 

todo r apresenta um crescimento bastante acelerado até 1979 

chegando a quadrupl icar o rndice. A recessio econBmica 

afeta o consumO r com os rndices caindo 9,7% entre 1979 p 
\ 

1982; a part ir de 1983, h~ retomada do seu impulso com 

crescimento moderado e constante até 1985. 
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Tabela 8 - Consumo de NEUROLÉPTICOS e. OMO/1000 hab/dia no Brasil, 1970 a 1985 

---------------_____ , ___________ ' _____________________ ------------------------------------------------------______________________ 1 

rupos/Sais\\Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

FENOTlAZINAS: 0,374 0,307 O,509 O,495 0,639\ 0,779 0,778 0,902 O,990 1,113 1,088 1,OOO O,992 1,OOO 1,124 1,088 
\ 

Injetaveisl O,010 O,008 O,014 O,006 O,006 O,003 O,005 O,005 O,005 O,005 O,006 O,008 O,003 O,008 O,006 O,007 

Clorprolazina: O,006 O,006 O,005 O,004 O,004 0,003 0,003 O,003 O,004 O,004 0,004 O,007 O,003 O,005 O,004 O,005 
l~rprolazinal O,001 O,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,002 0,002 O,001 O,001 O,002 O,001 O,000 O,002 O,003 0,002 

Perfenazinal O,000 0,001 O,000 O,000 0,000 O,000 O,000 0,OOO O,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Prolazinal O,000 O,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 '0,000 0,000 0,000 0,000 

lrifluoperazinal O,000 0,000 O,000 O,000 0,000 O,000 O,OOO O,000 O,OOO O,OOO 0,000 O,OOO O,OOO 0,000 0,OOO 0,000 
kifluprolazinal O,002 0,001 0,000 0,000 0,OOO 0,000 0,OOO 0,000 0,OOO 0,000 O,000 O,OOO 0,000 O,001 O,000 0,000 

Orais: O,364 O,299 O,495 O,489 O,632 O,775 O,773 O,896 O,986 1,109 1,082 0,993 0,989 0,992 1,118 1,081 

Clorpromazinal O,045 O,020 O,079 O,072 0,103 O,110 0,104 O,141 0,169 0,189 O,181 0,168 O,169 O,165 O,209 O,200 
Flufenazina: 0,122 O,083 O,122 O,094 O,111 O,083 O,063 O,070 O,072 O,075 0,067 O,060 O,059 O,058 O,063 O,073 

l~vo.eproll1azina: O,060 O,077 O,088 O,094 0,12B O,152 O,193 O,268 O,290 O,387 0,363 O,361 O,398 O,350 O,403 O,408 
Hesoridazinal O,001 0,000 0,000 O,000 O,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,000 O,000 O,000 
Perfenazina: O,001 O,OOO O,OOO 0,OOO 0,000 0,000 O,OOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOO O,000 O,OOO O,000 
Pipot iazinal O,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,OOO O,002 O,006 O,002 O,003 

Iroclorprrazinal O,007 O,000 O,009 0,027 0,013 0,014 O,010 O,000 O,OOO O,OOO O,OOO 0,000 O,000 O,OOO 0,e00 O,000 
Prolazinal 0,001 0,000 0,000 O,000 O,000 0,000 0,000 O,000 O,000 0,OOO 0,000 O,000 0,OOO 0,000 O,000 O,090 

Proprriciazinal O,076 O,101 O,122 0,133 O,167 .,258 0.325 O,383 O,427 O,427 0,445 O,378 0r337 0,386 0,415 0,364 
Tioproperazinal 0,023 O,000 0,048 0,047 0,080 0,129 0,044 O,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tioridazina: 0,009 0,000 0,008 0,006 0,009 O,009 O,011 0,008 0,009 0,009 O,010 0,009 0,009 O,011 0,013 0,019 
lrifluoperazinal 0,020 0,017 0,019 0,017 0,021 0,021 0,023 0,027 0,020 0,021 0,017 0,017 ~,014 0,0i5 0,013 0,015 r;, 

BUTIROFENONAS: 0,152 0,105 0,268 0,337 0,442 0,571 0,696 0,922 1,084 1,329 1,175 1,153 1,178 1,220 1,243 1,279 

Injetaveis: 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,005 0,008 0,004 O,003 O,001 0,002 0,000 0,000 

Haloperidol: 0,000 0,001 O,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,006 O,004 0,002 O,001 0,002 0,090 O,000 
lrifluoperidol: 0,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Orais: O,151 0,105 0,266 0,335 0,439 0,568 0,694 0,920 1,079 1,321 1,171 1,150 1,178 1,218 1,242 1,279 

Floropipamidel 0,021 O,000 0,025 0,017 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Haloperidol: 0,092 0,105 0,155 0,158 0,240 0,269 0,357 0,513 0,628 0,809 0,775 0,790 0,845 0,909 0,936 0,944 
P~nfluridol: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 0,111 0,157 0,157 0,134 0,106 0,104 0,111 0,117 0,111, 

Pilozide: 0,000 0,000 0,019 0,095 0,107 0,201 0,211 0,203 0,203 0,233 0,170 0,174 0,152 0,136 0,127 0,159" 
Trifluoperidol: 0,038 0,000 0,067 0,065 0,089 0,098 0,082 0,092 0,090 O,122 0,092 0,080 O,077 0,061 0,062 O,066 

TIOXATENOS: 0,041 0,048 0,051 0,046 0,054 0,059 0,053 0,040 0,038 0,038 0,034 0,028 0,042 0,038 0,034 0,035 

Clorprotixenol O,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Tiotixenol 0,041 0,048 0,051 0,046 0,054 0,059 0,053 0,040 0,038 0,038 0,034 0,028 0,042 0,038 0,034 0,035, 

SULPIRIOEl 0,000 0,032 0,024 O,023 O,041 0,044 O,057 O,058 O,060 O,062 0,065 0,064 O,058 0,063 O,065 

FORMAS "OEPOT"l 0,021 O,004 0,016 0,002 0,021 0,037 0,037 0,098 0,089 0,093 0,040 0,023 O,049 0,073 O,075 

enazina Enantatol 0,021 0,004 0,016 0,002 0,021 0,037 0,037 0,098 0,089 0,093 0,040 0,023 0,037 0,040 0,052 
ip~iazina Oepotl 0,000 0,000 0,OOO 0,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,012 O,033 0,023 

0,076

1

,1, , 

0,136 

0,102( 
0,035

t 



Tabela 8 (cont inua~ão) I 
----------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------

OUTROS: 0,002 0,004 -0,004 0,003 0,004 0,004 0,005 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 

Injetavel: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0v0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



GráTico 6 - Evolu~ao do conSUMO de neurolépticos 
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No Guadro 2 discl~iminado o consumo d(·:·~ 

neuroltpt icos de baixa, m~dia e alta dosagem por comprimido. 

QIH~DI~() 

Ano 

2 - EV(Jluç:ãc) 'do!:;, índic(~!:; de 
medicamentos n~urol~pt icos 
segundo a dosagem por unidade, 

Ba i ~·:a Alta 
Dosagem(1) 

Méd i .:\ 
Dosagem(2) Dosagem(3) 

c on sumo d (.:~ 
de uso oral 
1970 - 198~5 

Total do 
Grupo (4) 

------------------------------------------------------------t970 100 100 t00 100 
1971 i 1:3 ~:; 1 64 8::1 
1972 134 133 165 149 
1973 l26 130 186 155 
:\.974 174 l56 247 207 
1975 183 137 343 r)t:.-I::" 

I:.....J,.} 

1.976 193 :I.~W 386 280 
1977 221 i C" ' . ...Jo ~507 351 
1.978 209 j.51 ~i91 385 
1979 229 153 687 440 
1980 213 j.35 641 409 
1981 190 l23 617 387 
1982 179 j.~10 649 397 
1983 181 130 673 409 
1984 175 142 729 434 
1985 173 167 751 445 

Fonte: Levantamento de dado!:; 

OBS.: (1) 1970 = 0,272 DMD/1000hab/dia; 
(2) 1970 -- 0, 04:~ DMD/1000hc\b/eI i a; 
(3) j.970 - 0,2El1 DMD/1000hab/elia; 
(4) 1970 - 0,596 Dt1D/j.000hc\b/d i c\. 

Desses dados pode se verificar que: 

os comprimidos de baixa dosagem apresentam 

evolu,ão bem mais discreta do que o grupo em geral. Em 

1970 eles respondem por 46% do consumo de neurolépticos 

orais e em 1985 essa propor,ão cai para 18%. A ma i OI" 

ascensão d~-se entre 1970 e 1979, época em que o consumo 

dobra, acompanhando, em m('~n OI" proporç:ão, o movimento 

ascendente do grupo todo. Ards 1979 seus ínelices caem 

contínua e regularmente, não t (~ndo se recuperado da 

l44 
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recessio de 1980; 

2 as apresenta~ies de m~dia dosagem nunca tiveram 

grande expressividade no grupo (7% do consumo geral do 

grupo, em 1970; 3%, em 1985). SEUS (ndices de crEscimento 

s~o bastante modestos, mantendo-se muito estáveis desde 

1974; somente Entre 1984 e 1985 apresentaram aumento 

significativo (18%)~ 

3 - o consumo dos neurol~pticos de alta dosagem mostra 

uma evoluç~o bastante acelerada, sd comparável ~ dos 

ant idist8nicos e dos nitritos. Em 1970 respondem por 47% 

do consumo do grupo neuroléptico; em 1985 essa propor~~o ~ 

de 80%. Seus (ndices crescem 5 vezes entre 1970 e 1977 e 

mais vezes entre 1977 e 1985. Somente em 1980 e 1981 

apresentam uma queda de consumo da ordem de 9%. 

As constataçies extra{das do levantamento de dados 

sugerem: 

a) cada vez mais, os médicos estio dando preferência a 

doses elevadas no tratamento dos estados psicdticos; 

b) no in{cio da d~cada de 70 os neurol~pticos de baixa 

dosagem eram usados alternat ivamente para o tratamento de 

estados 'psicót icos e de estados ansiosos; ao longo do 

per{odo, porém, essa prática vem sendo abandon~da. 

A nosso ver, estas duas hipóteses podem ser 

verdadeiras. Nos Estados Unidos e na Suécia (41) os 

neurolépticos de baixa dosagem sio muito usados como 

ansiolíticos. No Brasil, a flufenazina de i mg também 

chegou a ter esse tipo de util izaçio. Em 1970 foram 

vendidos 8.202.000 comprimidos de Anatensol i mg; este 

n~mero reduziu-se a menos da metade em 1975 E a 2.202.000 
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comprimidos Em 1985. Temos, portanto, elementos razo~veis 

para admitir a hipdtese Cb). 

5.1.4.6 Antidepressivos 

Por sua alta especificidade terapiutica e, ao menos 

até 1984, por exigirem a apresenta~io de receita médica no 

momento da compra, o grupo dos antidepressivos deve 

pertencer ao conjunto de medicamentos ~ue mais fielmente 

traduz a expansio dos servi~os de assistincia médica. 

Autores americanos e ingleses detectaram um aumento 

consider~vel do seu consumo no in(cio da década de 70 e 

imputaram a responsabil idade aos cl fnicos gerais que os 

viriam ut ilizando de forma indiscriminada. 

Até onde conhecemos, nio é essa a pr~tica no Brasil. 

~ exce~io de psiquiatras e neurologistas, os médicos em 

geral preferem nio indicar ou orientar tratamentos com 

antidepressivos. Quando o fazem, dio preferincia aos 

antidepressivos em baixa dose asssociados a ansiol{ticos. 

Por essa razio e com o intuito de detectar somente o 

consumo mais criterioso, tomamos a decisio de pesquisar 

somente os antidepressivos puros. 

A Tabela 9 e o Gr~fico 7 mostram um n(vel de consumo 

baixo, compat(vel com alta especificidade desses 

medicamentos. Or 
~ indicadores mostram um ,crescimento r~pido 

entre 1970 e 1979, uma queda de 11X entre 1979 e 1982 e uma 

retomada inconstante a partir de 1983. 



Tabela 9 - ConSUMO de ANTIDEPRESSIVOS em DMD/1000 hab /dia no Brasil , 1970 a 1985 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
os/Sais\\Anol 1970. 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRICIClICOSI 0,302 0,269 0,323 0,356 0,409 0,484 0,476 0,536 0,524 0,562 0,514 0,477 0,496 0,539 0,507 0,524 

... 

Injetaveisl 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0\~001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
\ 

~itriptilinal 0,000 0,000' 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
,oriliprallinal 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

l.ipralinal 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0r 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Oraisl 0,298 0,268 0,322 0,355 0,408 0,483 0,475 0,535 0,523 0,561 0,514 0,477 0,495 0,539 0,507 0,523 

~itriptilinal 0,048 0,049 0,059 0,073 0,101 0,139 0,112 0,133 0,132 0,153 0,154 0,148 0,174 0,174 0,196 0,204 
Butriptlinal 0,000 0,000 0,000 0,010 0,021 0,024 0,020 0,023 0,021 0,022 0,018 0,015 0,013 0,014 0,011 0,008 

l~i.ipraminal 0,030 0,034 O,054 0,049 0,050 0,076 0,088 0,098 0,095 0,110 0,104 0,091 0,090 0,094 0,086 0,104 
Oesipralinal 0,020 0,000 0,022 0,019 0,020 0,022 0,018 0,022 0,018 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Oibenzepinal 0,000 0,000 0,005 0,003 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Do~epina: 0,037 0,024 0,023 0,020 0,024 O,023 0,017 0,015 0,013 0,012 0,009 0,006 0,009 0,012 0,009 0,012 
lIipra.inal 0,102 0,130 0,112 0,142 0,152 0,164 0,189 0,210 0,215 0,242 0,221 O,214 0,208 0,246 0,204 0,195 'i 

~rtriptlina: 0,012 0,000 0,015 0,008 0,010 0,010 0,008 0,008 0,010 0,009 0,007 0,003 0,001 0,000 0,000 0,000 
Opipramoll 0,039 0,031 0,025 0,025 0,024 0,023 0,023 0,026 0,019 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Protriptlinal 0,011 0,000 0,007 0,006 0,004 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0~000 ~,000 0,000 

TETRACIClICOSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O,051 O,101 0,134 0~153 0,151 0,123 0,131 0,189 0,205 0,199 i 

Injetaveis: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,tel 0,001 0,000 

Maprotilinal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,&00 0,000 0,001 0,000 O,000 0,000 0,001 O,001 0,000 

Orais: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,100 0,134 0,152 0,150 0,122 0,131 0,189 0,204 0,198 

Maprotilinal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,100 0,134 0,152 0,150 0,122 0,131 0,139 0,117 0,132 
Mianserinal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,087 0,066 

~ES DA M.A.O.: 0,040.0,039 0,099 0,059 0,063 0,074 0,032 0,038 0,028 0,025 0,012 0,015 0,014 0,021 0,017 0,023 

Fenelzinal 0,000 0,000 0,040 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
I~arboxazidal 0,014 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Niala.ida: O,027 0,039 0,047 0,038 0,040 0,045 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Tr~ilcipro.inal 0,000 0,000 0,011 0,017 0,023 0,029 0,027 0,038 0,028 0,025 0,012 O,015 0,014 0,021 O,017 O,023 

outrosl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,022 0,014 0,045 0,129 0,143 0,152 0,137 0,160 0,135 0,122.1 

NOlifensinal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 0,125 0,140 0,151 0,135 0,158 0,135 0,122 
Trazadone: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,022 0,014 0,008 0,003 0,003 0,001 0,002 0,002 0,000 0,000 ,; 

,-;~~~~~;;~;:---~--;~;~;--;~;;~--;~~;;--;~~~;--;~~~;--;~;~~--;~;~~--;~~~~--;~~;~--;~~~~--;~~;~--;~~~~--;~~~~--;~~;~--;~~~~--;~~~;l 
. _____________________________________________________ -------------------------"-________________________________________________ J< 

I-1970 = 100: 100 90 123 121 138 169 170 201 214 254 240 224 227 266 252 2531i 
._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:IK. ANUAL EM X: --- <10,1> 37,3 <1,6) 13,6 22,4 0,6 18,5 6,1 18,8 (5,5) (6,6) 1,4 17,0 (5,0) 0,41 
._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 : Levanta.ento de Dados 



Grá~ico 7 Evoluçao do consumo de antidepressivos F 

antiparkinso~ianosF antigotosos e insulinas 
no Brasil F 1970 a\ 1984 
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A preferincia dos médicos concentra-se nos derivados 

tric{cl icos mais cl'ssicos Cimipramina e amitript il ina) e 

na nomifensina, em funçio de seu relativo sucesso a partir 

de 1979. Os inibielores ela monoamino-oxidase perderam 

mercado ao longo do tempo, sd restando atualmente a 

tranilcipromina, com consumo muito baixo. 

5.1.4.7 Nitritos 

Os nfed i cc\ment os vasod i 1 c\tadores coronar i anos a base dE~ 

nitritos sio, dentre os grupos-controle, os mais sujeitos 

~quelas mudanças no padrio de prescri;io classificadas como 

modismos. O tipo de patologia tratada pelos,nitritos e seu 

custo relativamente elevado fazem o seu consumo tornar-se 

mais restrito às classes de maior poder aquisit ivo. 

A Tabela 10 e o Gr~fico 8 mostram uma evoluçio 

aCElerada do consumo. No per{odo dE 1970 a 1979 Ele e 

quase quadruplicado. O p€-.'l'· íodo dE recessio econBmica 

rEduziu o consumo entre 1980 e 1982, mas a partir de 1983 

h' retomada do ritmo ascendente. 

Este crescimento acelerado, parece-nos, i uma forte 
I 

evidincia do modismo queJ caracterizou a indicaçio dos 

nitritos desde meados da dicada dE 70. 

