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RESUMO

No início do século XX, tornou-se comum a necessidade de informação a respeito 
dos medicamentos e também a publicação de propagandas, a eles relacionadas, em 
jornais. O presente estudo objetivou identificar e quantificar os jornais do município 
de Diamantina-MG, no período de 1903 a 1950, bem como as propagandas de 
medicamentos neles contidas, analisando-as. Trata-se de estudo realizado nos 
jornais A Estrella Polar e Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, os quais foram 
pesquisados no período de fevereiro a dezembro de 2013. Após a identificação e 
quantificação dos mesmos, foi realizada a análise das propagandas de 
medicamentos quanto à indicação, princípio ativo, efeitos colaterais, 
contraindicação, posologia, público-alvo, aspectos gerais e medicamentos utilizados 
atualmente. Após a autorização da Direção da Mitra Arquidiocesana de Diamantina, 
Museu do Pão de Santo Antônio e Biblioteca Antônio Tôrres, procedeu-se à visita 
aos arquivos. O estudo não foi enviado ao Comitê de Ética devido ao fato de tratar-
se de pesquisa documental em arquivos abertos ao público. Como principais 
resultados destaca-se que, em relação à quantificação, foram encontrados 3.784 
jornais, sendo 2.137 referentes  ao Jornal A Estrella Polar e 1.647 ao Pão de Santo 
Antônio/Voz de Diamantina. Foram encontradas 826 propagandas de medicamentos 
no Jornal A Estrella Polar e 642 no Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. 
Dessas verificou-se que 91 são inéditas e que houve destaque para as informações 
sobre a indicação dos medicamentos, registradas em 85 (93,4%) das propagandas, 
seguidas de 43 (47,3%) referentes à indicação do princípio ativo, 1 (1,1%) referente 
à informação sobre posologia, 19 (20,9%) referentes à informação relacionada ao 
público-alvo e 11 (12,0%) referentes aos medicamentos utilizados na atualidade. 
Não houve registro de efeitos colaterais e contraindicação. É oportuno ressaltar a 
riqueza de textos que objetivavam persuadir o consumidor quanto à qualidade, 
segurança e eficácia do produto, trazendo situações inusitadas e relações pouco 
convencionais, tais como associar o medicamento a um estabelecimento de renome 
no município, bem como propagar depoimentos  de profissionais e/ou consumidores, 
atestando a qualidade e eficiência do medicamento.

Palavras-chave: Medicamentos. Propagandas. Jornais. História. Saúde.
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ABSTRACT

At the beginning of the XX century, the need for information concerning medicinal 
drugs and also the publication of advertisements related to them in newspapers 
became common practices. The present study had the objective of identifying and 
quantifying the newspapers of the city of Diamantina-MG, in the period from 1903 to 
1950, as  well as drug advertisements contained therein, by analyzing them. This 
study was performed in the newspapers Estrella Polar and Pão de Santo Antônio/Voz 
de Diamantina, which were surveyed in the period from february to december 2013. 
After their identification and quantification, we held the analysis of drug 
advertisements regarding the indication, active principle, side effects, 
contraindication, dosage, target audience, general aspects  and medicinal drugs 
currently used. After authorization from the Board of Directors of the Archdiocese of 
Diamantina, the Pão de Santo Antônio Museum and the Antonio Tôrres Library, we 
proceeded to the visit of archives. The study was not sent to the Ethics Committee 
due to the fact that it is  a documentary research in archives  open to the public. As 
main results, we emphasize that, in relation to quantification, 3.784 newspapers were 
found, with 2.137 relating to the Newspaper Estrella Polar and 1.647 to the 
Newspaper Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. 826 drug advertisements were 
found in the Newspaper Estrella Polar and 642 in the the Newspaper Pão de Santo 
Antônio/Voz de Diamantina. Of them, we have verified that 91 are unheard of and 
that there was emphasis on the information on the indication of medicinal drugs, 
registered in 85 (93,4%) of the advertisements, followed by 43 (47,3%) relating to the 
indication of the active principle, 1 (1,1%) relating to the information on dosage, 19 
(20,9%) relating to the information related to the target audience and 11 (12,0%) 
relating to the medicinal drugs used in the current times. There were no reports of 
side effects and contraindication. It is  worth highlighting the wealth of texts  that had 
the objective of persuading the consumer as  to the quality, safety and effectiveness 
of the product by bringing unusual situations and unconventional relationships, such 
as associating the drug to a renowned establishment of the city, as well as 
disseminating testimonials of professionals  and/or consumers by attesting the quality 
and efficiency of the drug.

Keywords: Drugs. Advertisements. Newspapers. History. Health.
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RESUMEN

A comienzos del siglo XX se volvió común la necesidad de información al respecto 
de los  medicamentos y también la publicación de anuncios en periódicos relativos  a 
ellos. El presente estudio tuvo como objetivo identificar y cuantificar los  periódicos 
del municipio de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, durante el periodo de 1903 a 
1950, así como los anuncios de medicamentos contenidos en los mismos, 
realizando su análisis. Se trata de un estudio realizado de los periódicos A Estrella 
Polar y Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, los cuales  fueron investigados, en 
el periodo de febrero a diciembre de 2013. Después de la identificación y 
cuantificación de los mismos, se realizó un análisis  de los anuncios de 
medicamentos en relación a las indicaciones, principio activo, efectos  secundarios, 
contraindicaciones, posología, público meta, aspectos generales y medicamentos 
utilizados actualmente. Con la autorización de la Dirección de la Mitra 
Arquidiocesana de Diamantina, Museu do Pão de Santo Antônio y Biblioteca Antônio 
Tôrres se realizó la visita a los  archivos. El estudio no se envió al Comité de Ética 
debido al hecho de tratarse de una investigación documentada en archivos abiertos 
al público. Entre los principales resultados  en relación a su cuantificación destacan, 
los 3.784 periódicos encontrados, 2.137 pertenecientes al Periódico A Estrella Polar 
y 1.647 al Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. Se encontraron 826 
propagandas de medicamentos en el Periódico A Estrella Polar y 642 en el Periódico 
Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. Entre ellos se confirmó que 91 están 
inéditas y que destaca la información sobre la indicación de los  medicamentos, 
registrada en 85 (93,4%) de los anuncios, seguida de 43 (47,3%) referentes a la 
indicación del principio activo, 1 (1,1%) referente a la información sobre posología, 
19 (20,9%) referentes a la información relacionada al público meta y 11 (12,0%) 
referente a los medicamentos utilizados  en la actualidad. No hubo registro de efectos 
secundarios ni de contraindicaciones. Vale la pena mencionar la gran cantidad de 
textos que tuvieron como objetivo persuadir a los consumidores sobre la calidad, 
seguridad y eficacia del producto, mostrando situaciones inusitadas y relaciones 
poco convencionales, tales como asociar el medicamento a un establecimiento de 
renombre del municipio, así como presentar declaraciones de profesionales y/o 
consumidores confirmando la calidad y eficacia del medicamento.

Palabras-llave: Medicamentos. Anuncios. Periódicos. Historia. Salud.

9



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Propaganda do medicamento Hydrargirina. Diamantina-MG, 2014......................................................................... 33
F i g u r a 2 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o X a r o p e S a n t a L u i z a M a r i l l a c . D i a m a n t i n a - M G , 

2014........................................................................................................................................................................................ 34
Figura 3 - Propaganda do medicamento Elexir Tonico de Nogueira, Coca, Calumba e Chlorhydro-phosphato de cal. 

Diamantina-MG, 2014............................................................................................................................................................... 35
Figura 4 - Propaganda do medicamento Oxygenol. Diamantina-MG, 2014............................................................................. 36
Figura 5 - Propaganda do medicamento Canguary. Diamantina-MG, 2014............................................................................. 37
Figura 6 - Propaganda dos medicamentos O gerador de Força, O Tira-Callos e Xarope Anti-syphilitico. Diamantina-MG, 

2014.......................................................................................................................................................................................... 38
Figura 7 - Propaganda do medicamento Elixir de Inhame. Diamantina-MG, 2014................................................................... 40
Figura 8 - Propaganda do medicamento Essencia Passos. Diamantina-MG, 2014................................................................. 42
Figura 9 - Propaganda do medicamento Vinho Reconstituinte. Diamantina-MG, 2014........................................................... 43
Figura 10 - Propagando do medicamento Balsamo Russo. Diamantina-MG, 2014................................................................. 44
Figura 11 - Propaganda do medicamento Licor Tibaina Granado. Diamantina-MG, 2014....................................................... 45
Figura 12 - Propaganda do medicamento Vinho Iodo-Tannico. Diamantina-MG, 2014........................................................... 47
Figura 13 - Propaganda do medicamento Uridina Granado. Diamantina-MG, 2014................................................................ 48
F i g u r a 1 4 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o M a g n e s i a F l u i d a G r a n a d o . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 49
Figura 15 - Propaganda do medicamento Nutrogenol Granado. Diamantina-MG, 2014.......................................................... 50
Figura 16 - Propaganda do medicamento Xarope Anti-Catarrhal. Diamantina-MG, 2014........................................................ 51
Figura 17 - Propaganda do medicamento Agua Inglesa Granado. Diamantina-MG, 2014....................................................... 52
Figura 18 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira, Salsa, Caroba e Guaiaco. Diamantina-MG, 

2014.......................................................................................................................................................................................... 54
Figura 19 - Propaganda do medicamento Essencia Passos. Diamantina-MG, 2014............................................................... 56
Figura 20 - Propaganda do medicamento Callicida Indiano. Diamantina-MG, 2014................................................................ 57
Figura 21 - Propaganda dos medicamentos Mororó, Yucaty, Focillina, Canahiba, Vegetalino, Parentana, Yerobina e 

Phyllanthus. Diamantina-MG, 2014..........................................................................................................................................

58

Figura 22 - Propaganda do medicamento O Tira-Callos. Diamantina-MG, 2014..................................................................... 60
Figura 23 - Propaganda do medicamento A Pomada Divina. Diamantina-MG, 2014............................................................... 61
Figura 24 - Propaganda do medicamento Licôr Depurativo de Compostos Vegetaes. Diamantina-MG, 

2014..........................................................................................................................................................................................

63

Figura 25 - Propaganda do medicamento Depurativo Mineiro. Diamantina-MG, 2014............................................................ 64
F i g u r a 2 6 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o E l i x i r d e I n h a m e G o u l a r t . D i a m a n t i n a - M G , 

2014........................................................................................................................................................................................ 65
Figura 27 - Propaganda dos medicamentos Conservador da Cutis e Tiramanchas. Diamantina-MG, 

2014.......................................................................................................................................................................................... 67
Figura 28 - Propaganda do medicamento Mikanol. Diamantina-MG, 2014.............................................................................. 69
Figura 29 - Propaganda do medicamento Phymatosina. Diamantina-MG, 2014...................................................................... 70
Figura 30 - Propaganda do medicamento Gottas Heroicas. Diamantina-MG, 2014................................................................. 71
Figura 31 - Propaganda do medicamento Essencia Formosa. Diamantina-MG, 2014............................................................. 72
Figura 32 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 74
Figura 33 - Propaganda do medicamento Elixir Eupeptico. Diamantina-MG, 2014.................................................................. 76
Figura 34 - Propaganda do medicamento Lactogenil. Diamantina-MG, 2014.......................................................................... 77
Figura 35 - Propaganda do medicamento Sabão Aristolino. Diamantina-MG, 2014................................................................ 78
Figura 36 - Propaganda do medicamento Xarope de Grindelia. Diamantina-MG, 2014.......................................................... 79
Figura 37 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 81
Figura 38 - Propaganda do medicamento Tayuyá. Diamantina-MG, 2014............................................................................... 83
F i g u r a 3 9 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o E l i x i r d e I n h a m e G o u l a r t . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 84
Figura 40- Propaganda do medicamento Vinho Creosotado. Diamantina-MG, 2014............................................................... 85
Figura 41 - Propaganda do medicamento Humanitol. Diamantina-MG, 2014.......................................................................... 87
Figura 42 - Propaganda do medicamento Velamiol. Diamantina-MG, 2014............................................................................ 88
Figura 43 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 89
F i g u r a 4 4 - P r o p a g a n d a d o s m e d i c a m e n t o s I o l a c t o k o l e H y d r a r g i r i n a . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 90
Figura 45 - Propaganda do medicamento Velamiol. Diamantina-MG, 2014............................................................................. 92

10



Figura 46 - Propaganda do medicamento Leite Dai-natha. Diamantina-MG, 2014.................................................................. 94
Figura 47 - Propaganda do medicamento Sabonete Haya. Diamantina-MG, 2014............................................................... 95
F i g u r a 4 8 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o P e i t o r a l d e A n g i c o P e l o t e n s e . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 96
Figura 49 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 98
Figura 50 - Propaganda do medicamento Lactogenil. Diamantina-MG, 2014.......................................................................... 99
Figura 51 - Propaganda do medicamento Bromil. Diamantina-MG, 2014................................................................................ 100
Figura 52 - Propaganda do medicamento Emullsão de Sott. Diamantina-MG, 2014............................................................... 101
Figura 53 - Propaganda do medicamento Emplastro Phenix. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 103
Figura 54 - Propaganda do medicamento Emplastro Phenix. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 104
Figura 55 - Propaganda do medicamento Xarope São João. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 106
Figura 56 - Propaganda do medicamento Dynamogenol. Diamantina-MG, 2014.................................................................... 107
Figura 57 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 109
Figura 58 - Propaganda do medicamento Nutrion. Diamantina-MG, 2014.............................................................................. 110
Figura 59 - Propaganda do medicamento Bromil. Diamantina-MG, 2014................................................................................ 112
F i g u r a 6 0 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o P e i t o r a l d e A n g i c o P e l o t e n s e . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 113
Figura 61 - Propaganda do medicamento Ambrosil. Diamantina-MG, 2014.......................................................................... 114
Figura 62 - Propaganda dos medicamentos Licor de Cacau, Vermifugo de Xavier e Cognac de Alcatrão de Xavier. 

Diamantina-MG, 2014............................................................................................................................................................... 115
Figura 63 - Propaganda do medicamento Grindelia. Diamantina-MG, 2014............................................................................ 117
Figura 64 - Propaganda do medicamento Cafiaspirina. Diamantina-MG, 2014..................................................................... 118
F i g u r a 6 5 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o M a t r i c a r i a P h o s p h a t a d a . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 120
Figura 66 - Propaganda do medicamento Vitamonal. Diamantina-MG, 2014........................................................................ 122
F i g u r a 6 7 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o P i l u l a s d o A b r a d e M O S S . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 123
Figura 68 - Propaganda do medicamento Vanatonico. Diamantina-MG, 2014........................................................................ 124
Figura 69 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 126
Figura 70 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 128
Figura 71 - Propaganda do medicamento Odolino. Diamantina-MG, 2014............................................................................. 130
Figura 72- Propaganda dos medicamentos Cafiaspirina e Tonico Bayer. Diamantina-MG, 2014............................................ 132
Figura 73 - Propaganda do medicamento Gottas Heroicas. Diamantina-MG, 2014................................................................. 134
Figura 74 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 136
Figura 75- Propaganda do medicamento Elixir de Inhame. Diamantina-MG, 2014................................................................. 137
Figura 76 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 139
Figura 77 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 140
Figura 78 - Propaganda do medicamento Juventude Alexandre. Diamantina-MG, 2014......................................................... 142
Figura 79 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina - MG, 2014............................................................ 143
Figura 80 - Propaganda do medicamento Vinho Creosotado. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 145
F i g u r a 8 1 - P r o p a g a n d a d o s m e d i c a m e n t o s I o l a c t o k o l e S a b ã o M a r i a . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 146
Figura 82 - Propaganda do medicamento Regulador Gesteira. Diamantina-MG, 2014........................................................... 147
Figura 83 - Propaganda do medicamento Elixir Caldeira. Diamantina-MG, 2014.................................................................... 149
Figura 84 - Propaganda do medicamento Fluxo-Sedatina. Diamantina-MG, 2014.................................................................. 150
Figura 85 - Propaganda do medicamento Sanguenol. Diamantina-MG, 2014......................................................................... 151
Figura 86 - Propaganda do medicamento Vanadiol. Diamantina-MG, 2014............................................................................ 153
Figura 87 - Propaganda do medicamento Elixir 914. Diamantina-MG, 2014........................................................................... 154
Figura 88 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014.............................................................. 156
Figura 89 - Propaganda dos medicamentos Cafiaspirina e Tonico Bayer. Diamantina-MG, 2014........................................... 158
F i g u r a 9 0 - P r o p a g a n d a d o m e d i c a m e n t o T ô n i c o C a p i l a r E d w i g e s . D i a m a n t i n a - M G , 

2014.......................................................................................................................................................................................... 160
Figura 91 - Propaganda do medicamento Hemo-Virtus. Diamantina-MG, 2014...................................................................... 162

11



LISTA DE QUADROS E ORGANOGRAMA

Quadro 1 - Distribuição dos jornais quanto ao ano de publicação e das propagandas de medicamentos encontradas. 

Diamantina-MG, 2014........................................................................................................................................................... 28

Quadro 2 - Distribuição das propagandas inéditas quanto ao período de publicação. Diamantina-MG, 

2014...................................................................................................................................................................................... 30

Organograma 1 - Identificação e quantificação dos jornais e das propagandas de medicamentos. Diamantina-MG, 

2014...................................................................................................................................................................................... 32

Quadro 3 - Distribuição das propagandas quanto à indicação, princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, 

p o s o l o g i a , p ú b l i c o - a l v o e m e d i c a m e n t o s u t i l i z a d o s a t u a l m e n t e . D i a m a n t i n a - M G , 
2014........................................................................................................................................................................................ 163

12



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO/REVISÃO DE LITERATURA ................................................... 14

        1.1 Propaganda de medicamentos .......................................................... 14

        1.2 O jornal nos municípios mineiros ..................................................... 20

2 OBJETIVO ....................................................................................................... 25

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ......................................................... 26

        3.1 Tipo de estudo ..................................................................................... 26

        3.2 Local de investigação ......................................................................... 26

        3.3 Delimitação do corpus ........................................................................ 26

        3.4 Obtenção dos dados ........................................................................... 27

        3.5 Análise dos dados ............................................................................... 27

        3.6 Aspectos éticos ................................................................................... 27

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................ 28

5 CONCLUSÃO .................................................................................................. 168

REFERÊNCIAS ................................................................................................... 169

ANEXOS.............................................................................................................. 184

13



1 INTRODUÇÃO/REVISÃO DE LITERATURA

1.1 Propaganda de medicamentos

A inquestionável elevação da qualidade de vida das pessoas, a partir do 

desenvolvimento da ciência farmacêutica, tornando viável o cuidado em grande 

escala através dos medicamentos e o significante aumento na variedade de 

princípios ativos são causas pelas quais o medicamento passou a simbolizar 

possibilidades imediatas  de acesso não apenas  à saúde, mas ao bem-estar e à 

própria aceitação social (OTHMAN; VITRY; ROUGHEAD, 2010).

O processo saúde, doença e tratamento é, em qualquer tempo ou cultura, 

objeto de estudo. Nesse contexto, os  medicamentos adquiriram status de símbolo de 

saúde, representando a materialização do desejado completo estado de bem-estar e 

consumido como mercadoria. Entretanto, muito mais que um instrumento técnico de 

intervenção na saúde sobre processos fisiopatológicos, o medicamento é um fator 

social, no qual o usuário desenvolve relação ambivalente, uma mistura de desejo e 

antipatia, fé e suspeita, revelando esses produtos como substâncias  farmacológicas 

e simbolicamente potentes (LEITE e VASCONCELLOS, 2010).

A busca pela cura é tão antiga quanto a própria história da civilização. Em 

qualquer época, não há como negar a preocupação com a saúde, bem-estar e 

equilíbrio do indivíduo que é acometido por uma patologia. 

Partindo da problemática da construção de um valor simbólico do 

medicamento como saúde, na forma de produto comercializável, é possível entrever 

um imaginário social em torno da ciência e da tecnologia, no que diz respeito à 

saúde. A comercialização do medicamento e as estratégias de marketing de venda 

desse produto, através da comunicação de massa, a propaganda, se apresenta 

como referência útil para a compreensão da dinâmica de diversos processos sociais, 

entre eles  a questão da medicalização que assume, atualmente, facetas diversas e 

persiste como processo sociopolítico (HUERTAS e CAMPOMAR, 2008).

 Questionamentos  sobre a comunicação em massa, bem como seus 

mecanismos de impacto nos usuários, auxiliam a compreender a sustentação do 

valor simbólico do medicamento e desvelam interesses múltiplos  na saúde, 

enquanto campo político e econômico (BATISTA e CARVALHO, 2013).
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Tais inquietações impulsionaram vários estudos sobre o tema no Brasil, nos 

quais  se investiga o que o medicamento e os valores a ele atrelados representam 

para a sociedade (NASCIMENTO, 2009 e TREVISOL et al., 2010). Entre os usuários 

e os profissionais da área da saúde, é importante discutir a publicidade nesse 

cenário, ao entender interesses mercadológicos e empresariais vendendo saúde, 

tornando-se objeto de interesse de pesquisa, desenvolvimento e regulamentação em 

saúde pública. Identificado o objeto final de vender medicamentos, é importante 

verificar como se dá o processo da captação simbólica dessas ideias no tocante à 

propaganda, já que o investimento da indústria farmacêutica em criar e captar 

mercado consumidor pelo markenting é grande (NASCIMENTO, 2010).

 O termo propaganda pode ser definido como a difusão deliberada e 

sistemática de mensagens, visando criar uma imagem positiva ou negativa de 

determinado fenômeno e estimular determinados comportamentos, sendo, portanto, 

um esforço consciente e sistemático destinado a influenciar as opiniões e ações de 

um certo público ou da sociedade em geral. Dessa forma, a propaganda incorpora 

princípios que são utilizados conjuntamente (BOBBIO; MATEUCCI; GIAFRANCO,  

2000).

 As  palavras  convencem, seduzem e fascinam, podendo mudar o 

comportamento, e, quando associadas a belas imagens, são capazes de gerar 

desejos e até criar necessidades. A propaganda de medicamento é um dos 

principais  recursos de marketing utilizados pela indústria farmacêutica, com o 

objetivo de persuadir as pessoas a comprarem um produto, ainda que não tenham a 

real necessidade de consumi-lo (BRASIL, 2008a).

 A primeira propaganda de medicamento foi publicada no Diário do Rio de 

Janeiro, em 1825. No entanto, foi o Jornal do Commercio, o qual de fato divulgou 

esse tipo de propaganda em larga escala no país. Esse jornal foi fundado em 1827, 

na cidade do Rio de Janeiro, capital do país  naquela época e não mais deixou de ser 

impresso (TEMPORÃO,1986).

 A multiplicação de periódicos pela capital levou, então, muitos daqueles 

terapeutas tradicionais  a vislumbrarem nos anúncios uma forma de divulgar seu 

negócio. Por isso, a sessão de “notícias particulares” do Jornal do Commercio 

tornou-se repleta de propagandas de supostos curandeiros, anunciando o 
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tratamento de uma ou várias moléstias, sem mencionar o remédio ou a terapia a ser 

aplicada (WEBER, 1995).

 Pode-se afirmar, portanto, que, antes do advento da propaganda de 

medicamentos propriamente dita, o Brasil vivenciou um preâmbulo caracterizado 

não apenas pela publicação de propagandas de remédios, mas por anúncios de 

curandeiros. Esse período teve breve duração, pois os anúncios logo passaram a 

revelar, também, os remédios aplicados pelos terapeutas (OLIVEIRA; LABRA; 

BERMUDEZ, 2006).

 A partir do final da década de 40, do século XIX, já eram tantas as 

propagandas, disputando a atenção dos leitores nos jornais que os anunciantes 

perceberam a necessidade de ações mais efetivas para convencer os consumidores 

da seriedade dos produtos. Dessa forma, desenvolveram algumas estratégias entre 

elas, a publicação de agradecimentos ou relatos de pessoas  que haviam sido 

curadas pelos produtos  utilizados pelos anunciantes. Tais  estratégias não passavam 

por nenhuma espécie de controle e nada impedia que os  testemunhos fossem 

inventados. A prática se tornou usual e longeva e, em 1886, o Jornal Independência 

do Brasil, editado em Pelotas, RS ainda publicava esse tipo de propaganda 

(BATISTA e CARVALHO, 2013).

 No século subsequente, em 1914, quando da Primeira Guerra Mundial na 

Europa, as patologias no Brasil eram muitas e os medicamentos eram anunciados 

em larga escala. Nesse ano, somente em São Paulo, já havia cinco agências  de 

propagandas em atividade. Dispostos a estabelecer um elo entre os medicamentos 

e o tema de destaque da época, os publicitários se apropriaram do tema “guerra”. 

Os anúncios afirmavam que os tônicos dariam “força” ao homem brasileiro e 

acabariam com a “preguiça crônica” (MADIO, 2007).

 Ideologicamente, essas mensagens se contrapunham à figura raquítica do 

recém-criado Jeca Tatu, estereótipo perturbador daquele que seria o biotipo 

tipicamente brasileiro (SILVA; ARRUDA; BESSA; OLIVEIRA, 2013).

 Entre setembro de 1918 e janeiro de 1919, a primeira epidemia mundial 

moderna, a influenza, dizimou cerca de 25 milhões de pessoas, 1% da população 

mundial. Os poucos medicamentos existentes para combatê-la estimularam a 

atividade farmacêutica, levando a investimentos cada vez maiores em pesquisa. Ao 
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mesmo tempo, as propagandas de medicamentos se tornaram mais incisivas e 

ousadas (BRASIL, 2008b).

 Nota-se também, que, no período de 1900 a 1950, com o desenvolvimento 

gráfico das propagandas, eram utilizadas  cada vez mais fotografias e desenhos que 

expressavam a sintomatologia dos pacientes, bem como suas condições após a 

ingestão dos medicamentos, em especial daqueles denominados fortificantes, com o 

intuito de convencer os consumidores  sobre sua efetividade (RABELLO e 

CAMARGO JÚNIOR, 2012).

