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RESUMO 

Este artigo tem por finalidade apresentar alguns resultados de uma pesquisa, ainda em 

andamento, intitulada História de uma ‘droga maldita’: representações sobre a talidomida na 

mídia impressa brasileira, 1962-1982.O trabalho em construção utiliza como fonte primária 

alguns jornais e revistas com grande circulação em todo o território nacional. O embasamento 

teórico da pesquisa está fundamentado na Teoria das Representações Sociais. No texto que 

segue trazemos alguns apontamentos históricos sobre a talidomida e destacamos a mudança 

operada na indústria farmacêutica, a partir da emergência da quimiossíntese, no período pós 

Segunda Guerra;concluímos que o tema da história da talidomida no Brasil constitui um 

território ainda inexplorado pelos investigadores do campo das ciências humanas e sociais.  

 

Palavras-chave: talidomida; iatrogenia medicamentosa; indústria farmacêutica; Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto traz resultados de uma pesquisa mais ampla, ainda em 

desenvolvimento, intitulada História de uma ‘droga maldita’: representações sobre a 

talidomida na mídia impressa brasileira, 1962-1982. O estudo faz reflexões sobre a maneira 

como foi constituída/construída a visão do fenômeno da tragédia da talidomida para o grande 

público leitor brasileiro utilizando, para isso, a Teoria das Representações Sociais. 

Pesquisamos jornais editados na cidade do Rio de Janeiro, alguns de grande circulação no 

território nacional e outros com impacto mais restrito, a saber: Jornal do Brasil, Correio da 

Manhã, Última Hora, Diário de Notícias, Diário Carioca, Diário da Noite, A Noite, Revista 

do Rádio, Novos Rumos, O Semanário. Algumas revistas de grande tiragem de exemplares, 

como Manchete, O Cruzeiro e Fatos & Fotos, também fazem parte do rol de fontes 

investigadas. Ainda, complementarmente, duas revistas científicas do período – uma 

acadêmica e outra de vulgarização do conhecimento científico – estão sendo pesquisadas, a 

saber:Ciência e Cultura (revista da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência, 
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SBPC) e Ciência Popular, esta última não vinculada aos meios acadêmicos do período, 

editada pelo engenheiro do exército Ary Maurell Lobo entre 1948 e 1960. 

A droga talidomida foi lançada comercialmente na Alemanha pelo laboratório Chemie 

Grunenthal no decorrer da década de 1950, num momento em que a indústria farmacêutica 

vivenciava grande expansão decorrente das novas possibilidades abertas pela quimiossíntese. 

Tal período leva muitos autores, incluindo Barros (1995), a rotular a época de 1940 a 1960 

como ‘Idade de Ouro da Indústria Farmacêutica’.  

Vale lembrar, assim como fazem Sournia (1995) e Nascimento (2007), que até o início 

do século XX a produção de medicamentos era realizada de maneira artesanal nas farmácias 

ou nas empresas domiciliares. “A maioria dos medicamentos era obtida através da purificação 

ou destilação de substâncias de origem natural. Pouco ou nada se conhecia [...] de sua 

estrutura química” (NASCIMENTO, 2007, p. 36). Até meados da década de 1940, ao término 

de uma consulta médica, era indicado “um modo de vida e um regime alimentar” (SOURNIA, 

1995, p.343). O profissional consultado, então, “inventava uma poção da sua lavra, onde 

misturava alguns produtos químicos de origem industrial com extractos de plantas, 

substâncias fabricadas por síntese, constituintes que davam a este conjunto estabilidade, bom 

gosto e um odor agradável” (SOURNIA, 1995, p.343).  

Além dos numerosos antibióticos que se sucederam, podem ser citadas, entre 

muitas outras novidades farmacológicas que viriam a contribuir para 

modificar radicalmente a terapêutica de algumas doenças: a fenilbutazona e 

a isoniazida indicadas, respectivamente, para o tratamento da artrite e da 

tuberculose; a vitamina B12 (útil no tratamento da anemia megaloblástica) e a 

verdadeira revolução no campo das enfermidades mentais e da contracepção 

representada, respectivamente, pelos hipnosedantes e pela comercialização 

dos primeiros anovulatórios orais (BARROS, 1995, p. 37). 

 

A produção de medicamentos em grande escala tornou-se possível apenas a partir do 

pós-guerra devido aos avanços científicos e tecnológicos promovidos até aquele momento. 