14<7 



Tabela 10.- Consumo de NITRITOS em DMD/1000 hab /dia no Brasil , 1970 a 1984 

---~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b-Grupos/Sa i s\ \Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 . 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ 

uso· SUa-LINGUAL: O,301 0,330 0,608 0,744 1,278 1,330 
\ 

1,982 2,167 2,O4O 2,471 1,861 2,557 2,451 2',753 3,030 

lsosorbida: O,084 0,139 0,297 0,445 0,904 0,964 1,417 1,561 1,231 1,426 0,595 0,978 0,957 0,830 0,908 
Nitrito de Amilo: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,O00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nitrogl icerina: 0,172 0,140 0,215 0,195 0,160 0,092 0,139 0,121 0,124 0,125 0,108 0,099 0,054 0,030 0,030 
Propat ilnitrato: 0,045 0,050 O,O96 0,104 0,214 0,274 0,426 0,485 0,685 0,921 1,158 1,480 1,440 1,893 2,092 

USO ORAL: 0,572 0,669 0,923 0,868 1,039 0,935 1,043 0,992 0,819 0,896 0,950 0,714 0,649 0,588 0,703 

Isosorbida: 0,099 0,147 0,264 O,253 0,290 0,266 0,250 0,228 0,212 0,346 0,456 0,396 0,386 0,411 0,562 
Nitrogi icer ina: 0,000 0,000 0,010 0,006 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
PentaeritritoI: 0,472 0,523 0,649 O,610 0,749 O,669 0,793 0,764 O,607 O,550 O,493 0,318 O,262 O,177 0,141 

._-----------------------------------------------------------------------------------------------------

)T~L DE NITRITOS I O,872 0,999 1,530 1,612 2,317 2,265 3,025 3,159 2,859 3,367 2,811 3,271 3,099 3,342 3,733 I 

--------------------------------------------------------------------------------------------
~ICE - 1970 = 100 I 100 115 175 185 266 260 347 362 328 386 322 375 355 383 428 I 

~.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IESCIM. ANUAL Eli % : --- 14,6 53,2 5,4 43,7 (2,3) 33,5 4,4 (9,5) 17,8 (16,5) 16,4 (5,3) 7,8 11,7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
onte : Levantallento de Dados 



Grá~ico 8 - Evolução do consumo de nitritos 
no Brasil\p 1970 a 1984. 
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5.1.4.8 Antiparkinsonianos 

Este grupo tamb~m re~ne al~umas caracter{st icas que o 

o biperideno e o triexifenidil. por serem alvo 

potencial de abuso. tinham suas vendas controladas at~ 1984 

da mesma forma que os psicotrdpicos. enquanto os outros 

sais do grupo eram de aquisiçio nio contro1ada~ 

b ) c\ L--[)OPA assoc i aç:õe:. s~o de Elevadíssima 

especificidade para o tratamento de certos quadros do mal de 

Park inson e. em geral. o tratamento é conduzido por médico 

neurologista; 

c) o biperideno e o triexifenidil. e\IÉm de SUe\ 

indicaçio para o tratamento do tremor parkinsoniano. sio 

largamente empregados por médicos psiquiatras para combater 

ou prevenir os eff~itos c()laterais nos tI"atamentos com 

rH~urolépt i cos (!:,índrome de impregnaç:iú». Assim. o consumo 

desses dois sais deveria acompanhar a ev01uçio do consumo 

de neurolépticos; 

d) se bem que hoje em dia haja critérios bem definidos 
, 

para a escolha alternativa entre a L-DOPA e o biperideno 

(ou triexifenidil) no tratamento do mal de Parkinson. 

deve-se admitir que, como a primeira é de aquisiç:io 

relativamente recente. no começo da década de 70 muitos 

pac i ent (~s parI< i 11!!,on i anos ainda com 

b i p(o~r i deno; t ido seu tratamento 

mudado para a L-DOPA. Portanto. teria ocorrido um caso 

típico de descolament·o de consumo. 



Tabela 11 - Consumo de ANTIPARKINSONIANOS em OHO/1000 hab /dia no Brasil , 1970 a 1984 

._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
luo-Grupos/Sa i s\ \Ano: 197O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198O 1981 1982 1983 1984 
....... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPA: O,O11 O,O24 O,O28 O,O34 O,O6O 0,0B9 O,O86 O,O93 O,O98 0,111 0,129 O,146 0,136 O,155 O,171 

L-Oopa: O,O11 O,O24 O,O28 O,O34 O,O42 O,O29 O,O16 O,O12 O,OO7 O,O07 O,008 O,O07 O,OO6 0,006 O,OO1 
L -Dopa/Carb i dopa: 0,OO0 0,000 0,O00 0,000 0,018 0,O59 O,070 O,081 0,090 0,104 0,121 0,138 0,130 0,149 0,17O 

BIPERIDENO' O,O54 O,O66 O,O94 O,108 O,175 0,171 0,187 0,251 0,295 O,38O 0,384 O,416 0,412 O,459 O,477 

Injehvel O,O06 O,OO1 O,O01 O,OO3 O,OO6 0,O00 O,O0O O,OO1 O,OO1 O,001 O,OO3 O,002 O,OO2 O,OO1 O,OO2 

Oral O,O48 O,O65 O,O93 O,105 O,169 O,171 0,187 O,250 O,294 0,379 0,381 0,415 0,410 O,458 0,475 

TRIEXIFENIOIL, O,163 0,165 0,233 0,207 0,257 0,234 O,163 O,176 0,176 0,191 O,23O O,211 O,226 0,196 O,231 

OUTROS: O,O39 0,031 0,050 O,063 O,083 O,077 O,056 O,03O O,037 0,034 O,010 0,O11 0,008 0,O23 O,023 

Het i>:eno: 0,009 O,OO9 O,012 O,013 O,O14 0,O14 0,013 O,O11 O,O13 O,O11 O,OO9 O,OO6 O,OO8 O,OO9 O,OO9 
Procic1 idina: 0,O30 O,O22 O,027 0,026 0,038 O,O41 O,027 0,000 O,O0O O,00O O,O0O O,O0O 0,00O O,000 O,O00 

Amantadina: 0,OOO 0,000 0,011 O,024 O,031 0,O22 0,O16 0,019 O,O24 O,023 O,001 O,005 O,OOO O,013 0,O14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mAL ANTIPAKINSON , O,266 0,286 0,404 0,411 0,575 O,570 0,492 0,55O 0,606 O,716 O,753 0,785 0,782 O,834 0,902 , 
_ .... _----------------------- --------------------------------------------------------------------------------
liDlCE - 1970 = 100 : 100 108 152 154 216 214 185 207 228 269 283 295 294 313 339 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

tiESCIM. ANUAL EM % 1 --- 7,7 41,1 1,6 40,0 (0,8) (13,6) 11,7 10,0 18,3 5,2 4,3 (0,4) 6,7 8,1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fonte: LevantaMento de Oados 



o efeito de cada uma dessa vari~veis nio pode ser 

verificado a part ir dos resultados de que dispomos e, 

PClI'"tanto, entendemos que o grupo, como um todo, 

diversas vari~veis que apont~v~mos no item 4.4 • 

A 

grupos 

Tabela 11 e o Gr~fico 7 mostram que o consumo dos 

L--DOPA e b i per i deno crescEi.:" lcom regular idade. Por 

outro lado, o consumo do triexifenidil apresenta um patamar 

mais elevado entre 1972 e 1975, cai em 1976 e a part ir dar 

mostra crescimento pequeno; é bem poss{ve) que esse patamar 

seja reflexo de uma epidemia de abuso do Artane (um dc)s 

nomes comerciais do triexifenidil), que foi observada nas 

grandes cidades brasileiras naquela ~poca. 

No geral, o grupo de antiparkinsonianos apresenta curva 

ele crescimento bastante semelhante àquela dos 

antidepressivos e, em parte, a dos antigotosos. 

5.1.4.9 Antigotosos 

Os antigotosos foram E:~leitos para participar do 

grupo--cont rol e, 

E:~spec i f i c idade, 

pois, embora sejam medicamentos de alta 

estio sujeitos a uma tendincia de indica;io 

precoce e indiscriminada por parte da classe' m~d ica. 

Especial istas da ~rea tamb~m sugerem que nos ~ltimos anos 

vim sendo usados sem orienta;io m~dica. 
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Tabela 12 -" Consumo de ANTIGOTOSOS eM DHD/1000 hab /dia no Brasil , 1970 ti 1984 

lu~-GruPDs/Sa i s\ \Ano: 197O 1971 1972 1973 1974 . 1975 1976 1977 1978 1979 198O 1981 1982 1983 1984 
-~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, . 

" INIBID. DA SnmSE: O,O5O O,O55 O,O84 O,O78 O,125 O,326 O,223 O,274 O,35O O,345 O,451 O,463 O,468 O,453 O,549 
DO ÁCIDO úRICO I 

I 

Allopur i no1 : O,O5O O,O55 O,O84 O,O78 O,125 O,326 O,223 O,274 O,35O O,345 O,451 O,463 O,468 O,453 O,549 

URICOSURICOSI O,O78 O,O94 O,135 O,108 O,17O O,184 O,182 O,195 O,21O O,22O O,114 O,O12 O,O65 O,129 O,15O 

Benziodarona: O,O51 O,O74 O,119 O,O96 O,157 O,175 O,174 O,181 O,201 O,211 O,108 0,00O O,O31 O,O64 O,O69 
B~nzobromarona : O,000 O,O00 0,00O O,OOO O,OO0 0,O00 O,O00 O,O00 0,000 O,OO0 0,O00 O,OO0 0,022 0,O63 O,O81 

Probenecid: 0,022 O,O14 O,O11 O,O1O O,O13 O,OO9 O,OO8 O,O14 O,OO9 O,OO9 O,O07 O,O12 O,O11 O,OO2 0,00O 
Sulf i np i razona I O,006 O,OO6 O,OO5 O,002 0,00O 0,00O O,O0O O,OO0 O,O0O 0,00O O,O0O O,O00 0,000 0,00O O,000 

COLCHICINA: O,O15 O,O24 O,O28 O,O27 O,O38 O,O31 O,O3O O,O39 O,O37 O,O35 O,O34 O,O25 O,O18 O,O26 O,O22 
.......... _------------------------------------------------------------------------------------------------

lVlAL ANTIGOTOSOS I O,143 0,173 0,247 O,213 0,333 O,540 O,436 O,508 O,597 O,601 O,60O O,500 O,551 O,608 O,72O I 

I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
i liOICE - 1970 = 100 : 1OO 121 173 149 233 378 305 355 418 42O 42O 35O 385 425 504 
-_ .. _--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
~[SClM. ANUAL Eli % : --- 2O,9 42,8 (13,6) 56,3 62,1 <19,3) 16,6 17,5 O,6 (0 r 1> <16,6) 1O,1 10,5 18,4 
_ ..... _------------------------------------------------------- ------------------------
fonte: Levantamento de Dados 
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A Tabela 12 P o Gr~fico 7 revelam um crescimento 

os grupos-controle ~ 

aquele que apresenta índices maior aceleraç50 de 

c: 01"1 ~>I..lmo , apesar de ainda ser relat ivamente baixo o consumo 

i:\bsoluto. Essa aceleraç50 pode ser reflexo tanto da 

expansio dos 5ervi~os assistenciais, como da tendincia dos 

médicos de ~intervirem mais indiscriminada e precocemente. 

ou, ainda, de uma divulga~5o do uso sem indica~50 médica. 

5.1.4.10 Digit~licos 

Por sua alta especificidade e elevada toxidade. os 

digit~l icos sio medicamentos certamente nunca usados sem 

orienta~io m~dica precisa. Sua grande divulgaç:io e 

antiguidade (:olocam-nos n() 

prat icamente todo m~dico que atenda ~ cl ínica geral. Al~m 

di Ss(), seu custo muito baixo torna-os acessíveis a todas as 

faixas da popula~io. 

Por estas 
,., 

razoe~; , C)S digitálicos são um indicador 

muito fiel da extensio dos serviços médicos de clínica 

A nosso ver. constitui o grupo-controle que afere 

de forma mais abrangente .:\ (~:·(pansio do mercado d(~ 

assistincia m~dica. 



A Tabela 13 e o Gr~fico 9 mostram que o crescimento do 

consumo de digit~l icos t moderado, ~ vista das tendências 

dos outros grupos estudados. Observe-se que seu {ndice dE 

crescimento assemelha-se bastante ao (ndice do mercado 

ético (Tabela 1) e, no geral, mostra uma linearidade do 

crescimento att 1980. 
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Tabela 13 - Consu~o de.DIGIT~LICOS e~ DMD/1000 hab /dia no Brasil , 1970 a 1984 

_.~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lub-Grupos/Sa i s\ \Ano: 197O 1971 1972 197J 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
--~-------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------~------------

Injetaveis: 0,O05 0,004 O,O08 0,008 0,009 0,004 O,004 0,003 0,O03 0,O05 0,O03 0,004 O,001 0,001 0,001 

Digitoxina: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Digo>:inal 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

Estrofanti na K: 0,000 0,000 0,002 0,002 O,O02 O,000 0,000 0,00O 0,O0O 0,000. 0,O00 0,000 0,000 0,000 0,000 
Lanatosideo C: 0,004 0,O04 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 

Orais: 2,000 2,604 3,211 3,066 3,867 3,827 3,588 3,852 4,376 4,247 4,701 4,689 4,361 3,862 4,186 

O i 9 i t o>: i na: 1,187 1,65O 1,843 1,429 1,685 1,329 1,063 1,026 O,894 0,791 O,723 O,712 0,552 0,394 O,348 
Digm:ina: 0,347 0,478 0,728 1,042 1,521 1,960 1,945 2,304 2,979 2,965 3,515 3,608 3,466 3,251 3,559 

Estrofantina: 0,O00 0,O0O O,046 0,021 O,024 O,019 O,O14 O,010 O,O08 O,004 0,O10 0,O14 O,O34 0,026 O,O6O 
Lanat os i deo C: 0,413 O,421 0,539 ~,505 0,535 O,435 0,483 0,420 0,418 0,416 0,388 0,296 O,263 O,145 0,16O 

Proscilaridina: 0,053 O,054 0,056 0,069 0,103 0,O84 0,f)83 0,O92 0,077 O,071 O,O63 O,O58 O,O46 O,045 O,060 

.-._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lOlAL DIGITAL1COS I 2,O04 2,608 3,220 3,O75 3,876 3,830 3,592 3,856 4,379 4,251 4,704 4,692 4,362 3,863 4,187 I 

... _------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IHOICE - 1970 = 100 I 100 130 161 153 193 191 179 192 218 212 235 234 218 193 209 I 

..... _------------------------------------------------------------------------------------------------------

tRESCIM. ANUAL EM % I --- 30,1 23,5 (4,5) 26,1 (1,2) (6,2) 7,3 13,6 (2,9) 10,7 (0,2) (7,0) (11,4) 8,4 
... _---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte : Levantament o de Dados 



Grá~ico 9 - Evolução do consumo de digitálicos 
no Brasil F 1970 a 1984. 
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o período de recess~o re(juziu seu consumo, em 1982 p 

1983. Dado seu baixo custo e o fato de ser medicaçio de 

uso crBnico, essa queda sugere a hipdtese de que, durante 
\ 

tal período, pacientes dEIxaram de fazer uso de digit~l icos 

por dificuldade de acesso aos serviços médicos para 

consultas de reaval iaçio reforço da orientaçio 

terapêutica. 

5.1.4.11 Hipoglicemiantes orais 

Novamente temos um grupo-controle que pode reflet ir 

modificaçSes dos padrSes de prescriçio e, mais 

especificamente, da tendência ~ interven~io medicamentosa 

precoce ou a critérios de prescriçio pouco criteriosos por 

parte do cl (nico geral. 

Os resultados apresentados na Tabela 14 e no Gr~fico 

10 n~o indicam que os hipog) icemiantes orais tenham 

realmente apresentado um crescimento muito acelerado, como 

seria de se prever se estivessem sendo usados 

indiscriminadamente. Sem d~vida, os (ndices sio mais 

elevados do que aqueles do mercado ético geral e dos grupos 

mais conservadores, como os digit~licos. Mas, por outro 

lado, s~o bastante inferiores aos índices dos ant igotosos p 

neuro}~pt icos. De forma geral, ~ tendência de crescimento 

do seu consumo aproxima-se ~quela dos ant idepressivos. 



Tabela 14 - Consumo de HIPOGLICEMIANTES ORAIS em DMD/1000 hab /dia no Brasil, 1970 ti 1984 

_.~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SlJb-Grupos/Sa i s\ \Ano: 197O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198O 1981 1982 ~983 1984 
\ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,162 • 
SULFONILUREIAS: 1, 164 1,285 1,66O 1,453 1,939 2,O69 2,158 2,253 2,976 3,564 3,375 3,133 3,279 3,543 

Aceto-Hexaali da \ O,O67 O,O64 O,O57 O,O41 O,O41 O,O47 O,O39 O,O31 O,O26 O,O27 O,O12 O,O00 O,OO0 O,O00 0,00O 
Carbutamida\ O,O16 O,O18 O,O14 O,O11 O,O13 0,00O 0,00O 0,OOO 0,00O 0,000 0,00O 0,00O O,O0O 0,OOO O,O0O 

Clorpropaalida: 0,906 O,997 1,189 1,078 1,456 1,640 1,544 1,642 1,676 2,293 2,867 2,753 2,534 2,637 2,867 
Glibenc1amida: 0,000· O,O85 O,165 0,207 0,262 0,303 0,314 O,312 0,355 O,409 O,426 0,461 0,472 0,512 0,565 

Glibonuridal O,000 O,0OO 0,00O 0,OOO O,O27 O,O20 0,024 O,O4O O,O41 O,O38 O,047 O,O37 O,O28 O,O29 O,024 
G1 icazida: 0,00O 0,00O O,OOO O,O0O O,O0O 0,00O 0,00O O,OO0 O,O00 0,00O 0,00O 0,00O O,O16 O,O3O O,O44 
Glipizidal 0,00O 0,00O 0,00O O,O16 O,O51 O,043 0,045 O,O48 O,O58 O,O85 O,O8O O,O55 O,047 O,O48 O,O23 

Gliquidona: 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O O,O22 ~,050 O,O5'5 O,O4O O,031 O,O22 O,O19 
Tolazanide\ 0,00O 0,00O O,OO1 O,O01 0,OO1 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O 0,00O O,O00 O,O0O O,O0O 0,00O 0,00O 

TolbutarAidal O,174 O,12O O,234 O,O98 O,O89 O,109 O,102 O,O86 O,O76 O,O73 O,O77 O,029 O,O04 O,O00 O,O00 

BIGUANIDAS: O,O2O O,O68 O,096 0,111 O,175 O,195 O,214 O,151 O,115 O,142 O,119 O,082 0,067 O,O68 0,O47 

Blllt i b i guan i da \ O,OOO O,O44 O,O43 O,O44 O,O51 O,O45 O,O51 O,O49 O,O4O O,O43 O,O36 O,O23 O,O19 O,O06 O,00O 
Fenformína\ O,O2O O,O24 O,O53 O,O67 O,112 O,134 O,155 O,O96 O,O71 O,O93 O,O8O O,058 O,O46 O,O61 O,O47 
tletformína\ O,OOO O,OOO O,OOO O,OOO O,O12 O,O16 O,OO9 O,OO6 O,OO4 0,006 O,OO3 O,O02 O,OO1 O,OO1 0,00O 

ASSOC. SULFONILUREIA: O,186 O,198 O,226 O,249 O,317 O,368 O,421 O,429 O,232 O,O72 O,108 O,O72 O,O72 O,O95 O,O63 
/ BIGUANIDA 

tlorpropall./Fenform. : O,186 O,198 O,226 O,248 O,311 O,342 O,375 O,374 O,195 O,O12 O,OOO 0,00O O,OOO O,OO0 O,O0O 
tlorpropam./Metforlll. : 0,00O 0,00O O,OOO 0,00O 0,00O O,O13 O,O33 O,O47 O,O33 O,O59 O,108 O,O72 O,O72 O,095 O,O63 
ulibenclam./Fenforlll. : O,OOO O,OOO O,O0O O,OO1 O,OO6 O,O13 O,O13 O,O08 O,OO4 O,OO1 O,OOO O,OOO O,OO0 O,OO0 O,00O 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL HIPOGL. ORAIS \ 1,37O 1,55O 1,98~ 1,813 2,431 2,725 2,704 2,738 2,601 3,19O 3,791 3,53O 3,272 3,441 3,653 
-~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICE - 1970 = 100 \ 100 113 145 132 177 199 197 200 190 233 277 258 239 251 267 I 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRESCIM. ANUAL EM 4 \ . -- 13,2 27,8 (8,5) 34,1 12,1 (O,8) 1,3 (5,O) 22,7 18,9 (6,9) (7,3) 5,2 6,2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Levantamento de Dados 



GráTico 10 - Evolução do consumo de hipoglicemiantes 
orais no\Bras~l p 1970 a 1984. 
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5.1.4.12 Insulinas 

Dentre todos os grupos estudados, nio h~ medicamentos 

que apresentem maior especificidade e risco de uso do que 

c\S in~;ul inB.s. Sua indica~io - sempre de car~ter muito 

regular e prolongado - exige um diagn6stico cuidadoso, 

sempre feita por 

impossibil idade de 

um f:~spec i a 1 i st a, 

acess("J 

e;·:cet o nc\ total 

Ficam exclurdas, 

portanto, as hipóteses de uso indiscriminado ou modismos. 