 Vale destacar que, com a visibilidade das patologias que atingiam em especial 

as mulheres, como cólicas uterinas e as mudanças hormonais presentes na 

puberdade, se iniciaram as publicações destinadas ao público feminino, tornando-se 

um mercado promissor, impulsionando cada vez mais a publicação de propagandas 

(CAMPOS; FERES JÚNIOR; DAFLON, 2013).

 Outra forma de atrair o público era conferir credibilidade ao produto, 

associando-o a um médico ou estabelecimento médico reconhecido. Destaca-se, 

também, o compromisso de devolver o dinheiro caso não fosse obtida a cura 

prometida, promessa de sigilo absoluto, o que era valioso para doenças socialmente 

condenadas, como o alcoolismo e as moléstias contagiosas, além do aviso que 

estaria disponível por pouco tempo no município e, por isso, os interessados não 

deveriam demorar em procurar o anunciante (BERNARDO e LEÃO, 2013).

 Poucas eram as propagandas de medicamentos que anunciavam suas 

fórmulas ou, ao menos, seus principais  componentes. O mesmo ocorria quanto à 

funcionalidade dos medicamentos oferecidos, isto é, se agiam como preventivos, 

curativos ou se deveriam ser aplicados no estágio em que o paciente já estivesse 

em convalescença. Em Brasil (2008b), do conjunto de produtos anunciados, 59 

deles, ou seja 52% do total, nada revelavam quanto ao estágio da doença na qual 

deveria ser utilizado pelos eventuais enfermos.

 A primeira regulamentação sanitária que aborda a questão da comercialização 

dos produtos  farmacêuticos no Brasil é o Decreto no 20.377, de 1931, 

posteriormente revogado pela Lei no 5.991, de 1973, que dispõe sobre o controle 

sanitário do comércio de medicamentos e insumos farmacêuticos (BRASIL, 1973).

 Na década de 1970, acompanhando as discussões mundiais sobre a 

necessidade de uma legislação mais rigorosa para o setor de medicamentos, foi 
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publicada a Lei no 6.360, de 1976, mais conhecida como a Lei da Vigilância 

Sanitária, regulamentada pelo Decreto no 79.094, de 1977. No artigo 58, limita a 

propaganda de medicamentos com venda sujeita à prescrição médica ou 

odontológica a publicações que se destinavam exclusivamente a profissionais da 

área da saúde. Já as  propagandas de medicamentos de venda livre foram objeto de 

normas específicas dispostas em regulamento. No artigo 59, proibia-se o uso de 

nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que 

possibilitassem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, 

natureza, composição ou qualidade, atribuindo ao produto finalidades ou 

características diferentes daquelas que realmente possuíam (BRASIL, 1976).

 A Lei Federal no 8.078, de 1990, normatiza as propagandas de medicamentos 

através do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual diz, no artigo 6o, inciso 

III, que o comprador deve ter a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificações corretas de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, assim como sobre os riscos que apresentam. O 

inciso IV do mesmo artigo institui a proteção contra a publicidade enganosa e 

abusiva, métodos comerciais  coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (BRASIL, 

1990).

 Somente após a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) pela Lei no 9.782, de 1999, foi regulamentada a propaganda de 

medicamentos por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 102, 

responsável pela regulação das propagandas, mensagens publicitárias e 

promocionais, além de outras práticas cujo objeto fosse a divulgação, promoção e/

ou comercialização de medicamentos (BRASIL, 2000).

 Após a promulgação da RDC no 102, de 2000, o desafio passou a ser efetivá-

la. Essa competência foi atribuída à Gerência Geral de Inspeção e Controle de 

Medicamentos e Produtos (GGIMP), expandindo a monitorização e fiscalização da 

propaganda para todas as  regiões brasileiras. Como instrumento facilitador, a 

ANVISA optou por fazer parcerias com universidades brasileiras lançando o Projeto 

de Monitoração de Propagandas e Publicidades de Medicamentos (BRASIL, 2008a).

 Tal projeto, com duração de um ano, teve a colaboração de 14 universidades, 

permitindo a identificação dos diferentes perfis das propagandas veiculadas no 
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Brasil. O resultado do projeto motivou a criação da Gerência de Fiscalização e 

Monitoramento da Propaganda, Publicidade, Promoção e Informação de Produtos 

Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), no qual foi possível identificar as  principais 

falhas e infrações mais  frequentes, consequentemente, permitindo fiscalização mais 

efetiva e abrangente em todo o território brasileiro (BRASIL, 2005a).

 Vale destacar que os medicamentos não são mercadorias que possam ser 

oferecidas da mesma forma que outros bens e serviços passíveis  de regras do livre 

mercado. Nessa perspectiva, se destacam os riscos inerentes  à insistência de se 

manter o uso de abordagens mercadológicas que fazem a separação entre 

eficiência e ética.  Por essa razão defende-se propaganda fundamentada na ética, 

visando o bem-estar das pessoas (CORRÊA e OLIVEIRA, 2008). 

 Um dos sintomas dos efeitos da propaganda indiscriminada e do uso 

incorreto, inconsciente, abusivo e irracional de medicamentos surge no significativo 

crescimento tanto do número de casos  de intoxicação como do número de óbitos 

que têm como causa os produtos farmacêuticos (PEREIRA JÚNIOR; TELLES 

FILHO; AZEVEDO, 2013).

 Nesse contexto, observa-se que a propaganda indiscriminada de 

medicamentos traz inúmeros prejuízos. Entre os diretos, destaca-se o agravamento 

da situação de saúde do usuário, seja pela ineficácia do produto quanto à 

propriedade terapêutica anunciada, seja pela toxicidade não declarada, além dos 

danos financeiros causados pela aquisição de produtos ineficazes ou inadequados. 

Quanto aos prejuízos indiretos, destacam-se os recursos gastos pelo governo para 

curar patologias agravadas pela terapia inadequada, intensificada pela facilidade de 

acesso ao medicamento e pelo poder que a propaganda exerce sobre a população 

(HUERTAS e CAMPOMAR, 2008).

O crescimento do consumo de medicamentos torna cada vez mais difícil a 

avaliação de até onde prevalece a exigência estritamente voltada para o controle de 

enfermidades e começa a pressão mercadológica para sua utilização. A concepção 

de saúde como um valor ou um desejo se adapta à lógica imposta pelo mercado, 

passando a ser identificada, na prática, com a mercadoria se apropriando da saúde.

A seguir descreve-se outro importante tema do estudo que ora se apresenta-o 

jornal nos municípios mineiros.
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1.2 O jornal nos municípios mineiros

 Até o final de 1822, já haviam sido criados mais de 40 jornais no Brasil, mas o 

Estado de Minas Gerais ainda estava a quase um ano de ter sua primeira publicação 

oficial. Mesmo depois de criado o primeiro jornal, ainda passaram alguns anos para 

que o jornalismo se consolidasse na província. Para alcançar o patamar que o Rio 

de Janeiro estava em 1822, por exemplo, Minas Gerais teve que esperar por cerca 

de uma década (BRAGANÇA, 2002).

 A moderação prevaleceu na imprensa mineira, destacando-se em relação ao 

restante do país por sua prudência, valorizando a ética da imprensa, benéfica na sua 

moderada e esclarecida doutrinação, mesmo nas situações de maior melindre, ao 

embate violento das  crises, em que ela sempre se manteve firme no propósito de 

bem orientar o espírito popular, nos transes amargos dos  infortúnios  nacionais. 

Entretanto, não quer dizer que os periódicos mineiros deixassem de fazer denúncias 

ou de participar das lutas políticas. A diferença dos jornais  mineiros  é que esses não 

se posicionavam de forma tão agressiva como em outras regiões do país (CUNHA, 

1986).

 Minas Gerais poderia ter tido seu primeiro jornal, em 1822, caso o plano do 

major Luiz Maria da Silva Pinheiro tivesse sido realizado. Ele, que era o responsável 

pela Tipografia Provincial. Em ofício de 1822, solicitou recursos à fazenda pública e 

apresentava um plano para a administração da Typografia Provincial, em que estava 

prevista a edição de 200 exemplares de uma folha diária, em três ou quatro dias 

semanais, a qual incluiria artigos oficiais do governo, de interesse nacional, 

particular do Brasil e da província, além de notícias gerais e variedades. No entanto, 

não se deu tal publicação, provavelmente por ausência de recursos financeiros 

(PASSOS, 1952).

 A imprensa na província de Ouro Preto, capital do Estado de Minas  Gerais até 

1897, era tímida e mostrava fragilidade, não possuindo mais de um jornal circulando 

simultaneamente. A primeira publicação oficial era denominada O Compilador 

Mineiro, publicado três vezes por semana, e se manteve por menos de três meses. 

O jornal trazia notas oficiais, textos copiados de periódicos do Rio de Janeiro e 

reclamações, que eram redigidas em forma de avisos, assim como algumas 

denúncias e protestos, sempre seguindo uma linha moderada, não identificando 
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quem era seu diretor e redator, publicando artigos e correspondências anônimas, 

assinadas com expressões como “Bom Mineiro” e “Puro Brasileiro”, como era 

costume nas publicações da época (RIZZINI, 1968).

 Após o fechamento do Compilador, a província mineira ficou apenas cinco 

dias sem jornal, quando foi lançado o Abelha do Itaculumy, em 1824, que mantinha 

uma postura de redação discreta e conservadora, com o intuito de buscar o fim da 

rivalidade entre brasileiros, europeus e americanos. No ano seguinte, ao início de 

sua publicação, quando chegou à edição de número 82 parou de circular 

(MACHADO, 1929).

 Foi lançado O Universal, que teve como seu principal redator o polêmico 

político mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos, o qual se destacou por ser o 

primeiro jornal mineiro mais crítico e combativo (SODRÉ, 1999).

 Esse jornal circulou até a véspera da Revolução de 1842, quando seu 

proprietário o fechou e utilizou seus tipos para serem derretidos e transformados em 

munição para os rebeldes. Esse é um dos fatos mais radicais do jornalismo 

brasileiro, o que contrasta bastante com a moderação da imprensa mineira 

(CARVALHO e BARBOSA, 1994).

 O Arraial do Tijuco, hoje município de Diamantina, foi o terceiro município a ter 

jornal no Estado de Minas Gerais, o Echo do Serro, em 1828, que seguia a linha 

liberal e fazia duras críticas ao império (MELO, 1973).

 A partir de 1830, a imprensa se espalhou por outras regiões, como em 

Mariana, onde foi criado a Estrella Mariannense; no Serro com o Sentinela do Serro 

e em Pouso Alegre com O Pregoeiro Constitucional. Foi nessa década que o jornal 

começou a se consolidar em Minas Gerais, com o surgimento de mais publicações e 

com a interiorização da imprensa, que passou a ganhar importância nos municípios. 

De 1830 até 1897 foram criadas centenas de publicações, em 87 cidades mineiras, 

o que mostra que a imprensa acompanhou o movimento da população mineira, que 

migra da região mineradora para outros locais. Os jornais que, na primeira metade 

do século XIX, vão se concentrar em cidades como Ouro Preto, São João Del Rei, 

Sabará, Mariana, Serro e Diamantina, no final do século XIX, passam a se 

concentrar em regiões como o Triângulo Mineiro, Zona da Mata e na nova capital, 

Belo Horizonte, criada em 1897 (LINHARES, 1903).
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 Ao longo do Segundo Reinado, entre 1840 e 1889, surgiram jornais mais 

estáveis e estruturados. O quantitativo de títulos diminuiu num primeiro momento, 

mas as edições e as tiragens aumentaram. Apesar de o Imperador D. Pedro II ter 

sido alvo de críticas e caricaturas, muitas vezes até agressivas, ele jamais admitiu a 

censura à imprensa, nem mesmo perseguiu os  jornais que pregavam a mudança da 

forma de governo (DOMINGUES, 2006).

 O desenvolvimento dos jornais se intensificou na segunda metade do século 

XIX, quando os  títulos  mais fortes mudaram de formato, abandonando o tamanho 

pequeno, característico da fase inicial, incorporaram prelos mais  modernos e foram 

instalados em prédios  constituídos especialmente para abrigá-los. A maioria dos 

diários fundados no século XIX deixou de circular, porém, daquela época ainda 

permaneceram em circulação o jornal O Fluminense, em Niterói, e O Estado de São 

Paulo, em São Paulo (VELOSO, 2009).

 Os jornais passaram a ser mais segmentados. Além dos jornais políticos, 

surgiram periódicos voltados, por exemplo, para o público feminino e para os 

imigrantes. No campo ideológico, a segmentação ocorria entre os jornais que 

apoiavam a monarquia e a república e entre os abolicionistas e partidários da 

escravidão (DOMINGUES, 2007).

 No período de 1889 a 1930, novas  transformações  ocorreram na imprensa 

brasileira. O cerceamento da liberdade e os atos de violência eram constantes, 

principalmente contra os jornais que se mantinham monarquistas. No entanto, 

apesar da repressão à liberdade de imprensa, surgiram, nesse período, publicações 

voltadas para a classe operária e para as comunidades imigrantes. 

 Entre a Revolução de 1930 e o fim do Estado Novo, em 1945, a imprensa 

brasileira acompanhou todas as transformações políticas ocorridas no país. Houve a 

instabilidade do Governo Provisório, a Revolução de 1932, a criação da Constituição 

de 1934 e o estabelecimento do Estado Novo, em 1937. Em função dos 

acontecimentos, a imprensa chegou a se posicionar claramente, tendo, inclusive, 

apoiado a Revolução de 1932, ficando ao lado dos que reivindicavam eleições  livres 

e uma Constituição (SANDES, 2008).

 Entretanto, com o Golpe de Estado de 1937, a imprensa novamente passou a 

ser perseguida e a liberdade de imprensa cerceada. O Estado passou a controlar os 

jornais, já que, através de uma carta constitucional, tornou a imprensa um serviço 
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público, tornando-a sujeita ao controle estatal. Em 1939, o governo mostrou 

novamente seu poder e criou o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

com o objetivo de censurar toda a produção jornalística, cultural e de 

entretenimento, produzir conteúdo e controlar o abastecimento de papel. Os 

profissionais  de imprensa eram vigiados pela polícia, os jornais submetidos à 

censura e obrigados a publicar propagandas estatais e o financiamento ao 

fornecimento de insumos para a produção dos jornais podia ser suspenso. Com o 

DIP em vigor e a exigência de autorização para circulação de publicações, 420 

jornais foram vetados (SANDES, 2008).

 Já com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a imprensa iniciou 

um novo ciclo de modernização tecnológica, com o investimento em novos 

equipamentos. Nas redações, foram adotados novos modelos de técnicas 

jornalísticas inspiradas no modelo norte-americano, utilizando uma diagramação 

mais atrativa. As empresas jornalísticas  passaram ainda por um processo de 

profissionalização tanto em questões administrativas quanto operacionais (CUNHA, 

2013).

 O município de Diamantina, foco deste estudo, teve grande importância no 

jornalismo oitocentista do país, apresentando 45 títulos de jornais  até o ano 1897. 

Além disso, surgiram muitos jornais em cidades próximas, como Tiradentes e Serro, 

que foram influenciados pelo desenvolvimento da imprensa de Diamantina 

(ROMANCINI, 2004).

 Nesse município, a partir de 1903, se destacaram o Jornal A Estrella Polar e, 

em 1906, o Jornal Pão de Santo Antônio que posteriormente foi denominado Voz de 

Diamantina, ambos em circulação até a atualidade.

 Um fato que se torna comum a todas as épocas é a necessidade de 

informação a respeito dos medicamentos. Sempre houve a necessidade de 

informação objetiva e imparcial sobre os mesmos, minimizando os vários problemas, 

dentre os quais se destacam a escolha inadequada de medicamentos, exposições 

indevidas, reações adversas, aumento da resistência bacteriana e da 

automedicação, que podem ser fatais, assim como o desperdício financeiro por parte 

dos usuários.

 Diante do papel exercido pelas propagandas de medicamentos, bem como 

sua influência no cuidado com a saúde na época, se justifica a quantificação dos 
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jornais em estudo, bem como a análise das propagandas de medicamentos  neles 

impressas.
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2 OBJETIVO

Identificar e quantificar os  jornais  do município de Diamantina-MG, no período 

de 1903 a 1950, bem como as propagandas de medicamentos neles  contidas, 

analisando-as.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Tipo de estudo

 O presente estudo possui abordagem descritiva, que procura analisar a 

frequência de um fenômeno, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características, sem manipulá-lo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).

3.2 Local de investigação

 A pesquisa foi realizada em três locais  distintos, na tentativa de se obter a 

coleção completa dos jornais. Dessa forma, iniciou-se na Mitra Arquidiocesana de 

Diamantiana, fundada em 1854. Posteriormente, pesquisaram-se os arquivos  do 

Museu do Pão de Santo Antônio, fundado em 2001, local no qual é arquivado todo o 

acervo referente à história da instituição, incluindo a coleção dos jornais. Finalmente 

pesquisou-se a Biblioteca Antônio Tôrres, fundada em 12 de abril de 1954, composta 

por um rico acervo histórico como documentos, livros raros e jornais. A pesquisa se 

deu nos dois principais jornais do município a saber: A Estrella Polar e o Pão de 

Santo Antônio/Voz de Diamantina, considerados marcos históricos no registro dos 

fatos e propagandas, ao longo das décadas até a atualidade, no município em 

estudo.

 Esses jornais objetivavam manter a sociedade informada sobre os fatos locais 

e oficiais. O Bispo Dom Joaquim Silvério de Souza, em 1903, criou o jornal A Estrella 

Polar e o jornalista José Augusto Neves criou, em 1906, o Jornal Pão de Santo 

Antônio que apresenta os principais acontecimentos do município e do Estado. Ao 

final de 1935, o jornal encerrou suas atividades, retornando em 1936, sob o título 

Voz de Diamantina. 

3.3 Delimitação do corpus

 O corpus foi constituído pelos jornais A Estrella Polar e Pão de Santo Antônio/

Voz de Diamantina, bem como por 91 propagandas de medicamentos neles 

impressas, no período de 1903 a 1950.

 O marco inicial foi justificado pelo ano de fundação e início da divulgação de 

propagandas de medicamentos nos jornais e, o marco final, pela diminuição 

significativa das publicações das propagandas de medicamentos.
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3.4 Obtenção dos dados

 A pesquisa foi realizada nos referidos locais de investigação no período de 

fevereiro a dezembro de 2013, perfazendo o total de 3.784 jornais analisados.

 Após a identificação e separação dos jornais  referentes ao período de estudo, 

os mesmos foram separados quanto à existência de propagandas de medicamentos, 

seguindo a sequência cronológica. Posteriormente se deu o registro fotográfico das 

propagandas, as quais  foram divididas em arquivos identificados com o ano e 

período de publicação.

 Devido às questões relacionadas aos cuidados no manuseio, preservação, 

bem como à proteção contra riscos biológicos, de acordo com a Lei no 8.159, de 

1991, que regulamenta pesquisas em arquivos públicos, disponível em Brasil, 

(1991), a análise se deu com a utilização de máscara e luvas, ressaltado que o 

material não foi retirado das instituições com o objetivo de preservar a integridade do 

mesmo. Dessa forma, a coleta dos dados se deu mediante agendamento com os 

responsáveis pelos arquivos, nos horários destinados à visitação.

3.5 Análise dos dados

 Após a identificação e quantificação dos jornais, foi realizada a análise das 

propagandas de medicamentos quanto à indicação, princípio ativo, efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia, público-alvo, aspectos gerais e medicamentos utilizados 

atualmente. 

3.6 Aspectos éticos

 Após a autorização da Direção da Mitra Arquidiocesana de Diamantina, 

Museu do Pão de Santo Antônio e Biblioteca Antônio Tôrres (ANEXOS A, B e C), 

procedeu-se à visita aos arquivos para análise dos jornais. O estudo não foi enviado 

ao Comitê de Ética devido ao fato de se tratar de pesquisa documental em arquivos 

abertos ao público (BRASIL, 2007).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Buscando a facilidade de entendimento, julgou-se necessário apresentar 

inicialmente a identificação e quantificação dos jornais publicados e encontrados, 

das propagandas de medicamentos, bem como a distribuição quanto ao período de 

publicação das mesmas. Posteriormente, todas elas foram apresentadas e 

comentadas.

 Segue-se o Quadro 1, contendo dados referentes ao ano de publicação, 

quantificação dos jornais e das propagandas de medicamentos.

Jornal A Estrella PolarA Estrella PolarA Estrella Polar Pão de Santo Antônio/Voz de DiamantinaPão de Santo Antônio/Voz de DiamantinaPão de Santo Antônio/Voz de Diamantina
Ano Publicados Encontrados Propagandas de medicamentos Publicados Encontrados Propagandas de medicamentos
1903 36 36 8 - - -
1904 36 36 8 - - -
1905 36 36 8 - - -
1906 36 35 8 3 2 4
1907 36 36 8 12 7 4
1908 36 34 9 12 10 4
1909 52 52 10 12 11 5
1910 52 51 10 12 9 6
1911 52 51 10 12 7 7
1912 52 52 19 12 9 14
1913 53 52 18 4 3 11
1914 52 52 20 - - -
1915 52 52 19 48 46 18
1916 52 52 22 52 52 18
1917 52 52 31 52 41 22
1918 52 52 31 52 52 25
1919 52 52 31 52 51 25
1920 52 52 31 52 51 25
1921 52 52 31 52 48 28
1922 52 52 31 24 17 28
1923 52 52 32 52 49 28
1924 52 0 0 52 50 26
1925 52 1 8 52 51 25
1926 52 12 33 52 52 24
1927 52 51 21 52 51 24
1928 53 53 21 52 48 23
1929 52 52 21 52 52 15
1930 52 52 22 52 36 16
1931 52 51 23 52 52 16
1932 52 51 24 52 22 16
1933 52 52 24 52 47 16
1934 52 52 24 52 13 16
1935 52 0 0 52 51 16
1936 52 52 27 52 51 15
1937 52 51 27 52 52 15
1938 52 52 16 50 46 15
1939 53 53 17 32 31 14
1940 52 0 0 52 52 13
1941 52 52 18 20 16 8
1942 52 51 18 32 32 12
1943 52 52 14 52 31 10
1944 52 52 13 52 49 8
1945 52 52 13 52 50 8
1946 52 49 12 52 52 6
1947 52 51 11 52 48 4
1948 52 52 11 52 52 4
1949 52 50 9 52 44 3
1950 52 50 3 52 51 2
Total 2403 2137 826 1845 1647 642

Quadro 1 - Distribuição dos jornais  quanto ao ano de publicação e das propagandas 

de medicamentos encontradas. Diamantina-MG, 2014.
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 No que se refere ao Jornal Estrella Polar, destaca-se que, dos 2.403 jornais 

publicados, foram encontrados 2.137. Desses, se observam extensos períodos de 

números completos, como nos anos de 1903 a 1905, 1907, 1909, 1912, 1914 a 

1923, 1928 a 1930, 1933, 1934, 1936, 1938, 1939, 1941, 1943 a 1945 e 1948. 

Entretanto sobressaem os anos 1924, 1935 e 1940, nos quais  não se encontrou 

exemplar algum.

 Nos 2.137 jornais encontrados, foi verificado o total de 826 propagandas de 

medicamentos. Houve destaque para o ano 1923 com o maior quantitativo. Nota-se 

aumento linear do número de propagandas quando se observa o ano 1903 com oito 

propagandas até 1912, com 19. Após esse período, ressalta-se o declínio do 

quantitativo que se iniciou no ano 1936, com 27 propagandas e finalizou no ano 

1950, com 3 propagandas.

 Em relação ao Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, nota-se que, 

dos 1.845 jornais  publicados, foram encontrados 1.647, observando que nos anos 

1916, 1918, 1926, 1929, 1931, 1937, 1940, 1942, 1946 e 1948 os jornais estão 

completos. 

 Nota-se, ainda, a inexistência de publicações no ano 1914, devido à não 

publicação do jornal no período de 30 de abril de 1913 a 15 de fevereiro de 1915. O 

mesmo ocorreu entre os meses de abril a outubro de 1922 e de dezembro de 1938 a 

julho de 1939.

 Dessa forma, dos 1.647 jornais encontrados, verificou-se o total de 642 

propagandas de medicamento. Houve aumento gradativo do quantitativo de 

propagandas desde sua criação em 1906, tendo nos anos de 1921 a 1923 seus 

números máximos, decrescendo linearmente e atingindo a soma de duas 

propagandas em 1950.

 Observa-se, portanto, que, considerando os dois jornais analisados, se 

registrou a publicação de 4.248 jornais, sendo 2.403 do jornal A Estrella Polar e 

1.845 do Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina e o total de 1.468 

propagandas.

 Em estudo, realizado por Nascimento (2005), descreve-se que, no período em 

análise, os  jornais  variavam de tamanho e periodicidade, sendo que muitos 

periódicos duravam apenas uma edição. No entanto, ressalta-se, também, jornais 

como o Gazeta de Minas, fundado em 1887, com periodicidade semanal até hoje 
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mantida. Outro jornal intitulado A Província de São Paulo, hoje denominado O 

Estado de São Paulo, também permanece em circulação desde sua criação, em 

1875.

 No entanto, é preocupante a constatação do estudo realizado por Camisasca 

e Venâncio (2007), que reforça a dificuldade, o estado precário de conservação, 

assim como o número reduzido de edições completas referentes aos periódicos em 

circulação nos séculos XIX e XX.

 A seguir, apresenta-se o Quadro 2, com a distribuição das propagandas 

quanto ao período de publicação. É oportuno esclarecer que, das 1.468 

propagandas, 91 são inéditas, portanto, a média de repetição das propagandas é de 

16,1 vezes.