Esta mudança, do medicamento manufaturado para aquele produzido pelos grandes 

laboratórios, acarretará, como bem destaca Nascimento (2007), tanto na transformação do 

status do medicamento como na transformação da compreensão do processo terapêutico. O 

medicamento, dentro da lógica da sociedade que cada vez mais valoriza o consumo, passa a 

ser visto como uma mercadoria, um produto corriqueiramente adquirido nas farmácias. Ao 

mesmo tempo a própria compreensão da função do medicamento no processo terapêutico 

sofre uma profunda modificação na medida em que este deixa de ser apenas um elemento que 
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auxilia no processo de cura (juntamente com outras medidas como, por exemplo, hábitos 

alimentares) para assumir o papel de solução de muitos problemas de saúde. 

Nas palavras de Nascimento (2007, p. 42) esta valorização do medicamento “passa a 

incorporar expectativas e representações relacionadas a fatores como confiança em quem faz 

a prescrição ou o valor atribuído à eficiência científica e tecnológica”. A citação a seguir, de 

Barros (1983, p. 378), é elucidativa: 

 

No momento em que se instaura a quimiossíntese em um contexto capitalista 

de produção, os medicamentos assumem a conotação de uma mercadoria 

com a necessidade implícita de ser consumida em quantidade e qualidade 

crescentes. Nesse sentido, o medicamento assume um importante e duplo 

papel ao satisfazer, a um só tempo interesses do capital e do médico. A 

difusão generalizada da ideia do medicamento como solução permite que o 

médico ao prescrevê-lo satisfaça as expectativas do paciente e as suas 

próprias. Para um e outro, na verdade, o momento mais importante da 

consulta passou a ser o da prescrição, por um lado em detrimento ou às vezes 

ocupando o lugar da anamnese e/ou do diagnóstico, por outro lado 

substituindo crescentemente outras alternativas terapêuticas que, pelo menos, 

para quadros clínicos específicos, eram dominantes no passado (grifos do 

autor). 
 

 

Sem dúvidas, os avanços científicos e tecnológicos na área da farmacologia 

contribuíram significativamente para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, pois 

possibilitaram o tratamento e a cura para doenças que até então matavam centenas de milhares 

de pessoas. A pneumonia é um dos muitos exemplos possíveis de ser citado.Entretanto, esta 

mesma indústria que gerou medicamentos que salvaram vidas foi também a responsável pela 

criação de problemas que até então não existiam. As terríveis consequências decorrentes do 

uso da talidomida deixaram o mundo perplexo diante da constatação de que a epidemia de 

focomelia verificada no período do final da década de 1950 e início da década de 1960 tinha 

como causa primordial um produto vendido no mercado como seguro e completamente 

destituído de efeitos colaterais. 

Os primeiros testes com a talidomida teriam ocorrido por volta de 1953 pela empresa 

suíça CIBA. Como as pesquisas não demonstraram nenhum resultado considerado 

interessante, as investigações foram abandonadas. Posteriormente o laboratório alemão 

Chemie Grunenthal testou a substância como antigripal, antiepilético, etc. constatando, após o 

fim dos testes, que o medicamento proporcionava sono tranquilo, sendo indicado também 
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para os enjoos provocados pelo início da gestação e como calmante para as crianças 

(EUCHER, 2004). 

Comercializada nos cinco continentes como um medicamento completamente atóxico, 

livre de efeitos colaterais, a talidomida foi, de fato, apresentada sobretudo como útil para 

combater e amenizar diversos problemas de sono e para os desconfortos ocasionados no 

período da gestação, como os enjoos, por exemplo. No final de 1961, porém, ficaram 

evidentes os resultados clínicos de que a droga era a responsável pela epidemia do nascimento 

de milhares de bebês, em várias partes do mundo, especialmente na Europa, com diversos 

sinais teratológicos. Entre esses sinais, a focomelia, palavra que designa as “crianças com um 

tipo peculiar de malformação congênita, caracterizada pelo desenvolvimento defeituoso dos 

ossos longos dos braços e pernas e cujas mãos e pés variavam entre o normal e o rudimentar” 