I~SS i m, é de se prever que o consumo das insulinas 

retrate com muita fidel idade a extensio da prestaçio de 

serviços médicos especial izados. 

A Tabela 15 e o Gr~fico 7 mostram que o seu consumo 

apresenta um aumento moderado até 1975-76, permanecendo 

PI~at icamente in~-\1terado até Em i9El2 

observa-se uma queda significativa de consumo (22% e 14% 

respect ivamente), mais uma vez coincidindo com o per rodo de 

recessio econ6mica. 



Qualquer um se indagar~ o que ter~ acontecido aos 

pacientes dependentes da insul ina durante aqueles dois 

anos. ~ pouco provável que os 

suprido completamente a demanda. de forma a compensar a 

queda de vendas em farmácfas.Um especialista consultado 

antes de conhecer esses resultados relatou-nos 

espontaneamente que. durante os anos de desemprego. os 

endocrinologistas que trabalhavam em servi~os p~bl icos 

habituaram-se a ter que reduzir a dose diária de insulina 

aos pacientes de classe s6cio-econ6mica mais baixa. para 

que o frasco. adquirido a um custo elevado. durasse mais 

tempo. garant indo que "n~o faltasse a insul ina ao fim do 

mis"; como compensaçio. impunham maiores restriç~es 

dietéticas. 
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Tabela 15 - Consumo ~e INSULINAS em DMD/1000 hab /dia no Brasil, 1970 a 1984 

._------------------------------------------------------------_.---------------------------.------.----------------------------
Sub-Grupos/Sa i s\ \Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198O 1981 1982 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------.---------------------------------.-.---.---------

Insul ina Lenta: 0,014 0,013 O,OO9 O,009 O,OO9 O,O13 O,O06 0,007 O,OO6 0,005 O,OO4 0,003 O,O02 O,OO3 O,OO1 

Insul ina MonocolllPonente: O,OO0 0,OO0 0,00O 0,00O O,O0O 0,00O 0,000 0,000 O,OO0 0,OO0 0,000 O,OO0 0,001 0,060 O,O52 

Insul ina NPH: 0,307 0,352 O,425 0,422 0,495 O,614 O,518 O,587 O,603 O,602 O,612 0,576 O,477 6,471 0,581 

Insulina PZ: O,O33 O,O3O O,O31 O,026 O,O3O O,O32 0,021 O,02O 0,017 O,O14 O,O11 0,O11 O,O08 O,OO7 O,OO7 
---------------------------.-------------------------------------.------------------------------------------------------------. 
TOTAL DE INSULINAS : O,354 0,396 0,465 O,458 O,534 0,659 O,544 O,614 O,625 0,621 0,627 0,590 0,488 0,540 O,641 

INDICE - 1970 = 100 : 100 112 131 129 151 186 154 174 177 176 177 167 138 153 181 

CRESCIM. ANUAL EM %: --- 12,O 17,4 (1,5) 16,6 23,4 (17,4) 12,9 1,3 (0,7) 0,9 (5,8) (17,3) 10,7 18,8 

FDnte : Levantamento de Dados 
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5.1.4.13 Anti~cidos 

\ 

Os ant i~cidos fora~ i nc: lu {elos como elemento ele 

comparaçio porque entendemos que representam um i nd i cado,,' 

fidedigno e confi~vel da liberdade do mercado. A prdpria 

legislaçio sanit~ria garante a isençio da receita médica 

r) ar a a Slja aCl1j " C' " ,.. !:~o (" /'\1 ;' li If) ~);~o cl r og as "'_,""g Ijr a c_,' • c IjJ' o r c c c _ c c ::>,.. c\ fi) I I 10 -, • - ~\ ~ <.-. ~. 

uso nio oferece quase nenhum risco. Pe~tencem ao arsenal 

terapiutico do gastroenterologista e de praticamente todos 

os médicos; al~m disso, sio tio divulgados que, no mais das 

vezes, sio usados por autoprescriç:io. 

Observe-se tamb~m que o grupo estudado inclui as 

magn~sias populares (magn~sias, magnésias bisuradas) que j~ 

nio se situam no receitu~rio médico e pertencem mais 

propriamente ao elenco dos medicamentos populares. 

Os resultados apresentados na Tabela 16 e no Gr~fico 

1i evidenciam que o grupo dos ant i~cidos apresenta índices 

de crescimento moderado, que podem ser considerados 

modestos frente ~ maioria dos grupos j~ verificados. 

Esses índices acompanham, em parte, os do crescimento 

geral do mercado ético (Tabela 1), mas sio até inferiores. 



Tabela 16 - Consumo de ANTI&CIDOS em DMD/1000 hab,/dia no Brasil, 1970 a 1984 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SlJb-Grupos/Sa i s\ \Ano: 197O 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
~._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ 

PROTETORES DA MUCOSA: 2,485 2,869 3,724 3,684 4,998 4,859 5,214 5,291 5,227 5,634 5,785 5,942 5,547 4,452 4,647 

Aluminio: 1,O84 1,190 1,586 1,596 2,023 2,O77 2,125 1,762 1,607 1,477 1,400 1,277 1,568 1,027 1,039 
Aluminio/Bismuto: O,000 O,OO1 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

. AIUlllinio/Magnésio: 1,400 1,677 2,O65 2,012 2,863 2,710 3,022 3,448 3,546 4,088 4,316 4,607 3,976 3,403 3,596 
Magnésio: 0,002 0,002 0,O73 0,O76 0,113 0,072 0,067 0,081 0,074 0,069 0,068 0,058 0,003 0,022 0,013 

MAGNÉSIAS POPULARES: 0,988 1,183 1,351 1,089 1,122 1,103 O,920 1,226 1,072 O,985 0,859 O,99O 1,106 O,798 0,767 

Bisllluto: O,O00 0,000 0,O03 0,006 0,00B 0,012 O,O00 0,009 O,007 0,0OO O,006 O,OO7 0,000 O,O00 0,003 
Magnésio: 0,128 0,U8 0,155 0,143 0,147 0,107 0,116 0,098 0,083 0,088 0,093 O,064 0,O43 0,O35 O,026 

Magnésio/Bismuto: 0,860 1,065 1,193 O,941 O,967 0,9B4 0,804 1,119 0,983 O,878 O,760 0,919 1,O63 O,764 0,738 

OUTROS: 0,010 0,00O O,O10 O,O1O 0,O13 0,015 0,O1O 0,015 O,026 O,045 0,O31 O,039 0,035 O,O26 0,023 

Bisllluto: 0,008 0,000 0,010 0,007 0,007 0,004 0.000 0,004 0,003 0,000 O,004 0,00O 0,000 0,000 0,000 
Magnésio: 0,000 0,000 0,O00 0,000 0,003 0,008 0,008 0,O09 0,010 0,013 0,010 0,008 0,007 0,003 0,004 

Peps i nalPancreat i va: 0,002 0,000 e,000 O,O03 0,003 0,002 0,002 0,002 0,O01 0,O03 0,001 O,000 0,000 0,000 0,000 
Aloglutamol: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,O00 0,012 0,029 0,016 0,031 0,028 0,023 0,019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE ANTI-&CIDOS: 3,484 4,052 5,086 4,784 6,133 5,977 6,143 6,532 6,326 6,664 6,674 6,970 6,687 5,277 ~437 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I~ICE - 1970 = 100 : 100 116 146 137 176 172 176 187 182 191 192 200 192 151 156 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ESCIM. ANUAL EM % : --- 16,3 25,5 (5,9) 28,2 (2,6) 2,8 6,3 (3,2) 5,3 0,2 4,4 (4,1> (21,1> 3,0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: Levantamento de Dados 



GráTico 11 - Evolu~ão do consumo de antiácidos 
no Bras'i 1 F 1970 a 1984 
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Chama a atençio a grande qued~ de consumo em 1983 e 

1984 em relaçio aos dois anos imediatamente anteriores. 

Essa queda ~ semelhante no subgrupo de magn~sias populares 

e nos outros subgrupos. 

Uma das hipóteses que explicaria o crescimento mais 

lento dos anti~cidos em relaçio ao mercado total ~ o ~atD 

de provavelmente a cimetidina (nio pesquisada neste 

trabalho) estar substituindo o uso d(·~ 

ant iácidos. Este fenBmeno certamente se dá nos tratamentos 

de ~lcera pépt ica medicamente orientados e ~ possfvel que 

também ocorra nos tratamentos por indicaçio leiga. 

5.1.4.14 Sedativos 

o grupo de seclat i vo!:; fo i i nc 1 u í do v i sando ao est udo de 

aspecto particular da competiçio entre as benzodiazepinas e 

outros medicamentos com efeitos semelhantes. 

Como já mencionamos ant er i ol~ment e, o grupo dos 

sedativds é composto por grande n~mero de associaçSes ~ 

base de barbit~ricos e extratos vegetais, os quais tiveram 

grande aceitaçio no mercado brasileiro nas décadas de 50 e 

60. Com o advento das benzodiazepinas, os sedativos foram 

caindo em desuso e, hoje em dia, têm significado restrito 

no mercado .. 
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A Tabela 17 e,o Gr~fico 12 evidenciam que o consumo 

dos seclat ivo!:; vem clet~ai.ndo de fClrma r€-~gular e cont ínua 

nesde :1.974. A grande ~ueda, verificada entre 1981 p 1983 

refor;a a idéia de que sio produtos de car~ter bem popular. 

Um subgrupo importante do ponto de vista da sa~de 

p~blica sio os sedativos à base de barbit~ricos em 

assoc i <.·\(;:~~o. Nele também se observa uma queda regular do 

indicador de consumo a part ir de 1974. Esse decréscimo 

constante, que sugere o desaparecimento dos 

sedativos, provavelmente ocorra pela compet i;io com os 

antidist8nicos que passaram a ocupar o mercado. Observe-se 

que o movimento de queda dos sedativos coincide cc)m o 

período de grande crescimento dos antidist8nicos. 
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Tabela 17 - Consulo de SEDATIVOS el DHD/1000 hab /dia no Brasil, 1970 a 1985 

Grupos/Sais\\Ano: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 i 
! 

mATOS VEGETAISl 1.155 0.160 0.201 0.211 1.25Z 1.253 , 1.279 1.315 0.353 1.428 1.535 1.6\4 1.184 1.162 1.177 ,.181i 

OCo DE FENOBARB.: 0,494 0,463 0,5B7 0,772 0,764 0,599 \0,551 O,476 0,417 0,422 0,367 0,315 0,240 0,205 O,087 0,000 
0tI OUTROS SAIS : 

Fenobarbital: 8,489 0,457 0,581 0,764 0,755 0,596 0,548 0,473 0,414 0,418 8,365 0,313 0,238 0,203 0,087 0,000 
larbihllBroleto: 0,0050,006 0,006 O,009 0,009 0,004 0,003 O,003 0,002 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 

~C. DE BARBIT.: 0,883 0,925 1,170 1,034 1,304 1,292· 1,267 1,136 1,067 1,006 0,966 0,842 0,738 O,597 0,560 O,647 
EXTR. VEGETAIS : 

Irbital/E>:tratos: 0,000 O,000 0,003 O,001 0,001 0,002 0,003 0,000 0,000 0,OOO O,000 0,000 0,000 0,000 O,000 O,000 
looarb./Extratos: O,883 O,925 1,168 1,033 1,303 1,290 1,265 1,136 1,067 1,006 O,966 O,842 O,738 O,597 O,560 O,647 

BROHETOS PUROS: O,175 O,222 O,187 O,163 0,18S O,155 O,124 O,130 0,122 0,102 O,060 O,031 0,029 0,022 0,015 O,014 
OU ASSOCIADOS: 

Injetaveis: 0,e5e O,080 0,060 0,050 0,058 0,042 0,040 0,045 e,033 0,033 0,016 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

Bro~eto: 0,050 0,080 .,060 0,050 0,058 0,042 0,040 0,045 0,033 0,033 0,016 O,001 0,001 0,000 0,0e0 0,000 

Orais: 0,125 · 0,141 0,127 0,113 0,127 0,112 0,083 0,085 0,090 0,068 8,043 0,031 O,028 0,022 0,015 0,014 I 
I 
~ 

0,000 I Broleto: e,077 0,098 0,079 0,065 0,081 0,076 0,063 0,062 0,042 0,043 0,025 0,006 0,006 0,005 0,000 
rOleto/E>:tratos: 0,048 0,043 0,048 0,048 O,046 O,036 O,021 O,024 0,047 0,025 0,018 0,025 0,022 0,018 0,015 O,014 r. 

I 

OUTROS: 0,068 0,073 O,075 O,057 0,069 0,051 0,049 0,047 0,056 0,042 0,043 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 

Injetaveis: 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 O,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Escopolalinal 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,e00 0,000 0,000 O,OOO O,000 O,000 

Orais: 0,068 0,073 0,074 0,056 0,069 0,051 O,049 0,047 O,056 0,042 0,043 0,014 O,000 0,000 0,000 0,008 

Benactizinal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0e0 0,000 0,000 e,000 0,000 0,000 e,00e 0,000 e,000 
Escopolalina: 0,e06 0,005 .,e04 e,002 e,e02 0,ie0 0,iii e,00e 0,tei 0,e00 e,00e e,00e 0,000 e,eee e,e0e e,0e. i 

jrato de Cloral: 0,009 0,003 8,000 0,000 e,e00 e,ee0 0,e0e 0,ee0 e,000 e,00e e,e00 e,08e e,000 0,000 0,000 0,000 I 
I~nt./Extratos: 0,053 8,864 0,071 0,054 0,067 0,051 0,049 0,047 0,056 0,042 0,043 0,014 0,080 0,000 0,008 0,000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDATIVOS 1,775 1,842 2,219 2,237 2,579 2,350 2,270 2,103 2,015 1,999 1,972 1,816 1,191 0,987 0,839 0,840 

E - 1970 = 100: le0 104 125 126 145 132 128 118 113 113 111 102 67 56 47 47 
i 

-----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------

IK. ANUAL EM %: --- 3,8 20,5 0,8 15,3 (8,9) (3,4) (7,3) (4,2) (0,B) <1,3) (7,9) (34,4) <17,1> <15,0l 0,2 
----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------- \. 
: Levanta.ento de Dados . 



GráTico 12 - Evolução do consumo de sedativos 
no Brasil F 1970 a 1984. 
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5~1.4.15 O consumo dos ansi01 {t icos, hipndticos e 

ant idistônicos 

Como j~ frisamos anter i ormentE~, o aspecto mais 

peculiar do mercado brasileiro de tranquil izantes é a 

existincia de u~ grande n~mero de antidistônicos que acabam 

sendo vendidos sem a apresenta~io da receita médica. 

~ natural, portanto, que, ao se fazer uma an~l ise do 

mercado de tranquil izantes, nio se incorra no erro de 

tratar ansiol {t icm., h ipndt i co!:. 

grupos separados e estanques. 

ant idistônicos como 

Na Tabela 

DMD/1000hab/dia 

18 est ~\o c\presentados os valores de 

dos tris grupos de tranquilizantes menores 

p a Tabela 19 mostra esse mesmo indicador somente para os 

medicamentos benzodiazep{nicos. o Gr~fico 13 mostra a 

evolu~io do consumo das benzodiazepinas "controladas" e 

"1 ivres" .. 

Podemos ver que a partir de 1976 cerca de 47% do 

consumo de benzodiazepinas sio efetuados sem controle da 

autoridade sanit~ria. ~ importante ter este dado presente 

se se pretende discut ir a questio do uso indiscriminado 

destas drogas no Brasil. A nosso ver, essa propor~io 

elevada é reflexo da 

médicos mal orientados. 

automedica~io e dos tratamentos 
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GráTico 13 - Evolução do consumo de benzodiazepinas 
"controI"adas"e "livres" no Brasil r 

1970 a 1985 
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TABELA 18 - Consumo de todos 05 medicamentos ansi01 (ticos, 
hipndticos e antidistBnicos no Brasil em 
DMD/1000hab/dia 7 1970 - 1985 

ANO ANSIOLiTICOS HIPNóTICOS ANTIDIST6NICOS TOTAl... 

------------------------------------------------------------1<)l70 47106 1 7705 1 7479 7 729(,-) 
1971- 4 7554 2 7007 27Hl8 8 7749 
1972 5 7765 ~~ 7682 3 7831 127270 
j. 97~l 5 7592 2 7 9~26 4,542 13 7 0é)0 
1974 7 7074 3 7331 7 7458 17 786:3 
1975 7 7642 3,242 7 7997 18 7881 
1976 7 7481 2 7466 8 7854 18.801 
1977 8 7285 2,157 9 7511 19,953 
1978 8,019 1.913 9,450 19.38;2 
j.979 8,545 2,246 10,131 20, 9~~2 
1980 8.669 2,274 10,398 21.341 
1981 8.640 2,238 10,076 20,954 
1982 8,236 2,238 9,254 19.728 
1983 8,243 2 ... 285 9,41~;j 19 7943 
1984 8,118 2.273 8,804 19719~5 

1985 7,895 2,1019 9,700 19,744 

Fonte: Levantamento de dados. 