Jornais A Estrella Polar Pão de Santo Antônio/ Voz de Diamantina
Propagandas Período de publicação Período de publicação
Propaganda 1 1903 a 1908 -
Propaganda 2 1904 a 1906 -
Propaganda 3 1906 a 1910 -
Propaganda 4 - 1907 a 1912
Propaganda 5 1907 a 1918 1907 a 1918
Propaganda 6 - 1910 a 1913
Propaganda 7 1911 a 1915 1911 a 1915
Propaganda 8 1912 a 1915 -
Propaganda 9 1912 a 1917 1912 a 1917

Propaganda 10 1912 a 1923 1912 a 1923
Propaganda 11 1912 a 1923 1912 a 1923
Propaganda 12 1912 a 1923 -
Propaganda 13 - 1912 a 1923
Propaganda 14 1912 a 1923 -
Propaganda 15 1912 a 1923 1912 a 1923
Propaganda 16 1912 a 1923 1912 a 1923
Propaganda 17 1912 a 1923 1912 a 1923
Propaganda 18 1912 a 1925 1912 a 1925
Propaganda 19 1914 a 1920 -
Propaganda 20 - 1915 a 1917
Propaganda 21 - 1915 a 1917
Propaganda 22 - 1915 a 1919
Propaganda 23 - 1915 a 1919
Propaganda 24 1915 a 1920 -
Propaganda 25 - 1915 a 1920
Propaganda 26 1915 a 1921 1915 a 1921
Propaganda 27 1915 a 1923 1915 a 1923
Propaganda 28 1915 a 1923 1915 a 1923
Propaganda 29 1915 a 1923 1915 a 1923
Propaganda 30 - 1915 a 1923
Propaganda 31 1915 a 1927 -
Propaganda 32 - 1916 a 1923
Propaganda 33 - 1917 a 1919
Propaganda 34 1917 a 1920 1917 a 1920
Propaganda 35 1917 a 1923 1918 a 1923
Propaganda 36 1917 a 1923 1917 a 1923
Propaganda 37 1917 a 1925 -
Propaganda 38 1917 a 1928 1917 a 1928
Propaganda 39 - 1917 a 1928
Propaganda 40 1918 a 1922 1918 a 1922
Propaganda 41 1918 a 1922 1918 a 1922
Propaganda 42 1919 a 1923 1919 a 1923
Propaganda 43 1919 a 1923 1919 a 1923
Propaganda 44 1919 a 1924 1919 a 1924
Propaganda 45 - 1919 a 1925
Propaganda 46 - 1920 a 1922
Propaganda 47 - 1920 a 1922
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Jornais A Estrella Polar Pão de Santo Antônio/ Voz de Diamantina
Propagandas Período de publicação Período de publicação

Propaganda 48 - 1920 a 1922
Propaganda 49 - 1920 a 1923
Propaganda 50 - 1920 a 1923
Propaganda 51 1920 a 1933 1920 a 1933
Propaganda 52 1921 a 1933 -
Propaganda 53 1922 a 1935 -
Propaganda 54 1923 a 1932 -
Propaganda 55 1923 a 1933 -
Propaganda 56 - 1924 a1932
Propaganda 57 1925 a 1927 -
Propaganda 58 1925 a 1927 -
Propaganda 59 1925 a 1927 -
Propaganda 60 1925 a 1927 -
Propaganda 61 1925 a 1927 -
Propaganda 62 1927 a 1930 -
Propaganda 63 1927 a 1932 -
Propaganda 64 1928 a 1933 1928 a 1933
Propaganda 65 - 1929 a 1931
Propaganda 66 1932 a 1940 -
Propaganda 67 1932 a 1940 1932 a 1940
Propaganda 68 1933 a 1937 1934 a 1936
Propaganda 69 1933 a 1940 -
Propaganda 70 1933 a 1941 -
Propaganda 71 1934 a 1941 1934 a 1941
Propaganda 72 1936 a 1940 1936 a 1940
Propaganda 73 - 1936 a 1942
Propaganda 74 1936 a 1942 1936 a 1942
Propaganda 75 1936 a 1943 -
Propaganda 76 1936 a 1944 1936 a 1944
Propaganda 77 1936 a 1944 1936 a 1944
Propaganda 78 1937 a 1939 -
Propaganda 79 1937 a 1942 -
Propaganda 80 1937 a 1945 1937 a 1945
Propaganda 81 1938 a 1941 1938 a 1941
Propaganda 82 1938 a 1941 -
Propaganda 83 - 1939 a 1947
Propaganda 84 1939 a 1945 -
Propaganda 85 1939 a 1946 1939 a 1946
Propaganda 86 1939 a 1950 1939 a 1947
Propaganda 87 1939 a 1950 1939 a 1950
Propaganda 88 1942 a 1948 -
Propaganda 89 1942 a 1950 1942 a 1950
Propaganda 90 - 1943 a 1947
Propaganda 91 1943 a 1949 1943 a 1949

Quadro 2 - Distribuição das propagandas inéditas  quanto ao período de publicação. 

Diamantina-MG, 2014.

 É conveniente afirmar que a sequência das propagandas é apresentada de 

acordo com a ordem cronológica das mesmas. 

 Em relação ao Jornal A Estrella Polar, destaca-se o longo período em que as 

propagandas permaneceram em publicação, sobretudo as propagandas de número 

5, 10 a 12, 14 a 18, 31, 38, 51 a 53, 55, 86 e 87, as  quais permaneceram por 

período igual ou superior a uma década. 

 Observa-se que não houve homogeneidade no quantitativo de publicações 

com o decorrer dos anos, no qual há períodos com onze anos de publicação, assim 

como períodos de apenas dois  anos. As propagandas permaneciam publicadas, em 

geral, por períodos de tempo semelhantes, com destaque para os anos de 1912 a 
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1923 e de 1925 a 1927. Ressalta-se, também, a presença de somente três 

propagandas em 1950.

 No que concerne ao Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, há  

menor quantitativo de propagandas publicadas, no entanto, destaca-se a 

permanência das propagandas  de número 5, 10, 11, 13, 15 a 18, 38, 39, 51 e 87, por 

período igual ou superior a uma década.

 Vale indicar que, com o decorrer dos anos, as propagandas sofreram 

discretas alterações quanto ao período de publicação, permanecendo alguns anos 

com o mesmo tempo de publicação, como observado nas propagandas de número 

10, 11, 13 e 15 a 17 que permaneceram publicadas por onze anos. Destaca-se, 

também, que, das 91 propagandas analisadas, 30 são exclusivas  do Jornal A 

Estrella Polar e 23 do Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, sendo que 

38 propagandas são encontradas em ambos os jornais no mesmo período. Tais 

propagandas são as de número 5, 7, 9 a 11, 15 a 18, 26 a 29, 34 a 36, 38, 40 a 44, 

51, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 85 a 87, 89 e 91.

 Dessa forma, com o objetivo de melhor visualização referente à identificação 

e quantificação dos jornais, bem como das propagandas segue o organograma.

Organograma 1 - Identificação e quantificação dos jornais e das propagandas de 

medicamentos. Diamantina-MG, 2014.
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 No estudo realizado por Melo (2008), destaca-se, também, o elevado 

quantitativo de propagandas veiculadas nos  jornais no período em estudo, sendo 

comum, ao longo dos anos, as propagandas se repetirem, declinando seu 

quantitativo em jornais impressos após o incremento de outros meios de 

comunicação, como a televisão em 1950.

 Após a distribuição das  propagandas de medicamentos, quanto ao período de 

publicação, as mesmas são apresentadas, sob títulos de figuras e, sequencialmente, 

são registrados os comentários, os quais  seguem a ordem: indicação do 

medicamento, princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia, público-

alvo e aspectos gerais.

 Tal qual no Quadro 2, a sequência das propagandas segue a ordem 

cronológica.

 A seguir são mostradas as figuras e os comentários a elas relacionados, 

destacando-se que as propagandas foram apresentadas em tamanho próximo às 

encontradas nos jornais em estudo.

Figura 1 - Propaganda do medicamento Hydrargirina. Diamantina-MG, 2014.

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1903 a 1908.

 

 Na análise da Figura 1, destaca-se uma prática comum na nomeação dos 

medicamentos da época, no qual o nome indicava o princípio ativo. Entretanto, 

informações quanto à indicação, efeitos  colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo não são informados.
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 Segundo Mariuzzo (2007), o hydrargyrum significa prata líquida e era utilizado 

como antisséptico.

 Evidencia-se, também, a simplicidade das primeiras publicações encontradas 

nos periódicos estudados. Essa prática era corriqueira nesse período, diante dos 

altos preços referentes  a espaços nos  jornais, bem como à rudimentar e trabalhosa 

maquinaria disponível para  impressão dos jornais (CRUZ e PEIXOTO, 2007).

Figura 2 - Propaganda do medicamento Xarope Santa Luiza Marillac. Diamantina-

MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1904 a 1906.

 A Figura 2 refere-se ao medicamento Xarope Santa Luiza Marillac, contendo 

apenas a indicação do produto e o local de produção. Informações relevantes 

quanto ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-

alvo, foram omitidas no enunciado.  

 Essa ausência é observada nas propagandas de medicamentos da época, 

fato corroborado por Kotler e Armstrong (2003), no qual é citado que o conhecimento 

e desenvolvimento de estratégicas de marketing foram desenvolvidas à medida em 

que as propagandas evoluíram quanto ao layout, bem como após a criação de 

normas reguladoras que determinam que os anunciantes  informem, de maneira 

clara, dados referentes à indicação do medicamento, princípio ativo, efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia, público-alvo, dose tóxica, princípio ativo, 

validade e conservação.
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 Ressalta-se que a propaganda associa o medicamento ao Colégio Nossa 

Senhora das Dores, respeitado colégio na época, na tentativa de conferir maior 

credibilidade ao produto anunciado.

Figura 3 - Propaganda do medicamento Elexir Tonico de Nogueira, Coca, Calumba e 

Chlorhydro-phosphato de cal. Diamantina-MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. 

Período de 1906 a 1910.

 Na Figura 3, observa-se que o mencionado medicamento era indicado para 

indivíduos convalescentes, descrevendo as substâncias utilizadas para sua 

produção, embora não cite que se trata de plantas medicinais, informação essa de 

acordo com Battisti et al., (2013).

 Ressaltam seu efeito imediato, ao mencionar “effeito prompto e efficaz”. 

Entretanto, informações relevantes  quanto a efeitos colaterais, contraindicação, 

posologia, bem como ao público-alvo não são registradas. 

 Segundo Ferreira (1997), o termo convalescença corresponde à recuperação 

do indivíduo de modo gradual, readquirindo o vigor e o ânimo, geralmente abalados 

por alguma patologia.

 Permanecem as características de simplicidade da propaganda, inclusive com 

troca de letra na palavra “reconstitninte” ao invés de reconstituinte.

35



 Destaca-se que é informado na propaganda o responsável pela produção do 

medicamento, forma utilizada para conferir maior credibilidade ao mesmo.

 Segundo Vink (2010), a mera menção da palavra “Elixir” já demonstrava 

capacidade de produzir efeitos curativos. Elixir significa “bebida deliciosa, balsâmica, 

confortadora, ou aquilo que tem efeito mágico ou milagroso”. Seus nomes e imagens 

estavam em todo país e, assim, difundindo propriedades estomacais e tônicas, 

resultando em vantagens como preparar o estômago para a digestão e para o 

fornecimento de meios para fortalecer o organismo.

Figura 4 - Propaganda do medicamento Oxygenol. Diamantina-MG, 2014.

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1907 a 1912.

 A Figura 4 destaca o medicamento “Oxygenol”, trazendo, de maneira simples, 

a indicação do medicamento sem informações relacionadas  ao princípio ativo, 

efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo. Nota-se que muitas das 

propagandas de medicamentos, veiculadas nos jornais da época, traziam como 

indicação do medicamento os dizeres: engorda, restabelece, fortifica, levando à 

compreensão que saúde e robusteza eram sinônimos (CRUZ e PEIXOTO, 2007).

 No entanto, observa-se, na atualidade, que a obesidade é um dos  fatores de 

risco mais preocupantes  em decorrência dos inúmeros males causados à saúde, 

prejudicando sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo.

 Destaca-se que, após o ano 1912, o nome “Oxygenol” passou a ser utilizado 

em produtos de higiene bucal como cremes dentais, adultos e infantis e 

enxaguatórios bucais (BRASIL, 2008b).
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Figura 5 - Propaganda do medicamento Canguary. Diamantina-MG, 2014.

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1907 a 

1918.

 Na análise da figura acima evidenciam-se informações apenas referentes à 

indicação da medicação. Aspectos importantes para o consumidor como o princípio 

ativo para tratamento da patologia, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo não foram citados.

 Pode-se destacar a citação da patologia “opilação amarellão”, também 

denominada ancilostomíase, definida como patologia parasitária, infecciosa e 

intestinal, causada por vermes nematódeos, transmitida através de precários hábitos 
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de higiene e sanitários, sendo tratada com medicamentos anti-helmínticos 

(GAZZINELLI et al., 2012).

 Observa-se, também, a referência à “Inspectoria de Hygiene Federal”. 

Segundo Brasil (1923), esse era o órgão governamental responsável pela 

fiscalização e inspeção de medicamentos, atuando em questões  relacionadas à 

higiene das indústrias  e no que era produzido em todo o território nacional. Destaca-

se, também, a ausência de informações sobre o endereço no município, fazendo 

com que o interessado os adquirisse nos “depósitos” indicados.

 É interessante destacar o termo “Dochmicida” que, segundo Bosi (2007), era 

utilizado para nomear o responsável pela produção das fórmulas farmacêuticas dos 

medicamentos.

Figura 6 - Propaganda dos medicamentos O Gerador da Força, O Tira-Callos e 

Xarope Anti-syphilitico. Diamantina-MG, 2014. Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. 

Período de 1910 a 1913.
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 Inicialmente é oportuno ressaltar que nessa figura o destaque é direcionado à 

“Pharmacia Andrade, Horta & Comp.” que anunciava os  medicamentos “O Gerador 

da Força”, “O Tira-Callos” e “Xarope anti-syphilitico”.

 Destaca-se que, para o primeiro medicamento citado, é informada a indicação 

do produto. Salienta-se que o termo elixir corresponde a uma fórmula de 

medicamento hidroalcoólica com sacarina (ELDER, 2010). No entanto, informações 

referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-

alvo não foram mencionados. 

 Vale destacar que se trata de medicamento indicado para o tratamento de 

transtornos psiquiátricos, o primeiro a ser anunciado nas propagandas dos jornais 

em estudo. O termo “neurasthenia” foi utilizado pela primeira vez em 1829, para 

designar fraqueza cerebral, transtorno psicológico, resultado do enfraquecimento do 

sistema nervoso, culminando em fraqueza física, como encontrado no estudo 

realizado por Zorzanelli (2010).

 Em relação ao segundo e terceiro medicamentos, informa-se apenas a 

indicação do mesmo. Informações sobre o principio ativo do produto, assim como 

efeitos colaterais, contraindicação, posologia e publico-alvo não são mencionados 

na propaganda. 

 É interessante destacar a prática inédita até o presente momento, de anunciar 

mais de um medicamento em uma única propaganda.
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Figura 7 - Propaganda do medicamento Elixir de Inhame. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1911 a 

1915.

 Na análise da figura acima, destacam-se apenas informações quando às 

indicações e princípio ativo do medicamento. O Inhame, de nome científico 

Dioscorea trifida, é uma planta medicinal que possui hidrato de carbono, cálcio, 

ferro, fósforo, cobre e vitaminas A e C, responsáveis por eliminar as impurezas do 

sangue através da pele, rins e intestino, além de ser indicado para as mulheres que 

buscam uma alternativa para a terapia de reposição hormonal, retardando a 

menopausa (ARGENTA et al., 2011). 

 Essa prática de anúncio era comum nas propaganda da época, na qual o 

principio ativo, bem como algumas indicações do medicamento eram implícitas ao 

nome do produto, fato inaceitável na atualidade, época em que se deve informar, de 

maneira clara e objetiva, os princípios ativos e as  indicações do medicamento 

(BRASIL, 2005b).

 As questões sobre os efeitos  colaterais, contraindicação, posologia e público-

alvo não estão explícitas na propaganda.
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 Vale destacar que a propaganda apresenta o primeiro rótulo de medicamento 

anunciado nos jornais  em estudo. No entanto, diante do tamanho reduzido não foi 

possível visualizar com detalhes as informações nele contidas.
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          É possível observar na propaganda a indicação 

do produto para “syphlis  e do rheumatismo, aos 

portadores de ulceras chronicas, escrophulas, 

dermatoses, etc”, embora não esclareça a exclusividade 

da mesma. Entretanto, as  informações sobre o princípio 

a t i vo , bem como os e fe i t os co la te ra i s , as 

contraindicações e a posologia não foram citadas.

           Destaca-se que a propaganda é apresentada de 

maneira simples em comparação às outras da época, 

ressaltando o tempo de permanência no mercado, o 

local para aquisição e o valor do produto. 

            Essa propaganda pode demonstrar o quanto era 

conhecido o medicamento, dispensando a execução de 

propagandas mais elaboradas, já que 34 anos remete 

ao ano 1878.

    Ressalta-se, também, duas vezes a expressão 

“Aos desenganados”, precedida de várias patologias, 

fazendo referência ao público-alvo. Heineck et al., 

(1998) citam essa como uma das estratégias que atraía 

a atenção do consumidor, mostrando a utilidade do 

medicamento e prometendo cura efetiva e muitas vezes 

mi lagrosa, o que provave lmente induz ia os 

consumidores a acreditarem que se curariam ao utilizar 

o medicamento.
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Figura 8 - Propaganda do medicamento Essencia Passos. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1912 a 1915.



Figura 9 - Propaganda do medicamento Vinho Reconstituinte. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1912 a 

1917.

 Na análise da Figura 9, destaca-se que, apesar de não possuir a indicação do 

produto, há o princípio ativo do qual o medicamento é composto, bem como a 

indicação do farmacêutico responsável pela produção do medicamento. Entretanto, 

informações referentes  aos efeitos colaterais, bem como contraindicação, posologia 

e público-alvo não foram mencionadas. Esse fato é extremamente perigoso já que a 

propaganda traz em destaque o nome de uma bebida alcoólica para nomear o 

medicamento.

 Segundo Mariuzzo (2007), esses tipos  de medicamentos eram compostos à 

base de vinho e alguns extratos vegetais, inspirados nas fórmulas das farmacopeias 

europeias, principalmente a inglesa. No entanto, é interessante mencionar as 

constantes polêmicas quanto à eficácia desses produtos para a terapêutica, visto 

que não havia comprovação científica acerca de seus efeitos.
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Figura 10 - Propaganda do medicamento Balsamo Russo. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1912 a 

1923.

 Evidencia-se, na análise da Figura 10, a preocupação em informar inúmeras 

indicações para as quais o medicamento pode ser utilizado. Entretanto, o princípio 

ativo, efeitos colaterais, contraindicação, dose correta de consumo e população-alvo, 

não são descritos na propaganda.

 Destaca-se uma informação que leva a deduzir que o medicamento poderia 

ser utilizado por toda a família ao enfatizar que o produto “não deve faltar na casa de 

família”, bem como o incentivo ao consumo elevado e à prática de estocar 

medicamento em domicílio, uma vez que o preço é relativo a uma dúzia de frascos.

 As farmácias domiciliares, frequentemente depositadas em ambientes e 

recipientes inadequados, propiciam diversas possibilidades de consumo irracional e 

desperdício, incluindo a facilitação da automedicação, bem como o aumento do risco 

de exposições tóxicas (TELLES FILHO e PEREIRA JÚNIOR, 2013).
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 Interessante destacar os erros de tipografia nas palavras “fim”, quando na 

realidade quer dizer afim e “cmoplicações” quando quer dizer complicações, além da 

possibilidade de o medicamento ser entregue pelo correio.

 É oportuno mencionar que esses erros foram mantidos durante o período de 

1912 a 1923, correspondendo aos onze anos nos quais a propaganda permaneceu 

em divulgação. Esse fato demonstra as dificuldades relacionadas a confecções de 

anúncios, o que é corroborado pelo estudo realizado por Barbosa (1901), que 

descreve a dificuldade de alteração dos layouts das propagandas, diante da 

maquinaria utilizada e pelos elevados custos de confecção.

Figura 11 - Propaganda do medicamento Licor Tibaina Granado. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1912 a 1923.
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 Na Figura 11, observa-se a indicação do medicamento, entretanto, o princípio 

ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo, não são referidos. 

 Ressalta-se a arte gráfica utilizada na confecção da propaganda, explorando 

o longo tempo do produto no mercado, bem como a solidez da drogaria “Granado & 

Cia”, conferindo maior credibilidade ao produto. Nota-se a utilização de selo de 

qualidade, com intenção de criar uma associação com outros produtos já conhecidos 

e de sucesso do próprio fabricante, assim como a menção do termo “Marca 

Registrada”, o que conferia maior credibilidade ao produto.

 A história da Drogaria Granado, de certo modo, pode ser comparada à ação 

de um medicamento potente: teve efeito rápido e imediato, produzindo 

medicamentos exclusivos e de qualidade. Tal marca “caiu nas graças” da elite 

imperial, tanto que as embalagens dos medicamentos e produtos de toylette 

passaram a ostentar o brasão do império. A empresa permanece no mercado, com a 

produção de produtos fabricados desde sua criação (BRASIL, 2008b).

 Interessante registrar que, no período de publicação dessa propaganda, não 

havia estudos científicos comprovando a influência da imagem da propaganda nos 

indivíduos, mas já havia estratégias  de comunicação. Através dos elementos que 

compõem a imagem, é possível perceber como o desenhista procurava estabelecer 

a relação de confiança com o público (PERUZZOLO, 2006).
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Figura 12 - Propaganda do medicamento Vinho Iodo-Tannico. Diamantina-MG, 2014.

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1912 a 1923.

 Na Figura 12, se destacam as indicações do medicamento e seus princípios 

ativos. Informações referentes aos efeitos colaterais, às  contraindicações, posologia 

e público-alvo não são mencionados.

 É interessante observar também o termo “etc”, mencionado na indicação do 

medicamento. Esse fato pode induzir o leitor à percepção de que o mesmo pode ser 

utilizado para outras patologias não mencionados na propaganda. Essa prática não 

é permitida na atualidade, sendo necessário seguir todas as regras estabelecidas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), atentando-se para a clareza 

do enunciado, informações sobre o medicamento necessárias para o uso seguro e 

tratamento eficaz, como informações sobre a prescrição, administração e 

advertências (BRASIL, 2012a).

 Destaca-se, quando comparada à Figura 11, a semelhança no layout das 

propagandas da empresa Granado, o que pode indicar a confiança dos 

consumidores diante de produtos comercializados pela marca, não sendo 
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necessários grandes investimentos  na confecção de novas propagandas. Ressalta-

se que a durabilidade da empresa Granado é observada até a atualidade.

Figura 13 - Propaganda do medicamento Uridina Granado. Diamantina-MG, 2014.

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1912 a 1923.

 A Figura 13 destaca-se como o primeiro medicamento indicado para distúrbios 

urinários, informando ainda as formas de apresentação, bem como a menção dos 

princípios ativos “formina, lycetol, neosidonal e lithina”. No entanto, os efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não são informados.

 A propaganda destaca-se também como a pioneira a registrar a utilização de 

medicamentos efervescentes nos jornais em estudo, bem com a criatividade da 

propaganda ao tentar associar a micção urinária com a ideia de “jato” ao utilizar o 

medicamento.

 Essa propaganda corrobora o estudo de Silva et al., (2013) que ressalta 

inicialmente, as  formas simples como os textos eram utilizados, porém, as 

ilustrações eram trabalhos gráficos de capricho e beleza, que continham forte apelo 

visual e popular.
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 Vale destacar também que, apesar do presente estudo ser realizado em 

jornais de circulação no Estado de Minas Gerais, o endereço disponível no 

enunciado se refere a um estabelecimento no município do Rio de Janeiro, 

indicando que o medicamento era adquirido por encomenda, já que não menciona 

um local de revenda ou um responsável pelo produto na cidade de circulação do 

jornal.

Figura 14 - Propaganda do medicamento Magnesia Fluida Granado. Diamantina-

MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1912 a 1923.

 Evidenciam-se na análise dessa figura, informações quanto à indicação do 

produto e ao princípio ativo “hidróxido de magnésio”. Aspectos relacionados aos 

efeitos colaterais, contraindicação posologia e público-alvo não são apresentados.

 Destaca-se que o medicamento permanece em circulação na atualidade, 

sendo observado o incremento de novas indicações, no qual se destaca sua ação 

antiácida, quando utilizado em dose moderada, devido às suas propriedades 

alcalinas, assim como redutor de oleosidade, por suas propriedades adstringentes 

(CUNHA et al., 2011).
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Figura 15 - Propaganda do medicamento Nutrogenol Granado. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1912 a 1923.

 Na Figura 15, observa-se que o medicamento anunciado era indicado para  

indivíduos com diagnósticos de “fraqueza, anemia, rachitismo, neurasthenia e 

esgotamento nervoso”, descrevendo o “Guaraná, Acido Phosphorico, Kola, Coca, 

Cacao”, entre outros não citados, como matérias-primas para a produção do 

medicamento. Entretanto, informações relevantes quanto aos efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo não são informados.

 Destaca-se a apresentação do produto em granulado e gotas, formas pouco 

comuns ante a predominância das emulsões, bem como o trecho “recomendado por 

todas as celebridades médicas”, como forma para garantir maior confiabilidade ao 

produto anunciado, tendo em vista que profissionais médicos eram escassos na 

época.

 É interessante observar a imagem utilizada para divulgar o medicamento, a 

qual demonstra a força e vitalidade de um homem que trava uma luta contra um 

animal gigante, trazendo o seguinte slogan “Força e Vigor”. Essa prática ainda 
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permanece em uso nas propaganda atuais, associando situações improváveis que 

possam ser relacionadas ao produto anunciado, na tentativa de permanecer na 

memória do consumidor (ARAÚJO; BOCHNER; NASCIMENTO, 2012).

 Figura 16 - Propaganda do medicamento Xarope Anti-Catarrhal. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1912 a 1923.

 Destacam-se, nessa figura, apenas as indicações e o princípio ativo do 

medicamento. Informações referentes aos efeitos  colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo, para o qual o medicamento é destinado, não são 

mencionados.

