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No México, a indústria farmacêutica utiliza uma grande variedade de 
estratégias para promover os seus medicamentos, que são destinadas 
principalmente aos usuários (pacientes), mmmmmmmméééééééédicosdicosdicosdicosdicosdicosdicosdicos e outros atores sociais

Estratégias para a promoção são:
� Presentes,
� convites para conferências, 
� financiamento da investigação, 
� amostras grátis de medicamentos,
� visitas de representantes farmacêuticos,
� cursos de atualização, e
� todas as atividades de promoção direta ou indireta de medicamentos.

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes



Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:Tipo e magnitude dos incentivos fornecidos:
� Os médicos muitas vezes recebem ofertas de alimentos, produtos para escritório, 

presentes pessoais, livros e revistas (>50%) 
� Em menor proporção recebem reembolsos por viagens, pagamentos (honorários), 

equipas, apoios financeiros (9 – 39%)
� a maioria dos médicos foram convidados a lançamentos de produtos, simpósios, 

eventos educacionais (78 – 84%) e receberam ofertas de viagens a conferências 
(52%)

(McNeill et al, Internal Medicine Journal, 2006)

Periodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o mPeriodicidade das reuniões entre o méééééééédico ea inddico ea inddico ea inddico ea inddico ea inddico ea inddico ea inddico ea indúúúúúúúústria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica 
� 4 vezes por mês se reunir com representantes da indústria (Watzana, JAMA

2000)

� 14 reuniões por mês (variação 10-80). (Castresana et al, Medicina Buenos Aires 
2005)

Evidências de estudos anteriores (em outro paEvidências de estudos anteriores (em outro paEvidências de estudos anteriores (em outro paEvidências de estudos anteriores (em outro paííííses)ses)ses)ses)



interacinteracçção freqão freqüüente afeta os mente afeta os méédicos em três aspectosdicos em três aspectos: : 

� Seu comportamento
hábitos prescritivos

� na sua atitude
Considera não ser influenciado 

pela indústria farmacêutica 

� seus conhecimentos
informações úteis na sua prática 

diária

Wazana, JAMA 2000;  Noris P et al, WHO/HAI 2005; Florentinus SR et al, BMC Health Service Research 2009; Halperin C et al, 

Radiation Oncology 2004, Schramm J et al, Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007; Castresana L, Mejia R y Aznar M, 

Medicina (Buenos Aires) 2005; Gray J, Can J Clin Pharmacol 2006, Moynihan R, BMJ 2003 &2008

DOCTOR 

Eu não preciso de uma droga antidepresor

!Eu quebrei apenas pé¡



Enquanto a relaEnquanto a relaEnquanto a relaEnquanto a relaçççção mão mão mão méééédica dica dica dica ---- indindindindúúúústria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica stria farmacêutica 

• Pode-se associar um conflito de conflito de 
interessesinteresses

• afetam a relarelaçção mão méédico dico –– pacientepaciente

• minar a confianconfiançça na pra na práática tica 
mméédicadica



A nA níível institucional, as conseqvel institucional, as conseqüüências são:ências são:

� a prescria prescria prescria prescriçççção irracionalão irracionalão irracionalão irracional;

� maiores taxas de prescripcimaiores taxas de prescripcimaiores taxas de prescripcimaiores taxas de prescripcióóóónnnn dos 
medicamentos promocionados;

� InclusiInclusiInclusiInclusióóóón de novos medicamentos n de novos medicamentos n de novos medicamentos n de novos medicamentos 
aos formularios hospitalariosaos formularios hospitalariosaos formularios hospitalariosaos formularios hospitalarios a 
solicitação dos médicos;

� preferência pelos medicamentos preferência pelos medicamentos preferência pelos medicamentos preferência pelos medicamentos 
patrocinados

En MEn Mééxicoxico……



Analisar a relação dos médicos especialistas 
com a indústria farmacêutica e caracterizar a 
percepción e atitude dos médicos sobre dita 
relação

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo



�Estudo descritivo de corte transversal 

�Aplicaram-se cuestionarios aos médicos especialistas certificados  
(Psiquiatría, Medicina Interna, Pediatría, Cardiología y Endocrinología) nos 
hospitais do segundo e terceiro nível de atenção (SSA, IMSS, ISSSTE, 
Institutos Nacionais e o setor privado)

� o levantamento da informação foi na Zona Metropolitana da Cidade de 
México, durante o 2008

�Muestreo: estratificado bi-etápico por instituições e hospitais

�Análise da informação recopilada durante o estudo piloto (85 cuestionarios)

MetodologMetodologMetodologMetodologííííaaaa



Descrição da população de estudo:

� 86% Estudo a licenciatura na zona metropolitana da cidade de México

� 21 anos (média) de graduado da licenciatura, 17 anos (média) na prática médica

� Tipo de Especialidad: 
� 24%  Pediatría,
� 21% Medicina interna, 
� 21%  Cardiología, 
� 18%  Psiquiatría, 
� 14%  Endocrinología/Reumatología,
� 1%    outras

� o 57% pertence a uma associação médica,  36% No

� um 44% labora no setor público, 11% no setor privado, e um 44% em ambos

� Salário: 

↪ 78%  do setor Público: < $20,000 Mx*

↪ 70% do setor  Privado: > $20,000 Mx*

↪ 89% do ambos setores: >$20,000 Mx* 

Resultados

* Aprox. (1500 USD)



interação com a indústria Setor PSetor Púúblicoblico Setor PrivadoSetor Privado

Reunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indReunion com representantes da indúúúúúúúústria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês stria,ao mês 

Média (rango) 2 (0 – 22) 4 (0 – 26)

Monto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteMonto total (econômico) de apoios entregados, durante o ano anteriorriorriorriorriorriorriorrior

≤ $5, 000 Mx* 93.7%93.7%93.7%93.7% 62.7 %

>   $5,000  Mx* 6.3% 37.3%37.3%37.3%37.3%

Valor p* 0.000

* Aprox. 380 USD











Percepciones de sua relação com a indústria 

farmacêutica 

Os médicos estão a favor de receber todo tipo de presentes estão a favor de receber todo tipo de presentes estão a favor de receber todo tipo de presentes estão a favor de receber todo tipo de presentes e benefícios 
da indústria, de qualquer valor e inclusive se não têm relação com sua 
prática médica.  

A maioria dos médicos não percebem que receber os apoios da indnão percebem que receber os apoios da indnão percebem que receber os apoios da indnão percebem que receber os apoios da indúúúústria stria stria stria 
influi em sua decisão pessoal de prescripciinflui em sua decisão pessoal de prescripciinflui em sua decisão pessoal de prescripciinflui em sua decisão pessoal de prescripcióóóónnnn. Contrariamente, uma maior 
percentagem de médicos reconhece que se podem influenciar as decisões 
prescritivas de outros médicos. Estes resultados são similares a outros 
estudos 

Mostras mMostras mMostras mMostras méééédicas. dicas. dicas. dicas. A maioria dos médicos considerou apropriado recebê-
las. Os motivos principais para utilizá-las foram o início imediato do 
tratamento e evitar custos para o pacienteevitar custos para o pacienteevitar custos para o pacienteevitar custos para o paciente. Estes resultados são similares 
com outros estudos (Castresana y cols.)



Relevancia para o Sistema de Saúde

� Os resultados deste estudo têm grande relevancia para o sistema 
de saúde mexicano, porque evidencian que os médicos 
especialistas interaccionan de maneira freqüente com a indústria 
farmacêutica e que a reiterada interação pode influenciar aos 
médicos e afetar seus patrões de prescripciones estes, tanto no 
setor público como no privado.

� Isto é trascendental para México, devido a que 22% do gasto total 
em saúde se investe em medicamentos, e de esteja, 88% 
corresponde a gasto de bolsillo 

� Muitos estudos mostraram que a interação freqüente com a 
indústria influencian as prescripciones médicas e geram um efeito 
negativo na saúde pública (aumento de custos e medicamentos 
diferentes aos de primeira eleição)



Conclusões
É preocupante que:
� Particularmente no setor privado setor privado setor privado setor privado entregam-se benefícios, apoios e 

incentivos com maior freqüência e de valor relativamente alto;
� Reportam-se violaviolaviolaviolaççççõesõesõesões da regulação vigente em México; 
� Os médicos estejam na contramão na contramão na contramão na contramão de uma regulação da interação. 

A repercussão da relação no âmbito público, poderia influir no processo de no processo de no processo de no processo de 
aquisiaquisiaquisiaquisiççççãoãoãoão dos medicamentos a nível institucional e o uso não racional dos uso não racional dos uso não racional dos uso não racional dos 
medicamentosmedicamentosmedicamentosmedicamentos.

Pelo que é importante o cumprimento da normatividade, principalmente no 
âmbito privado. Bem como, o aceitar os incentivos proporcionados pela 
indústria pode associar-se a um conflito de interesses conflito de interesses conflito de interesses conflito de interesses em sua prática 
médica



Limitações 

• Sesgo no reclutamiento dos médicos

• viés de memória

• viés desejabilidade social

• Resultados aplicables aos serviços de saúde 

do segundo e terceiro nível 

• Não se pode associar os resultados com seu 

conhecimento sobre a normatividad nacional 

• 5 especialidades
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