TABELA 19 Consumo de medicamentos benzodiazepínicos 
ansiol{ticos, hipndticos e antidistBnicos 
no Brasil em DMD/1000hab/dia, 1970 - 1985 

ANO ANSIOLÍTICOS HIPNóTICOS ANTIDIST6NICOS TOTAL 
-------------------------------------------------------------
1970 3,927 0,714 0,819 5,460 
1971 4,401 0.895 1,598 6,894 
1972 5,611 i, 3~~6 3.073 10.010 
1973 5.488 1,417 3,797 10,702 
1974 6,992 1.743 6, 53~l 15.26B 
1975 7,591 1,882 7,137 16,610 
1976 7,440 1.680 8.019 17,13<';> 
1977 8,252 2,050 8,628 18,930 
1978 8,010 1,832 8,693 18,535 
j.979 8,542 2,159 9,421 20,122 
1980 8,669 2,208 9,670 20,547 
:1.981 8.640 2,182 9,351 20,173 
1982 8,236 2,151 8,585 18,97;2 
1983 8,243 2,255 8,820 19,318 
1984 8,118 2,265 8,300 18,683 
:1.985 7,895 2,143 9,158 i 9, i 96 

Fonte: Levantamento de dados. 
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5.1.5 Análise Quantitativa das Tendências 

Nest E: item far-se-i uma anil ise quantitat iva das 

curvas da tendincia de consumo dos grupos benzodiazeprnicos 

F dos grupos-controle. comparando-se as taxas médias de 

crescimento anual (TMCA) desses grupos. com o objet ivo de 

testar as hipdteses de trabalho 1 e 2. 

A verificaç:ão dos índices dos diversos grupos 

apresentados no i tem sugere que o merci:\do 

farmaciutico não teve um crescimento uniforme ao longo do 
. 
per rodo de 1970 a 1984. Além das quedas de vendas 

verificadas no per rodo de recessão econômica entre 1980 e 

1983. os indicadores sugerem que o crescimento ocorrido 

entre 1970 e 1976 ~ maior do que o havido entre 1976 e 1980. 

Essas variac:aes. que caracterizam subperrodos naquele 

per rodo de quinze anos~ não são uniformes entre os diversos 

!.=)I'" IJp os. Isto é. hi grupos em que o cre!:;c i ment o ma i!:; 

acelerado verifica-se a partir de 1970 e prolonga-se até 

1978 ou 1979; I outros. estabilizaç:ão ji pode :,em a ser 

constatada a partir de 1975. O mesmo tipo de variabilidade 

entre grupos pode ser observado nos subperrodos de 

1976-1980 e ,1980-1984. 

Part indo da verificac:ão das tendincias dos principais 

grupos que abrigam as benzodiazepinas. verificamos. por 

tentativa e erro. os melhores rndices de correlaç:ão para 



períodos nio inferiores a quatro anos. Isto significa que T 

quanto mais o índice de correla~io se aproxima do valor 1. 

tanto maior ~ a uniformidade da tend~ncia do subperíodo. 

Por esse método. encontramos 05 períodos de 1970-1976. 

1976-1980 e 1980-1984 como os que apresentam maior 

uniformidade. 

Dado que nossas hipdteses de trabalho buscam verificar 

se o crescimento do consumo de benzodiazepinas ~ maior do 

que o dos grupos-controle (indicadores da expansio da 

oferta de servi~os médicos). optamos. a princípio. p cw 

padronizar todas as curvas de tendência. dividindo-as em 

subperíodos semelhantes aos das benzodiazepinas. Assim, ao 

invés de anal isarmos o que se passa com cada grupo, 

pensávamos tio-somente comparar o que se passa com esses 

grupos-controle nos momentos em que as tendências de 

consl.lmo de benzodiazepinas apresentam l.lm det erm i nado 

comportamento. 

Contudo. ao fazermos essa padroniza~io e definirmos um 

subperíodo de 1980 a 1984, verificamos de imediato que na 

maioria dos grupos-controle pode ser identificado um 

período de queda de consumo entre 1980 e 1983 e uma 

retomada do consumo em 1984. Os coeficientes de correla~io 

sio maiores entre 1980 e 1983 do que entre 1980 e 1984 na 

maioria dos grupos-controle. Esta parece ser uma clara 

evidência do término dos efeitos da recessio econ8mica 

sobre o consumo de medicamentos originado de 

médica. 

i nd i cad\o 
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Julgamos inadequado, por&m, calcular tendincias a 

part ir de somente dois anos. Assim, descartamos a 

alternativa de calcular as tendincias dos grupos entre 

1980-1983 e 1983-1984; Este ~ltimo ponto indicaria apEnas o 

crescimento de 1984 em r~la~i~ a 1983, e nio uma verdadeira 

tendinc: ia. 

Frente a esses argumentos? optamos por oferecer, al~m 

dos c~lculos de tendincias entre 1970 e 1984, os resultados 

da tendincia dos diversos grupos estudados em quatro 

1970-1 '776 r 1976-1980, 1980-1983 e 1980-1984. 

Contudo, deve-SE ter presEnte que a dist in~io entre os dois 

~ltimos subper{odos visa tio somente a permitir uma melhor 

comparaçio do que se passou entre os grupos-controle no 

per{odo em que as benzodiazepinas apresentavam queda. 

A compara~io de tendincias ser~ e-Tetuacra com relaç:ão 

às benzodiazepinas - no total e nos diversos grupos que as 

incluem -,aos grupos-controle, composto de medicamentos 

cujo consumo é fundamentalmente originado de i nd i caç:i~o 

m~dica, e ao grupo dos anti~cidosr caracterizado como 

indicador da 1 iberdade do mercado. 

Em alguns pontos da an~lise inclu{mos a discussio das 

tendincias do mercado ~tico total, chamando a atenç:ão para 

o rato de ser ele avaliado atrav~s de um indicador de 

consumo diferente (n~mero de embalagens vendidas). 
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5.i.5.iComp.:\rc\d\o das tendênc.ias no p~'r íodo d~' :1.970 

a :t9B4 

Apesar de sua menor fidedignidade. optamos por incluir 

a comparad~o das t endênc i as pal~a todo o per í odo abrang i do 

pela pesquisa. porque isto atende ~ forma original como 

foram estabelecidas as hipdteses 1 e 2 desta pesquisa. 

Nelas fizemos referências ao período de :1.970 a 1984 como um 

todo. Os resultados apresentados no Quadro 3 revelam que, 

considerado todo o período (de 1970 a 1984)7 as duas 

hipdteses sio verdadeiras. 
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QUADRO· :3 Tendências do consumo' de benzodiazepinas e 
dos grupos-controle no per{odo dE 1970 a 1984 

DRUP OS . CORRELACAO TMCA(70-84) /. 

L benzocliazepinas (tocli:\!:,) .870 6.95 
Li benzod i ,:\zep i na!:; aw·-

!:; i o 1 {t i c:as .864 4.47 
1.. ~~ benzodiazepinas an-·· 

t idistônicas .. 8~j5 9.98 
1..3 benzodiazepinas h i p .. -

nóticas .912 6.18 

2" grl.lpos-contr(lle de i nd i···· 
c: c\ç: ~\O méd i C,,\ .899 4.53 

':> ,.J .. c"\J"It i ác i d ()!:; .6:30 2,61 

4. Iller c: c\d o ét i co t ot aI • 7~~4 4. 4~j 

QUADRO 4 - Tendincias do consulllo dos grupos-controle de 
indicaç:io médica no per{odo de 1970 a 1984 

GRUPOS CORRELACAO TMCAC70-84) % 

2.1 neur(llépt icos .940 11,19 
'") '") c_ .. Co;. ant idepressivos .954 7.76 
2 .. ~3 antiparkinsonianos .972 8,30 
~.~ .. 4 hipoglicemiantes orais .940 6.58 
2.5 insulinas • 64~S '0) to-.::" 

c;,. T \..},.J 

2.6 i:\nt i got oso!:, .905 9, 8~~ 
;2.7 d i g i t <.H i c os .818 ~~ .87 
~.~. B n i t r i tos .9H~ 8.40 
2.9 antlconvulsivantes .867 4,26 

Como se vi. a TMCA(70-84) de todas as benzodiazepinas 

é positiva (6,95 /. ao ano) e. dentre elas. a TMCA(70-84) 

das benzodiazepinas vendidas como antidistônicos é a maior 

(9.9B /. ao ano). comprovando a hipdtE~e i~ 

C(llllpar<.'\ndo o cresc i ment (l d(l consumo 

benzodiazepinas ao crescimento do consumo cio conjunto dos 

grupos-controle. verifica-se que o primeiro é maior, 

180 



hipótese . ., . 
c_ • o aumento do c on sumo d (:~ 

b~nzodiazepinas no per{odo dE 1970 a 1984 ~ maior do que 

aquele que se just ificaria pela expansio dos serviços de 

assist&ncia m~dica. 

Além disso, vErifica~se que o crEscimento do indicador 

definido para o mercado ético total é praticamente id&ntico 

ao dos grupos-controle. h primeira vista, este resultado 

poderia dar a impressio de que o mercado de medicamentos 

cresce exatamente na mEsma proporçio do consumo originado 

de i nd i cação méd i ca. Nos i t en~:; que se seguf:~m vel~ i f i caremos 

que isto não é verdadeiro; muito mais sens{vel, a anál iSE 

dos subper{odos mostra que o mercado total cresceu muito 

mais rapidamente entre 1970 e 1976, mas, por outro lado, 

sofreu uma retraçio muito mais intensa entre 1980 e 1984. 

o Quadro 4 mostra discrfminadas as TMCA(70-84) dos 

diversos grupos-controle de indica~ão m~dica. Essas taxas 

variam, nos nove grupos escolhidos, de 2,55% para as 

insulinas, até 11,19% , para os neurolépticos, ao ano. 

No capitulo 4, quando discutimos a eleição dos 

grupos-controle, já havíamos mencionado que o seu consumo 

estava ~uJeito a diversos fatores que condicionam a decisão 

do médico ao prescrever um determinado medicamento 

(modismos, interven~io precoce, uso indiscriminado e op~8es 

por doses mais elevadas). Os valores mostrados no Quadro 4 

realmente indicam que esses grupos devem estar sujeitos a 

diferentes i:nfl u&nc i as. O grupo dos digjtálicos e o das 

insulinas, que traduzem mais fielmente a expansão dos 

servi~os médicos (porque menos sujeitos a mudanças do 

comportamento médico)., são os que apresentam as taxas mais 
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moderadas de crescimento. Isto sugere que a verdadeira 

taxa "per capita"de expansio da oferta de serviços m~dicos 

deve se situar em valcJr"es PI~ó)":imos a" 3,6% ao ano dur(:\nt(~ 

todo o per{odo de 1970 a 1984. 

Admitindo-se esse racioc{nio como verdadeiro, pode-se 

dizer que o consumo de medicamentos originado de indicaçie> 

m~dica cresceu quase 1 % ao ano em funçio das mudanças de 

h~bitos de prescriçio. 

o gl~IJPO dos; ant iconvulsivantes ap r es;en t a uma 

peculiaridade para a qual chamaremos a aten~io na an~l ise 

de cada um dos subper{odos. O fenobarbital eventualmente 

usado como hipnótico (Gardenal) tem uma elevada taxa m~dia 

de crescimento anual (9,27% ao ano), enquanto os outros 

anticonvulsivantes apresentam taxas bem mais moderadas 

(t,7i% ao ano). É muito difícil, sem estudos mais 

espec{ficos, entender até que ponto o consumo do Gardenal 

cresce devido ~ sua utilizaçio no tratamento de epilepsia 

ou ~ sua util iza~io como hipnót ico. 

De qualquer forma deve-se ter muito cuidado se 

analisarmos os resultados de tendincias ao longo de um 

per{odo tio grande, porque as retas de regressio traçadas 

nio evidenciam mudan~as de tendincia. 

Exemplo t {pico ocorreu com o grupo dos hipnót icos, em 

que se verifica uma n{tida mudança dos n{veis de consume> 

entre 1975 a 1978 (Gr~fico 4). Apesar disso, tal grupo 

apresenta crescimento ao longo do per{odo todo e, ne> 

entanto, calculada a reta de regressio encontramos uma 

TMCA(70-84) de -0,75%, o que 

c)bjetiva. 

nio traduz a real idade 
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5.1.5.2 Comparação das tendências no período de 1970 

a 1976 

o Quadro 5 mostra os valores da TMCA(70-76) e os 

coeficientes de correla~ão das retas de regressão dos 

diversos grupos. No Guadro 6 são apresentados os mesmos 

indicadores para cada um dos grupos-controle de 

m~dica. 

indicação 

Esses resultados mostram que a TMCA(70-76) de todas as 

benzodiazepinas ~ positiva (22,64% ao ano) e que este 

crescimento ~ devido, em grande parte, ao explosivo 

crescimento das benzod~azepinas antidist&nicas (54,44% ao 

ano). Evidenciam, tamb~m, um crescimento bem mais moderado 

benzodiazepinas hipnóticas (15,67% ao ano) e 

ansiolrticas (12,16%). No conjunto, conclui-se que, para o 

período de 1970 a 1976 a hipótese 1 desta pesquisa é 

verdadeira. 
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QUADRO Tendincia do consumo de benzodiazepinas p 

g~Upos-controle no perfodo de 1970 a 19Z6 

DHUPOS CORRELAÇtio TMCA(70--76) % 

1 .• bE~nZtld i azep i nê\S (todê\s) .CJ 'i?~ ~~2, 64 
Lj. 1H:~n::-=()d i az(~p i nê\~:; 

iHl~;iol ítica!:; .966 l2,16 
1.2 ben::-!od i a:<!ep i na~:; 

ê\nt i di st ôn i cas .985 54,44 
1.3 ben::-!od i azep i naf.'; 

hipnóticas .929 15,67 

2. grupos-controle de in"· 
d i c:ac:f:\o médica .942 l0,7b 

3. -antiácidos .938 9,70 

4. mErcado ét i co t ot a1 .950 14, :57 

QUADRO 6 - Tendências de consumo dos grupos-controle dE 
indicação médica no PEríodo de 1970 a 1976 

GRUPO CORRELAÇÃO TMCA(70-76) % 

2.1 neurolépticos .973 2~3, 6~5 

2.2 -antidepressivos .949 U.,53 
2.3 antiparkinsonianos .877 1~:J, 20 
~.~ .4 hipoglicEmiantes orais .959 12,96 
2.5 insulinas .882 9,2j, 
~~. 6 ant i got o~>os .896 26,79 
2.7 digitálicos .888 9,50 
~.~ .8 n i t I~ i tos .976 24,48 
2.9 ant·i convu l!o; i vant es .986 11,59 

Comparando-se a TMCA(70-76) das benzodiazepinas com a 

dos demais grupos, verifica-se que a taxa de crescimento de 
j • 

todas as benzodiazepinas é 2~~ vezes maior do que a média 

das taxas a~uais dos grupos de indicação·médica, 2,3 VEzes 

maior do que o crescimento dos antiácidos e i,5 vezes maior 

do que o c~Escimento do mercado ético total. 

resultados fazem concluir que neste período também a 
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hipdtese 2 da pesquisa é verdadeira. 

No Quadro 6 estio discriminados os resultados de cada 

um dos grupos-controle de indica~io m~dica. Chamam aten~io 

as taxas de crescimento dos neu~olépticos, antigotosos e 

nitr itos: apr<:»~ima(h\m(~nte \ 25/.: ao ano. 

antigotosos, que pod(-~m estai;' em sujeitos à 

autoprescri~ior esse crescimento est~ a indicar alguma 

modifica~ionos padrSes de prescri~io dos médicos. 

No que se refere aos neurolépt icos é possível detectar 

essa mudan~a quando anal isamos separadamente o crescimento 

de consumo de comprimidos de baixar média e alta dosagem; 

as TMCA(70-76) d i VE~rS~\S apresenta~Ses sio. 

respectivamente, 1~~,46/.:, 10,40/.: e 38,44/.: • Isto permib,.' 

afirmar que neurolépticos ba i ~,,:a e média dosagem 

acompanham a média das tendincias gerais, enquanto os 

neurolépticos de alta dosagem apresentam um crescimento 

mui to acelerado, só superado pelas benzodiazepinas 

antidistônicas. Como veremos nos itens que se seguem, esta 

tendincia persiste até 1984. 

Outro aspecto que merece destaque é o caso dos 

anticonvulsivantes. Como j~ havíamos coment adc) 

anteriormente, a an~l ise deste grupo é dificultada pelo 

fato de haver apresenta~Ses comerciais do fenobarbital que 

sio empregadas como ant iconvulsivante ou como hipndt ico. 

Discriminando o consumo de anticonvulsiv~ntes verificamos 

que, enquant~ o crescimento do grupo todo "é igual a ii,59i:: 

ao ano, a TMCA(70-76) do Gardenal e Luminal fica em i8,56/.: 

e a do restante do grupo em 8,~6i::. E mais, se excluíssemos 

da an~l ise o consumo do Gar"denal e do Luminal, a 
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TMCA(70-76) de todos os grupos-controle de indica~io médica 

cairia para 9,91% quase 1% abaixo do valor que 

consideramos "no Guadro 6. 

Como era previsível, os dois grupos que, por sua 

elevadíssima especificid~de ~ t()xidade, sio os meno~:; 

propícios ~ indica~io médica indiscriminada e aos modismos 

insul inas e digit~licos 

crescimento mais moderadas 

respectivamente). Usando 

apresentam as taxas de 

(9,21% 9,50% ao ano, 

o mesmo raciocínio feito 

anteriormente, poderíamos est imar a expansio da assistincia 

médica entre 1970 e 1976 em torno de 9,46% ao ano, média 

ponderada do crescimento dos digit~licos e insulinas. 

Outro ponto a ser considerado é a taxa de crescimento 

dos antiicidos, um pouco menor (9,70% ao ano) do que a dos 

grupos-controle de indica~io médica e 33% menor do que a do 

mercado ético total. Este dado sugere que o consumo de 

anti~cidos nio é um indicador fidedigno da autoprescri~io. 

5.1.5.3 Compara~io das tendências no período de 1976 

a 1980 

Os Guadros 7 e 8 apresentam os valores das TMCA(76-80) 

e os coeficientes de correla~io das retas de regressio dos 

grupos estudados. 

No perlíodo de 1976 a 1980, a TMCA(76-80) de todos os 

medicamentos benzodiazep(nicos é posit iva (4,40% ao ano) e 

<:\s benzod i azep i n<:\l:; <:\nt i di st ôn i c<:\S crescf:~m de forma 

moderadamente superior ~s benzodiazepinas ansiol ít icas e 
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inferior ~s benzodiazepinas hipndt icas. 

Para melhor compreender a taxa de crescimento anual 

destas. ~lt imas (6,05% ao ano) é preciso ter presente que a 

metaqualona foi ret irada do mercado entre 1975 e 1977 e que 

fo i, part('::', !:;ub,st i tu í da b en;:.:od i azep i na!:; 

h ip,ndt icc\s. Assim sendo, c\dmitir 

crescimento maior decorreu de movimento de deslocamento do 

mercado. Portanto, aceitamos como verdadeira a hipdtese 1 

da pesquisa, também para o período de 1976 a 1980. 

Comparando-se 05 resultados de 1970-1976 e os de 

1976-1980 constata-se que todos os grupos estudados e c 

mercado ét ico como um toclo tiveram umc\ SE~n s í ve 1 

desacelera,io das suas taxas de crescimento e que o índice 

de cresc i ment o das benzod i azep i nc\s fo i inferior, ainda, 

àqlJele dos grupos-controle de ind icaç:ão mf-~d ica. Portanto .. 

a hipdtese 2 da pesquisa é rejeitada para este período. 