 Vale ressaltar que nas indicações do medicamento é mencionado o termo 

“etc”, o que impossibilita o conhecimento das demais indicações  do mesmo. Essa 

prática era comum nos anúncios da época, na tentativa de não esgotar as 

possibilidades do medicamento.

 De acordo com a literatura o “Cardus Benedictus” é uma planta oriunda da 

região mediterrânea, indicada para tratamento da gripe, mencionado na propaganda, 
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além de inapetência, dispepsias, diabetes, uretrite, piolonefrite, oligúria, urolitíase, 

edema e sobrepeso que não foram mencionados na propaganda (BADKE et al., 

2012).

 Destaca-se a presença de formas geométricas e a preocupação com o layout 

da propaganda, o que reforça o esmero com as ilustrações e o trabalho gráfico, 

extremamente valorizados na época.

 

Figura 17 - Propaganda do medicamento Agua Inglesa Granado. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1912 a 1923.

 É possível identificar as patologias como “anemia, debilidade, impaludismo e 

convalescenças”, para as quais o medicamento pode ser utilizado. Porém, os 

detalhes a respeito do princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo foram omitidos.

 Destaca-se a permanência do medicamento Agua Ingleza na atualidade. Há 

registro da sua produção desde 1760. Curiosamente, apesar do nome, a produção 

do medicamento era realizada inicialmente pela “Sociedade União dos Fabricantes 

Franceses” e somente passou a ser produzida com matéria-prima brasileira a partir 

de 1888, pelo farmacêutico Luís Felipe Freire de Aguiar (BRASIL, 2008a). 
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 De acordo com o estudo acima, a fórmula do medicamento era clássica e 

todos os fabricantes de produtos farmacêuticos eram obrigados a prepará-lo, 

apresentando-o com pequenas variantes e peculiaridades, embora contendo os 

mesmos componentes primordiais:  quinino,  álcool, plantas com propriedades 

tônicas e antifebris. A Água Inglesa é um medicamento que aumenta o apetite, 

combate a febre, e também é utilizado nas anemias.

 Atualmente, o medicamento Água Inglesa é indicado como tônico e 

estimulante do apetite, produzido à base de quinino, camomila, canela da china, 

entre outras plantas medicinais, e é contraindicado para gestantes e crianças. 

Ressalta-se que, por não conter as  informações explícitas  referentes à composição 

química do medicamento, bem como suas contraindicações não foi possível 

identificar suas alterações para a fórmula comercializada atualmente (ALEXANDRE; 

BAGATINI; SIMÕES, 2008).

 Ressalta-se o termo “Impaludismo”, que significa doença contagiosa 

produzida por protozoários  parasitas dos glóbulos vermelhos, do gênero 

Plasmodium (FERREIRA, 1997).

 É interessante destacar também que, ao informar “Exijam a nossa marca, 

recusem as imitações”, indicam a existência de outros laboratórios e farmacêuticos 

produtores do medicamento.
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 Figura 18 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira, Salsa, Caroba e 

Guaiaco. Diamantina-MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de 

Santo Antônio. Período de 1912 a 1925.
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 Destaca-se a indicação e os princípios ativos do medicamento os quais são 

plantas medicinais, a saber: Nogueira, Salsa, Caroba e Guaiaco, bem como o termo 

“Iodurado” que indica a presença do componente iodo. Entretanto, informações 

importantes referentes aos efeitos colaterais, contraindicações posologia e público 

alvo não são mencionadas.

 Nota-se a utilização de um novo layout quando se compara à primeira 

propaganda do medicamento na Figura 3, trazendo o formato real da embalagem, 

na qual o medicamento era comercializado, apresentando a imagem do 

farmacêutico  responsável pela produção do medicamento, bem como um número 

que se julga ser o de registro na “Junta de Hygiene Publica”, órgão responsável pela 

venda de medicamentos e quaisquer substâncias medicinais  (BRASIL, 1850). Essas 

práticas tornaram-se presentes em muitos dos medicamentos anunciados na 

referida época, com intenção de demonstrar confiança para o consumidor, diante do 

reconhecimento do farmacêutico responsável, bem como para diferenciar as 

propagandas dos demais medicamentos, já que no referido período foi registrado um 

expressivo quantitativo de anúncios de propagandas de medicamentos.

 Destaca-se, ainda, a ausência de informações referentes às indicações, a 

alteração de alguns componentes como Nogueira, Coca, Calumba e Chlorhydro-

phosphato de Cal (Figura 3) para Nogueira, Salsa, Caroba e Guaiaco, assim como a 

indicação do produto, que era denominado como “poderoso reconstituinte de effeito 

prompto e efficaz nas convalescenças” (Figura 3) e nessa propaganda se presta a 

ser “depurativo do sangue”.

 A embalagem e o rótulo dos  medicamentos possuíam papel preponderante 

por fazer parte do mesmo e serem responsáveis  pela apresentação, proteção, 

identificação e informação sobre o mesmo. Assim, representam um objeto de 

contato direto entre o produto e o usuário, além de cumprir funções técnicas, 

estéticas e informativas, a fim de contribuir para a eficácia e a segurança de uso do 

medicamento (COPETTI e GRIEBELER, 2005).

 Ressalta-se como a maior propaganda encontrada até o presente período de 

publicação. Tal fato pode demonstrar a posição de destaque desse medicamento.

 É interessante evidenciar que, após o ano 1917, a presente propaganda 

permaneceu em circulação alternando sua publicação com a propaganda da Figura 

37, a ser oportunamente apresentada.

55



  Essa f i gu ra re fe re -se ao mesmo 

medicamento da Figura 8 e se observa pouca 

diferença entre ambas as publicações. 

  Apesar de ser mais  desenvolvida, ainda 

permanece contendo apenas  informações quanto 

à indicação do medicamento. Houve alteração 

quanto ao público-alvo, fazendo referência aos 

gotosos, artríticos, entrevados e a todos aqueles 

que sofrem de impurezas no sangue.

  Informações referentes ao princípio ativo, 

efeitos colaterais, contraindicação, bem como 

p o s o l o g i a p e r m a n e c e m s e m s e r e m 

mencionadas.

  É interessante observar que mesmo sem 

informar alteração na sua composição química, 

foi adicionada nova patologia na qual o 

medicamento pode ser utilizado com sucesso, 

quando se refere à  “impureza do sangue”, bem 

como à inexistência do produto no município no 

qual circulava o jornal em estudo, sendo 

necessário encomendá-lo no município do Rio de 

Janeiro. As informações que na propaganda 

anterior eram registradas em duplicidade foram 

excluídas dessa.

  Também registrou-se que, embora a 

propaganda tenha sido publicada nos jornais, no 

período de 1914 a 1920, permaneceu a 

informação de 35 anos de sucesso.
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 Figura 19 - Propaganda do medicamento Essencia Passos. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1914 a 1920.



 Figura 20 - Propaganda do medicamento Callicida Indiano. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1917.

 Na análise da Figura 20, observa-se apenas a indicação do produto. 

Informações referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo são ausentes.

 Ressalta-se a simplicidade da propagada, bem como o destaque do anúncio 

direcionado à indicação, fato observado pela primeira vez nos anúncios de 

medicamentos até o período em questão.

 O produto anunciado permanece em utilização na atualidade, sendo descrito 

como um medicamento não sujeito a receita médica, composto por ácido salicílico e 

ácido láctico, indicado na extração de calosidades e verrugas (DEF, 2010). 

 No entanto não é possível comparar as duas fórmulas do produto, já que não 

são anunciadas na propaganda as substâncias utilizadas  na fabricação do 

medicamento.
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 Figura 21 - Propaganda dos medicamentos Mororó, Yucaty, Focillina, Canahiba, 

Vegetalino, Parentana, Yerobina e Phyllanthus. Diamantina-MG, 2014. Fonte: Jornal 

Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1917.
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 Devido aos oito medicamentos contidos nessa propaganda, foi necessário 

descrever, a seguir, as indicações  de cada medicamento: Mororó - “Depurativo do 

sangue, exclusivamente feito de vegetais. Cura syphilis e impurezas do sangue, 

doenças da pelle e estomacal, bem como o fígado, rins  e intestino.”, Yucaty - 

“Tratamento de gonorrhéas, exclusivamente interno.”, Focillina - “Combate 

neurasthenia e doenças nervosas, exgottamento e insomnias.”, Canahiba - “Para 

doenças do fígado.”, Vegetalino - “Infalível no rheumatismo e dores nevralgicas.”, 

Parentana - “Específico vegetal dos rins.”, Yerobina - “Cura doenças do estomago e 

intestino, fraqueza, fastio e acidez.” e Phullanthus - “Para incomodos da mulher. Dá 

cor, viçosa e beleza. Poderoso tônico do organismo.”

 Destaca-se o elevado quantitativo de medicamentos anunciados na mesma 

propaganda, fato ocorrido somente nessa publicação. Dentre os produtos, identifica-

se apenas a indicação dos oito medicamentos, não sendo mencionados, de maneira 

específica, os princípios ativos, efeitos colaterais, contraindicação posologia e 

público-alvo.

 Ressalta-se que, apesar de não constar de maneira clara na propaganda a 

composição dos medicamentos anunciados, no destaque do anúncio, é indicado que 

são produtos produzidos a partir de vegetais.

 É interessante destacar a característica do anúncio ao incentivar os leitores a 

enviarem suas queixas, sinais  e sintomas por correspondência com bastante 

clareza, para que possam ser aconselhados sobre qual medicamento devem utilizar. 

Esse fato reforça a ausência de orientações por profissionais de saúde 

anteriormente ao consumo dos medicamentos.

 Outra característica dos anúncios da época, como descrito no estudo 

realizado por Madio (2007), era anunciar a multifuncionalidade do produto como 

nesse caso, em que sangue, músculos e nervos seriam beneficiados.

 Vale destacar, também, o nome de um padre como responsável pelos 

medicamentos anunciados, bem como a entrega pelo sistema de correios sem 

acréscimo no valor registrado, além de ser encontrado em uma farmácia localizada 

no município, mesmo tendo seus depósitos anunciados nos municípios de São 

Paulo e do Rio de Janeiro.

59



 Figura 22 - Propaganda do medicamento O Tira-Callos. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1919.

 Na figura acima destaca-se a informação referente à indicação do 

medicamento,  no entanto, o princípio ativo que o compõe, bem como seus  efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo, não são mencionados na 

propaganda.

 Ressalta-se a mesma indicação do produto anunciado na Figura 20,  

entretanto com mais informações e maior riqueza de detalhes, bem como um layout 

mais rico em detalhes em comparação à propaganda do medicamento com a 

mesma indicação, anunciado anteriormente. 

 É interessante observar o registro de que o medicamento foi premiado na 

Exposição Nacional de 1908, informação importante para aumentar a credibilidade e 

confiabilidade do produto. Destaca-se, também, com o mesmo propósito, a menção 

de que o medicamento recebeu um atestado, além de trazer um agradecimento ao 
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farmacêutico responsável pela produção do medicamento, demonstrando satisfação 

e indicando a boa qualidade do produto anunciado.

 Essa prática, bem como o incentivo ao consumo de determinados 

medicamentos por um profissional de saúde, veiculados nas propagandas, perdurou 

até o ano 1942, quando da Lei no 4.113, que regula a propaganda de medicamentos 

realizada por médicos, enfermeiros e dentistas (BRASIL, 1942).

 Figura 23 - Propaganda do medicamento A Pomada Divina. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1919.
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 Nessa figura destaca-se a indicação do produto, bem como, pela primeira 

vez, em uma propaganda do estudo, é descrito, de forma detalhada, o “modo de 

usar” do medicamento. Essa informação pode demonstrar a evolução das 

propagandas anunciadas nos jornais, assim como a necessidade de produzir 

anúncios cada vez mais informativos, garantindo maior confiança ao consumidor 

diante do elevado quantitativo de produtos anunciados na época. Entretanto, 

informações importantes quanto ao princípio ativo, efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo não são indicados.

 Vale ressaltar as indicações para o “cancro syphilitico, cura de pisaduras, 

bicheiras e feridas entre as unhas dos animaes, etc”. Nota-se que o mesmo 

medicamento anunciado para tratamento humano também é indicado para utilização 

em animais.

 Esse fato demonstra que, apesar do Decreto no 598, de 1850, responsável 

pela criação da Junta Central de Hygiene Publica, responsável pela fiscalização dos 

medicamentos anunciados e vendidos  na época, como abordado em Brasil (1850), o 

controle dos medicamentos ainda necessitava de criteriosa averiguação.

 Ressalta-se o destaque direcionado ao nome do medicamento, bem como o 

farmacêutico responsável pela sua produção (o mesmo da Figura 22), fato 

corroborado por Cruz e Peixoto (2007), como uma maneira de valorizar o 

medicamento anunciado e garantir maior aceitação.

 É interessante destacar também a frase “está francamente provado pelos 

jornais”, o que indica que a publicação da propaganda de medicamentos em jornais 

era utilizada como prática para conferir credibilidade aos medicamentos.

 Nota-se que a presente propaganda utiliza o slogan “pomada divina”, como o 

encontrado na Figura 1, assim como a evolução da propaganda e o incremento de 

informações sobre o medicamento, após doze anos da sua primeira publicação. 

Entretanto, ressalta-se a ausência do princípio ativo utilizado, fato observado na sua 

primeira publicação no ano 1903.
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 Figura 24 - Propaganda do medicamento Licôr Depurativo de Compostos Vegetaes. 

Diamantina-MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1915 a 1920.

 Na Figura 24, observa-se a indicação do medicamento, entretanto, não se 

notam informações quanto ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo. 

 Ressalta-se que, apesar de citar de maneira específica, as patologias tratadas 

pelo medicamento, como a “syphilis, rheumatismo, molestias da pelle, feridas, 

ulceras, darthros  e eczemas”, a propaganda ainda permanece sem a indicação 

explícita da substância utilizada na produção do medicamento, artifício utilizado em 

propagandas mais  antigas. Esse fato pode ser justificado diante do sucesso 

atribuído a esse tipo de produto que, sem especificações, poderia ser utilizado para 

diversas patologias (GUANAES et al., 2012).

 Nota-se uma incorreção na propaganda ao referir “único renovador do 

sangue”, pois  existiam outros  medicamentos com indicação semelhante, como pode 

ser observado nas Figuras 7, 11, 18, 19 e 21.
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 Figura 25 - Propaganda do medicamento Depurativo Mineiro. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1920.

 Na análise da propaganda do medicamento Depurativo Mineiro, destaca-se a 

indicação do produto para “Rheumatismo Syphilitico”. No entanto, informações 

referentes ao principio ativo específico do medicamento, bem como os efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não são anunciados.

 Tal patologia caracteriza-se como infecciosa, comprometendo articulações, 

músculos e esqueleto, ocasionando dores, feridas indolores, nódulos linfáticos 

inchados, assim como febre, fadiga, exantema, perda de apetite e restrições dos 

movimentos (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006 e MORAIS; RODRIGUES; GERHARDT, 

2008). 

 É interessante observar que, assim como no medicamento da Figura 11, o 

presente medicamento é denominado um licor, bebida doce, de alto teor alcoólico, 

geralmente misturada com frutas, ervas, flores e sementes (TEIXEIRA et al., 2011). 

Dessa forma, seu consumo torna-se extremamente perigoso, já que a propaganda 
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não anuncia a dose de consumo bem como o público-alvo, o que pode gerar 

inúmeros prejuízos se consumido em especial por crianças.

 Vale também citar que o farmacêutico Alcides Horta teve seu nome citado 

nessa propaganda, assim como na Figura 3.

 Figura 26 - Propaganda do medicamento Elixir de Inhame Goulart. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1915 a 1921.
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 Na Figura 26, ressalta-se a indicação através dos termos “Depura, Fortalece e 

Engorda” e o princípio ativo do medicamento, destacando-se a substância arsênico 

e as demais como hidrato de carbono, cálcio, ferro, fósforo, cobre e vitaminas A e C, 

implícitas na planta medicinal denominada Inhame. Entretanto, informações 

referentes aos efeitos colaterais, contraindicações, posologia e público-alvo não 

foram mencionadas.

 Destaca-se a menção da aprovação do produto pela “Directoria Geral da 

Saúde Pública do Rio de Janeiro”, como uma forma de conferir maior segurança ao 

consumidor, assim como a citação do prêmio com medalha de ouro e a utilização em 

diversos hospitais civis e militares, conferindo credibilidade e confiança ao produto.

 É interessante referir que, durante a Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918), a 

linguagem das propagandas, principalmente as de medicamentos, era nitidamente 

relacionada ao período conturbado em que o mundo encontrava-se, utilizando-se de 

palavras e expressões como fortifica, revigora e engorda para denominar as 

indicações dos medicamentos (RAMOS e MARCONDES, 1995).
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 Figura 27 - Propaganda dos medicamentos Conservador da Cutis e Tiramanchas. 

Diamantina-MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo 

Antônio. Período de 1915 a 1923.
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 Destaca-se, na análise da Figura 27, o anúncio dos medicamentos 

“Conservador da Cutis” e “Tiramanchas” na mesma propaganda.

 Em ambos os medicamentos são observadas apenas as suas indicações. 

Informações relacionadas ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicações,  

bem como posologia, não são registradas. 

 Em relação ao primeiro medicamento, no que concerne ao público-alvo, vale 

destacar o medicamento “Conservador da cutis”, como o primeiro a citar 

sintomatologias específicas  das mulheres como “rachaduras dos  seios” e “manchas 

das senhoras grávidas”, bem como o pioneirismo no tratamento dermatológico 

anunciado nas propagandas até o momento. Esse fato denota a diversificação dos 

estudos na produção de outras classes medicamentosas, objetivando o cuidado e 

tratamento de patologias, anteriormente não valorizadas pela indústria farmacêutica 

da época.

 Entre suas indicações, se destacam as  “efflorescências  farinhosas ou 

furfuráceas.” De acordo com estudo realizado por Sidrim e Rocha (2004), esses 

termos são denominações de uma infecção superficial da epiderme, provocada por 

fungos e que acarreta manchas descamativas de aspecto farináceo, cuja coloração 

varia do marfim ao castanho escuro.

 O segundo medicamento não faz referência ao público-alvo.

 É interessante observar que a propaganda é composta por um texto coeso,  

bem escrito, mas sem termos técnicos. Fato corroborado por Carrato (1968) que 

ressalta a realização da redação publicitária da época por profissionais liberais, 

poetas e jornalistas que, de forma amadora, praticavam a publicidade. 

 Ressalta-se que os medicamentos estão disponíveis em casas comerciais e 

em farmácias. Tal prática foi abolida somente após  a criação da Lei no 5.991, de 

1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de medicamentos, proibindo 

a venda em estabelecimentos não credenciados para comercializarem esse tipo de 

produto (BRASIL, 1973).

 Essa propaganda é a terceira que utiliza o nome do farmacêutico Redelvim 

Andrade. As outras onde foram usadas a citação desse profissional são as Figuras 

22 e 23.
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Figura 28 - Propaganda do medicamento Mikanol. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1923.

 Destaca-se, na propaganda acima, a indicação do produto e o princípio ativo 

do medicamento. Entretanto, informações quanto aos efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo, foram negligenciadas. 

 A Micanea é uma planta medicinal utilizada contra gripe, rouquidão, infecção 

na garganta, tosse e bronquite (FIRMO et al., 2011).

 Ressalta-se, também, a informação “300 médicos attestam sua efficacia”, 

como estratégia utilizada com o intuito de garantir que o medicamento possui 

recomendação com base científica, contribuindo, sobretudo, para transmitir 

confiança, segurança e eficiência ao consumidor.

 Vale destacar que, à medida em que a medicina se organizava, no sentido de 

ser a única detentora do saber, com capacidade de instrumentalizar o saber curativo, 

se legitimava através da ciência a valorização e confiabilidade de medicamentos 

atestados pela prática médica (SANDES, 2008).
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Figura 29 - Propaganda do medicamento Phymatosina. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 

1923.

 Destaca-se, na análise da Figura 29, as indicações e o princípio ativo do 

produto. No entanto, informações relevantes quanto aos efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo não são enunciados na propaganda.

 Nota-se, ainda, que essa propaganda identifica a preocupação dos  grandes 

laboratórios da atualidade no que diz respeito à apresentação do produto, em 

relação ao paladar e ao olfato.

 Esses estão relacionados às emoções, que podem provocar repulsa e 

afastamento, muitas vezes, irreversíveis. Dessa forma, o empenho na descoberta de 

substâncias que possam ser adicionadas às fórmulas farmacêuticas para atenuar ou 

até mesmo eliminar o gosto amargo e o odor forte, característicos de alguns 

medicamentos, se tornou de grande interesse das indústrias  farmacêuticas, com o 

objetivo de minimizar a repulsa por alguns medicamentos, facilitando sua aceitação 

(OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 2006).

 Destaca-se a informação de que o medicamento não é emulsão, fato 

considerado como uma evolução, tendo em vista que medicamentos com essa 

característica apresentam uma mistura entre dois líquidos imiscíveis, sendo 
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necessário fornecer energia para misturá-los através da agitação, necessitando 

adicionar um maior quantitativo de emulsificantes, para aumentar a sua estabilidade, 

tornando-os estáveis e aptos ao consumo (BRASIL, 2008b).

Figura 30 - Propaganda do medicamento Gottas Heroicas. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1915 a 1923.

 Na Figura 30, ressalta-se a indicação do produto para cólicas do fígado, 

renais, intestinais e ameaços de aborto, no entanto, não possui informações  quanto 

ao princípio ativo, assim como os efeitos colaterais, as contraindicações, posologia e 

público-alvo.

 Observa-se um layout simples e, ainda, que a propaganda é direcionada 

também ao público feminino.

 A preocupação com a popularidade de medicamentos dirigidos ao público 

feminino é pertinente, não somente porque as mulheres são a maioria da população 

brasileira, mas, também, em razão de suas atividades e comportamentos 

influenciarem os demais familiares (MAZIERO, 2010).
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 Interessante também observar que o enunciado “Caixa Postal, 4-12. Belo 

Horizonte”, indica que, para adquirir o produto, era necessário encomendá-lo. Essa 

prática é justificável, uma vez que alguns medicamentos eram produzidos somente 

na capital do Estado.

 Figura 31 - Propaganda do medicamento Essencia Formosa. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1915 a 1927.

 Na Figura 31, destaca-se apenas a indicação do medicamento, não 

divulgando as informações referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo.

 Rssalta-se que é a primeira propaganda de medicamento a anunciar, de 

forma específica, a analgesia odontológica, bem como a utilização de uma mesma 

forma de apresentação do medicamento para uso interno e externo no organismo.

 É interessante mencionar que a presente propaganda destaca-se como o 

quarto medicamento a ser indicado para distúrbios  do sistema nervoso, assim como 

os das  Figuras 15, 21 e 29. Apresenta indicações para tratamento relacionado aos 
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sistemas nervoso, digestivo e urinário, o que demonstra a inespecificidade dos 

medicamentos destinados ao tratamento de patologias neurológicas.

 O termo “essencia” foi utilizado para nomear o medicamento. Segundo 

Ferreira (1997), essência é uma substância aromática extraída de vegetais e 

utilizada para conferir características agradáveis ao produto referentes  ao paladar e/

ou olfato.

 Vale destacar o incentivo ao consumo elevado do medicamento, diante da 

disponibilidade do produto no mercado em conjunto de doze frascos disponíveis  em 

tamanhos menores e maiores, assim como a primeira menção da “bulla”, requisito 

indispensável nos medicamentos disponíveis para consumo, na atualidade.

 Bula é o nome que se dá ao conjunto de informações sobre um medicamento 

que, obrigatoriamente, os  laboratórios  farmacêuticos devem acrescentar à 

embalagem de seus produtos. As  informações podem ser direcionadas aos usuários 

dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. A ANVISA é o órgão 

responsável pelo controle dessas informações  (VOLPATO; MARTINS; MIALHE, 

2009).

 Entretanto, até 1950, não havia leis que regulamentassem, entre outros 

aspectos, a obrigatoriedade das informações básicas ao paciente a respeito do 

produto adquirido, ou seja, medicamentos eram vendidos sem as respectivas bulas, 

ou apenas com informações relacionadas à indicação do produto e ao princípio ativo 

(CINTRA, 2012).

 Apenas no ano 1969, através do Decreto-lei no 753, foram criados os 

regulamentos e demais normas pertinentes, bem como a obrigatoriedade de 

informações referentes à indicação, princípio ativo, efeitos  colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo nas embalagens dos medicamentos 

comercializados (BRASIL, 1969). 
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Figura 32 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1916 a 1923.

 Na Figura acima há informação, de maneira implícita, sobre o princípio ativo, 

por apresentar a imagem do bacalhau. Não há informações sobre a indicação do 

medicamento, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo.

 Na literatura, encontrou-se que “Emulsão de Scott” é um tradicional 

medicamento à base de óleo de fígado de bacalhau, caracterizado pelo sabor 

acentuado que muitos consideram desagradável e também pelo elevado teor de 

vitaminas A e D. O medicamento é preparado emulsionado com o respectivo óleo, 

que proporciona assimilação de vitaminas para a prevenção e tratamento de 

patologias resultantes de deficiências vitamínicas. Com o decorrer dos anos foi 
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possível encontrá-lo adicionado a substâncias que lhe conferem sabor agradável 

(Brasil, 2008b). 

 Houve destaque para a utilização da figura nessa propaganda, tornando-se 

uma forma de se destacar na memória do consumidor, criando uma marca 

registrada para distingui-lo dos demais.

 Como explica Ostrower (2004), o posicionamento da ilustração na 

propaganda é um convite à leitura. Com isso, o olhar do leitor é direcionado para as 

informações na tentativa de compreender o significado transmitido pela imagem.  

Para Temporão (1986), eram imprescindíveis as informações escritas nas 

propagandas; no entanto, sempre havia um destaque especial à marca e ao slogan, 

no qual o componente icônico era um desenho, quase sempre mostrando um certo 

exagero.
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  Destaca-se a indicação do medicamento para as diversas 

“dyspepsias”. Entretanto, informações referentes ao princípio 

ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo não foram mencionadas.

