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Simpósio: 14 - DIREITO HUMANO À SAÚDE NO CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA, ÁGUA E MEDICAMENTOS: REGULAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA 
 
RESUMO: Apesar das elevadas cifras registradas de fraudes farmacêuticas em todos os cantos 
do mundo, noticia-se que o Brasil é um dos campeões mundiais nessa modalidade de crime. 
Consideram-se fraudes farmacêuticas os comportamentos que induzem a erro os consumidores 
a respeito das características fundamentais dos produtos de interesse para a saúde, seus 
constituintes farmacoterapêuticos e, em consequência, seus efeitos, causando riscos e prejuízos 
diversos aos consumidores, transformando-se num sério problema de saúde pública. Assim, 
essas fraudes podem ser vislumbradas quando são introduzidos no mercado, medicamentos que 
anunciam a prevenção ou a cura de enfermidades, mas que contém drogas que não produzem 
nenhum efeito, medicamentos contendo elementos diversos dos que constam da fórmula do 
registro, com o princípio ativo menor do que informa a embalagem e medicamentos que 
possuem o princípio ativo na quantidade correta, mas que estão fora do prazo de validade ou 
cuja produção desviou-se das boas práticas de fabricação, distribuição, armazenamento ou 
fornecimento, torando-se inseguros. Essas fraudes farmacêuticas podem ser constatadas em 
todos os cantos do mundo, tanto é que a OMS estima que, do enorme mercado lucrativo 
farmacêutico, 10% de toda produção seja falsificada, podendo chegar a 50% nos países em 
desenvolvimento e que o mercado ilegal de fármacos (falsificados, adulterados, destituídos de 
controle) movimente mais de 70 bilhões de dólares por ano, sendo que a maioria desses 
produtos são dinamizados pela internet, por onde transita a maioria de produtos farmacêuticos 
falsos. O Brasil já foi palco de diversos escândalos envolvendo a corrupção e a contrafação de 
medicamentos destinados para os mais diversos fins e em suas diferentes formas de 
apresentação, geralmente os mais caros e os mais utilizados pela população, podendo ser 
encontradas em qualquer segmento, inclusive no âmbito da Administração Pública. Integram 
essas fraudes aquelas relacionadas à publicidade e propaganda falsa ou abusiva de 
medicamentos bem como a importação irregular ou desautorizada de medicamentos, além da 
comercialização, inclusive no mercado regular, de produtos oriundos de roubo de cargas. Essas 
fraudes geram enormes lucros que decorrem dos altos preços praticados pela indústria da saúde, 
por um lado, e por outro, pelos baixos investimentos realizados na elaboração de produtos 



fraudados. Ademais, o sucesso dessas fraudes deve-se, particularmente, aos avanços 
tecnológicos que propiciam condições favoráveis para produzir, em larga escala e de forma 
mais aperfeiçoada, tais produtos, divulgá-los e distribuí-los a inúmeras pessoas espalhadas em 
diferentes partes do globo. Aliado a tudo isso está a dificuldade na identificação das fraudes 
pelos efeitos geralmente silenciosos, postergados ou não associados à utilização de produtos 
corrompidos, além da deficiência estatal no seu controle e inclusive repressão por meio do 
direito penal. Desta feita, o presente estudo tem por escopo, analisar, na legislação penal 
brasileira, o tratamento jurídico-penal dado às fraudes farmacêuticas e, sobretudo, a dignidade 
da tutela e a necessidade de sanção penal nessa seara. Para alcançar tais objetivos, será realizada 
uma pesquisa qualitativa e teórica (hipotético-dedutiva), com abordagem interdisciplinar, mas 
com ênfase na investigação jurídico-penal. 
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