QUADRO 7 Tendências do consumo de benzodiazepinas p 

grupos-controle no período de 1976 a 1980 

GRUPOS 

1 • benzod i a:;.!(-~p i nc\s (todas\) 

") c_ • 

3. 

4. 

1.:1. benz(Jd i az(~p i nas 
!:; i 01 ít i cas 

1.2 benzod i c\:;.:ep i nas 
t idistônic.c\s 

1.3 benzodiazepinas 
nóticas 

9 r UP ()~:;-c (Jn ti'" (J 1 e d(~ 

cad\o médica 

ant i ác i de)::> 

mercado ético t C)t a 1 

an···· 

an···· 

h ip-

i nd i .. -

CORRELACÃO TMCA ( 76--80) /. 

,Cf35 4,40 

.89:1. :~,4;;'~ 

.977 4,72 

8")") • c.;;c.;; 6, 0~!j 

.977 5,54 

.823 :1. ,8é) 

,950 5,94 

QUADRO 8 - Tendências do consumo dos grupos-controle de 
indica~io médica de 1976 a 1980 

GRUPOS CORRELACÃO TMCA(75-80) % 

2.1 neunJl épt i co~:; .895 9,80 
~~. 2 ant i d(-~pn~ss i vos .924 9,4é) 
2.3 antipark insonianos .989 11,90 
2.4 hipogl ic:emiantes orais .840 9,25 
'J ...... c ...... J insulinas .773 2 , 8~:5 
~?. 6 ant igotosos .896 8,03 
2.7 digi.tálicos .945 6,54 
2.8 n i t r i tos (. 102) (0,49) 
2.9 ant iconvulsivantes .985 3,60 

No Quadro 8 verifica-se que, mais uma vez, os 

neurolépticos e antigotosos tiveram crescimento superior ~ 

média de crescimento dos grupos-controle de indicaç~c 

médica. Também os antidepressivos, os ant iparkinsonianos e 

os hipoglicemiantes orais apresentam índices 

significat ivamente superiores a esta média. Por sua vez, 



os nitritos mostram um comportamento aberrante, na medida 

em que aparecem como o ~nico grupo que teve crescimento 

ligeiramente negativo, num período.em que o mercado de 

medicamentos crescia em velocidade comparivel aos 

indicadores gerais de cre~cimento da economia. 

Neste período tamb~m si repete o que constativamos 

anteriormente em relaçio aos digitilicos e ~s insulinas~ 

suas taxas de crescimento sio das mais conservadoras dentre 

os ,grupos-controle. 

Também em rela~io aos ant iconvulsivantes repetem-se as 

observaçaes feitas no item anterior. Enquanto o consumo do 

Gardenal crescia numa taxa média anual superior ~ m~dia dos 

grupos (6,33/.), 05 outros ant iconvulsivantes mostraram um 

crescimento 3 vezes mais lento do que a m~dia do grupo. Se 

excluíssemos o Gardenal da an~l ise, a TMCA(76-80) de todos 

os grupos-controle de indicaçio m~dica cairia de 5,54/. para 

5,40/. ao anou 

Mais uma vez os ant iicidos apresentaram velocidade de 

crescimento muito baixa, reforçando a observaçio de que nia 

sio um indicador fidedigno da I iberdade de mercado. 

Comparem~se os valores de sua TMCA(76-80) com aqueles do 

mercado ~tico total (5,94/. ao ano) ou, mesmo, dos 

antidistônicos. Estamos inclinados a admitir que com o 

aparecimento da cimetidina, os antiicidos vim caindo em 

desuso. 

Finalizando, os resultados mostram que, entre 1976 e 

1980, o mercado de medicamentos cresceu em velocidade bem 

mais moderada do que no período anterior. Constata-se 

também que o consumo de medicamentos benzodiazepínicos 
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perdeu o grande impulso que tivera entre 1970 e 1976 r 

situando-se em valores mais prdximos, ainda que inferiores 

aos da média de crescimento dos,'grupos-controle e do 

mercado ~tico total. 

Poder-se-ia dizer que, entre 1970 e 1976, os 

antidist8nicos (em particular as benzodiazepinas 

antidist6nicas) ocuparam rapidamente um segmento de mercado 

que seria, do ponto de vista da ldgica terapiutica, das 

benzodiazepinas ansiol (ticas (de venda controlada). Uma 

vez definida a nova estrutura de distribuiç~o do consumo 

isto ~, at ingido um nível de consumo de tranquilizantes 

benzodiazep{nicos que satisfazia a demanda, por volta de 

1976 as taxas de crescimento das benzodiazepinas 

Ulivresu e Ucontroladasu passam a ser mais prdximas entre 

si e mais pr6ximas das taxas gerais do mercado de 

medicamentos. 

5.1.5.4 Comparaç50 das tendincias no período de 1980 

a 1983 

Como ji mencionamos diversas vezes, o período de 1980 

a 1983 representa uma difícil e turbulenta fase para o 

conjunto dos grupos medicamentosos estudados e coincide com 

o período de recess~o geral da economia. 

Todos ps grupos estudados experimentaram, num ponto ou 

noutro desse per{odo~ uma queda do indicador de consumo. 

Inconstantes na sua magnitude e no tempo, como pode se 

observar nas Tabelas.4 a 17, no conjunto, as quedas indicam 
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l <11. 

a retraçio do mercado. 

A inconstincia na evoluçio dos indicadores de consumo 

também pode s(~r c()nf;;tatada p(~los v,,\lcwe~:; dos coeficiente~:; 

de correla~io das retas de regressio deste per(odo: em 

~:; i ~:JI") i f i c a t ivamE'I"lt (~' i nf(~r i ores 

coeficiente!:; c:alculado!:; no!:; pE~ríodo!:") ,,\nteriores. 

05 Quadros 9 e 10 mostram os r~sultados da TMCA(80-83) 

F dos coeficientes de correlaçio das retas de regressio dos 

diversos grupos. 

o grupo das benzodiazepinas apresenta uma queda de 

consumo da ordem ,,\0 sendo que as 

benzodiazepinas ant idist6nicas apresentam uma taxa de queda 

anual significat ivamente maior do que a das benzodiazepinas 

<:-\ns i 01 ít i c:as Portanto. para o per(odo de 1980 a 1983 a 

hipdtese 1 da pesquisa deve ser rejeitada. 

A TMCA(80-83) de todos os grupos-controle de indica~io 

m~dica ~, também, negativa e muito prdxima daquelas do 

conjunto das bE~nzc)d i c\zep i nas das benzodiazepinas 

ansi()l ít icas. Assim, também a hipdtese 2 da pesquisa deve 

ser rejeit,da neste período. 

Mer~ce destaque a verifica~io de que as taxas de queda 

de consumo dos medicamentos indicados por m~dicos sio 

i nfer i ores i\s ta~·:as de queda do mercado. ét i co 
'\ 

t ot a 1. Esta constata~io, aI iada ~ compara~io dos mesmos 

índices do período de 1970 a 1976. sugere fortemente que o 

mercado ético como um todo tem uma parte. significat iva do 

seu consumo dité\cla pela autoprescriç:io. Como j c\ 

mencionamos, esta parcela de autoprescriçio aproxima-se da 

faixa conceituada como de consumo supérfluo. 



justamEntE essa faixa qUE, em pEr rodos dE recessio, 

mostra-se mais precoce e severamente afetada. 

QUADI~O 9 Tendências do consumo de bEnzodiazepinas e 
grupos-controle no per{odo de 1980 a 1983 

, \ 

GRUPOS CORRELAÇÃO TMCA (80--83) /. 

l- • benzodiazepinas <todas) ( .847) (2,23) 
1.1 benzod i a~"!ep i nar:> ,,\n-

siolrticas (.911> (2,02) 
1.2 benzod i az(~p i na!:; an---

t i di st ôn i cal:. ( .864) (3,49) 
1.3 benzodiazEpinas h ip-

nóticas .323 0, ::'j0 

2. grupos-controlE d(~ i nd i ---
caç:io médica ( • 8:i:i) (2,34) 

3. .wt iác idos (.758) (6,78) 

4. mercado ét ico t ot aI ( .770) (6,0:i) 
---------_._-------------------------------------------------

QUADRO 10 - Tendincias do consumo dos grupos-controle de 
indicaç:io médica dE 1980 a 1983 

GRUPOS CORRELAÇÃO TMCA (80-8~3) % 

2.1 nE1.lrolépt i CO!:; .U.7 o r) 1::-
, c;. '\.J 

,.) lO) 
1: .... • c;. ant i depres!:; i vos .546 3,36 
2.3 an~iparkinsonianos .922 3,0<» 
2.4 hipogl icemiantes orais (.779) (3,67) .., .,. 
c;..>;J insulinas (.773) (6,23) 
2.6 antigotosos .191 1,31 
2.7 digitálicos ( .933) (6,28) 
~? ~8 n i t r i tos .776 4, 6~j 
2.9 anticonvulsivantEs ( .766) (3,01) 

No Gu~dro 10 observa-sE qUE as taxas anuais nEgativas 

de crescimento aparecem em quatro dos grupos-controle de 

indicaç:ão médica (hipoglicEmiantEs orais, il1!:;ul inas, 

digitálicos e ant iconvulsivantes); nos outros cinco ainda 
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h~ taxas positivas. 

f interessante notar que resistiram à recessio grupos 

de medicamentos que sio mais frequentemente indicados por 

E:~special istas (antidepressivo~, ant iparkinsonianos 

neurolépt icos). ()u que atend(~m a patr.>logias mair;; 

prevalentes nas classes mais ricas (nitritos, antigotosos), 

ou, ainda. que indicam um consumo mais sofisticado de 

servi~os médicos (hi~ndticos e ant idepressivos). Por outro 

lado. tiveram taxas negativas grupos como digit~l icos, 

anticonvulsivantes hipogl icemiantes orais, mais 

frequentes no receitu~rio do clinico geral e dos serviços 

p~bl icos de assistência. 

Em relaç:io aos ant iconvulsivantf:.~s, observou-sE.' neste 

per rodo o mesmo fenBmeno q1le vinha ocorrendo com o 

Garclenal: sua ta>rc\ de crescimento, apeSê.r de negat iva 

(-0,28X ao ano), é menor do que o crescimento negativo dos 

outros anticonvulsivantes (-5,63X). A TMCA(80-83) de todos 

os grupos-controle teria se situado em -2.83X se o Gardenal 

tivesse sido exclurdo da an~ljse. 

5.1.5.5 Comparaç:io das tendências no per{odo de 1980 

a 1984 

Como j~ frisamos no inrcio do item 5.1.5 é inadequado 

estabelecer inferências a partir das tendências das retas 

de regressio do período de 1980 a 1984, porque, à exce~io 

das benzodiazepinas antidistônicas e ansiolrticas, dos 

antidepressivos e do indicador do mercado ético total, 
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todos os grupos apresentam um aumento de consumo entre 1983 

E~ 1984 T sugerindo a retomada do crescimento do mercado. 

f'~pesar dessa inadeql.lação T decidimos incluir est.:, 

comparação entre os grupos por dOas raz5es: 

1 I~espeitar' o critério anteriormente 

estabelecido: comparar o que 6correu com os grupos-controle 

nos períodos em que as benzodiazepinas apresentavam 

determinada tend@ncia. Ora, a observação dos indicadores 

de consumo destas ~ltimas evidenciam que sua tendincia de 

queda prolonga-se até 1984 e, portanto, POI"" I"" i gell"" 

metodoldgico a comparação deve T também, ser realizada nesse 

período; 

;2 -. para ~~v i denc i ar que, mesmo quando t odos o~> grupos 

de medicamentos de indicação fundamentalmente médica saem 

de um período de depressão T o consumo das benzodiazepinas 

antidistBn1cas e, em menor grau, das ansiolíticas cont inu8 

c\ mostrar sinc\is de debilidade, à semel hançc\ dos 

indicadores de consumo do mercado ético global. A nosso 

ver, este dado é indicativo de uma possível tend@ncia à 

mais definitiva (01.1, pelo menos, a um.:, 

estabil ização) do consumo de benzodiazepinas T fato já 

detectado por autores estrangeiros. 

Comparando-se os valores apresentados nos Quadros 9 e 

10 com os dqs Quadros 11 ~ 12 observa-se que, naqueles 

grupos em que as TMCAC80-83) eram negativas T os valores 

corresponde~tes do período 1980-1984 . passaram 

menores; igualmente, quando já eram positivas T passaram a 

ser maiores. Estas diferenças são o reflexo da retomada do 

e:l'"esc imento. 
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Observe-se também que 05 coeficientes de correlaçic 

dos grupos que apresentavam taxas negativas entre 1980 e 

1983 passam a ser menores entre 1980.-e 1984, reflet indo a 

maior dispersio dos valores que compgem a reta de regressio. 

A constata~io de uma TMCA(80-84) para o 

benzodiazepinas ansiol rticas ~om valor negativo 

grupo 

menor 

de 

do 

que a TMCA (80-83), é um artefato de re9ressio decorrente 

de um decr~scimo do consumo entre 1983 e 1984, menor que o 

verificado entre 1981 e 1982. 
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GUADI~O 11 Tendincia do consumo de benzodiazepinas e 
grupos-controle no per(odo de 1980 a 1984 

(muPOs CORRELAÇÃO TMCA(80-84) /. 

L benzod i azep i nc\s (todas) ( .907 ) (~!,17) 

L1 ben:<:<:>d i a:·:(~p i n<.'1s <''1n···; 
!:; i 0'1 í t i c c\<':; (.93j.) (j.,77) 

i. ~~ b <=~n :<:()d i ':\:'~f~P i n i':\ 5 an"-
t i di !:;t (in i c:as ( .. 9~!4 ) (3,60) 

1.3 benz()!;1 i i':\:<:ep i nas h ip·-
n ót i cas .613 0, 8~j 

,') 
c_ • grupos-controle d (!: i nd i .. -

c: c\G: ao mécl i c c\ ( • ~~92 ) (0,6;':'~) 

3. ant iácidos (.835) ( 6 7 :"5:3 ) 

4. mercado ét i c:o t ot a 1 (.890) (8,86) 

QUADRO 12 - Tendências do consumo dos grupos-controle de 
indicaç:ao médica no período de 1980 a 1984 

GRUPOS CORRELActío TMCA(80-84) X 

2.1 neurolépticos .641 1,7B 
~~. 2 ant i depre!!.s i vos .601 2,82 
2.3 antiparkinsonianos .939 4,36 
~?. 4 hipogl icemiantes orais ( .290) (1,01> 
.., "'-
"" • ..J insulinas ( .050) (0, :35) 
~.~. 6 antigotosos .671 6,08 
2.7 digitálicos ( .829) (4,18) 
~~. 8 n i t r i tos .895 6,10 
2.9 anticonvulsivantes ( .641> (1,82) 

Finalizando, deve ser mencionado que, tal como 

conclu(mos para o per(odo 1980-1983, as hipóteses 1 e 2 da 

pesquisa devem ser rejeitadas também no período 1980-1984. 
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5.2 Aspectos da competi~ão de mercado entre 

benzodiazepinas 

Neste item, com base nas 

discutiremos alguns aspectos significativos da compet içio 

de mercado que ocorre entre benzodiazepinas. 

5_2.1 Custo m~dio dos medicamentos benzodiazepinicos 

As especialidades farmaciuticas dos grupos de 

ansiol íticos, hipndticos e antidist8nicos sio de custo 

relativamente baixo. Seus pre~os de venda ao consumidor 

estio muito abaixo dos preços de antibiciticos, corticciides 

e cardiovasculares, o que os torna mais facilmente 

acessíveis à maioria da populaçio, principalmente 

preparaç~es dos sais mais tradicionais como o diazepan, o 

clorodiazepcixido, o oxazepan e o nitrazepan. 

Caiculado a partir dos dados do uIMSu , apresenta-se 

abaixo o preço médio que as farm~cias pagavam por uma 

embalagem de um medicamento ~tico: 

entre 1971-1975 US$ 0,98 7 

entre 1976-1980 - US$ 1,15; 

entre 1980-1985 - US$ 1,14 7 

A Tabela 20 revela os pre~os médios de 10 DMD dos 

ansiolíticos e hipnóticos benzodiazepínicos. A Tabela 21 

mostra os mesmos valores quando vendidos sob a forma de 



ant idistBnicos e a sua relaçio com o preço dos produtos 

c: on t r o I ê\d C)S • Esses sio os preços pagos pelas farmácias. 

devendo-se lembrar que o preço ao consumidor ~ cerca de 35% 

maior. 

TABELA 20 - Preço médio 
medicamentos 
:1.970-1984 (1) 

(em US$ dcilares) de 10 DMD de 
benzodiazepínicos de uso oral, 

ANO DE LAN- SAL - dose em 019 
ÇAMENTO(2}<3) 

PREÇO M~DIO EM DóLARES<4} 
70-74 75-79 80-84 

ANSIOLÍTICOS 
1.960 c: 1 or d i a~~ep ó ).: i do _. 10 0.83 0.77 ~~. 60 
i964 diazepan .- 5 '~y 63 0.7 :l. 0.58 
i965 o)-:azepê\n _. 10 (~ ,39 0.62 
i969 clorazepato - !5 1.22 i • 4~.~ i.i7 
i969 medazep-an - c.-

>J 0,64 0,6i 0,44 
1970 temazepan -- 10 0.29 
i97i 1 c>razepan - i i,i7 i, i4 0,9:1. 
:1.974 bromazepan -- 3 1,56 i 7 ~~4 
i 977 clobazan - i0 i,8'l 1,4<» 
:1.983 alprazolan - 0,5 2.14 

HIPNóTICOS 
i966 nitrazepan - 5 0,42 0,41 0,33 
1975 flura~:epan - 30 1,34 1,07 
:1.979 flunitrazepan - 2 1,46 
1980 triazolan - 0,25 2,87 
1982 estazolan - 2 0,85 

Fonte: Levantamento de dados. 
08S.:(1) Escolhemos as doses de apresentaçio que equivalem 

a meia DMD, ~ exceçio do temazepan que sci tem 
apresentação de 1 a 2,5 DMD; 

(2) considerou-se ano de lançamento o ano do 
aparecimento, no mercado, do primeiro produto 
comercial com aquela dosagem; 

(3) quando o ano de lançamento coincidiu com o ~ltimo 
ano de um período, desconsideramos o valor 
naquele período; 

(4) foi calculada a média aritmét ica do preço médio de 
cada ano do período. 
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TABELA 21 - Preços médios (em US$· ddlares) de 10 DMD de 
benzodiazepinas na forma de ant idist6nicos e 
sua relaçio com os mesmos sais vendidos sob 
controle, 1970 - 1984 

SAL - dose em mg 70 - 74 7~5 - 79 00 _ .. El4 
rel.(1) abs. reI. c\bs. r~~l. 

c: I Ol~ c\~=ep a t 0--5 
clordiazepdxido-10 1,16 1,40 
diazepan-5 o ,9~~ j, ,46 
10ra~~epan-1 0,99 0,85 
medazepan-5 1,09 1.,70 
oxazepan-10 0,51 :1. ,3j, 
t (~mazepan--i0 
n itraz(~pan-~) 0,4!:'=; :1. ,07 

Font~~: Levantamento de dados. 
OB8.: (1) O preço relat ivo é a relaçio 

de apr~senta~io livre e 
apresenta~io controlada 
(mostrado na Tabela 20). 

l,t'ji 1,06 j, ,30 
1,27 1,65 i ,33 
0,99 1,39 0,84 
1,12 0 ... 98 0, 9~~ 
1,13 1,85 0,91 
0,59 0,56 
1. , 0~,~ 0,90 
0,43 1,05 0,37 

entre o pre~o médio 
o pre~o médio de 

nas mesmas doses 

Nas dosagens apresentadas, 10 DMD equivalem a 20 

comprimidos, isto apro~'~ i madament e uma embalagem 

comercial. Verifica-se ... entio, que o custo dos 

medicamentos benzodiazepínicos mais antigos situa-se abaixo 

da média geral do mercado, enquanto aqueles de lanç:amento 

mais recente encontram-se acima daquela média. 