  Segundo Ferreira (1997), “dispepsia” é um termo que 

designa indigestão, caracterizado por dor crônica ou 

recorrente no abdome e sensação precoce de saciedade 

durante a alimentação, podendo ser acompanhada de 

eructação, náusea e pirose.

  É interessante ressaltar o trecho “Digestivo, poderoso e 

completo”, que reforça, de maneira sucinta, a indicação e 

eficiência do medicamento.

  Nota-se que a propaganda informa apenas o nome do 

responsável pelo produto, não informando sua profissão ou 

especialidade.

  Ressalta-se também, a simplicidade da mesma, bem 

como sua disposição lateralizada e vertical, fato inédito nas 

publicações. Diferentemente dessa, as  propagandas 8 e 19 

foram publicadas na posição horizontal sendo, por questões 

de espaço, neste estudo, registradas em posição vertical.

76

Figura 33 - Propaganda do medicamento Elixir Eupeptico. Diamantina-MG, 2014.

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1917 a 1919.



 Figura 34 - Propaganda do medicamento Lactogenil. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1917 a 1920.

 Na análise da propaganda acima, observa-se que o medicamento é indicado 

para “anemia, convalescença, escrofulas, doenças próprias das senhoras e 

opilação”. Entretanto, informações específicas sobre princípio ativo não são 

informadas, assim como os efeitos colaterais, contraindicação e posologia. No que 

concerne ao público-alvo há a citação “nas doenças próprias das senhoras”. 

 Vale ressaltar que a inespecificidade do termo “doenças próprias  das 

senhoras” indica o desconforto e constrangimento em abordar os detalhes 

relacionados às patologias femininas e suas complicações ao longo da vida, como a  

menarca, menopausa e andropausa.

 A menarca já foi considerada de várias formas por diversas gerações como 

algo idolatrado, odiado ou simplesmente como fato normal. O sangue na menarca 

tem uma história tão antiga quanto a civilização humana. Somente ao término do 
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século XIX e principalmente do século XX, a partir da descoberta dos hormônios, se 

tornou possível compreender, de fato, o que era a menarca, um fenômeno 

inteiramente governado pela atividade endócrina ovariana, cuja repetição mensal 

resulta exclusivamente de uma processo produtivo (BRÊTAS et al., 2012).

 É interessante destacar, também, que a propaganda atenta para a existência 

de duas fórmulas distintas, utilizadas para adultos e crianças, quando menciona: 

“Existem duas fórmulas de Lactogenil: Uma para adultos e outra para creanças.” 

Esse fato, reporta a evolução das propagandas, bem como a preocupação quanto à 

presença de informações mais completas  nos anúncios, conferindo maior confiança 

do consumidor ao adquirir o produto.

 É oportuno ressaltar que, após o ano 1918, ao invés de conter a informação 

“Pharmacia Central de Motta & Prado”, as propagandas registravam apenas 

“Pharmacia Central”.

 Figura 35 - Propaganda do medicamento Sabão Aristolino. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar. Período de 1917 a 1923. Jornal Pão de Santo 

Antônio. Período de 1918 a 1923.

 Na análise da Figura 35, destaca-se o quantitativo elevado de indicações para 

as quais o medicamento pode ser utilizado, registrando-se patologias totalmente 

distintas como a caspa e  a queimadura.

 Informações relacionadas ao princípio ativo dos medicamentos, assim como 

os efeitos colaterais, contraindicação e público-alvo não são informadas.

 É interessante também destacar o primeiro medicamento apresentado em 

forma de sabão direcionado ao tratamento dermatológico, assim como a informação 
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de que o medicamento deve ser utilizado seguindo as instruções contidas em cada 

vidro. 

 Em estudo realizado pelo Ministério da Saúde, ressalta-se a importância do 

conhecimento, bem como da utilização correta conforme as especificações do 

fabricante, para que o medicamento possa exercer a eficácia anunciada, diminuindo 

os riscos de efeitos colaterais ou intoxicação medicamentosa (BRASIL, 2006a).

 É interessante destacar, também, a informação que o medicamento é vendido 

em toda parte, não havendo a necessidade de estabelecimentos específicos para 

esse fim.

 Essa situação era comum no período em estudo, uma vez que somente a Lei  

no 5.991, de 1973, que dispôs sobre a regulamentação do comércio de insumos 

farmacêuticos e correlatos, estabeleceu o controle sanitário dos medicamentos e 

ditou que apenas os estabelecimentos farmacêuticos e drogarias poderiam vendê-

los. A presença de um profissional habilitado na área de farmácia para a realização 

da venda também é uma obrigatoriedade estabelecida por lei (BRASIL, 1973).

 É oportuno ressaltar a imagem da propaganda, na tentativa de associar a 

utilização do produto anunciado às patologias da pele e à juventude feminina.

 

 Figura 36 - Propaganda do medicamento Xarope de Grindelia. Diamantina-MG, 

2014. Fontes: Jornal A Estella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1917 

a 1923.

 Nessa Figura, registra-se apenas a indicação do Xarope de Grindelia, não 

fornecendo outras informações relevantes  como os efeitos colaterais, 

contraindicações, posologia e público-alvo.
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 Ressalta-se que, assim como os medicamentos  anunciados nas Figuras 1, 7,  

12, 16, 18, 26, e 28, a presente propaganda traz o princípio ativo nomeando o 

produto. A Grindelia, planta medicinal, pertencente à família das Asteraceae, 

utilizada na farmacopéia homeopática, é indicada no tratamento de patologias como 

asma, tosse e bronquite. Entretanto, é contraindicada para crianças abaixo de 6 

anos de idade, podendo acarretar irritação gástrica e diarreia (ARGENTA et al., 

2011).

 Ressalta-se o trecho “poderoso calmante, tônico e expectorante”, presente na 

propaganda. A característica de utilizar o medicamento como algo extraordinário, 

digno de poderes, é antiga.

 Vale destacar, também, que o medicamento era disponibilizado em farmácias 

e drogarias da cidade do Rio de Janeiro, o que remete à necessidade de 

encomendá-lo para que possa ser realizado o tratamento.

 Atualmente, o medicamento é comercializado pelo nome de Broncofenil, 

indicado para patologias  respiratórias como no tratamento das traqueobronquites e 

suas manifestações (DEF, 2010).
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 Figura 37 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1917 a 1925.
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 Destaca-se na análise dessa figura, a extensa indicação do produto e os 

princípios ativos utilizados na sua fabricação. Informações relevantes quanto aos 

efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não constam na 

propaganda do medicamento.

 É interessante observar que essa propaganda é do mesmo medicamento das 

Figuras 3 e 18. Entretanto, novas indicações como “latejamento da artéria do 

pescoço, inflamação do utero, corrimento dos ouvidos, rheumatismo em geral, 

manchas da pelle, afecções do fígado, dores no peito, tumores nos ossos, cancros 

venéreos, gonorrhéia, carbunculos, fistulas, espinhas, rachitismo, flores  brancas, 

ulceras, tumores, sarnas, chystas, escrophulas, darthros, boubas e boubons”, foram 

adicionadas à propaganda como indicação para tratamento, sem, no entanto, 

demonstrar alteração na composição química do medicamento.

 É oportuno questionar como um medicamento, fabricado à base de Nogueira, 

Salsa, Carora e Guaico, os quais são plantas  medicinais  destinadas ao controle de 

patologias como reumatismo, sífilis e eczemas, seja indicado para o tratamento de 

patologias como tumores, sobretudo os ósseos.

 A divulgação de informações inespecíficas  nas propagandas utilizadas pela 

indústria farmacêutica da época, assim como as normas ou fiscalização de controle 

incipientes a respeito do conteúdo das mensagens das propagandas era comum, em 

especial nos medicamentos com maior tempo no mercado. Atualmente, com leis, 

normas de fiscalização e controle, ainda há registro de agências de publicidade e de 

próprias indústrias  farmacêuticas que abusam e prometem curas extraordinárias em 

propagandas de medicamentos (JESUS, 2006).

 É interessante destacar que, após o ano 1917, a presente propaganda 

permaneceu em circulação alternando sua publicação com a propaganda da Figura 

18.
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Figura 38 - Propaganda do medicamento Tayuyá. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1917 a 1928.

 A Figura 38, anuncia o medicamento Depurativo e Antirheumatico Tayuyá de 

S. João da Barra. Destaca-se por apresentar várias  indicações, assim como o 

princípio ativo implícito no nome “Tayuyá”. Entretanto não informa sobre questões 

importantes tais como os efeitos colaterais, contraindicação, posologia e população-

alvo.

 A Tayuyá é uma planta medicinal com ação analgésica e anti-inflamatória, 

utilizada pelos índios sul-americanos, desde os tempos pré-históricos (ARGENTA et 

al., 2011).

 Vale destacar que o medicamento também é indicado para patologias 

totalmente distintas, mesmo já existindo medicamentos  com fórmulas mais 

específicas para cada patologia no período em que a propaganda foi veiculada nos 

jornais.

 Vale ressaltar que, quando um medicamento é aprovado para uma 

determinada indicação, isso não implica que essa seja a única possível e que o 

medicamento somente possa ser utilizado para ela. Outras indicações podem vir a 

ser estudadas, ampliando o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma 

fase diferente da mesma patologia, ou até mesmo para outra patologia, assim como 

pode se tornar mais restrito do que inicialmente se aprovou (PAULA et al., 2011). No 

entanto, em análise da literatura, não se encontrou indicação do mesmo 

medicamento para patologias com sinais e sintomas, bem como características 

fisiopatológicas de tamanha diferença, como anunciado na propaganda acima.
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 É interessante destacar que o medicamento não é indicado para o tratamento 

ou controle das patologias e sim para a cura. No entanto, apenas após a Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, a partir da descoberta da penicilina, foi possível a cura 

efetiva da sífilis (SOUZA, 2005).

Figura 39- Propaganda do medicamento Elixir de Inhame Goulart. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1917 a 1928.

 Na análise dessa propaganda, destaca-se a indicação do produto. Cita, 

também, o princípio ativo implícito no nome do elixir. No entanto, informações 

relacionadas aos efeitos colaterais, contraindicação, posologia, bem como a 

população-alvo são omitidos da propaganda.

 Observa-se a menção do nome científico do agente etiológico a ser 

combatido, destacando-se que o título da propaganda não evidencia o 
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medicamento, mas, sim, a patologia para qual o medicamento deve ser 

administrado. Esse fato pode ser justificado pela ocorrência do grande quantitativo 

de pessoas infectadas pela sífilis na época.

 A sífilis caracteriza-se como uma patologia sexualmente transmissível, 

causada pela bactéria Treponema pallidum, podendo, também, ser transmitida da 

mãe para o feto durante a gestação ou no momento do nascimento. Responsável 

pela infecção de milhares de pessoas até a década 1940, fez com que inúmeras 

tentativas terapêuticas fossem anunciadas para o tratamento (MIRANDA et al.,

2009).

 Ressalta-se que, assim como a Figura 26, a presente propaganda refere-se 

ao mesmo medicamento. Entretanto, na presente Figura, foi acrescentada a 

patologia Sífilis, anteriormente não mencionada como indicação do produto. É 

interessante também destacar, a menção do “Spirochetta pallida”, também chamado 

de   Treponema pallidum, microrganismo causador da sífilis.

Figura 40- Propaganda do medicamento Vinho Creosotado. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1918 a 

1922.

 A Figura 40 refere-se ao medicamento Vinho Creosotado, contendo as 

indicações do produto, bem como o princípio ativo “Creosoto”, implícito no nome do 
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medicamento. Informações relacionadas aos efeitos colaterais, contraindicação, 

dose específica e público-alvo foram omitidas da propaganda.

 O creosoto é indicado como laxativo e no tratamento para a tosse, contudo 

tem sido predominantemente substituído por fármacos mais modernos (PAES et al., 

2002). 

 Ressalta-se, na propaganda, a imagem do frasco do medicamento como era 

comercializado na época. Entretanto, devido à ilegibilidade do rótulo não foi possível 

identificar as informações disponibilizadas à população. 

 Vale destacar o prejuízo na leitura das informações contidas na propaganda 

devido ao desbotamento de um trecho. Essa falha está relacionada à qualidade da 

impressão realizada na época.

 É interessante destacar, também, a presença do nome do farmacêutico 

responsável pela produção do medicamento (o mesmo das  Figuras 18 e 37), com  o 

objetivo de conferir maior confiabilidade ao produto, assim como a frase “Em todas 

as pharmácias do Brasil”, o que indica a considerável aceitação do medicamento, 

diante da sua ampla disponibilidade no comércio.
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Figura 41 - Propaganda do medicamento Humanitol. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1918 a 1922.

 Na Figura 41, observa-se que o medicamento era indicado para o tratamento 

de asma, bronquite aguda e crônica, bem como todas as “affecções pulmonares”. 

Trata-se de um avanço, pelo fato de o medicamento ser específico do sistema 

pulmonar. Entretanto, informações referentes ao princípio ativo, bem como aos 

efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não são informados.

 Ressalta-se, no texto em negrito, a informação de que o medicamento era 

largamente utilizado em diversos hospitais, na tentativa de indicar seus possíveis 

resultados favoráveis.

 Textos curtos e diretos, ressaltando a importância vital do consumo de 

determinado medicamento, foram analisados em Brasil (2008b), como práticas 

frequentes encontradas nas propagandas de medicamentos veiculadas na época, na 

tentativa de buscar um destaque diferencial.

87



 Vale ressaltar os locais de depósito do medicamento apenas na cidade do Rio 

de Janeiro e São Paulo, assim como a ausência de representante no município de 

circulação dos jornais, o que indica que, para fazer uso do medicamento anunciado 

na propaganda, era necessário encomendá-lo.

Figura 42 - Propaganda do medicamento Velamiol. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1919 a 1923.

 A Figura 42 apresenta o medicamento “Velamiol” como um xarope composto, 

indicado como modificador do sangue que traz o princípio ativo Velame, implícito no 

nome do medicamento.

 Na análise da literatura, encontrou-se que o velame, de nome científico  

Macrosiphonia velame, é uma planta medicinal utilizada na medicina popular para 

tratamento de inflamações, como depurativo e diurético (TRESVENZOL et al., 2006).

 No entanto, as  informações referentes aos efeitos colaterias, 

contraindicações, posologia e ao público destinado não foram mencionadas.

 Quanto à citação de um nome próprio junto à propaganda, tem-se que, na 

análise de propagandas de medicamentos, Soares (2008) ressalta que essa prática 
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era evidenciada na maior parte das publicações, visto que a indicação do 

farmacêutico responsável pela produção do medicamento era suficiente para 

conferir confiabilidade ao produto, diante do quantitativo reduzido de profissionais 

farmacêuticos na época.

Figura 43 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1919 a 

1923.

 Na análise da Figura nota-se a ausência da indicação do princípio ativo, dos 

efeitos colaterais, contraindicação e posologia. No entanto, em relação ao público-

alvo faz referência às crianças, embora o medicamento não seja específico para 

essa faixa etária: “Até as creanças sabem qual é o medicamento de inteira confiança 

para dar-lhes saúde e robustez”.
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 Assim como na Figura 32, essa figura, refere-se ao mesmo medicamento, 

entretanto, agora recomendado para crianças. Vale destacar que essa prática pode 

tornar-se perigosa, já que não há indicação na propaganda de quais  componentes 

ou dosagem dos medicamentos foram alterados para atender as especificidades das 

crianças.

 Destaca-se a Figura veiculada no medicamento Emulsão de Scott como um 

ícone de sucesso e reconhecimento do produto. Divulgadas ao longo de mais  de 

cem anos, as propagandas do fortificante sobrevivem no imaginário dos  que foram 

crianças na década de 1900. “O próprio uso diário da emulsão impunha um ritual: a 

mãe colocava o líquido branco e pastoso na colher, a criança abria a boca quase 

que obrigada e, com uma careta, recebia o medicamento feito à base de óleo de 

fígado de bacalhau” (BRASIL, 2008b).

 Figura 44 - Propaganda dos medicamentos Iolactokol e Hydrargirina. Diamantina-

MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1919 a 1924.
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 Nessa Figura, do período de 1919 a 1924, observa-se o anúncio de dois 

medicamentos na mesma propaganda.

 No primeiro medicamento, intitulado “Iolactokol”, é mencionada apenas a 

indicação geral do produto. Entretanto, informações básicas como o princípio ativo, 

efeitos colaterais, contraindicação, posologia bem como o público-alvo não são 

mencionadas.

 No segundo medicamento anunciado, “A hidrargirina”, é mencionada a 

indicação para úlceras de qualquer natureza. O nome do medicamento é originado 

de “hydrargyrum”, princípio ativo do medicamento, utilizado com antisséptico. No 

entanto, os efeitos colaterais, contraindicação do produto, posologia e público-alvo 

também não são mencionados (COPETTI e GRIEBELER, 2005).

 Destaca-se o retorno da propaganda da Hydrargirina após  onze anos da sua 

última publicação, conforme observa-se através da Figura 1, mantendo um 

quantitativo mínimo de informações.

 A necessidade de trazer informações completas nas propagandas de 

medicamento é essencial já que todo medicamento possui significativo potencial de 

risco e as reações adversas aumentam devido à utilização incorreta e 

indiscriminada. Idosos, crianças e portadores de doenças  crônicas formam um 

grande contingente exposto a essas propagandas  que, geralmente, não contêm 

advertências quanto ao uso de substâncias nocivas a esses grupos (OTHMAN; 

VITRY; ROUGHEAD, 2010).
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Figura 45 - Propaganda do medicamento Velamiol. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1919 a 1925.
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 Na análise dessa Figura, destacam-se as indicações para o medicamento 

como “syphilis, anemia, regulador do aparelho circulatório e respiratório, 

rheumatismos, herpes, darthros, molestias da pelle em geral, feridas, úlceras, 

tumures, dores nos ossos, músculos e articulações, dores de cabeça persistentes, 

queda de cabelo, tratamento de moléstias de senhoras provenientes  de vício no 

sangue, elimina as toxinas e substâncias nocivas do sangue, tonifica o organismo, 

fazendo engordar, combatendo os choros persistentes, gritos e terrores nocturnos”, 

bem como os princípios ativos utilizados. Cita que o princípio ativo é o Velame, tal 

qual na Figura 42. Entretanto, informações  quanto aos efeitos colaterais, 

contraindicação e posologia não são mencionados.

 Vale destacar a menção do texto “Appovado pela Junta de Higiene e 

licenciada por carta patente no 14, de 09 de maio de 1919”, o que confere maior 

credibilidade ao produto. No estudo realizado por Araújo; Bochner; Nascimento 

(2012), essa junta pode ser considerada como os  primórdios da regulamentação 

sanitária.

 Ressalta-se o tamanho da propaganda do medicamento que ocupava uma 

página inteira no jornal, utilizando de um texto longo para descrever todos os 

benefícios do medicamento, assim como as indicações. Fato corriqueiro nas 

propagandas e medicamentos da época, como relatado no estudo de Temporão 

(1986), que ressalta alguns aspectos encontrados nos anúncios, como o caráter 

informativo, explicando em detalhes as qualidades a serem destacadas no produto, 

além da multifuncionalidade para um único medicamento. 

 No que concerne ao público-alvo, observa-se a generalização da indicação do 

medicamento para adultos  e crianças, fato hoje desestimulado, diante nas inúmeras 

diferenciações já conhecidas em relação à dosagem específica, concentração do 

princípio ativo utilizado, assim como os altos índices de intoxicações (BRASIL, 

2010).

 Em comparação com a Figura 42, pertencente ao mesmo medicamento, 

observa-se o incremento de várias  novas indicações, bem como a manutenção do 

mesmo princípio ativo utilizado na fabricação do produto que, anteriormente, era 

indicado apenas como “modificador do sangue”.
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 A presente propaganda destaca-se como a primeira a explicar, de maneira 

detalhada, dados como as características do princípio ativo, bem como seu 

mecanismo de ação no organismo.

 É interessante evidenciar como o primeiro medicamento a ser fabricado no 

município de Diamantina-MG, e que manteve, também, o nome do fabricante: Hely 

Horta.

Figura 46 - Propaganda do medicamento Leite Dai-natha. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1922.

 A Figura 46 refere-se ao medicamento Leite Dai-Natha, “indicado para 

remoção de manchas do rosto, cravos, espinhas e sardas, embellezando e 

amaciando a pelle”. Princípio ativo, efeitos colaterais e contraindicação, bem como a 

posologia, não são registrados. Somente o público-alvo é definido como 

“Indispensável às damas de tratamento”.

 Revela, também, a referência para compra do medicamento, bem como as 

localidades nas quais o mesmo é produzido. Essa característica é utilizada com o 

intuito de alertar o consumidor que o medicamento não é produzido no local de 

circulação da propaganda, encorajando-o a adquirir mais  de um exemplar,  para se 
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prevenir quanto à falta do produto no município (CALIXTO e SIQUEIRA JÚNIOR, 

2008).

 Vale mostrar mais  uma propaganda destinada ao gênero feminino, bem como 

a sua expressiva aceitação, já que se tratava de um medicamento disponível para 

venda em todo o Brasil. 

Figura 47 - Propaganda do medicamento Sabonete Haya. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1922.

 Destaca-se, na Figura, apenas a indicação do produto. Informações 

referentes ao princípio ativo, bem como efeitos colaterais, contraindicação, posologia 

e público-alvo não foram mencionados.

 Tal qual a Figura 46, a propaganda se destacou por ser específica de 

medicamento indicado para tratamento dermatológico, disponível em forma de 

sabonete, utilizando a fórmula de um professor especialista em patologias 

dermatológicas.

 É necessário comentar que, desde a epidemia da gripe espanhola, além do 

crescimento progressivo dos núcleos  urbanos no Brasil, a partir de 1918, foi grande 
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a incidência de diversas patologias e problemas de saneamento em geral. Portanto, 

na década de 1920, houve ampla abordagem na área da saúde e bem-estar, dentre 

eles, por exemplo, anúncios de sabonetes que indicavam a preocupação não 

apenas com a higiene, mas também com a estética (RODRIGUES, 2011).

 

Figura 48 - Propaganda do medicamento Peitoral de Angico Pelotense. Diamantina-

MG, 2014. Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1922.

 A Figura acima não traz a indicação do produto, bem como o princípio ativo 

utilizado na fabricação do medicamento. Contudo, em análise da literatura, 

encontrou-se que o presente medicamento é indicado como auxiliar nas 

traqueobonquites e suas manifestações, sendo composto por “altéia em raiz”, 

“bálsamo de tolu”, “benzoato de sódio”, “cipó chumbo”, “cloreto de amônio”, “extrato 

de alcaçuz”, “goma de angico”, “malva em folha” e “musgo islândico” (GONÇALVES 

et al., 2012). 

 Informações, no que diz respeito ao efeitos  colaterais, posologia, 

contraindicação e público-alvo, não foram publicadas.

 Chama a atenção o relato de um indivíduo, ao responsável pela fórmula do 

medicamento e sua experiência de sucesso ao administrá-lo, na tentativa de divulgar 

96



a eficácia do medicamento. No entanto, mostra que o município no qual se deu o 

fato não corresponde ao município de circulação do jornal. Também a data é de 

1884 e a propaganda publicada em período de 1920 a 1922.

 Também é interessante mencionar a indicação dos locais de venda do 

produto, indicando que a comercialização dos medicamentos na época não era 

destinada apenas a estabelecimentos apropriados para esse fim, mas ao comércio 

em geral.

 A propaganda cita farmácias e drogarias, portanto, é oportuno mencionar que 

as drogarias são estabelecimentos responsáveis  pela comercialização de 

medicamentos industrializados em comprimidos e soluções, dentre outras  fórmulas 

de apresentação, prontos para o consumo do paciente. Já as farmácias  são aqueles 

estabelecimentos que podem realizar a manipulação dos medicamentos, através de 

cápsulas, líquidos e pomadas. Essas manipulações não podem ser feitas  em forma 

de comprimidos, já que tal atividade é específica da indústria farmacêutica 

(MASTROIANNI e LUCCHETTA, 2011).
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Figura 49 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1923.

 Na análise dessa Figura, observa-se apenas a indicação do medicamento de 

forma bastante simplificada, omitindo informações quanto ao princípio ativo, efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo.

 Sobressai a crítica realizada aos outros medicamentos os quais  se utilizam de 

álcool em sua composição, assim como a disposição gráfica sequencial da 

propaganda, fazendo uso de formas geométricas, aguçando a curiosidade do leitor. 

 A construção visual das manifestações gráficas  possui intuitos 

comunicacionais, razão pela qual os jornais a elas  recorrem para provocar ideias, 

induzir pensamentos, propor valores e fazer críticas a situações (OSTROWER, 

2004).
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 Observa-se que não há acréscimo de informações referentes  ao princípio 

ativo, efeitos colaterais, contraindicação e posologia quando comparada às figuras 

32 e 43, referentes ao mesmo produto, assim como a manutenção da simplicidade 

das propagandas e as publicações simultâneas durante os anos, já que os três 

anúncios  permaneceram em publicação até 1923.

Figura 50 - Propaganda do medicamento Lactogenil. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1923.

 Observa-se a indicação do medicamento, assim como as informações quanto 

ao princípio ativo de maneira simplificada. Entretanto, os efeitos colaterais, 

contraindicações do medicamento, posologia e público alvo não foram mencionados.

 Citou-se a flora brasileira utilizada para a fabricação do medicamento. Esse 

fato é considerado um grande avanço na produção farmacêutica nacional, 

considerando que expressivo quantitativo de medicamentos, bem como sua matéria-

prima, eram importados da Europa.
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 Nota-se que muitas  propagandas, tais como as Figuras  3, 7, 15, 18, 21, 24, 

25, 26, 28, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 48 e 50, são referentes a medicamentos 

fabricados à base de plantas medicinais, mas somente na presente propaganda faz-

se tal referência. Na própria Figura 34, cujo nome do medicamento é o mesmo, não  

se informa que o medicamento era à base de plantas medicinais.

 A produção de medicamentos e o tratamento de patologias tiveram início com 

o uso de plantas medicinais. Ao longo da história da humanidade, diferentes 

sociedades observaram as plantas e as utilizavam com fins medicinais, sendo o  

conhecimento transmitido de geração em geração (VEIGA JÚNIOR e MELLO, 2008).

 É interessante destacar que a presente propaganda, quando comparada à 

propaganda da Figura 34, se mostra mais  simples, mesmo após três  anos 

decorridos, contendo informações menos detalhadas referentes à indicação do 

medicamento, assim como a ausência de informação do local para compra do 

produto.

Figura 51 - Propaganda do medicamento Bromil. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1920 a 1933.

 Evidencia-se que, na propaganda do medicamento, são apresentados 

somente a indicação e o nome do produto, omitindo qualquer outra informação.

 No início do século XX, era comum se estabelecer uma relação entre poetas 

de vida boêmia e sintomas como tosse e até mesmo com patologias como a 
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tuberculose. Não é de se estranhar, portanto, que alguns deles  eram contratados 

para anunciar e atestar a qualidade de um produto mais famoso. Com o Xarope 

Bromil foi utilizada essa ferramenta de divulgação, no qual o empresário João Daudt 

Filho percebeu que, para divulgar os atributos de seu xarope, nada seria tão 

eficiente quanto chamar poetas para louvar as qualidades do medicamento 

(BRASIL, 2008b).

 Entretanto, essa propaganda apresenta-se como uma das mais simples do 

estudo, destacando-se como um medicamento ainda utilizado até o presente 

momento.

 Evidencia-se, na atualidade, um medicamento que possui o mesmo nome do 

antigo xarope Bromil, o qual é indicado para afecções inflamatórias e catarrais das 

vias respiratórias, tosse e como adjuvante nas bronquites e broncopneumonias, 

contraindicados para pacientes diabéticos por conter açúcar em sua composição 

(DEF, 2010).

Figura 52 - Propaganda do medicamento Emullsão de Sott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1921 a 1933.
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 Na Figura 52 há apenas as informações referentes à indicação do 

medicamento e público-alvo, permanecendo como em todas as propagandas da 

Emulsão de Scott a ausência do princípio ativo de maneira explícita, além dos 

efeitos colaterais, contraindicação e dose adequada, como pode ser observado nas 

Figuras 32, 43 e 49.

 Assim como nas propagandas anteriores do presente medicamento, não há 

informações sobre alteração da fórmula do produto, entretanto, sua indicação é 

distinta em cada propaganda publicada. Esse fato demonstra a inespecificidade 

desse medicamento.

 Destaca-se mais uma publicação relacionada ao público feminino, indicando, 

através das figuras de uma mulher jovem e outra anciã, que o medicamento pode 

ser consumido nos diversos períodos da vida, bem como atuar auxiliando na 

longevidade e no porte elegante e enfeitado na juventude, ao mencionar o termo 

louçania.

 Ressalta-se que, pela primeira vez, não houve registro da imagem do senhor 

Scott carregando nas costas  um bacalhau, figura que se tornou marca registrada do 

produto.

 Uma marca registrada caracteriza-se como qualquer nome ou símbolo 

utilizado para identificar uma empresa, um produto ou serviço, tornando-se um tipo 

de propriedade intelectual e sua efetividade depende do registro de exclusividade 

concedido por autoridades governamentais competentes. De modo geral, as marcas 

registradas são representadas por logotipos, palavras ou frases de efeito, utilizados 

separadamente ou combinados, tendo como função permitir que o consumidor 

possa identificar a origem do produto, possibilitando distingui-lo de outros similares 

(MELLO, 2014).
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Figura 53 - Propaganda do medicamento Emplastro Phenix. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1922 a 1935.

 Nota-se a indicação do medicamento para qualquer tipo de algia, entretanto, 

informações quanto ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia 

e público-alvo não foram mencionadas na propaganda.

 O termo “emplastro”, utilizado como denominação do produto, caracteriza-se 

por uma fórmula de medicação caseira transdérmica, caracterizada pela colocação 
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de substâncias sólidas sobre a pele, com o intuito de aquecer ou amolecer tecidos 

(BRASIL, 2008b).

 Sobressaem os nomes dos profissionais de saúde que indicam o 

medicamento, enfatizando o termo “etc, etc”, na tentativa de mostrar que, além dos 

nomes presentes no anúncio, existem vários outros.

 Interessante observar a simplicidade da escrita na propaganda, o que é 

corroborado por Lucena (2012), que justifica esse fato por não haver um especialista 

para escrever a respeito do medicamento. Os médicos atestavam a eficácia e 

qualidade, os poetas eram contratados para escrever, enquanto artistas plásticos e 

pintores ilustravam as  propagandas, quase sempre com imagens de sofrimento, 

como promessa de cura pelo medicamento.

 Vale destacar, também, o nome das instituições nas quais  o medicamento é 

utilizado, com destaque para a “Santa Casa de Misericórdia”, “Hospitaes Humberto l 

e Sta. Catharina”.

Figura 54 - Propaganda do medicamento Emplastro Phenix. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1923 a 1932.
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 Na análise dessa propaganda, notam-se as informações sobre as indicações 

do medicamento: “rheumatismo, tosse, resfriados, bronchite, dores no peito e nas 

costas”. No entanto, informações concernentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, 

contraindicação do produto, posologia e público-alvo não são citadas.

 Observa-se uma evolução na indicação mais específica do medicamento, 

quando comparada à Figura 53, que se refere ao mesmo produto.

 É interessante observar, na indicação do medicamento, o termo “etc”, 

reforçando as inúmeras possibilidade de tratamento atribuídas ao medicamento 

anunciado, fato corroborado pelo estudo de Melo; Ribeiro; Storpirtis, (2006).

 O início dessa propaganda se deu em 1923, significando a existência do 

produto desde 1863, já que na propaganda registrou-se “existe há 60 anos”.

 É oportuno ressaltar que a presente propaganda, assim como a da Figura 53, 

pertencente ao mesmo medicamento, foram publicadas de forma alternada ao longo 

dos anos, o que justifica a presença concomitante de ambas as Figuras no período 

de 1923 a 1932. Destaca-se, também, a permanência do símbolo de uma águia, 

marca registrada do produto.
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Figura 55 - Propaganda do medicamento Xarope São João. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1923 a 1933.

 Na Figura 55, sobressai o grande quantitativo de patologias do sistema 

respiratório, como gripe, tosse, crise asmática, insônia, coqueluche, bronquite e 

febre, indicadas para tratamento com o produto anunciado. Entretanto, outras 

informações relevantes sobre o medicamento como o princípio ativo, efeitos 

colaterais, contraindicação posologia e público-alvo não são mencionadas.

 Evidencia-se a informação que o citado medicamento oferece melhora nos 

sinais  e sintomas apresentados  se consumido de forma regular, o que sugere riscos 

referentes à intoxicação e dependência.
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 Segundo Kuhlmann Júnior e Magalhães, (2010), ainda em comercialização na 

atualidade o “Xarope São João” é indicado como auxiliar no tratamento de 

traqueobronquites e suas  complicações. No entanto, não foi possível analisar 

alterações na sua composição química, já que a propaganda não contém 

informações referentes a essas características.

 É interessante destacar que a presente propaganda teve seu primeiro anúncio  

divulgado em 1900, período anterior à fundação dos jornais  em estudo. Foi destaque 

não apenas como um marketing publicitário, mas, também, como uma metáfora na 

tentativa de desvencilhar a população brasileira dos desmandos e descaminhos da 

política e da economia (BRASIL, 2008a). Ressalta-se que, somente após vinte e três 

anos da sua primeira publicação, a presente propaganda foi anunciada nos jornais 

em estudo.

Figura 56 - Propaganda do medicamento Dynamogenol. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1924 a 1932.

 Na Figura acima, é relevante destacar o grande quantitativo de patologias 

para as quais o medicamento pode ser utilizado. Entretanto, informações referentes 

ao princípio ativo não são expostas no anúncio, assim como o efeito colateral, 

posologia e público-alvo não foram citados.
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 No estudo realizado por Silva et al., (2013), é indicado que a publicidade de 

medicamentos, atraía a atenção do consumidor, mostrando sua utilidade ante 

inúmeras patologias, utilizando-se, muitas vezes, de expressões que remetem ao 

sofrimento e queixas do consumidor.

 Na análise da literatura, identificou-se que o produto é composto por 

metilarsinato de sódio, indicado para estimular o metabolismo, promovendo aumento 

do apetite, cianocobalamina, também conhecida como vitamina B12 e ácido 

ribonucleico, responsável pela síntese de proteína (DEF, 2010).  

 Vale destacar a discrepância das patologias indicadas e tratadas  pelo 

medicamento, como “falta de appetite” e “irritação nervosa”, além de ser indicado 

para situações que não são especificadas quando se menciona “e outras 

perturbações”. Dessa forma, torna-se arriscado o consumo, uma vez que não há 

informação sobre a real indicação do medicamento.

 Acredita-se que a indicação medicamentosa deva ser realizada por 

profissionais  de saúde capacitados, considerando as comorbidades específicas de 

cada indivíduo, com o intuito de prevenir ao máximo interações medicamentosas 

prejudiciais, intoxicação, assim como reações adversas em geral (BRASIL, 2012a).
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Figura 57 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1925 a 1927.

 Na Figura 57, é mostrada outra propaganda do medicamento “Emulsão de 

Scott”, apresentando a indicação do medicamento. Informações no anúncio, 

referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação e posologia não são 

encontrados.

 Nota-se a indicação do público para o qual o medicamento é destinado de 

forma genérica, ao anunciar primavera, representando a infância, e o outono, 

representando a velhice. Essas associações criativas eram utilizadas com 

frequência nas  propagandas de medicamentos  da época, com o intuito de cativar a 
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atenção dos  leitores, diante do elevado quantitativo de anúncios existentes nos 

jornais (SOARES, 2008).

 Vale destacar também a riqueza de detalhes e o cuidado em trazer uma 

imagem mais próxima da realidade, o que é corroborado pelo estudo de Madio 

(2007), que ressalta uma prática comum, que consistia em destinar a seção gráfica 

das propagandas aos desenhistas e pintores, frequentemente amigos dos próprios 

proprietários dos laboratórios e farmácias.

 É interessante citar que o medicamento anunciado na propaganda acima 

registra-se pela quinta vez com layout distinto, em um intervalo de nove anos 

(Figuras 32, 43, 49 e 52). Esse fato merece destaque, considerando-se que, no 

período em estudo, as  propagandas permaneciam em circulação por períodos 

prolongados, como é observado nas propagandas das Figuras 5, 10 a 18, 38, 39, 51 

a 53 e 55 que permaneceram publicadas sem alteração por mais de uma década. 

Figura 58 - Propaganda do medicamento Nutrion. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1925 a 1927.
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 A Figura 58 se refere ao medicamento Nutrion, contento informações 

relacionadas à indicação como “o mais poderoso dos fortificantes”, além dos 

princípios ativos utilizados, ressaltando a função de cada substância, como o 

“arsenico - revigora os musculos”, o “ferro - enriquece o sangue” e o “phosphoro - 

tonifica o cerebro e o systema nervoso”.

 A propaganda se destaca por conter informações mais completas destinadas 

ao consumidor, o que, de acordo com o estudo realizado por Nascimento (2005),  

confere maior credibilidade e confiança ao produto, diante do conhecimento do 

usuário, no que se refere ao medicamento consumido.

 É oportuno ressaltar a evolução das imagens apresentadas nas propagandas, 

muitas vezes com a função de demonstrar a indicação do medicamento através do 

desenho, como é observado nessa Figura que retrata a força de um homem. Esse 

fato é corroborado pelo estudo realizado por Corrêa e Oliveira (2008) no qual  

descrevem as imagens apresentadas nas propagandas medicamentosas, como um 

reforço utilizado pela estratégia de marketing, no intuito de promover êxito ao 

medicamento.
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Figura 59 - Propaganda do medicamento Bromil. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1925 a 1927.

 Na análise da Figura acima, ressalta-se a indicação do medicamento, 

entretanto, informações relacionadas ao princípio ativo, efeitos colaterais do produto, 

contraindicação, posologia e público-alvo não são mencionados.

 Em comparação à propaganda do mesmo produto na Figura 51, verifica-se o 

incremento de informações mais específicas do medicamento, descrevendo, de 

maneira simples, seu mecanismo de ação. Conforme já descrito na citada figura, 

esse medicamento continua sendo utilizado na atualidade.
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Figura 60 - Propaganda do medicamento Peitoral de Angico Pelotense. Diamantina-

MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1925 a 1927.

 Na análise da Figura 60, tem-se a indicação do medicamento através do 

relato descrito pelo farmacêutico “Herculano Montenegro”, atestando a eficácia do 

mesmo na cura de sua “bronchite”. Esse fato era comum, como mencionado no 

estudo realizado por Corrêa e Oliveira (2008), o qual descreve anúncios que 

pareciam verdadeiros diálogos informais entre o consumidor e o fabricante do 

medicamento.

 Assim como na Figura 48, referente ao mesmo medicamento, a presente 

propaganda traz no seu nome a indicação do princípio ativo “Angico”, uma planta 

medicinal utilizada como relaxante dos brônquios, eliminando as secreções  e 

facilitando a respiração. 
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 Os efeitos colaterais, contraindicações, posologia e público-alvo não foram 

mencionados.

 Essa prática certamente seria coibida na atualidade, diante da necessidade 

de informações claras destinadas aos  consumidores na divulgação das propagandas 

dos medicamentos.

 É interessante a tônica da propaganda, na qual Herculano Montenegro, um 

“pharmacêutico diplomado”, recomenda o medicamento e cita que 90% dos 

medicamentos “apregoados como heróicos para certas e determinadas moléstias, 

são verdadeiras panacéas”. Segundo Ferreira (1997), o termo panaceia é utilizado 

como significado de medicamento para todos os males.

Figura 61 - Propaganda do medicamento Ambrosil. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1925 a 1927.

 Destaca-se, na análise da figura acima, a indicação do medicamento 

“Ambrosil”, entretanto, informações relevantes, no que diz respeito ao princípio ativo, 

efeitos  colaterais, contraindicação e publico-alvo não foram divulgadas na 

propaganda.
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 É interessante observar, na indicação do medicamento, os termos 

“milagroso”, “mata as lombrigas em 2 horas” e “garantido e inofensivo”, termos que 

na atualidade são proibidos pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR), fundado somente em 1980 (SILVA et al., 2013).

Figura 62 - Propaganda dos medicamentos Licor de Cacau Vermifugo de Xavier e 

Cognac de Alcatrão de Xavier. Diamantina-MG, 2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. 

Período de 1927 a 1930.
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 Na análise da Figura, destacam-se dois medicamentos com indicações 

distintas anunciados na mesma propaganda.

 O primeiro medicamento anunciado apresenta a indicação do produto como 

“lombrigueiro”, no entanto, informações relacionadas ao princípio ativo desse 

medicamento como os efeitos colaterais, as  contraindicações e a posologia não 

foram mencionados.

 Evidencia-se que a propaganda indica que os medicamentos são 

direcionados para o público infantil ao trazer os dizeres “Quereis  a saúde de vossos 

filhos?”, entretanto, utiliza das palavras “Licor e Cognac”, nomes referentes a 

bebidas com alto ter alcoólico, para nomearem os medicamentos.

 Na análise da literatura, o Licor de Cacau Xavier era caracterizado como um 

preparado à base de piperazina, de efeito seguro e constante no tratamento de 

infecções por Ascaris lumbricoides e Oxiuros. Dotado de sabor agradável e indicado 

para pacientes de todas as idades (KUHLMANN JÚNIOR e MAGALHÃES, 2010).

 Verifica-se que esse medicamento permanece indicado para tratamento de 

infecções por Enterobius  vermicularis, no entanto, é contraindicado para crianças 

menores de um ano de idade (DEF, 2010).

 O segundo medicamento anunciado apresenta a indicação para 

“Constipação, Defluxos, Resfriados, Bronchites, Asthma e todas as moléstias do 

aparelho respiratório” e é denominado como “poderoso fortificante dos pulmões”. 

Informações referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação e 

posologia não são citados.

 É interessante, também, ressaltar que, na análise da literatura, o termo 

“Alcatrão” é caracterizado com um resíduo negro e viscoso composto por centenas 

de substâncias químicas, algumas das quais  são consideradas carcinogênicas 

(SLUTSKY et al., 2010).

 Entretanto, a fórmula química do medicamento anunciado na propaganda não 

é informado, inviabilizando sua averiguação e conhecimento.
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Figura 63 - Propaganda do medicamento Grindelia. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1927 a 1932.

 Na análise da Figura 63, nota-se a indicação do produto e o princípio ativo do 

medicamento. Os efeitos colaterais, contraindicação, posologia adequada e público-

alvo não foram mencionados.

 Ressalta-se que, apesar de não trazer de forma explícita o princípio ativo do 

medicamento, o nome “Grindelia” é caracterizado como uma planta medicinal, 

utilizada nas afecções respiratórias, cólicas, gases, afecções renais e anti-

inflamatório da pele (BRASIL, 2008b).

 Em comparação com a Figura 36, referente ao mesmo produto, observa-se a 

permanência do responsável pela fórmula, além do acréscimo de uma imagem 

referente ao modo de consumo do medicamento. Observa-se, também, a perda de 

informações referentes aos locais possíveis para adquiri-lo.
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 Conforme citado na análise da Figura 36, o medicamento continua em uso na 

atualidade.

 É interessante destacar a permanência do produto em circulação na 

atualidade, indicado para as mesmas patologias (DEF, 2010).

Figura 64 - Propaganda do medicamento Cafiaspirina. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 

1928 a 1933.
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 Na análise do medicamento Cafispirna, se destacaram-se as indicações para 

“dores rheumaticas, dores de cabeça, de dentes, de ouvidos, enxaquecas e 

resfriados leves”. Informações quanto a seus efeitos colaterais, contraindicações, 

posologia e público-alvo são omitidas.

 Apesar de não conter, explícito na propaganda, os dois princípios ativos 

utilizados na confecção do medicamento, ao identificar o significado do nome do 

produto é possível desmembrá-lo em “Caf”, que se refere à cafeína e “Aspirina”, que 

se refere ao ácido acetilsalicílico (DEF, 2010).

 Nota-se a riqueza de detalhes na construção da imagem da propaganda, o 

que evidencia uma nova abordagem de marketing, na tentativa de aproximar ao 

máximo a ilustração presente na propaganda aos sinais e sintomas clínicos 

desenvolvidos pelo paciente.

 No estudo realizado por Passamai e Dacoreggio (2008) demonstrou-se que 

as ilustrações são eficientes e de fácil memorização, se comparadas às instruções 

escritas. Isso se deve ao fato de que as figuras ilustrativas  elevam a satisfação do 

paciente, assim como a capacidade de recordação, de compreensão das instruções 

de dosagem e a aderência à terapêutica.

 Destaca-se a menção da empresa Bayer, laboratório farmacêutico  

responsável pela produção do medicamento, indicando a evolução no processo de 

produção farmacêutica, na qual os medicamentos deixaram de ser artesanais ou 

semi-industriais, fabricados por um único farmacêutico, para um processo mecânico, 

industrial, utilizando equipamentos que possuem a capacidade de fabricar lotes de 

até milhares de unidades, com dosagem e concentração padronizadas.

 Até 1943, a Bayer foi uma das maiores anunciantes  do Brasil quando, devido 

à Segunda Guerra Mundial, as firmas que faziam parte da Chimica Bayer Ltda foram 

desapropriadas pelo governo brasileiro. Atualmente, há fabricas em São Paulo, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre, fortalecendo seus negócios com a aquisição da empresa 

alemã Schering. O Brasil é o nono país  entre os líderes de venda da Bayer, 

representando 3,15% do faturamento global da multinacional (BRASIL, 2008b).

 É interessante destacar também que a Cafiaspirina é um medicamento 

comercializado na atualidade, indicado para algia em geral e enxaqueca (DEF, 

2010). Entretanto, a ausência de informações quanto à posologia e ao público-alvo 

nessa propaganda se torna um fator agravante, pois esse medicamento é 
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contraindicado para crianças, devido à meia-vida plasmática consideravelmente 

longa da cafeína, podendo ocasionar acúmulo dessa substância no organismo, 

desencadeando ritmo cardíaco acelerado, dificuldade para dormir, diurese frequente, 

náusea, cefaleia, ansiedade, tremores musculares, diminuição da densidade óssea, 

surgimento de nódulos dolorosos no tórax e nutrição inadequada (HARTER et al., 

2013).

Figura 65 - Propaganda do medicamento Matricaria Phosphatada. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio. Período de 1929 a 1931.

 Distingue-se na análise da Figura acima a indicação do medicamento, assim 

como seu princípio ativo contido no nome do produto.

 Matricaria phosphatada, caracteriza-se como uma planta medicinal utilizada 

em fitoterapia como anti-inflamatória, na forma de pomada e loções, assim como em 

bochechos contra infecções da gengivais e bucais (ARGENTA et al., 2011). 

120



 Informações referentes aos efeitos  colaterais, contraindicação e posologia 

não são anunciadas.

 No que concerne ao público-alvo observa-se o apelo às mães, para que 

mediquem seus filhos.

 Essa prática foi adotada, levando em consideração o papel feminino de 

destaque nos cuidados  com a saúde da família. A mulher é considerada a supridora 

de saúde para toda a família e, portanto, é peça fundamental no processo de 

reprodução dos valores da prática da medicação (PACHELLI, 2003).

 É interessante ressaltar a presença em períodos semelhantes de 

propagandas consideradas modernas para a época e de outras de aspecto e 

conteúdo mais antigos, semelhantes às propagandas apresentadas no início deste 

Capítulo, quando se compara a Figura 64 à presente Figura.
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Figura 66 - Propaganda do medicamento Vitamonal. Diamantina-MG, 2014. Fonte: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1932 a 1940.

 Destaca-se, na análise da Figura 66, a indicação do medicamento, as 

informações referentes aos componentes  do produto, bem como a posologia 

recomendada e a determinação do público-alvo. Entretanto, há ausência de 

informações quanto aos efeitos colaterais e contraindicação.
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 É interessante observar que a Figura acima, que iniciou sua publicação em 

1932 e encerrou em 1940, se apresenta com informações  mais completas do 

medicamento, conservando ainda hábitos encontrados nas propagandas mais 

antigas, como mencionar o nome do farmacêutico responsável pela fórmula, bem 

como ser indicado para várias patologias distintas. Nesse caso, o mesmo 

medicamento é indicado para lactentes e casos de impotência. Destaca-se, também, 

as indicações do medicamento para o público feminino.

 Vale ressaltar, ademais, que o público feminino, historicamente, se tornou um 

alvo privilegiado das estratégias de marketing, em virtude de ser comumente o 

responsável pela saúde da família, bem como em virtude do potencial consumo de 

medicamentos para todas as etapas  do seu período de vida, incluindo da menarca à 

menopausa, passando por períodos relacionados à gravidez e ao puerpério 

(CARVALHO e BARROS, 2013).

 Figura 67 - Propaganda do medicamento Pilulas do Abbade MOSS. Diamantina-

MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de 

Diamantina. Período de 1932 a 1940.
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 Observam-se apenas as indicações do medicamento, sendo ausentes 

informações referentes ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo.

 Caracteriza-se que, ao ser comercializado em toda parte, como é 

especificado na Figura, indica-se que esse medicamento pode ser comprado sem a 

necessidade de prescrição médica.

 Uma das principais preocupações atuais é o consumo de medicamentos sem 

prescrição, o qual assume enormes proporções e recentemente passa a ser 

considerado como importante problema de saúde pública. A utilização de 

medicamentos sem prescrição atinge altos índices em diversos países, podendo 

acarretar riscos diretos e indiretos à população (SIMÕES e MARQUES, 2005).

 É interessante destacar que, apesar de ser publicado no período de 1932 a 

1940, também se apresenta com características  simples encontradas em 

propagandas apresentadas no início do trabalho.

Figura 68 - Propaganda do medicamento Vanatonico. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1933 a 1937 e Jornal Pão de Santo Antônio/Voz 

de Diamantina. Período de 1934 a 1936.
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 Na Figura 68 evidencia-se a indicação do medicamento anunciado como 

fortificante, bem como a utilização do fosfato como princípio ativo do medicamento. 

 A utilização do fosfato é crucial na formação e mineralização da matriz óssea, 

no alívio das dores provocadas por artrite, assim como no estímulo das contrações 

musculares, assimilação das vitaminas B2 e B3 e transmissão de impulsos nervosos 

(VIEIRA et al., 2013). Entretanto, indicação nutritiva específica como ganho de peso, 

informado na propaganda, não foi encontrado como indicação do mineral fosfato.

 Os efeitos colaterais, as  contraindicações e posologia não são mencionados. 

No entanto, o público-alvo é descrito em detalhes. A esse respeito nota-se que o 

objetivo principal é enfatizar que o medicamento é indicado para toda a família. 

Entretanto, não há referência da dosagem específica para cada faixa etária.

 Outro fator interessante relaciona-se ao incentivo prolongado do 

medicamento, sendo que o consumo em excesso de fosfato pode acarretar 

diminuição da função renal, desencadeando elevado desequilíbrio de eletrólitos, 

podendo levar o indivíduo à morte (VIEIRA et al., 2013).

 Ressalta-se, a informação que seu consumo “por 30 ou 60 dias, augmenta o 

peso de 1 ou mais kilos”, o que reforça a ideia de que, para ser saudável, era 

necessário ser robusto, como pode ser verificado na análise da Figura 4. Dessa 

forma, nota-se a manutenção desse pensamento após vinte e nove anos.

125



Figura 69 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1933 a 1940.

 A Figura acima descreve a indicação do medicamento para prevenção das 

patologias tuberculose e pneumonia, bem como o princípio ativo utilizado na 

produção do medicamento. Entretanto, seus efeitos colaterais, contraindicações, 

assim como posologia e público-alvo não são indicados.

 O estudo realizado por Freitas et al., (2012) classifica a tuberculose como 

uma patologia infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também 

conhecido como bacilo de koch. Dessa forma, é oportuno ressaltar o equívoco na 

propaganda do presente medicamento, ao informar que a causa da tuberculose 

pode ser um resfriado.