Ao . longo dos qu i nze anos, o preç:o méd i o var i a com uma 

nítida tendincia de queda, particularmente no quinquinio 

j, 980-1985. Se bem que, em parte, essa queda possa ser 

reflexo de uma irreal idade das taxas de cimbio em certos 

períodos, o mais provivel é que os custos tenham caido por 

forç:a dos controles de preç:os estabelecidos pelo CIP. 

Dessa form~, as especial idades farm~ciut'icas e os sais mais 

antigos perdem sua rentabilidade. Este é um dos aspectos 

marcantes da atividade da ind~stria farmac&utica no Brasil 

e esti na base das estratégias de lançamentos periddicos de 

1" U, 
,.) '")") 
~7c;.~ 

1,45 
1,01 
2,07 
0,90 

1,12 

1,99 



novos produtos no mercado. MOREIRA et al.(91) afirmam que 

(.~~.: i st em cerca de derivados benzodiazepínicos 

sintetizados' e farmacologicamente estudados, aptos a serem 

lan~ados no mercado. 

Realmente, do ponto ~e vista da terapiutica, coloca-se 

em d~vida a vantagem das benzodiazepinas mais modernas 

sobre o clissico diazepan. A tendincia geral ~ admitir que 

nio h~ vantagens adicionais que justifiquem os pre~os bem 

mais elevados e que a maior especifidade ou maior potincia 

propaladas pelas ind~strias nio passam de uma estrat~gia 

mE~rc:adol óg i cc\. 

Observe-se que os derivados benzodiazepínicos mais 

recentes tim um pre~o m~dio substancialmente maior. ~ 

duvid~vel que essa diferE~n~a deva-se e}{clusivana;~nte aos 

retornos d(~ investimentos em pesquisa e de-senvolvimentoa 

Por outro lado, nio ~ improv~vel que esse custo maior seja 

uma forma de compensar a perda de lucratividade dos 

produtos mais ant igos. 

O caso dos hipnót icos benzodiazep{nicos é o mais 

típico. ~ exce;io do triazolan, os derivados surgidos na 

d~cada de 70 nio apresentam vantagens cl{nicas substanciais 

sobre o nitrazepan; no entanto, verifica-se que seus pre~os 

sio 3 a 4 vezes maiores. 

Contudo, o aspecto que mais chama a aten~io nas 

Tabelas 20 e 21 a de pre;os entre o '·· .:> 

benzodiazep~nicos cont I~ol c\dos os c\nt i di !:,t ôn i cos. 

Recordando-se que esses antidistônicos associam pequenas 

quantidades de ergotamina (0,3 mg), homatropina (1,2 mg) ou 

propantelina (15 mg)· à benzodia;;:epin,,"\, e tendo-se present0~ 



que os custos de produ,io (incluindo matéria-prima p 

fabricaçio) correspondem a cerca de 30% dos preços finais, 

pergunta-se por que 05 preços dos antidist6nicos sio de 6% 

até 122% superiores aos seus córrespondentes vendidos sob 

controle .. 

Em maio de 1986 o preço FOB das matérias-primas era o 

seguinte: 1 kg de diazepan ::: US$130.00; 1 kg d(~ homatropina 

US$300,00; 1 kg de ergotamina ::: US$3,793.20. Guando os 

relacionamos aos pre~os prat icados entre 1980 e 1984, 

verificamos que, no caso dos ans i 01 ít i co!:; c:om mg de 

diazepan, o custo da matéria-prima é cerca de 2r2% do pre,o 

de venda ~s farm~cias e, no caso dos ant idist8nicos, de 

5 y 5% .. 

Podemos estimar que o acrtscimo da homatropina e 

er"gotamina encarece o custo da matéria-prima em US$0,0:3 

para cada 10 DMD. Mesmo se admitíssemos que os custos 

gerais de produ,io, incluindo matéria-prima, embalagem ~ 

procedimentos de estabiliza,io da homatropina e ergotamina 

(os quais, em geral, nio sio real izados), correspondessem a 

30% do c~sto final como aponta FRENKEL (34), ainda assim o 

acréscimo no preço final de 10 DMD deveria ser da ordem de 

US$0,009 em relaçio ao mesmo diazepan vendido como 

an~:;iol ít ico .. 

Como, entio, explicar que essa diferença é da ordem de 

US$0,26 ? A resposta segura s6 pode ser obtida Junto ao 

drgio que controla os preços. Contudo,.é permitido supor 

que esta se,j a refI e:":o da política ti<-:~ 

{'ort<:\lec imento (ou favorec inwnto) das incll.Ístr ii:\s 

farmacêuticas nacionais, que sio as maiores detentoras do 



mercado de antidistBnicos. Fica, também, mais 

compreensível a afirmaçio dos ex-dirigentes da Secretaria 

Nacional de Vigilincia Sanitária e da Divisio Nacional de 

Vigilincia Sanit~ria de Medicamentos ~~)'de que apesar de 

tecnicamente nio recomendáveis, 

simples desses produtos causaria sério prejuízo 

principalmente ~ ind~stria nacional e foi considerado, 

inclusive a nível de CONFEN,' que deveria ser estudada uma 

soluçio técnica que. sem risco da populaçio. 

prob)emas sdcio-econBmicos de monta ao país u
• 

nio gerasse 

E nio é de 

se estranhar que seja tio agressiva a competiçio por esse 

segmento do mercado. 

Quanto ao consumidor, poder-se-ia dizer que ele paga 

uma sobretaxa média de cerca de US$0,35 por embalagem para 

o fortalecimento da ind~stria farmaciutica'e pelo direito 

de adquiri-lo sem receita médica. visto que, do ponto de 

vista da efic~cia terapiutica, nio se comprovou que os 

antidistBnicos tenham alguma van~agem sobre os ansiol(t icos 

controlados. 

5.2.2 Preferências do mercado pelos diversos 

derivados benzodiazepínicos 

o clordiazepdxido foi primeira benzodiazepina 

colocada no: mercado brasileiro, em 1960., Na década de 60 

surgiram, ainda, o diazepan (1964). o oxazepan (1965), o 

medazepan (1964) e o clorazepato (1969). 
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Em 1970 o mercado mostrava franca preferência pelo 

(Gr~fico 14) que respondia por cerca de 70% do 

consu~o de ansiol{ti~os benzodiaz~p{nicos. ti' segund.:\ 

posiçio do mercado era dtsputad~ pelo clordiazep6xido. pelo 

medazepan e pelo oxazepan. 

Em 1971. surge o lorazepan e em 1974. o bromazepan. 

Esses dois derivados obtiveram bom sucesso de mercado e. j~ 

a partir de 1975, o consumo de diazepan começa a entrar em 

d(-:;-cl {nio. o clobazan, lançado em 1977. nio chegou a afetar 

o consumo do lorazepan e do bromazepan. 

Por sua vez. os derivados mais ant i90S e de efeitos 

mais conhecidos foram perdendo prest {gio. Em 1985, os três 

sais líderes do mercado eram o diazepan, o lorazepan e o 

bromazepan. 

Movimentos semelhantes sio observados no mercado de 

hipndticos (Grafico 4). Entre 1966 e 1974. o nitrazepan 

dividiu o 

met <.'\qua lona. 

mercado quase que 

Em 1974, um ano 

metaqualona no Brasil. e quando 

e}·:clus i vamente com a 

antes da proibiçio da 

em outros países as 

autoridades sanit~rias j~ se movimentavam para proscrever 

aquela droga. o Laborat6rio Roche lançou o flurazepan. 

Entre 1974 e 1979 nitrazepan e flurazepan dividiram o 

mercado com crescente desvantagem para o nitrazepan. 

Finalmente em 1979 e 1980 surgem o flunitrazepan e o 

triazolan, cujo sucesso relativo sacrificou o mercado do 

nitrazepan e. do flurazepan. 

il 
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GráTico 14 - Evolução do consumo das diversas 
benzodiazepinas ansiolíticas no Brasi1 7 

1970 a 1985 
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Esses 'movimentos se deram de tal forma que, em 1985, o 

nitrazepan - eficiente, mais barato,e mais conhecido do que 

os outros derivados - era o meno~ consumido dentre eles. 

No segmento dos ant idist6nicos, o mercado é largamente 

dominado pelo diazepan (Gr~fico 15). No início dos anos 

70 7 o clordiazepdxido dividiu este mercado com o diazepan, 

mas, a partir de 1975, o lorazepan foi 

crescendo e desde 1980 ocupa o segundo lugar. 

5.2.3 Número de produtos comerciais e de 

no mercado de benzodiazepinas 

gradua 1 ment f~ 

indústrias 

o mercado de medicamentos benzodiazepínicos é dos mais 

competitivos. Talvez nem tanto quanto o mercado de 

vitaminas (-'~ antibidticos, m.:\s, cel~tamente, o mais agressivo 

dentre os grupos estudados. 

A Tabel c\ 22 mostra o n~mero de especial idades 

farmacêuticas ~ disposiçio do mercado brasileiro, em quatro 

pontos do período pesquisado; a Tabela 23 mostra o n~mero 

de ind~strias qlJe as prc)duzem. Por vez, a 

TabelaZ~ mostra o n~mero de lançamentos de novos produtos 

benzodiazepínicos entre 1960 e 1984. 

Esses dados revelam, por comparaçio, que nenhum dos 

grupos-controle de indicaçio médica tem tantos produtos 

comerciais ~ disposiçio do mercado ou tantas 

interessadas emdisput~-10. 

ind~strias 



o grupo dos antidist8nicos é o mais notório: h~ mais 

antidist8nicos do que anti~cidos no mercado brasileiro 

(incluindo-se as magnésias semipopulares); h~ 77 ind~strias 

t ent <:-\ndcl o que caracteriza 

claramente a estratégia do "me tooU citada pelos autores de 

"1 íngua inglesa. 

TABELA 22- N~mero de especial idades farmaciuticas nos 
grupos pesquisados , 1970 - 1984 (1) 

GRUPO NúMERO DE MARCAS COMERCIAIS 
1970 1975 1980 1984 

.... __ .... ____ ..... ____ - - _ ..... - - .... - _ ...... - - ____ ..... __ - - - - - _ ..... - _ .. _ ...... _. _ .. _ ..... _ .. _. - - ._ ........ _o. _ ........ ___ . ___ ._ 

ans i 01 ít i COi:; (2) 7 j. 

antidist8nicos 38 ~.'jó 

hipnóticos nio-barbit~ricos 32 '")'") 
c.. t: .. 

hipnóticos barb i b1r- i cos 34 7 
ansiol fticos+neurolépticos(2) ~. 01 
neurolépt i co~:; (2) ~~7 

antidepressivos pl.1ros 18 
antiparkinsonianos 15 
hipoglicemiantes orais 19 26 
insulinas 5 5 
antigotosos 9 13 
cligitálicos 21 26 
n i tr i tos e simi lares(3) 41 47 
anticonvulsivantes 27 31 
é\nt i ác i dos 91 76 

Fonte: Levantamento de dados. 
08S.: (1) Nào estão consideradas 

apresenta~Bes e dosagens 
especial idade farmaciut ica; 

(2) nesse período o catálogo 
computava ansiolíticos e 
!!.ep é\r ad amen t ~~; 

66 65 
83 107 
~.~0 :1.7 

7 .. 
29 ~~6 

18 1a 
13 9 
21 21 

4 9 
8 13 

21 19 
43 41 
29 2~5 

8~j 88 

as diversas 
d (~ uma n)(~sm<·:\ 

"IMS" não 
neurolépticos 

(3) o catálogo "IMS" 
Nitritos e Similares, 

apresenta 
o qual 

o grupo 
inclui os 

betabloqueadores e 
c~lcio .. 

antagonistas do 



TABELA 23 - N~mero de ind~strias que part icipam do mercado 
dos grupos pesquisados, 1970 - 1984 

GIHJPO· 

an~:;i(Jlít i co~;; 
ant idi!'.;tônic(Js 
hipnóticos nio-barbit~ricos 
hipnóticos bal~b i bil~ i cr.)~:; 
ansiol ít icos+neurolépticos(1) 
neurolépt i co~;; 
antidepressivos puros 
antiparkinsonianos 
hipoglicemiantes orais 
i nsu I i né\S 
ant igotosos 
digitál i co~; 
n i t I~ i tos (2) 
anticonvulsivantes 
i:\nt i ác i dos 

Font e: Levantamento de dados 

NlíMERO 
j. (»70 

(1) 
~!(» 

~~8 

~~8 

60 
(1) 

15 
2 
8 

12 
~.~3 

20 

DE 
i 97~5 

4 (» 
:38 
~.~ 1. 

5 

13 
10 
10 
16 

~~ 

10 
13 
~~6 

~~6 

64 

I NDú~nR I A~; 
1980 1984 

50 50 
!5~5 77 
Hl 11:.-.J 

6 4 

j ~) 
• 1:.. i j . 

12 13 
7 6 

j. ~) 16 
1 2 
7 13 

j.2 10 
:H 26 
18 iB 
67 r)".) 

c..c.. 

OBS. :: (1) Nesse perfodo o catálogo 1MS nio computava 
ansiolíticos e neurolépticos separadamente; 

(2) o c-atálogo "!tiS" apresenta o grupo 
Nitritos e Similarf?s, o ql.lal inclui o~:; 

betabloqueadores e antagonistas do cálcio. 

A Tabela 24 revela que os anos áureos do mercado de 

ansiol íticos foram os de 1965 a 1974, quando se lan~ava uma 

média de novos produtos por ano. Já o período mais 

agressivo do mercado de antidistônicos iniciou-se em 1969 

prolongando-se até 1984. 

Deve-se observar que a Tabela2~ mostra o n~mero mínimo 

de lah~amentosy porque nio nos foi possível conhecer o ano 

ele I c\n ~ i:\men t C) de 26 produtos ant idistônicos e 6 

ansiolítico~; as ind~strias que os lan~aram sio pequenas, a 

sua produ~io é irregular e nio se obtiveram informações 

junto i:\ ela!:; .. 



TABELA ~~4 N~mero de lan~amentos 
benzad.ic\l~E~P ín icos no mE.'rcado. 

NLlMERO . DE NOVOS 
PERÍODO Ans i 01 ít i c:o~:; H i pn ót i co~:; 

, 

de medicamentos 
1960 - 1984 (1) 

LANc;ArlENTOS 
f~nt i di st ôn i co~:; 

------------------------------------------------------------
i 960··-1 964 .. 
j. 9l)5-- i 969 21 6 

1970-1974 19 3 

j. 9n:;-j. 979 7 3 

i 9B0--i 984 1::-
,.1 '1 

1:-

Fonte: Levantamento de dados. 
08S.= (1) Trata-se do n~mero mínimo 

posto que. para 6 produtos 
26 ant idist6nicos. nio foi 
a data do lançamento no mercado. 

,.) 
t:.o 

7 

33 

r) 1::" 
c ...... J 

22 

de lançamentos 
ansiolíticos (~ 
po s s í ve I o b t E~ r-

Essas pequenas ind~strias. na maior parte das vezes. 

nio passam de laboratórios semi-artesanais que nia possuem 

qualquer infra-estrutura de controle de qualidade; com 

frequ&ncia. sua produ~io irr-egular baseia-se na aquisiç:io 

espor-~dica de partidas E~:·:C ecl en t es de Sua 

exist&ncia é um dos reflexos sombrios do mercado de 

benzodiazepinas. em particular dos antidist6nicos. Nio 

temos d~vidas de que a qualidade dos seus produtos nio 

corresponde ao que é anunciado e que. em defesa cio 

consumidor. elas deveriam ser rigorosamente fiscal izadas. 

~!.08 



5.2.4Competi~~o entre benzodiazepinas e sedativos 

No Brasil, C)S mecl i c: amE~n t os classificados como 

sedat ivos equivalem aes tranquil izantes Uover-the-counterN 

(OTC), mencionados na literatura m~dica de I (ngua inglesa. 

CenHJ v i nHJS no item 5.1.4, o consumo de sedativos 

apresenta uma queda cont (nua desde 1970, o que permit(~ 

supor que dentro de alguns anos tais medicamentos podem 

desaparecer do mercado. Contudo, a proibiçio da 1 ivre 

comercial izaçio dos antidistBnicos a partir de 1988 poder~ 

reativar o consumo dos sedativos à base df-: barbitl.ÍricosH 

Em trabalho anterior (83) detectamos que, em i 978, os 

sedativos barbitl.Íricos eram consumidos, 

por pessoas de mais de 55 anos de idade. 

preferentemente, 

Deduzia-se que a 

populaçio mais Jevem J~ se hab i t uara a (~leger os 

antidistBnicos como ucalmantes fracos u , para uso ocasional. 

Cem as nevas restriç5es às prescriç5es de ansiol (t icos 

benzodiazep(nicos e a proibi,io dos antidistônicos, 

prev~vel que essas geraç5es mais Jovens se voltem para D 

uso dos sedat ivos barbitl.Íricos. 

~?09 



5.3 Re~lexos das recentes modi~ica~ões na le9isla~ão 

sobre o mercado de benzodiazepinas 

psic:otl~óp icos, estabelecidas em maio de 1984, 

significat ivamente as relaç8es entre o médico e seu cliente 

e entre o cli~nte ea farmicia devido ~s maiores restriç8es 

ao comércio de ansiol rticos hipnóticos e ~ maior 

liberdade de aquisiçio de anticonvulsivantes, neurolépt icos 

e antidepressivos. 