 Destaca-se que foram apresentados os componentes técnico-científicos mais 

detalhados em comparação à Figura 57, que corresponde ao mesmo produto, bem 

como o incremento de substância como cálcio e sódio adicionados à fórmula do 

medicamento. Entretanto, de acordo com a análise da literatura, essas duas 

substância não são utilizadas no tratamento de nenhuma das patologias 

mencionadas na propaganda.
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 O cálcio é um mineral essencial para o organismo, utilizado principalmente na 

manutenção da saúde dos ossos e dentes, auxiliando a contração muscular, o 

mecanismo de coagulação sanguínea, ativando enzimas responsáveis pela digestão 

de gorduras e o metabolismo das proteínas, além de atuar na regulação e 

transmissão de impulsos nervosos. Já o sódio, assim como o cálcio, é um mineral 

importante para o bom funcionamento do organismo, responsável por manter o 

equilíbrio celular, auxiliar o ritmo cardíaco, pressão arterial, absorção da glicose, 

volume de sangue corporal, equilíbrio ácido-básico, relaxamento muscular e para a 

transmissão dos impulsos nervosos (SIQUEIRA et al., 2012).

 No entanto, como não é especificado na propaganda a dosagem indicada 

para consumo pode acarretar prejuízos significativos, considerando que a ingestão 

de produtos com a presença de sódio deva ocorrer de maneira criteriosa, porque, 

em altas concentrações, pode desencadear hipertensão, patologias 

cardiovasculares,  acidente vascular cerebral, osteoporose, carcinoma gástrico, 

cálculo renal e catarata (PEREIRA; GALVÃO; ZANELLA, 2005).

 É interessante observar também que, mesmo sendo adicionados novos 

componentes à fórmula do medicamento, para que possa ser utilizado no tratamento 

de outras patologias que surgiram ao longo dos anos, sua primeira e principal 

indicação, relacionada a aspectos nutritivos diante da grande concentração de 

vitaminas na sua composição, ainda permaneceu veiculada aos anúncios.
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Figura 70 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1933 a 1941.
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 Ressalta-se que apesar de ser uma propaganda veiculada no período de 

1933 a 1941, percebem-se informações apenas quanto às indicações e princípio 

ativo do medicamento.

 Vale destacar que os princípios  ativos utilizados  na fabricação do 

medicamento eram anunciados no próprio nome do medicamento, como observado 

em outras propagandas analisadas do produto (Figuras 3, 18  e 37).

 Outras informações importantes, como efeitos colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo, não são anunciados.

 Nota-se a impossibilidade de visualizar o rótulo do medicamento, devido  ao 

tamanho reduzido da imagem do frasco. Entretanto, a análise desse material foi 

realizada nas Figuras 18 e 37, nas quais  a embalagem do medicamento configura a  

própria propaganda. Destaca-se, também, o grande tamanho da propaganda, fato 

pouco comum na época em questão, diante do alto custo para publicação.

 Vale mencionar a utilização conjunta de inúmeras estratégias de marketing 

visualizadas separadamente em propagandas anteriores, com o objetivo de 

demonstrar credibilidade, eficiência e confiança ao consumidor, podendo citar a 

imagem do farmacêutico responsável pela produção do medicamento, o atestado 

médico e de pacientes que foram “curados” devido à utilização do produto, bem 

como sua utilização em hospitais e casas de saúde.

 É interessante destacar, também, o texto que afirma a aprovação do 

medicamento pelos “Departamentos de Saúde Pública” de vários  países, o que 

indica que medicamentos fabricados no Brasil eram exportados para outros países.
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Figura 71 - Propaganda do medicamento Odolino. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. Período de 

1934 a 1941.

 Na Figura 71, sobresai o medicamento “Odolino”, identificado como tônico, 

para escrophulas (inflamação das glândulas linfáticas) e anemia. O princípio ativo 

que poderia subsidiar sua real eficácia contra as patologias mencionadas, os efeitos 

colaterais, sua contraindicação, posologia e o público para o qual o medicamento é 

indicado não foram citados.

 A utilização de registros como “O tonico indispensavel” e “Em todas  as 

pharmacias do Brasil” reforça a ideia da necessidade do medicamento, bem como 

sua credibilidade em todo o país.
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 Observa-se a simplicidade da propaganda, apesar de ser publicada entre o 

período de 1934 a 1941, fato que pode ser justificado pela conhecimento maciço do 

medicamento pela população.

 De acordo com estudo realizado por Campos e Lobo (2002), no decorrer dos 

anos de publicação de uma propaganda, tornava-se necessária uma divulgação 

menos agressiva, considerando que propagandas mais detalhadas oneravam 

sobremaneira a publicação.
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Figura 72 - Propaganda dos medicamentos Cafiaspirina e Tonico Bayer .Diamantina-

MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de 

Diamantina. Período de 1936 a 1940.

132



 Ao analisar a Figura 72 percebe-se o alívio para a dor de dentes, algias em 

geral e resfriados, como indicação do produto anunciado. Nota-se a ausência das  

informações sobre efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo.

 É interessante observar a divulgação de dois  medicamentos na mesma 

propaganda. Esse fato pode ser justificado pelo alto custo para os laboratórios 

anunciarem seus produtos, fazendo dessa prática uma forma de economia, bem 

como de associação de um produto já consagrado da marca com outro que ainda 

não obteve tamanho prestígio.

 Vale mencionar a indicação das posologias encontradas para consumo, 

ressaltando o quantitativo “em carnets de 2, estojos de 20 e caixas de 50 

comprimidos”, destacando-se como o primeiro medicamento a mencionar três 

possibilidades de comercialização.

 O laboratório Bayer, produtor dos medicamentos anunciados, foi o 

responsável pela descoberta da fórmula de apresentação dos medicamentos em 

comprimidos, o que o tornou um dos maiores anunciantes do Brasil, ganhando 

status em toda a América Latina com o slogan “Si es Bayer, es bueno” e com o 

logotipo em cruz, que se tornou marca registrada (ROLIM e ROMERO SÁ, 2013).

 Em produção, na atualidade, pelo mesmo laboratório, a Cafiaspirina segue 

indicada para casos de enxaqueca e algias em geral, tendo como base na sua 

produção o ácido acetilsalicílico e indicado apenas para indivíduos adultos  (DEF, 

2010).

 Sobressai também, que não há indicação dessa importante restrição do 

medicamento, o que colocava em risco a saúde das crianças na época. Em 

comparação à Figura 64, que se refere ao mesmo medicamento, também não se 

observou evolução em relação a essa importante informação.

 Na análise referente ao medicamento Tonico Bayer, se destaca o auxílio no 

crescimento e desenvolvimento das crianças, como indicação do produto e público-

alvo. Informações relevantes no que se refere à composição química, efeitos 

colaterais, contraindicação e posologia não são registradas.

 Vale destacar que, pela descrição do anúncio desse medicamento, se pode 

inferir que o mesmo iniciava sua produção, já que o laboratório Bayer era conhecido 

pelo seu elevado quantitativo de propagandas referentes aos seus produtos, o que é 
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comprovado por Silva (2007), que traz no seu estudo relatos da criação do 

medicamento Tonico Bayer no ano 1936.

 É interessante ressaltar a frase “No vidro é remédio, mas no corpo é saúde”, 

um dos mais conhecidos slogans publicitários da história do Brasil que, em conjunto 

com o logotipo da cruz, passou a ser visto como um símbolo de confiança dos 

produtos da marca (BRASIL, 2008b). 

Figura 73 - Propaganda do medicamento Gottas Heroicas. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina. Período de 1936 a 1942.
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 Ao analisar a Figura 73, observa-se a citação das patologias cólica de fígado, 

intestinais, menstruais, úlceras do estômago e duodeno, ameaços de aborto e 

tosses espasmódicas, como indicação para o medicamento. Entretanto, informações 

relacionadas ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo não são registradas.

 Destaca-se a presença de imagens que buscam semelhança aos sinais e 

sintomas apresentados pelos pacientes, na tentativa de encorajar o consumo do 

produto, ressaltando que, assim como a maioria dos medicamentos  anunciados no 

período em estudo, não há indicação da necessidade de consulta a um profissional 

de saúde, indicando o desconhecimento dos riscos ante a prática da automedicação.

 Essa prática caracteriza-se pela utilização de medicamentos por conta própria 

ou por indicação de pessoas não habilitadas, para tratamento de patologias cujos 

sintomas são percebidos pelo usuário, sem avaliação prévia de um profissional de 

saúde, podendo acarretar erros  como a utilização de medicamentos impróprios, 

doses e frequência inadequadas, período insuficiente ou demasiado de consumo, 

além de combinações inadequadas com outros medicamentos, ocasionando 

interações indesejáveis (PEREIRA JÚNIOR; TELLES FILHO; MEIRA, 2013).

 A propaganda maciça e a facilidade de acesso aos medicamentos fazem crer 

que esses produtos são livres de riscos para a saúde.

 Vale destacar, também, o grande quantitativo de patologias que são tratadas 

pelo mesmo medicamento, fato comum observado nas propagandas veiculadas na 

época, assim como o número da caixa postal, indicando que, para adquirir o 

medicamento, era necessário encomendá-lo ao representante na capital do Estado.

 É interessante ressaltar o slogan do medicamento “Para tudo isto? Só gottas 

heróicas”, utilizado provavelmente com o intuito de convencer os consumidores a 

acreditarem que se curariam, com certeza, ao ingerir o medicamento.

 Nota-se que, em comparação com a Figura 30, pertencente ao mesmo 

medicamento, a presente propaganda se destacou pela aparente evolução gráfica, 

entretanto, as informações permaneceram praticamente as mesmas.
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Figura 74 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1936 a 1942.

 Evidencia-se a ausência da indicação do medicamento anunciado, embora 

seja publicada no período de 1936 a 1942 e haver propagandas antecessoras do 

próprio medicamento com essa informação, como observado nas Figuras 32, 43, 49, 

52, 57 e 69. Questões relacionadas ao princípio ativo foram mencionadas  no 

anúncio. No entanto, outras informações de grande importância para o consumo 

seguro, referentes aos efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo 

não são mencionadas.

 Observa-se, no relato referente à composição química do medicamento, 

alterações significativas de “Hypophosphitos de Cálcio e Sódio”, observado na 

Figura 69, para “Hypophosphitos de Cal e Soda”, utilizados como componentes da 

Emulsão de Scott nessa propaganda. Entretanto, na análise da literatura não se 

encontraram medicamentos com presença de substâncias denominas  cal e soda. 

Dessa forma, acredita-se que se trata de um erro de escrita. Outro erro é constatado 

na palavra “prefere” ao invés  de “prefira”. Ressalta-se o período de seis anos  de 

publicação com esses erros.
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 Destaca-se também, o incentivo ao consumo exagerado, quando induz ao 

consumidor uma ideia de economia ao adquirir embalagem com maior volume do 

produto. Ressalta-se que não são anunciados na propaganda a dosagem própria e o 

intervalo para consumo.

 Nota-se, também, a simplicidade dessa figura, bem como informações a 

respeito das indicações do medicamentos, já superada por outras propagandas com 

enunciados mais específicos do produto, (Figuras 32, 43, 49, 52, 57 e 69). Esse fato 

pode ser justificado pelo sucesso atribuído ao produto, que não necessita de 

investimentos elevados na divulgação das propagandas, como apresentado no 

estudo realizado por Elder (2010), no qual relata que a procura por outro produto só 

se dava diante do fracasso do anterior.

Figura 75- Propaganda do medicamento Elixir de Inhame. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1936 a 1943.

 Inicialmente, notam-se informações relacionadas à indicação e ao princípio 

ativo do medicamento, implícito no nome “Inhame”, utilizado para nomear o produto. 

Os efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não estão explícitos 

na propaganda.
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 Destaca-se que o Inhame é denominado planta medicinal que possui hidrato 

de carbono, cálcio, ferro, fósforo, cobre e vitaminas  A e C, responsáveis por eliminar 

as impurezas do sangue, por meio do sistema urinário, digestivo ou tegumentar 

(ARGENTA et al., 2011).

 Indica, também, o relato de experiência de uma senhora que obteve êxito 

através da ingestão do medicamento anunciado. Essa prática era utilizada 

largamente nas propagandas  de medicamentos veiculadas em jornais da época, 

como ação efetiva para convencer os consumidores da efetividade e qualidade dos 

produtos. Fato esse corroborado no estudo realizado por BATISTA e CARVALHO 

(2013).

 Outro fator preocupante dessa propaganda é a estipulação do elevado 

quantitativo de frascos do medicamento consumido, sem, no entanto, indicar a 

dosagem tóxica, assim como ter o seu consumo aconselhado por uma “comadre” e 

não por um profissional de saúde, fato que ocorreu no período de 1936 a 1943 e não 

foi observado em publicações mais antigas.

 Entretanto, esses fatos poderiam não ser reais, criados apenas como 

estratégia de marketing para convencer a população, já que  não havia fiscalização 

do material impresso nos jornais por entidades competentes.

 Em comparação à Figura 7, pertencente ao mesmo medicamento, nota-se a 

permanência de informações simples, relacionadas à indicação e ao princípio ativo 

do medicamento, bem como a ausência de informações relacionadas aos efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo.

 Nessa comparação, também se observa que o invólucro do frasco parece ser 

do mesmo modelo, mesmo decorridos trinta e dois anos entre o início do anúncio da 

Figura 7 e o término desse anúncio, em 1943.
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Figura 76 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1936 a 1944.

 Na propaganda acima, observam-se informações referentes à indicação do 

medicamento para “syphilis, feridas em geral, manchas na pele, espinhas, ulceras, 

eczemas, rheumatismo, gonorrhéas, escrophulas e fistulas”. As informações 

relacionadas aos efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não 

são mencionados.

 Ressalta-se que o nome do medicamento “Nogueira” já indica o princípio ativo 

do produto, caracterizado como planta medicinal. Entretanto, assim como na 

propaganda anunciada na Figura 70, os demais componentes presentes em 

fórmulas mais antigas do medicamento não foram anunciados, mesmo tendo uma 
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imagem idêntica da embalagem do produto veiculada na propaganda do ano 1912 

(Figura18), bem como nas Figuras 18, 37, 70 e 76.

 Destaca-se que o medicamento é indicado para um elevado quantitativo de 

patologias, no qual algumas nomenclaturas são pouco conhecidas na atualidade 

como “escrophulas”, denominação em latim para inflamação nos gânglios linfáticos. 

 Nessa propaganda, observa-se uma estratégia para conferir credibilidade ao 

medicamento descrito, referindo-se à experiência da população, quando menciona 

“Tem o seu attestado na voz do povo”.

 O Elixir Nogueira data da época em que não existiam antibióticos e que a 

população em geral ignorava a existência de microrganismos como causadores de 

patologias. A ideia corrente era de que várias patologias eram causadas por 

impurezas sanguíneas, e que elas necessitavam ser curadas por medicamentos 

“depurativos”. Atribuía-se às plantas contidas no elixir a capacidade de, 

principalmente, curar a sífilis  e purificar o sangue, propriedades que não são 

confirmadas pela literatura farmacêutica na atualidade. O elixir era uma forma 

farmacêutica que continha geralmente de 20 a 50% de álcool, misturado com 

plantas medicinais, como extrato de nogueira, salsa, caroba e guaiaco 

(RODRIGUES, 2010).

Figura 77 - Propaganda do medicamento Elixir de Nogueira. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1936 a 1944.
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 Nota-se a indicação, assim como o princípio ativo do produto, velado no nome 

“Nogueira”, planta medicinal conhecida pela sua ação anti-inflamatória (BADKE et 

al., 2012). Informações quanto aos efeitos colaterais, contraindicações, posologia e 

público alvo não são mencionadas.

 Vale destacar o longo período de existência do medicamento, ao anunciar “60 

annos de triumphos!”, indicando que o início da sua produção ocorreu em 1876, o 

que corresponde a vinte e sete anos anteriormente à primeira publicação de um dos 

jornais em estudo.

 A propaganda do medicamento “Elixir de Nogueira”, destaca-se como um  dos 

produtos com maior quantitativo de anúncios distintos no período de estudo, em 

ambos os  jornais. Sua primeira publicação registrada na Figura 3, ocorreu no ano  

1906, no Jornal A Estrella Polar e permaneceu publicada por 4 anos. A Figura 18 

ocorreu em 1912, em ambos os jornais, permanecendo publicada por 13 anos. As 

Figuras 37 e 70, publicadas no jornal A Estrella Polar permaneceram por 8 anos em 

publicação. As Figuras 76 e 77, presentes em ambos os jornais, perduraram também 

por 8 anos e são as ultimas propagandas do medicamento neste estudo. Dessa 

forma, observa-se que, no período de 38 anos, o medicamento apresentou seis 

propagandas distintas, fato esse semelhante apenas à propaganda do medicamento 

Emulsão de Scott.
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Figura 78 - Propaganda do medicamento Juventude Alexandre. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1937 a 1939.

 Evidencia-se, na análise da Figura 78, três indicações distintas, ou seja, a 

estética e beleza dos cabelos, a segunda direcionada à caspa e a terceira à  

calvície.

 Informações relevantes, referentes ao princípio ativo do medicamento, efeitos 

colaterais, contraindicação e posologia, não são mencionadas.

 Apesar de não trazer de forma explícita é possível inferir que o principal 

público-alvo são os idosos, mediante as indicações “rejuvenesce os cabellos 

brancos, dando-lhes a cor natural sem os tingir”, embora, pela segunda e terceira 

indicações do produto, não se possa determinar uma faixa etária de utilização. 

 É interessante ressaltar o primeiro anúncio do presente medicamento nos 

jornais em estudo, mesmo sendo um produto comercializado há trinta anos.
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Figura 79 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina - MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1937 a 1942.

 Na Figura 79, observam-se informações relacionadas à indicação e ao 

princípio ativo do produto, entretanto, essa abordagem é realizada de maneira 

simplificada. Efeitos colaterais, contraindicação e posologia não são abordados. Em 

relação ao público-alvo, vale destacar que mesmo a propaganda sendo direcionada 
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às mulheres na puberdade há a tentativa de persuadir o cliente quando anuncia: 

“Lembre-se que é boa para todos os membros da sua família”.

 Nota-se que, em comparação à Figura 52, a mesma apresenta diferença na 

indicação do medicamento, sendo a primeira destinada a mulheres adultas e idosas, 

ao contrário da presente Figura que é indicada a mulheres  jovens. Destaca-se, 

também, a abordagem mais completa dos aspectos que envolvem o produto, 

favorecendo, dessa forma, o processo de credibilidade do medicamento anunciado, 

principalmente quando se compara às Figuras 32, 49 e 74.

 Vale ressaltar, também, a evolução na elaboração das propagandas de 

medicamentos, observando-se a utilização de imagens com riqueza de detalhes, 

bem como a indicação do produto descrita de forma mais técnica, o que demonstra 

a utilização de uma abordagem mais  específica, baseada em conhecimentos e 

linguagem científica (WOLF et al., 2007).

 O aperfeiçoamento da linguagem utilizada nas informações contidas nas 

propagandas, a respeito das características dos medicamentos, contribui para a 

melhora do entendimento e segurança do paciente. As informações devem ter 

linguagem simples e de fácil compreensão, impressas em tamanho e letra legíveis.

 Também é interessante ressaltar que a propaganda estimula a compra de 

uma quantidade maior de medicamento, tendo como justificativa questões 

econômicas, quando menciona: “Para sua economia prefira o vidro grande”.
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Figura 80 - Propaganda do medicamento Vinho Creosotado. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1937 a 1945.

 Inicialmente, na análise da Figura 80, destaca-se a indicação do produto, bem 

com o princípio ativo “creosoto”, presente, de forma implícita, no nome do 

medicamento. No entanto, informações referentes aos efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo não são citadas.

 O creosoto caracteriza-se como uma planta medicinal utilizada para o 

tratamento da tosse (PAES et al., 2002).

 É relevante destacar o surgimento de frases com duplo sentido. A  expressão 

“Depois da Grippe? Tome Vinho Creosotado” pode ser interpretada como indicação 

do medicamento após o surgimento dos sinais e sintomas da gripe, atuando como 

um “verdadeiro tônico dos pulmões”, como também pode ser indicado para pessoas 

que já se recuperaram da patologia e necessitam de um “reconstituinte de 1a ordem 

poderoso fortificante”.

 Interessante observar que o responsável pela fórmula do medicamento já não 

é somente um farmacêutico, mas, sim, um farmacêutico químico, termo que, 

segundo Gomes (2006),  era utilizado para denominar o profissional responsável 

pelo estudo das propriedades químicas envolvidas na ação terapêutica e tóxica de 

fármacos, bem como pela descoberta, planejamento, identificação, análise e 

modificação de substâncias com o objetivo de melhorar o desempenho 

farmacológico.
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 Evidencia-se que, apesar da propaganda ser publicada dezenove anos após 

outra do mesmo medicamento (Figura 40), não foram observadas alterações 

significativas nas informações transmitidas ao consumidor, inclusive a figura do 

rótulo do frasco é a mesma.

Figura 81 - Propaganda dos medicamentos Iolactokol e Sabão Maria. Diamantina-

MG, 2014. Fontes: Jornal a Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 

1938 a 1941.

 Destaca-se na análise da Figura 81, a presença de dois  medicamentos 

anunciados na propaganda, o Iolactokol e o Sabão Maria, que apresentam apenas a 

indicação, não informando princípio ativo, efeitos  colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo.

 Vale destacar, na indicação do segundo medicamento, o termo “etc”, 

indicando a utilização para outras patologias não citadas no enunciado. Esse fato é 

confirmado pela literatura como um risco para a saúde do consumidor, diante do 

desconhecimento da real eficácia do produto (MASTROIANNI; NOTO; GALDURÓZ, 

2008).

 Ressalta-se, também, a simplicidade da propaganda, mantendo o layout 

semelhante à Figura 44, correspondente ao medicamento Iolactokol, publicada no 

período de 1919 a 1924.
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Figura 82 - Propaganda do medicamento Regulador Gesteira. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1938 a 1941.

 Na análise dessa Figura, caracteriza-se a indicação do medicamento para 

“tratar os perigosos sofrimentos e males causados pelas inflamações de importantes 
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órgãos internos”. O princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação e posologia 

não foram mencionados.

 O medicamento é indicado para tratamento de inflamações em vários órgãos 

do organismo. Esse fato ressalta seu caráter polivamente, utilizado para variados 

males, característica comum naquele período.

 Ao trazer a indicação do público-alvo, a propaganda descreve, de forma 

detalhada, inúmeros sinais e sintomas pelos quais as  mulheres podem ser 

acometidas ao longo da vida, relacionados tanto a processos patológicos como 

também às alterações fisiológicas, hormonais  e comportamentais do gênero 

feminino.

 Destaca-se que essa é a propaganda com maior quantitativo de sinais e 

sintomas mencionados para o tratamento com o mesmo medicamento.

 Ressalta-se, ainda, a menção de algumas expressões bastante incomuns na 

atualidade para classificar sinais e sintomas como “frio e calor súbitos”, “frio nos pés 

ou nas mãos”, “arrepios” e “arrotos frequentes”.

 A prática de markenting de trazer textos extensos com enfoque no diálogo 

com o consumidor é ressaltada por Carvalho e Barros (2013) como uma estratégia 

que valoriza o diálogo com o consumidor, trazendo um texto bem redigido, na 

tentativa de descrever os  sinais e sintomas de forma como são percebidos e 

sentidos pelas mulheres, com o objetivo de se aproximar ao máximo das situações 

vivenciadas ao longo da vida feminina.
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Figura 83 - Propaganda do medicamento Elixir Caldeira. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal Voz de Diamantina. Período de 1939 a 1947.

 Destacam-se as indicações do medicamento anunciado. Entretanto, verifica-

se a indicação para reumatismo e para úlcera, duas patologias de tratamentos 

distintos. Informações quanto ao princípio ativo, efeitos  colaterais, contraindicação, 

posologia e público-alvo não foram mencionadas. 

 Atualmente se sabe que o reumatismo é tratado sobretudo com analgésicos e 

anti-inflamatórios e as úlceras  com antiácidos para os casos gástricos e antibióticos 

quando resultam de alguma infecção (DEF, 2010). Entretanto, como não há registro 

das substâncias utilizadas, não é possível saber a qual processo a propaganda se 

refere. 

 O termo “depurativo” faz referência à possibilidade de eliminar as toxinas e 

impurezas acumuladas, provenientes de dieta não balanceada, excesso de 

gorduras, sedentarismo e outros hábitos  nocivos ao funcionamento do organismo 

(FIRMO et al., 2011).
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Figura 84 - Propaganda do medicamento Fluxo-Sedatina. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1939 a 1945.

 Destacam-se as indicações do produto para “cólicas uterinas, mesmo de 

partos”, “incommodos communs e proprios das senhoras  e moças anemicas”.  

Informações relacionadas ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação e 

posologia não são mencionadas. 

 Pode-se evidenciar que as patologias mencionadas são distintas. Segundo 

Bortolini e Fisberg (2010), as cólicas requerem medicamentos analgésicos e para a 

anemia são indicados medicamentos como o sulfato ferroso.

 Em relação ao público-alvo é oportuno mencionar que o medicamento se 

destaca como o primeiro a se referir ao parto. Apesar da indicação ser de um 

medicamento utilizado em hospitais e maternidades, a maioria dos partos era 

realizada em domicílio. O estudo realizado por Mott (2002) ressalta que os partos 

eram realizados quase que exclusivamente no domicílio da parturiente ou de 

pessoas de sua relação, assistidos em sua maioria por parteiras. Apenas em casos 

complicados era realizado pelo médico. Somente na década de 1930 se iniciou a 

indicação do hospital como local ideal e seguro para as mulheres darem à luz.
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 Apesar da propaganda do medicamento não trazer de forma explícita a 

composição química do produto, no Dicionário de Especialidades Famacêuticas 

(2010) encontrou-se que o medicamento é composto por Fenazona, que confere 

uma ação analgésica.