Quando foram publ icadas as novas normas era de se 

supor que a ma i OI'· dificuldad~:;- para 

benzod i azep i nas control adas podel~ i a induzir médicos e 

cl ientes a optarem com mais 

neurolépt icos 

antidistônicos. 

e 

frequincia pelo uso dos 

e, . principalmente, de 

Por outro lado, parece-nos muito importante verificar 

se a metodologia que empregamos é capaz de detectar 

Se elas realmente 

ocorreram, confirmam-se as preocupaç8es que expressivamos 

€·~m j unho de 1984; e se esta metodologia é capaz de 

detecti-las precocemente, devemos insistir para que seja 

empregada mais regularmente em nosso pars, como um 

instrumento de monitoramento do mercado e de avaliaçio dos 

efeitos e resultados das mod i·f i cações da 1 e9 i s 1 aç io 

san i til'· ia. 



Conforme expl icamos no item 4.9.3 o teste é feito 

part indo-se da tend&ncia pelos grupos de 

<:'\nt i (h~PI'·ess i vos 

hipnótico, no per(odo de 1980 a 1984. A 

fazemos a p~evis~o do consumo para 

[y(1985)] p a comparamos ao consumo observado (Y). A fim 

de verificar a significincia de diferenças entre o consumo 

esperado e o obsevado, calculamos previamente o desvio 

padr50 das diferenças de estimat iva da reta de regress50 de 

1980 a 1984 (Se). Por fim, frente aos valores de y(1985', 

Y 

ou 

e Se, calculamos o nível de significincia das diferenças, 

seja, a PI~Ob<:\bilidad~(.~ Y pertencer à mesma reta de 

tendência traçada de 1980 a 1984. 

5.3.1 R~lexos sobre o consumo das benzodiazepinas 

"controladas" 

o Quadro 13 apresenta os valores calculados para o 

grupo das benzodiazepinas ansiol íticas e hipndticas~ 



QUADRO 13 Diferen~as entre os .valores esperados p 

observados do consumo de 
benzodiazepinas controladas em 1985 

GRUPOS TMCA Se y1985 Y Y-y(1985) P ____ ~ ___________ (80-84)_~ _______________________________________ _ 

i. benzod i aZf!'p i···· 
nc\s c\ns i 01 í .... 
tica!:; (1,77) 7 ,9~H N.S 

2 .benzod i azep i"-
nas hipndti- 0,85 
ca!:; 

0,0440 2,268 2,143 (0,126) <.0025 

Os valores encontrados revelam que houve uma redu~io 

significat iva no consumo de benzodiazepinas hipndt icas e 

que nio houve redu~io n() consumo de benzodiazepinas 

c\nsiol (t icas~ 

A queda no consumo das benzodi azep i nas h i pn dt i c a!!; 

chama a aten~io, em particular pelo fato de que esse grupo 

sempre apresentou taxas positivas de crescimento, mesmo 

durante o período de recessio econ6mica. Isto leva a crer 

que a reduçio observada em 1985 se deva ~s restri~3es 

impostas pela nova regulamenta~io da DIMED. 

Por outro lado, causou-nos certa estranheza o fato de 

() consumo de benzodiazepinas ansiol íticas 

apresentado reduçio significativa, visto que havíamos 

constatado que médicos cl ientes queixavam-se das 

dificuldades geradas pela nova legislaçio. 

Buscando explica~Ses para este resultado, verificamos 
é:.omo Ur>I todo 

que, E~m verdadf:~, o consumo cios ansiolítico5Víi~\o diminuiu. E~m 

1985 em funçio das elevadas taxas de crescimento de um 

ansiol ítico comercializado pelo Laboratdrio RochE~, o 



Lexotan-comprimidos de 6 m9 (bromazepan). Neste ponto, f 

fundamental recordar que, alguns meses apds a publ ica~~o 

das Portarias da DIMED e antes que.~xpirasse o prazo de 

implanta~~o das novas normas, aquela ind~stria desencadeou 

uma gr'ande C'!In)pc\nh.:\ d i St:I~ i'bl.l i ndo ~3n:ül.l i tamente aI)!:; méd i co~;, 

05 talon~rios da nova Not ifica~io de Receita~ desta forma 

Ufacilitando a vida u dos médicos. Obviamente, esses 

tc\lcln~rios inclu(am encartes com a propaganda das suas 

benzodiazepinas. 

O Quadro 14 apresenta os valores da TMCA(80-84), 

y(1985), Y p Se calculados para o Lexotan e aqueles mesmo 

parâmetros recalculados para o conjunto dos ansiol (t icos 

quando se excluiu o Lexotan. Os resultados demonstram que 

houve uma queda muitl) significativa dt) conSllmo do conjunto 

de medicamentos benzodiazep{nicos ans i 01 ai cos; j~ o 

Lexotan-3 m9 permaneceu est~vel e o Lexotan-6 m9 teve um 

aumento de vendas significat ivamente acima do esperado. 

(WADRO 14 Diferenças entre os valores esperados p 

os observados do consumo do Lexotan e outros 
ansi01 Cticos benzodiazep(nicos em 1985 

TMCA 
80 - 84 

Se !:J 198:'.:; Y Y-y(1985) P 

1.Lexotan-3 m9 5,31 

2. Le~,:ot an -6 m~l 6,48 

3. Todt)<;;; 0<;;; ou
tros , 

(~!,73) 

0,0292 

0,0t26 

0,1144 

0,651 0,659 0,008 N.S 

0,487 0,867 0, :~80 <.00001 

6,793 , 6,369 ( 0 7 424) <.0001 

------------------------------------------------------------------

~.~ 13 



P ()I~ t an to, podemos concluir t (~mbém 

benzodiazepinas ansiol rticas, ~ nova legisla~io ocasionou 

do c (:ln SI.imo, 

comercial izado pelo Laborat6rio Rache, em consequência do 

da p ub"1 i c i t ál~ i a que i ndüst I~ i <:\ 

desencadeou no momento certo. 

5.3.2 Re~lexos sobre o consumo das benzodiazepinas 

"liv .... es" 

Os antidistBnicos como um todo e as benzodiazepinas 

antidistBnicas em par·ticl.l"1ar vinham mostrando uma queda de 

consumo a partir de. 1980-1981 (Tabela 5). Essa queda foi 

expressiva entre os anos 1981-1982 e 1983-1984, apesar de 

entremeada por um pequeno acréscimo entre 1982-1983. 

Contudo, a tendência do período mostrava taxas negat ivas de 

-3,94 % e -3,60 % ao ano para o grupo todo e para as 

benz6diazepinas respectivamente. 

O Guadro 15 mostra os valores de consumo esperados e 

os observados em 1985. 

~.~ 14 



GUADR o 1~:;-

GRUPO 

1. b (~n zod i azc:~'p i··· 
nas an t i d i s·· 
t ôn i ca~;; 

~~. todos os an· .. · 
t idistônicos 

Diferença entre os valores de consumo 
esperados e observados em 1985 

TMCA 
(8~~···84 ) 

<:i,é>0) 

(3,94) 

0, ;;'~4éd. 

0,2372 

Y 

7,9é)4 9, 1 ~j9 

8,434 9,700 

Y-·y(i985) P 

1,195 < • 0000~. 

1,266 <.00001 

As diferen~as encontradas s~o altamente significat ivas. 

Dada a desacelera~~o do crescimento que os antidistônic05 

ji experimentavam no período de 1976-1980 (crescimento de 

4,727. ao ano contra um crescimento d€.' 5,54iC ao ano dos 

grupos-controle de indica~ão médica) reforç:-ada pela ql.leda 

contínua dos índices de consumo entre 1980 e 1984 pode-se 

inferir que os antidist8nicos j~ vinham perdendo aceitaç:ão 

no mercador mas que retomaram seu "prestígio" em decorrincia 

das limitaç:ões impostas à prescriç:ão e comércio das 

benzodiazepinas controladas. 

Assim r concluímos que a retomada do crescimento do 

consumo de benzodiazepinas observada em 1985 deve-se aos 

antidistônicos r os quais, cont inuando a ser de livre 

comercializaç:io r representaram a vilvula de escape para o 

atendimento da demanda. 



5~3.3 Re~lexos 'sobre o consumo dos neurolépticos p 

antidepressivos e ~enobarbital 

A nova regulamentaç~o de 1984 abriu mio da exigência 

elo cCHltrole de receituár io para os neurolépt icos e o 

fenobarbital sob o argumento de que este cont~ole f~vorecia 

a interrup;io do tratamento de pacientes que necessitavam 

fazer uso cr6nico dessas drogas (t0U. (~uan t Cl .:\05 

antidepressivos. 

qualquer fOIPma. 

ele vendas. 

o argumento nio foi o mesmo. ma~) • 

também foi extinta a mecinica de controle 

Esta liberal izaçio, em si, poderia ser um fator que 

induzisse a elevação do consumo. Além disso, o controle 

mais rigoroso sobre ansiol(ticos e hipnóticos poderia 

deslocar a demanda também para os neurolépticos de baixa e 

média dosagem e para o fenobarbital. 

o Quadro 

nelJrol épt i cos, 

16 mostra as tendências do consumo de 

de acordo com a dosagem dos comprimidos. nos 

diversos períodos já analisados" 



GUADRO 16 - Tendincias do con~umo de neurolépt icos 
orais. segundo a dosagem dos comprimidos. 
1970 a 19B4 

-------------------------------------7----------------------DOSAGEh DAS T M ~ A (X) 
APr~E~)ENTAÇc)ES 70 --76 76 -- 80 8(1 - 83 80 -- 84 

13.34 ~l, 56 

méd i c\ l0,40 0,77 j. ,77 

b a i ~-~a 12,46 2,27 (5,44) (4,41> 

Verifica-se que os {ndices de crescimento do grupo dos 

neurolépticos, sempre mais elevados do que os {ndices 

médios dos outros grupos estudados, devem-se, em sua maior 

parte, ~s apresentaçSes de doses mais elevadas. 

Os antidepressivos e o fenobarbital hipndt ico também 

apre-sentaram entr(~ 1970 e 1(784 t<.·n~as anuais de crescimento 

mais elevadas do que a média dos grupos. 

O Guadro 17 mostra os resultados das previsSes de 

consumo para 1985 e sua c omp ",r aç: ão com os valores 

ob s(,?r varJ os p 

~.~ 17 
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QUADRO 17 

m~l.JPOS 

Dif(~I~enç:,;\ (·~ntr·0~ 

ob~;(·~rvaelc)s do 
,:\I"lt i d(~PI"(~SS i vos 
~:~m j.985' 

TMCA 
( 80-,84) \ 

os valores esperados p 

consumo de neurol~pticos, 

e do fenobarbital hipndtico 

y 

-----------------------------------------------------------------1.neurolépt i c o~:; j.,78 0,09:3 '1 r:." I I::' c. , ,J(:),.J ~~,éd.4 0,049 N.S 
1.j. i:\ 1t a close 3,56 O,069 2 7 05~:j 2,070 0,0l5 N.S. 
1.2 média dose 1,77 O,O03 0,059 O,O72 O,O13 < • OOOO:1. 
1.3 baiNa dose (4,.41) 0, 02~~ O,442 0,472 O,O3O N.S. 

2.ant i depres~:; i vos 2, 8~~ O,O55 O,1397 O,867 (O,O3O) N.S. 

~l. f(-~r)C)bad) i tal 
h i pn ót i co (0,D0) ~), l86 4,~~i+9 3,807 (O,542) <.002 

Verifica-se que nio houve alteraç:io significativa do 

consumo ele antidepressivos, neurolépticos de alta dosagem e 

neurol~pticos de baixa dosagem. 

A di ferenç:a ent re os va 1 ore!5- espel~ados e observados só 

é significativa para os neurol~pt icos de m~dia dosagem e 

para o fenobarbital hipnót ico, sendo que neste ~ltimo 

ocorreu uma queda ao invés ele um suposto aumento. 

Esse aumento do consumo de neurolépticos de média 

dosagem deve ser visto com reservas, posto que o seu consumo 

é extremamente baixo e, portanto, sujeito a variaç:Bes mais 

bruscas de ano para ano. 



5.3.4 Considera~ies gerais 

Empregando-se a metodologia proposta e aplicando-se 

t~cnicas de an~l ise de tend&ncias foi possível detectar 

altera~8es nas tend&ncias dQ consumo de benzodiazepinas 

apenas um ano apds a mudança das normas de prescriçio p 

d ispensaçio dessas drogas. Concluímos que, entre 1984 e 

1985~ 

1 houve uma reduçio significativa no consumo de 

hipndticos benzodiazepínicos; 

2 nia houve redu,io significativa do consumo dos 

ansiolíticos benzodiazepínicos, mas isso se deveu ao 

expressivo aumento do consumo de um produto comercial 

prov~vel resultado de uma campanha publicit~ria; 

como 

3 - ~ exceçio desse produto, o consumo dos ansiolít icos 

benzodiazepínicos teve uma redu,io significativa; 

4 houve aumento significativo do consumo de 

antidistônicos e, em particular, dos antidist5nicos 

benzodiazepínicos; 

5 nio houve aumento significat Ivo do consumo de 

neurol~pticos e antidepressivos; 

6 houve queda significativa do consumo das 

preparaç8es do fenobarbital eventualmente utilizadas como 

hipndticos. 

Portanto, concluímos que a hipdtese 3 desta pesquisa ~ 

parcialmente verdadeira e que os reflexos das mudan~as da 

legislaçio ocorridas. em 1984 deram-se somente sobre o 

219 



consumo de benzodiazep{nicos com deslocamento do consumo 

para os antidist8nicos, nio tendo havido sinais dE abuso no 

cons~~o de neurolépti~os, ant idepres&lvos e do fenobarbital. 

220 
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5.4 Os níveis de consumo de benzodiazepinas no Brasil 

e em outros países 

Observando-se os resultados até aqui apresentados e, 

em particular aqueles mostrados no item 5.1, uma questio 

importante acaba surgindo: comparados aos valores do 

mercado geral de medicamentas. os n(veis de consuma das 

benzodiazepinas sio considerados normais ou elevados? Isto 

pode se afirmar. com algum grau de seguran~aT que o 

consuma de benzodiazepinas é maior. igualou menor do que 

aquele que seria esperada num mercado de medicamentos das 

dimens;es do mercado brasileira? 

Esta pergunta nio pode ter uma resposta precisa porque 

nio se conhecem parimetros claros da propor~io ideal com 

que cada grupo de medicamentos deveria participar no 

mercado. As variáveis determinantes da comportamento 

consumidor sio in~meras e inconstantes. de tal forma que 

esses parimetros. se existissem. nio seriam confiáveis. 

o ~nico caminho que permite encontrar ind(cios de 

eventuais desvios dos n{veis de consumo esperados ~ a 

compara~io dos nossos dadas com aqueles pesquisados em 

outros pa(ses. 

As conclusies que podem ser tiradas a partir dessa 

compara~io nio devem ser entendidas como precisas ou 

definit ivas •. dadas as diferen~as da situa~io sanitária e 

dos padries de comportamento entre os diversos povos. 



o levantamento da literatura médica dos ~lt imos quinze 

anos mostrou que é abundante o n~mero de pesquisas sobre a 

questio do consumo de medicamentos/e, em part icular, de 

benzodiazep(nicos. CCHltUelO, relat ivamente pequeno o 

n~mero das que empregaram uma metodologia semelhante a 

nossa e que permit issem, portanto, estabelecer compara~~es. 

Como j~ mencionamos, a metodologia de an~l ise do 

conéumo de medicamentos com base nos critérios ele DDD foi 

desenvolvida nos pa(ses 

d i sp on i b i 1 i cI ~\d e de i n for mar; () f:~S 

abrangência nacional. Desse forma" sio ou autores europeus 

~iliados ~ EPhMRA (European Pharmaceut ical Market Research 

Association) que, tradicionalmente, publ icam pesquisas 

sobre este assunto. Assim a totalidade dos 

trabalhos i d(~nt i f i Cl:\dos, que se prest aram a comparaç:~es com 

o nosso, foi realizada na Europa. 

De um lado, isto é negativo, porque a situaç:io de 

sa~de dos povos europeus é muito eliferE.'nte da nossa. A 

expectativa de vida e a prevalência das doenç:as cr8nicas 

são maiores. Os h~bitos e padr5es ele aI imentaç:io, mor ael i ~\ 

e trabalho são diferentes. Também são diferentes as formas 

de distribuiç:ão de medicamentos e ele prestaç:ão de serviç:os 

médicos" 

Por outro lado, países que possuem um sistema de sa~de 

altamente desenvolvido, como é o caso da maioria daqueles 

mencionados Inos trabalhos selecionados, oferecem uma 
i 
\ 

vantagem, q~ando tomados como padrio de comparaç:ão: o 

acesso aos Iserviç:os médicos é praticamente universal e 

financiado pelo Estado e, portanto, os índices de repressão 

r) 'O) '") 
Coo r:_c.:. 



da demanda de medicamentos sio muito baixos. Dessa formar 

esses mercados podem ser vistos como um modelo pr6ximo do 

i d (~<''I. I , n o q U j:\ "1 os·· i n d i c a d r.H'" f-i' s d (~ (:-0 n s u m o d e c c\ d a 9 r u p o 

medicamentoso podem ser como reflexo da 

necessidade global da popu"1açio. 

o primeiro passo necess~rio para a comparaçio dos 

resultados foi a do nosso indicador 

DMD/1000hab/dia. Como mencionamos anteriormente, na 

prEParação do índiCE DDD/1000hab/dia os autores eurOPEUS 

util izam estimat ivas da populaç:ão total. Assim sendo, 

recalculamos os valores das DMD/1000hab/dia, util izando as 

estimat ivas da população total do Brasil, de forma a 

padronizar os dois indicadores; passaremos a chami-Io 

DMDP/1000hab/dia. 

Nos Guadros 18, 19 e 20 apresentamos a relação dos 

resultados de estudos estrangeiros, o ano e o local de sua 

real ização e a relação entre os valores da DDO/1000hab/dia 

e da DMDP/1000hab/dia. V~rios desses trabalhos apresentam 

resultados de v~rios países e de v~rios anos conjuntamente; 

para facilitar a compreensão dos Guadros, dispusemos os 

valores segundo uma ordem cronol6gica. 

Entre os trabalhos selecionados s6 encontramos dados 

de comparação com alguns dos grupos analis~dos nesta 

pesquisa: hipoglicemiantes 

antiparkinsonianos, digit~licos, 

neurol~pticds e benzodiazepinas. 
I 
\ 

orais, insulinas .. 

antidepressivos, 

o consumo de hipoglicemiantes orais e insulinas é 

apresentado conjuntamente com o objetivo de minimizar as 

distorsies decorrenbes das diferentes pautas de conduta 
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adotadas no tratamento da diab~tes em cada pafs. 



QUADRO 18 - Resultados de estudos estrangeiros sobre 
consumo cI(~ d i9 ib{l icos. ant ipark inson ianos. 
insul inas p hipogl icemiantes orais e sua 
relaçio com os resultados desta pesquisa. 

t-1NO-'LOCAL ALJTOr~ _" 
'-I~ EFEI~ ÊNC I i~ 

DDD/1000HAB/DIA(1) DDD/DMDP(2) 

INf3lJLINAS + HIPOGLICEMIANTES ORAIS 

1. 971-SI..IP.C i c\ 

i971-Islandia 
197~2-Finlând ié7\ 

l ?7~~--1~ (~p • Ch ~::c i;\ 
i972-Rep.Eslovaca 
1?74-Checoslovdquia 
1974'-Suéc i a 
1(,il74-FinH\ndii:\ 
197 4-Nonl(~9 a 
1974-I~:;lând i ,,\ 
1976"-F i n'1 ân d i c\ 

1?80-Rep.Checa 
1980-Rep.Eslovaca 
1980-Sup-cia 

1980--Islândia 
i C18i-Sup-c i a 

Gr i ff i t h s et 
aI .. (j.3) 

idem 
Laak intohall itus 

(49) 
Stik.;\ (91.) 
idem 
B er 9 man U.1) 
i d f:" III 
i defll 
i df:m 
idem 
Laak intoha'1l itus 

('19 ) 
St ika (9U 
idem 
Gr i ff i t h s et aI. 

(i3) 
idem 
l3ergman et a'1. 

(13) 

A 2.5 
fi t:3 T 2 

~;, 7 

l? 1::~ 
f~ 1~;,4 

A 8 
... , . , . ' 

1~1 :3,7 
~l :1.7 , Ó 

:l. D.5 
:\'0,5 

A 4,0 
20.3 

A N T I P A R K I N S O N I A NOS 

197 1 --Suéc i é':\ 

i?76-Suéc:ia 

Boethus ~~t é':\l. 
(97) 

idem 

o I G I T Á L I C O S 

1970 Chec:oslovaquia Modr et al. (92) 
1975-Checoslov~quia idem 

3 ~) 

,c.. 

4.7 

A j.3.8 
A 16,6 

:t4.:t 

7,0 
::i.8 
6,2 
(1',4 
0,4 
4,7 
~~ ,0 
0.8 

6,8 
~i ,9 
7,5 

~.~6. 5 

:ti.i 
7,0 

013S.: (1) Os n~meros precedidos da letra A indicam que o 
valor da OOO/1000hab/dia foi estimado a 
partir de gráficos, 

(2) Relaçio entre a OOO/i000hab/dia e a 
OHOP/i000hab/dia. 



QUADRO 19 - Resultados de Estudos estrangeiros sobre Q 

consumo de neurolépt icos e ant idepressivos p 

sua relaçio com os resultados desta pesquisa 

f~NO···LOCAL AUTOI~··· DOO/1000HAB/DIA(i) DOO/DMDP(2) 
····I~ Er··El~ É1:NC I I~ 

N E U R O L 
, 

P T I C O c' f:: .. :> 

1.970-IrlandC\ do Kin9 l-~t aI. A 2,0 5,5 
Nort (7: (5::3) 

i 97 i ···Suéc i <:\ 130Ethil.ls t::t (:\"1 .. A 1~:'; , v) 4B, ~} 
(97) 

1976-F i nU~nd i a Gr' i ms~:;on Et: .:\1 • (~ 6,9 ó,8 
(4:\. ) 

1976-IsH\ndia i d(~m A 6,9 6,B 
i 97 6-Noru(~ga idEm r.1 8,3 D,3 
1976-Sl.1écia idEm A :1.4,8 i4,7 
i976·-Irlanda (10 King et a"1 • A '1 I::' 

f:.. T ".J 
r) c:-
c .. T~ 

Norte ( 5::» 
i980-Ir'landa do idEm {1 3,0 ;;.~ ,0 

Nort f:" 

f"1 N T I O E P R E S S I V O S 

i970-Irlanda do 1< i n9 et a1- A 4,7 22, ::~ 
Norte ( 5:~) 

i97i-Suécia Boethus (~t aI .. A 10,0 52,6 
(97) 

i974-Islândia Gr i m!:;~>on et C\"1 • 10,1 :34,7 
( 4;':!) 

i976-Irlanda do 1< i ng et aI. A 6,3 i 7,~; 
NortE (53) 

i976-Fin"1ândia idEm A 6, v) 16,7 
i976-Islândia idem A 7,9 227 0 
1976-Norl.lega idem A 6,7 18,7 
i976-Sl.1écia idem A 6 .. 7 j. 8,7 
i980-Irlanda do idem A 6,2 12,2 

Norte 

OBS.~ (1) Os n~meros precedidos da letra A indicam que o 
valor da DDD/i000hab/dia foi estimado a partir dE 
gráficos; 

(2) relaç50 entre a OOD/1000hab/dia a 
DMDP/1000hab/dia" 



QUADRO 20 - Resultados de estudos estrangeiros 
consumo de ansiaI íticos e hipndticos 
relaçâo com os resultados desta pesquisa. 

sobre 
e sua 

~NO-LOCAL AUTOR
REFEReNCIA 

DDD/i000HAB/DIA(1) DDD/DMDP(2) 

BENZODIAZEPINAS ANSIOLiTICAS 
1970-Checoslcváquia King et aI. A 7,1 

(53) 
1970-Finlindia idem A 24,8 
f970-Noruega idem A 27,6 
1970-Dinama~ca idem A 35,0 
1970-Isl~ndia idem A 49,5 
1976-Checoslcváqllia idem A 12,8 
i976-Finlãndia idem A 15,5 
1976-Suicia idem A 18,5 
i976-Ncruega idem A 23,8 
1976-Dinamarca idem A 31,1 
1976-Islindia idem A 53,4 
1980-Finlindia idem A 18,9 
1980-Suicia idem A 20,2 
1980-Noruega idem A 21,8 
1980-Dinamarca idem A 37,0 

BENZODIAZEPINAS HIPNdTICAS 

1976-Finlindia 

1976-Islândia 
1976-Noruega 
1976-Suicia 

i970-Irl~nda 

1976-Suicia 

1976-Irlanda 
Norte 

1976~rrlanda 

Norte 

A 

Norte 

do 

do 

N S 

Grimsson 
(41) 

idem 
idem 
idem 

I O L 

King et 
(53) 

Boethius 
(97) 

King et 
(53) 

idem 

et aI. A 8,1 

A 32,1 
A 17,9 
A 24,8 

I T I C O S (TODOS) 

aI A 21,9 

et aI. A 24,0 

aI. A 34,1 

A 27,8 

8,5 
9,4 

12,0 
16,9 
1,4 
1,6 
2,0 
~ ~ 
~,~ 

3,3 
5,7 
i,7 
1,8 
2,0 
3,3 

27,4 
15,3 
2i,2 

08S.: (1) Os n~m~ros precedidos da letra A indicam que o 
valor da DDD/i000hab/dia foi estimado a partir de 
gr~ficos; 

(2) r~la;io entre DDO/1000hab/dia 
DMOP/1000hab/dia. 
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Ao f ,,\:-: e 1"In()!;; dI) con!:;umo de 

bEnzodiazep{~icos, inclu{lnos no c~1~ulo da DMDP/1000/dia 

tantD I" E'f(·:"I'· f~n t ~::!:> b(~:n;::od i a;::E'p i na!:; 

"contrD1adas" quanto aqJeles referentes ~s benzodiazepinas 

/11 i vl"e!;;/I • Isto evita que se subestime o CDnsumo dE tais 

medicamentos no Brasil. 

Alista de estrangeiras ~prEsEntada { 

I" f;.' '1 <:\ t i v c\ m f"' n t (~' p (~' q u (~ n l';\ u incluímos os Estudos qUE 

focalizaram um aspecto particular de consumo que nao 

permitissE uma comparaç~o mais abrangentE. A<;;s i m y p ()l" 

trabalhos que est imaram os valores do consumo 

específico do nitrazepan DU do diazEPan foram excluídDs 

porque poder i am estar, S(lment €.~, i nel i cando um,,\ prefed7:nc i a 

por determinados derivados benzodiazep{nicos. 

Todos os valores d~ rela~~o entre a DDD/1000hab/dia e 

a DMDP /1000hab/d i a s~\o m~lorl2!. ,lo ,\ie.ti nd i candD que () consumo 

/l per capita/l desses grupos ele medicamentos nos países 

comparados é sempre !;;1.1P~:::I~ i OI" ao do Brasil. 

diferenças s~o facilmente compreens{veis se considerarmos 

que a parcela da popula~~o brasileira que tem acesso aos 

serviços de assistincia médica é, ainda, pequena. 

Os resultados do Quadro 18 evidenciam uma grande 

variabilidade no consumo de insul inas e hipogl icemiantes 

Os n~meros mais baixos s~o os da Islindia e os mais 

€-~ '1 evacl o~;, os da Suécia e Finlindia. Em ~ela~~o ao consumo 

no Brasil, esses valores sio 2,1 até 14,1 vezes maiores ao 

longo do per{odo 1971-1981; mas, ao longo cios anos, 

percebe-se uma tendincia ~ redu~~o das diferen~as. O 

'")"")r'I 
t:.. t:.C) 



consumo de ant idiab~t icos na Su~cia. em 1971. era c~rca de 

i 47 i vezes maior do qUE no brasileiro; em 1974 Essa rela~io 

caiu para 9,4 vezes e em 1981. para 7,9 vezes. 

No Quadro 18 também podemos constatar que o consumo de 

ant ipark insonianos na Suécia o de digit~l icos na 

Checoslováquia é muito superior ao do Brasil. 

Os IHesmos comentários .":\p I i cam--se aos dado~:; 

comparat ivos do consumo de neurolépticos e antidepressivos 

(Quadro 19). Deve-se ter precauç~o ao comparar os valores 

observados na Suécia; 

naquele pafs os neurolcipt icos s50 frequentemente util izados 

em baixas doses no tratamento de estados ansiosos. 

Pelos resultados mostrados no Quadro 20 verificamos 

que os valores da rela~5o entre as DDD/1000hab/dia E as 

DMDP/1000hab/dia para as benzodiaZEPinas ansiolíticas sio, 

a partir de 1976, bastante inferiores ~quEIES Encontrados 

para os grupos-controle. Excetuando a Islandia cujos 

indicadores sio bastante superiores aos de todos os outros 

países conclt,l ímc)s que o consumo de benzodiazEPinas 

ansiolít icas no Brasil em 1970 Era cêrca dE 10 VEzes menor 

do q~e nos países escandinavos; em 1976 e 1980 ele passa a 

ser, apenas, cêrca de 2 vezes menor. A mesma tendência de 

reduçio do diferencial pode ser observada em relaçio ao 

consumo de todos os ansiolíticos na Irlanda do Norte e na 

Suécia. 

Examinarmos valorES do consumo 

benzodiazepinas hipndticas em 1976 (Quadro 20) verificamos 

que as diferEn~as sio tio, ou mais. elevadas do que aquelas 

encontradas para os grupo-controle. Isto pode ser um 



indicio de que. naquela ocasiio. o fenobarbital (em 

part icular o Gardenal) ainda era largamente empregado como 

hipndt ico no 8rasil. 

Diante desses resultados comcluimos que o grupo das 

benzodiazepinas e o que apresenta as menores disparidades. 

Entre os n{veis de consumo do Brasil e daqueles paises 

europeus. Assim, podemos inferir que, a partir de 1976. o 

consumo de benzodiazepinas ansiol iticas no Brasil ~ maior 

do que aquele que seria esperado face ~ magnitude dos 

servi~os assistincia m~dica oferecidos. 

Como j~ alertamos. esta conclusio nio pode ser 

definitiva. dadas as in~meras diferen~as existentes entre o 

Brasil e aqueles pa(ses. Contudo, os resultados sugerem 

que, em nosso pais, o uso indiscriminado daqueles 

medicamentos ~ extenso. Esses resultados tamb~m indicam 

qUE deVEriam ser realizadas pesquisas mais especificas e 

que se deveria adotar um sistema de monitoramento cont {nua 

do mercado de medicamentos. 
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6. CONCLUSõES 

Quando tomamos a decisio de analisar as tendincias do 

mercado brasileiro de benzodiazepinas através de um 

indicador de consumo e de uma fonte de informa~~es, até 

então, inéditos em nosso país r est~vamos cientes de que 

seria grande a quant idade de dados a serem obtidos. Nos 

primeiros 
c.pJ aYl~o 

est~gios do planejamento desta pesquisa/decidimos 

comparar os níveis de consumo das benzodiazepinas com 

aqueles dos grupos-controle, sabiamos que o volume de 

informa~~es cresceria muito e que não seria possível 

extrair toda a sua riqueza neste trabalho. Dentro de 

nossas limita~~es, fizemos a parte que nos cabia: os 

indicadores de consumo dos diversos grupos de medicamentos 

foram estimados para os dltimos quinze anos e apresentados 

num nível de detalhamento que perm i te a outros 

pesquisadores se aprofundarem na an~l ise de cada um 

daqueles grupos. 

Acreditamos que, mesmo em rela~ão ~s benzodiazepinas, 

a quantidade dos dados é muito maior do que a nossa 

capacidade de explor~-las num dnico trabalho. Diriamos 
l"nt.!nD!>, 

que, pelo y- e~·:ecutamos uma tarefa de comp i 1 a~ão de 

informa~~es descrição de indicadores de consumo 

necess~ria para que se tenha o registro histdrico do 
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fenBmeno e para que outros pesquisadores possam ter 

parimetros para a real iza~io de estudos futuros. 

i importante ~ue , no Brasil, se comece a realizar, 

com regularidade. pesquisas sobre as tendincias do consumo 

de medicamentos. O nosso mercado mostra sinais de que est~ 

sujeito a s~rias distors~es dos padr~es de util iza~io de 

medicamentos, as quais devem ser analisadas sob uma 

perspectiva cient {fica. i momento de se adotar sistemas 

que permitam o acompanhamento regular dos níveis e 

tendincias de co~sumo de produtos farmaciut icos com o 

objetivo de fornecer anilises peri6dicas aos responsiveis 

pela Sa~de P~bl ica para que possam, mais objetivamente, 

avaliar a situa~io do setor sa~de e mensurar os reflexos 

das medidas adotadas para a regulamenta~io do mercado 

farmaciutico. 

Aplicando o lndicador DMD/1000hab/dia para a 

estimativa dos neveis de consumo, concluimos que ele 

apresenta excelente .co"fiabilidade e que sua fidedgnidade 

~ maior do que a de outros indicadores propostos 

6evantamento do n~mero de receitas m~dicas e dos valores 

monet~rios de vendas de medicamentos>. 

o Minist~rio da Sa~de necessita desse tipo de 

informa~io para dar maior objetividade ao processo de 

tomada de decis~es A DIMED nBo possui estrutura 

organizacional ou recursos humanos em quantidade suficiente 

para fazer! um adequado acompanhamento do mercado de 
1 

medicamentos. Assim ,parece-nos recomend~vel que tal 

como ocorre em outros pa{ses, aquele Minist~rio procurasse 

entrar em entendimento com a IMS, a fim de que aquela 



empresa fornecesse os resultados de seus levantamentos a 

orgios governamentais. 

Pel é\ anál ise dos indicadores de:' consumo dos 

medicamentos benzodiazep{nicos; pela comparaçio entre as 

suas tendincias de consumo e as tendincias apresentadas 

pelos diversos grupos-controle; pela análise de alguns 

e>~istente entre as indústrias 

farmaciuticas pela conquista deste segmento de mercadO; e 

pela comparaçJo entre os indicadores de consumo de alguns 

mercados europeus e do mercado brasileiro, podemos concluir 

i O aspecto mais marcante do mercado brasileiro de 

medicamentos benzodiazepínicos é o elevado consumo de 

antidistônicos. Em que pese o fato de serem associaçies 

medicamentosas desnecessárias e 

formam um dos grupos medicamentosos mais vendidos no 

Brasil. Por motivos de ordem comercial, at~ hoje nio foram 

reclassificados Junto aos outros psicotrdpicos sujeitos a 

controle de receituários e vendas em farmácias. 

2 O preço de venda ao públ ico dos antidistônicos 
\"1('1 e i.$ 

tende a at~ni~?1inJ ust i f i cadament e: ma i orns do que o preço das 

benzodiazepinas controladas. 

3 Surgidos por volta de 1960, os antidistônicos 

alcançaram popularidade a partir do início da d~cada de 70. 

Seus índices de consumo cresceram de forma muito acelerada 

entre 1970 e 1976. Este foi tamb~m o per{odo que mostrou 

mais competitividade das indústrias farmaciuticas pela 

conquista desse segmento de mercado. Entre 1976 e 198~ 

observou-se uma des.aceleraçio do crsecimento que, entre 
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1980 e 1984. chegou a ser negativo. A retomada do 

crescimento do consumo entre 1984 e 1985 de~~ ler sido 

consequincia do deslocamenlo de parte do mercado das 

benzodiazepinas controladas, cujas vendas passaram a ser 

mais rigorosamente controladas desde meados de 1984. 

4 As tendências do consumo de ansiol ít icos 

benzodiazepínicos acompanharam mais homogeneamente aquelas 

dos grupos-controle de indicaçio médica. Pode-se concluir 

que o seu emprego 
, 

e mais criterioso do que dos 

ant idisl8nicos. o maior rigor imposto pela mudan~a 

ocorrida em 1984, na legislaçio sanit~riay fez reduzir o 

consumo dos produtos ansiol íticos; esla reduçio ficou 

mascarada pelo grande aumento das vendas de uma ~nica marca 

comercial. 

5 Os hipndticos benzodiazep(nicos foram um dos 

poucos grupos que mostrou taxas positivas de crescimento ao 

longo de todo o período; se bem que moderado, sua tendência 

de crescimento resistiu ao período de recessio econ6mica. 

A nova legislaçio provocou uma queda moderada, mas 

estatisticamente significativa do seu consumo. 

6 Nio foram detectados aumentos significativos do 

consumo de neurolépticos antidepressivos apds a 

1 iberal izaçio das suas vendas. Estes dois grupos de 

medicamentos apresentaram taxas de consumo sempre mais 

elevadas do que o restante dos grupos-controle. 

7 Se admitirmos que o consumQ dos medicamentos 

incl~dos nos grupos-controle de indicaçio médica é um 

indicador da extensio da oferta de serviços médicos, podemos 

afirmar que a tendência do consumo de benzodiazepinas 



apresentou tris fases distintas~ 

(a) entre 1970 e 1976 o crescimento do consumo de 

benz6diazep(nicos foi bastante maior do que aquele qUE 

poderia ser just ificado pelo crescimento da oferta de 

serviços mcidicos. Esta diferença ci, em sua maior parte,. 

devida ao crescimento muito 

antidist6nicos~ 

acelerado do consumo de 

(b) entre 1976 e 1980 as benzodiazepinas cresceram em 

velocidade inferior à dos grupos-controle~ isto ci r mostraram 

uma tendincia de crescimento menor do que a expans~o da 

oferta de serviços médicos; 

Cc) entre 1980 e 1984 suas taxas de decr~scimo foram 

maiores do que aquelas dos grupos de indicaç~o m~dica. 

Quando se analisa em maior detalhe aquele per(odo, 

constata-se que entre 1980 e 1983 elas acompanharam as 

taxas de queda de todos os grupos; contudo, em 1984 7 n~o 

houve a retomada do crescimento, tal como ocorreu com os 

outros. 
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