 Subentende-se que se trata de um medicamento potente já que era 

ministrado no controle da dor durante o trabalho de parto. Esse fato se torna 

preocupante, considerando a ínfima diferença entre a dose terapêutica e a dose 

tóxica (SILVÉRIO e LEITE, 2010).

 É interessante destacar a presença de erro de escrita na palavra “Mrnidades”, 

ao invés de Maternidades, que permaneceu em publicação durante o período de 

1939 a 1945 sem ser alterado para a grafia correta.

Figura 85 - Propaganda do medicamento Sanguenol. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1939 a 1946.

 Na análise dessa Figura se destaca a indicação do medicamento, bem como 

os elementos utilizados para a composição do mesmo. É interessante ressaltar que 

na propaganda são citados oito elementos  utilizados na sua produção, entretanto, só 

apresenta quatro deles e o termo “etc”. 

 A substância Arseniato, citada como princípio ativo do medicamento, pode ser 

confundida facilmente com outra de nome semelhante, porém, imprópria para 
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consumo, proporcionando, dessa forma, o risco do consumo de substância 

inadequada.

 Não se deve confundir o elemento químico arsênio ou seus derivados em 

geral com um de seus compostos em particular, o trióxido de arsênio, ou 

popularmente arsênio, um dos mais  poderosos venenos conhecidos. Sua 

intoxicação é imediata. O organismo tenta expulsá-lo por vômito e diarreia, mas sua 

absorção metabólica geralmente é mais rápida e a vítima pode chegar a óbito por 

falência cardíaca (CARABANTES e FERNICOLA, 2003). 

 Informações, no que diz respeito aos efeitos colaterais, contraindicação e 

posologia não são registradas. Há referência ao público-alvo, embora seja possível 

verificar a inespecificidade do medicamento.

 Vale destacar, também, os termos utilizados para indicar os sinais e sintomas 

presentes nos  pacientes a serem tratados pelo Sanguenol, como “depauperados, 

esgotados e mães que criam”, o que demonstra a diferença de linguagem utilizada 

naquela época. 
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Figura 86 - Propaganda do medicamento Vanadiol. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar. Período de 1939 a 1950 e Jornal Voz de Diamantina. Período 

de 1939 a 1947.

 Na análise da Figura 86, observam-se os sintomas de fraqueza, palidez,  

magreza e fastio como indicação para o consumo do produto, assim como os 

componentes do medicamento e seu público-alvo. Informações referentes aos 

efeitos colaterais, contraindicação do produto, além da posologia, não são citadas.

 Segundo Ferreira (1997), fastio significa inapetência. Destaca-se a imagem 

divulgada na propaganda, reforçando a ideia de força, bem como a referência de 

que o medicamento está licenciado pela Saúde Pública.

 Atualmente, a fiscalização dos medicamentos é realizada pela ANVISA que 

atua sobre o mercado de produtos oferecidos à população, de maneira a identificar 

problemas e evitar ou minimizar os riscos à saúde. A partir da ação fiscalizadora são 
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adotadas medidas sanitárias, como a retirada do mercado de medicamentos sem 

registro, falsificados, com prejuízo da qualidade ou comercializados por empresas 

sem autorização (BRASIL, 2005c).

 É oportuno ressaltar a junção de elementos com natureza distinta. Segundo 

Badke et al., (2012), Vanadato, Licitina e o Glicerofosfato de sódio se caracterizam 

como substâncias criadas em laboratório, a Pepsina como enzimas produzidas pelo 

próprio organismo e a Noz de Coca como planta medicinal.

Figura 87 - Propaganda do medicamento Elixir 914. Diamantina-MG, 2014. Fontes: 

Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1939 a 1950.

 Na Figura 87, nota-se a indicação do medicamento para patologias como  

reumatismo e sífilis, assim como a utilização de “Hermofenil, Samambaia, Nogueira, 

Pé de Perdiz, Salsaparrilha e outras plantas medicinais” na fabricação do produto. 

Entretanto, é observada a ausência de informações referentes aos efeitos colaterais, 

contraindicação, posologia e público-alvo.

 Segundo Argenta et al., (2011), Hermofenil é um composto orgânico de 

mercúrio empregado como antisséptico, a Samambaia possui propriedades 

adstringentes, anti-helmíntica, febrífuga e vermífuga, a Nogueira é utilizada como 
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vermífugo, o Pé de Perdiz indicado como anti-inflamatório e a Salsaparrilha possui 

propriedades depurativas, diuréticas sudoríficas e lubrificantes.

 Caracteriza-se, aqui, que, apesar de a propaganda ser veiculada entre os 

anos 1939 e 1950, o medicamento é associado e comparado a uma bebida 

alcoólica, fato incorreto, diante da prática de incentivo ao consumo do álcool.

 Vale ressaltar, também, ao que tudo indica, ser um erro de impressão que 

perdurou durante todo o período de publicação da propaganda, o trecho “Purgue o 

sangue de preferência ao estomago”.

 Há registro da aprovação do produto pelo Departamento Nacional de Saúde 

Pública, referenciado na propaganda pela sigla “D. N. S. P.” que, segundo  Lima e 

Pinto (2003), foi criado em 1919 para promover maior amplitude aos serviços 

sanitários federais. A partir da sua fundação, a participação e a intervenção do 

Estado na área de saúde pública tendeu a se ampliar e se solidificar.

 Em 1923, foi emitido o Decreto no 16.300 (BRASIL, 1923), intitulado 

“Regulamento Sanitário Federal”, o qual apontava para um novo panorama da 

regulação sanitária, mas, somente em 1931, com o Decreto de no 20.377 (BRASIL, 

1931), que regulamentava a profissão do farmacêutico, foram introduzidas as 

primeiras restrições legais para as propagandas de medicamentos. 

 Nos  últimos quarenta anos, destaca-se a criação da Central de 

Medicamentos, a regulamentação do Sistema Único de Saúde, a aprovação da 

Política Nacional de Medicamentos, a criação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e a Lei dos Medicamentos Genéricos  que são responsáveis pelo controle 

sanitário de todos os produtos submetidos à vigilância sanitária, tais  como 

medicamentos nacionais e importados, além de serem responsáveis pela aprovação 

para posterior comercialização e produção desses produtos (PORTELA et al., 2010).
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Figura 88 - Propaganda do medicamento Emulsão de Scott. Diamantina-MG, 2014. 

Fonte: Jornal A Estrella Polar. Período de 1942 a 1948.

 Destaca-se, nessa propaganda, a indicação do medicamento e o princípio 

ativo, sem deixar explícitas informações relacionadas aos possíveis efeitos 

colaterais, contraindicações, posologia e público-alvo.

 Vale ressaltar a permanência das propagandas referentes ao medicamento 

Emulsão de Scott, bem como o elevado quantitativo de propagandas distintas, ao 

longo do período em estudo, em comparação às demais  propagandas. Entretanto, 

observa-se que, apesar de não alterar sua fórmula, são adicionadas novas 

patologias ao mesmo produto com o decorrer dos anos.
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 Essa prática era comum em alguns medicamentos, especialmente naqueles 

que já haviam obtido sucesso e eram consumidos com confiança pela população 

(LUCENA, 2012).

 É oportuno ressaltar que, na análise cronológica das Figuras 32, 43, 49, 52, 

57, 69, 74, 79 e 88, pertencentes ao mesmo medicamento e publicadas durante o 

período de 1916 a 1948, observa-se que a “Emulsão de Scott” apresentou nove 

modificações nas propagandas durante os trinta e dois anos de publicação. Esse 

fato destaca o medicamento dos demais, por apresentar maior quantitativo de 

alterações do layout em relação ao período de publicação, situação incomum na 

época do estudo, diante do custo elevado e das dificuldades de impressão dos 

jornais.
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Figura 89 - Propaganda dos medicamentos Cafiaspirina e Tonico Bayer. Diamantina-

MG, 2014. Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 

1942 a 1950.
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 Destaca-se, na análise da figura, o anúncio de dois medicamentos em uma 

mesma propaganda.

 A Cafiaspirina é indicada para cefaleia intensa, utilizando como princípio ativo 

a cafeína e o ácido acetilsalicílico (DEF, 2010). No entanto, informações referentes 

aos efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-alvo não são registradas.

 Nota-se a semelhança com a Figura 72, pertencente aos mesmos 

medicamentos, apesar de ser publicada em períodos distintos. As únicas diferenças 

são a substituição de “Dôr de dentes?” por “Dôr de cabeça!” e na imagem utilizada 

para ilustrar o anúncio.

 É interessante ressaltar que a primeira propaganda dos medicamentos 

Cafiaspirina e Tonico Bayer, foi publicada no período de 1936 a 1940 e a segunda 

somente voltou a ser publicada em 1942, ou seja, os produtos  permaneceram por 

dois anos sem serem divulgados. No entanto, após esse período, as propagandas 

retornaram com o mesmo layout, alterando apenas a imagem correspondente de 

uma pessoa com dor de dente para uma outra com cefaleia.

 Assim como na Figura 72, a presente propaganda também apresenta um  

quantitativo “em carnets de 2, estojos de 20 e caixas de 50 comprimidos”, 

destacando-se as três possibilidades de comercialização, fato encontrado apenas 

nesse medicamento. Conforme citado após as Figuras 64 e 72, esse medicamento 

continua a ser comercializado na atualidade.

 Atualmente, a venda de um quantitativo reduzido do medicamento representa 

a dispensação do produto ao usuário na quantidade estabelecida pela prescrição do 

profissional de saúde, tendo como objetivo importante papel para a promoção do 

uso racional de medicamentos, pois permite a aquisição da exata quantidade 

prescrita, bem como evita que o usuário mantenha sobra de medicamentos em 

domicílio, diminuindo os riscos de consumo fora do prazo de validade, assim como a 

possibilidade de efeitos  adversos e intoxicação, derivados da automedicação 

(BRASIL, 2006b).

 A propaganda do medicamento Tonico Bayer apresenta somente a indicação, 

não informando o princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e 

público-alvo.

 Sobressai que, assim como apresentado na Figura 72, a informação desse 

medicamento ocorre de forma discreta na propaganda, alterando apenas a indicação 
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do produto destinado a auxiliar o crescimento das crianças e o seu desenvolvimento 

normal, para estimular o apetite, combater a fraqueza geral, anemia e palidez.

Figura 90 - Propaganda do medicamento Tônico Capilar Edwiges. Diamantina-MG, 

2014. Fonte: Jornal Voz de Diamantina. Período de 1943 a 1947.

 A propaganda da Figura 90 aborda apenas a indicação “extingue a caspa, 

evita os cabelos brancos conservando-os na sua cor natural”. Não há informações 

quanto ao princípio ativo, efeitos colaterais, contraindicação, posologia e público-

alvo.

 Destaca-se por iniciar o anúncio com abordagem exclusiva para 

medicamentos direcionados ao tratamento capilar. Segundo Gomes (2006), tônico 
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capilar é um medicamento que auxilia no fortalecimento dos fios e evita a queda de 

cabelos.

 Há menção do termo “nome registrado”. Entretanto, não há relatos sobre qual  

o órgão que se deu o registro.

 Atualmente, o registro do medicamento está entre os instrumentos mais 

importantes do controle, regulação e fiscalização. Esse instrumento permite ao 

órgão regulador conhecer quais  medicamentos são produzidos e vendidos, 

garantindo que sejam comercializados eficaz e seguramente. Sua importância deve 

ser contextualizada no âmbito de um programa nacional de controle de 

medicamentos, pois o registro constitui a base essencial para a execução de uma 

série de ações de vigilância sanitária (HAYDEN, 2008).

 A propaganda menciona que o produto evita os cabelos brancos e os 

conserva na cor natural. Portanto, cabe comentar que as estratégias de venda de 

medicamentos exploravam a tentativa de seduzir o consumidor, buscando persuadi-

lo quanto aos diferenciais às potencialidades do produto (SARTI e TFOUNI, 2013).

 A propaganda traz, também, a descrição da caixa postal, indicando que o 

medicamento poderia ser adquirido por encomenda na capital do Estado.
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Figura 91 - Propaganda do medicamento Hemo-Virtus. Diamantina-MG, 2014. 

Fontes: Jornal A Estrella Polar e Jornal Voz de Diamantina. Período de 1943 a 1949.

 Na última propaganda deste estudo, observam-se as informações referentes 

à indicação do medicamento, bem como o modo de utilização. Informações 

relacionadas ao princípio ativo, efeitos colaterais, posologia e público-alvo não estão 

explícitos na propaganda.

 Na análise da literatura, encontra-se que o medicamento é composto por 

extrato de Hamamelis virginiana, Davilla rugosa, Atropa belladona, Lidocaína e 

Mentol, indicados como auxiliar no tratamento de hemorroidas e varizes (DEF, 

2010).

 É interessante destacá-lo como o único a anunciar, na mesma propaganda, 

formas de apresentação distintas e também a presença das embalagens, indicando 

uma forma líquida, para consumo oral e um aplicador na forma de pomada para 

consumo retal.

 Observa-se a presença da fórmula em pomada, presente em apenas três 

propagandas no período de estudo nos jornais, como é observado nas Figuras 1, 23 

e 27.
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 Segundo Ultrafarma (2014), o medicamento é comercializado atualmente, não 

sendo modificadas  suas indicações. Entretanto, como na propaganda não é 

informada a composição do medicamento, não há como avaliar possíveis alterações 

realizadas na sua fórmula.

 Vale destacar, também, o primeiro medicamento indicado para o tratamento 

de patologias relacionadas à angiologia.

 Posteriormente à apresentação das propagandas, segue-se o Quadro 3, que 

corresponde à distribuição das mesmas quanto à indicação, princípio ativo, efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia, público-alvo e medicamentos utilizados 

atualmente.

Propaganda de 
medicamento

IndicaçãoIndicação Princípio ativoPrincípio ativo Efeitos colateraisEfeitos colaterais ContraindicaçãoContraindicação PosologiaPosologia Público-alvoPúblico-alvo Medicamentos utilizados 
atualmente

Medicamentos utilizados 
atualmente

Propaganda de 
medicamento

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Figura 1 X X X X X X X
Figura 2 X X X X X X X
Figura 3 X X X X X X X
Figura 4 X X X X X X X
Figura 5 X X X X X X X
Figura 6 X X X X X X X
Figura 7 X X X X X X X
Figura 8 X X X X X X X
Figura 9 X X X X X X X

Figura 10 X X X X X X X
Figura 11 X X X X X X X
Figura 12 X X X X X X X
Figura 13 X X X X X X X
Figura 14 X X X X X X X
Figura 15 X X X X X X X
Figura 16 X X X X X X X
Figura 17 X X X X X X X
Figura 18 X X X X X X X
Figura 19 X X X X X X X
Figura 20 X X X X X X X
Figura 21 X X X X X X X
Figura 22 X X X X X X X
Figura 23 X X X X X X X
Figura 24 X X X X X X X
Figura 25 X X X X X X X
Figura 26 X X X X X X X
Figura 27 X X X X X X X
Figura 28 X X X X X X X
Figura 29 X X X X X X X
Figura 30 X X X X X X X
Figura 31 X X X X X X X
Figura 32 X X X X X X X
Figura 33 X X X X X X X
Figura 34 X X X X X X X
Figura 35 X X X X X X X
Figura 36 X X X X X X X
Figura 37 X X X X X X X
Figura 38 X X X X X X X
Figura 39 X X X X X X X
Figura 40 X X X X X X X
Figura 41 X X X X X X X
Figura 42 X X X X X X X
Figura 43 X X X X X X X
Figura 44 X X X X X X X
Figura 45 X X X X X X X
Figura 46 X X X X X X X
Figura 47 X X X X X X X
Figura 48 X X X X X X X
Figura 49 X X X X X X X
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Propaganda de 
medicamento

IndicaçãoIndicação Princípio ativoPrincípio ativo Efeitos colateraisEfeitos colaterais ContraindicaçãoContraindicação PosologiaPosologia Público-alvoPúblico-alvo Medicamentos utilizados 
atualmente

Medicamentos utilizados 
atualmente

Propaganda de 
medicamento

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não
Figura 50 X X X X X X X
Figura 51 X X X X X X X
Figura 52 X X X X X X X
Figura 53 X X X X X X X
Figura 54 X X X X X X X
Figura 55 X X X X X X X
Figura 56 X X X X X X X
Figura 57 X X X X X X X
Figura 58 X X X X X X X
Figura 59 X X X X X X X
Figura 60 X X X X X X X
Figura 61 X X X X X X X
Figura 62 X X X X X X X
Figura 63 X X X X X X X
Figura 64 X X X X X X X
Figura 65 X X X X X X X
Figura 66 X X X X X X X
Figura 67 X X X X X X X
Figura 68 X X X X X X X
Figura 69 X X X X X X X
Figura 70 X X X X X X X
Figura 71 X X X X X X X
Figura 72 X X X X X X X
Figura 73 X X X X X X X
Figura 74 X X X X X X X
Figura 75 X X X X X X X
Figura 76 X X X X X X X
Figura 77 X X X X X X X
Figura 78 X X X X X X X
Figura 79 X X X X X X X
Figura 80 X X X X X X X
Figura 81 X X X X X X X
Figura 82 X X X X X X X
Figura 83 X X X X X X X
Figura 84 X X X X X X X
Figura 85 X X X X X X X
Figura 86 X X X X X X X
Figura 87 X X X X X X X
Figura 88 X X X X X X X
Figura 89 X X X X X X X
Figura 90 X X X X X X X
Figura 91 X X X X X X X

Total 85 6 43 48 0 91 0 91 1 90 19 72 11 80
Frequência 93,4% 6,6% 47,3% 52,7% 0% 100% 0% 100% 1,1% 98,9% 20,9% 79,1% 12% 88%

Quadro 3 - Distribuição das propagandas quanto à indicação, princípio ativo, efeitos 

colaterais, contraindicação, posologia, público-alvo e medicamentos utilizados 

atualmente. Diamantina-MG, 2014.

 Na análise desse Quadro, destaca-se que as informações sobre a indicação 

dos medicamentos foram registradas em 85 (93,4%) das propagandas, seguida de 

43 (47,3%) referentes  à indicação do princípio ativo, 1 (1,1%) referente à informação 

sobre posologia, 19 (20,9%) referentes à informação relacionada ao público-alvo e 

11 (12,0%) referentes aos medicamentos utilizados na atualidade. Não houve 

registro de efeitos colaterais e contraindicação

 Destaca-se que 6 (6,6%) não apresentaram informações referentes à 

indicação do medicamento. Esse fato é de grande gravidade, pois o 

desconhecimento a respeito da indicação potencializa o risco de consumo 
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inadequado, acarretando prejuízo à saúde do consumidor, além de dificultar a venda 

do medicamento já que a propaganda não apresenta para quais patologias o mesmo 

é indicado.

 Segundo Brasil (2010), a importância da apresentação visível da indicação do 

medicamento é imprescindível, para que se possa determinar para qual patologia o 

medicamento será utilizado, além de auxiliar os  prescritores  e consumidores  na 

dispensação e consumo.

 Quanto ao princípio ativo, 48 (52,7%) não apresentam qualquer informação 

que pudesse identificar as substâncias utilizadas na fabricação do medicamento. É 

necessário ressaltar a gravidade da ausência dessas informações, já que, 

desconhecendo o princípio ativo do medicamento, não há possibilidade de prevenir 

e intervir em possíveis reações adversas dele resultantes.

 De acordo com Brasil (2012b), a valorização do princípio ativo do 

medicamento é relevante, pois estimula os profissionais  a utilizar o nome técnico do 

produto, assim como facilita a identificação do medicamento, prevenindo erros na 

entrega ou utilização, além de propiciar maior conforto ao consumidor, para que ele 

consiga ter uma identificação precisa do medicamento.

 No que se refere aos efeitos  colaterais e contraindicação, destaca-se a 

ausência de informações. Esse fato é interessante, pois as propagandas dos 

medicamentos  da época informam apenas aspectos positivos dos mesmos. 

Entretanto, sabe-se que todo medicamento pode gerar efeitos indesejados, assim, 

existem as restrições de uso.

 Segundo Brasil (1976), as  propagandas de medicamentos devem apresentar 

informações completas, claras e equilibradas, evitando tornarem-se tendenciosas ao 

destacar apenas aspectos benéficos do medicamento.

 Taveira; Silva; Fagundes (2010) reforçam que as propagandas veiculadas 

também minimizam ao máximo ou, simplesmente, excluem qualquer referência a 

riscos, possíveis interações medicamentosas ou contraindicações existentes. No 

entanto, considerando a natureza dos produtos  anunciados, registram que é 

fundamental que os usuários sejam informados sobre todas  as características, para 

que possam consumi-lo de forma consciente e responsável.

 No que concerne à posologia, 90 (98,9%) das  propagandas não possuem 

informações. Essa prática torna-se arriscada, já que a ausência dessa informação 
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pode acarretar a superdosagem, desencadeando episódios de intoxicação e 

colocando em risco a saúde do consumidor.

 De acordo com Melo; Ribeiro; Storpirtis (2006), a descrição das posologias 

corretas, nas embalagens e propagandas dos medicamentos, são importantes 

mediante a capacidade que os  medicamentos possuem de alterar o funcionamento 

do organismo e reestabelecer a saúde. Para tanto, essa alteração deve ser na 

intensidade correta, para que não ocorra a falta de efeito do medicamento em 

decorrência da pequena dose utilizada, ou intoxicação decorrente de doses 

superiores às necessárias.

 Em estudo realizado por Pizzol, Silva e Schenke (1998), constatou-se que, de 

127 peças publicitárias  analisadas, 55 (43%) apresentavam contraindicação e 

efeitos colaterais. Entretanto, o presente estudo apresenta dados mais 

preocupantes, uma vez que das propagandas analisadas registrou-se apenas 1 

(1,1%) de informações referentes à posologia e nenhuma informação referente à 

contraindicação e aos efeitos colaterais.

 Em relação ao público-alvo, se destaca o quantitativo de 72 (79,1%) 

propagandas sem essa informação. Esse fato era bastante comum nas propagandas 

veiculadas na época. Na atualidade, essa prática é proibida, diante dos riscos 

inerentes ao consumo impróprio de medicamentos para diferentes faixas etárias  e 

gêneros.

 Segundo  Cavalcante et al., (2014), a informação referente ao público-alvo é 

determinante para evitar erros de dispensação ou consumo do medicamento, bem 

como para preservação de problemas nas faixas  etárias mais  expostas  ao consumo 

inadequado, como crianças e idosos.

 Quanto às propagandas de medicamentos utilizados atualmente, houve 

registro de 11 (12,0%). Tais  propagandas, bem como as épocas da publicação e o 

número das  figuras são citados a seguir: Magnesia Fluida Granado, período de 1912 

a 1923, Figura 14; Agua Inglesa Granado, período de 1912 a 1923, Figura 17;  

Xarope de Grindelia, período de 1917 a 1923, Figura 36; Bromil, período de 1920 a 

1933, Figura 51; Xarope São João, período de 1923 a 1933, Figura 55; Bromil, 

período de 1925 a 1927, Figura 59; Grindelia, período de 1927 a 1932, Figura 63; 

Cafiaspirina, período de 1928 a 1933, Figura 64; Cafiaspirina, período de 1936 a 
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1940, Figura 72; Cafiaspirina, período de 1942 a 1950, Figura 89 e Hemo-Virtus, 

período de 1943 a 1949, Figura 91.

 Dessa forma, ressalta-se o registro de sete medicamentos  utilizados na 

atualidade, bem como de informações incompletas  nas propagandas de 

medicamentos veiculadas na época do estudo e mesmo algumas vezes incorretas, 

permitindo que o consumo fosse realizado sem o real conhecimento a respeito do 

medicamento, bem como de seus riscos e complicações. 

 É oportuno ressaltar que somente em 1968, durante a 21a Assembleia 

Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde aprovou os critérios éticos e 

científicos para a propaganda farmacêutica, salientando que a publicidade de 

medicamentos deveria veicular informações exatas e fidedignas, indicações, 

princípio ativo, efeitos terapêuticos, colaterais  e tóxicos, além de não difundir 

informações incompletas acerca dos produtos (BRASIL, 2005c).
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5 CONCLUSÃO

 Quanto à identificação e quantificação dos jornais, registrou-se que foram 

encontrados 3.784 jornais, sendo 2.137 do Jornal Estrella Polar e 1.647 do Jornal 

Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina e o total de 1.468 propagandas.

 No que concerne à análise das propagandas, destaca-se a existência de 91 

inéditas e aspectos  como o longo período em que eram publicadas, a publicação de 

propagandas idênticas nos dois  jornais, o declínio quantitativo a partir de 1942, 

sobretudo no Jornal Pão de Santo Antônio/Voz de Diamantina, a riqueza de textos 

que objetivavam persuadir o consumidor quanto à qualidade, segurança e eficácia 

dos medicamentos, trazendo situações  inusitadas e pouco convencionais, tais como 

associar o medicamento a um estabelecimento de renome no município, bem como 

propagar depoimentos de profissionais e/ou consumidores, atestando a qualidade e 

eficiência do medicamento, e o fato de que em 11 (12,0%) das propagandas citam-

se medicamentos que ainda são utilizados na atualidade.

 O estudo apresentou limitação advinda da impossibilidade de encontrar todos 

os jornais, uma vez que se trata de exemplares que circularam no período de 1903 a 

1950 e tendo em vista que esse meio de divulgação é confeccionado para emitir 

informações semanais, sendo considerado obsoleto após a emissão da tiragem 

subsequente e descartado. Ainda assim, os dados resultantes deste estudo são 

fidedignos, uma vez que foi possível acessar 3.784 (89,1%) dos jornais publicados 

na totalidade do período estudado.
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ANEXOS

ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DA MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA 
PARA EXECUSÃO DA PESQUISA 
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ANEXO B - AUTORIZAÇÃO DO MUSEU DO PÃO DO SANTO ANTÔNIO PARA 
EXECUSÃO DA PESQUISA
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ANEXO C - AUTORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ANTÔNIO TÔRRES PARA 
EXECUÇÃO DA PESQUISA
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