(OLIVEIRA et al, p.102). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa em curso acompanha a imprensa – sobretudo  a carioca –  no prazo de 20 

anos, especificamente entre 1962 e 1982, e captura todas as notícias publicadas sobre a 

talidomida no Brasil - e também as referentes a outros locais -, uma vez que “a droga entrou 

no mercado nos quatro cantos do mundo, incluindo onze países europeus, sete africanos, 

dezessete asiáticos e onze nas Américas do Norte e do Sul” (MOKHIBER, 1995, p. 371).As 

balizas cronológicas do estudo situam-se entre março de 1962, quando surgem as primeiras 

notícias no país sobre os efeitos teratogênicos da droga, vendida no mercado brasileiro, 

segundo os jornais já pesquisados, sob os nomes-fantasia Sedalis, Sedalis 100, Sedin, Slip, 

Ectiluran, Ondasile Verdil. O ano de 1982 marca a vitória, na justiça, de ação coletiva 

indenizatória movida por 147 atingidos pela talidomida, ação impetrada em 1976 pelo 

advogado Walkírio Ughini Bertoldo contra a União e contra os laboratórios que produziram e 

comercializaram a droga no país:Laboratório Sintex do Brasil (sucessor do Instituto Pinheiros 

Produtos Farmacêuticos), Ceil Comercial Exportadora e Indústria Ltda (sucessor do Lafi) e 

Laboratório Americano de Farmacotherapia. 

A tragédia da talidomida, uma vez estampada em praticamente todos os jornais de 

grande circulação no país, e também em revistas de grande tiragem como Manchete, 

Cruzeiro, Fatos e Fotos, por exemplo, ‘impôs’ aos leitores inúmeras representações do 

fenômeno: dos seus aspectos científicos, com ênfase na questão dos efeitos teratogênicos da 
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droga no corpo dos bebês; dos aspectos relativos à fiscalização do comércio e da indústria 

farmacêutica no país; dos aspectos vinculados às responsabilidades jurídicas dos laboratórios 

e dos governos; dos aspectos bioéticos relacionados ao aborto e à eutanásia; dos aspectos 

políticos e culturais pertinentes ao movimento social dos atingidos pelos efeitos danosos da 

droga. 

Se para Moscovici as representações sociais são constantemente criadas na interação 

dos diversos atores sociais, a mídia impressa torna-se importantíssima pois possui esse papel 

de mediador das práticas de comunicação cotidiana entre diferentes atores sociais; diferentes 

atores sociais que no final das contas acabam formando um saber compartilhado. Dito em 

outras palavras, o que nos interessa primordialmente em relação à teoria das representações 

sociais é sua função de verificar como se deram os processos de “ formação de condutas e de 

orientação das comunicações sociais ...” (MOSCOVICI, 1978, p.77). Ou seja, partindo da 

ideia de que o jornalismo impresso do período 1962-1982 fez a ponte entre os conhecimentos 

do universo científico (reificado) para os conhecimentos do dia a dia, interessa-nos saber 

como a talidomida foi transformada em um objeto do senso comum. Os fatos noticiados serão 

entendidos como fotografias multifacetadas que ao mesmo tempo refletem e destorcem o real, 

alimentando constantemente as representações sociais. 

Apesar de não estarmos preocupados com “a leitura das condições pelas quais as 

informações emergem em determinado produto jornalístico, convertendo um fato ou assunto 

em notícia” (PONTES; SILVA, 2012, p.50), elaboramos uma ficha específica para coleta de 

dados contendo questões relacionadas ao ‘infratexto’ – conceituado como sendo “a disposição 

interna dos elementos que compõem uma matéria e a tornam única para retratar um aspecto 

ou evento” (IDEM, p.54).Afinal, uma vez escolhida a mídia impressa como principal suporte 

para a coleta de informações, algumas questões relativas a ela tornaram-se pertinentes, tais 

como: 

o reconhecimento da carga valorativa das capas, manchetes e chamadas; o 

recorte temático e de organização proposto pelas editorias; a identificação 

dos gêneros jornalísticos; o processo discursivo da diagramação/edição; a 

observação da estrutura interna das matérias; a organização de títulos e 

chamadas; a presença de boxes, suítes, fotografias, gráficos e tabelas; os 

tipos e a hierarquia das fontes; a assinatura e as demais marcas da apuração 

(Pontes; Silva, 2012, p.52).  
 

Desta forma, o material produzido para a coleta de dados contou com informações que 

pudessem referenciar o jornal trabalhado em termos de identificação da fonte (nome do jornal, 
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data, edição, assinatura da matéria, etc.) além de itens que colaborassem para a compreensão 

da estrutura do texto, tais como: destaque da notícia, manchete, sessão, gênero, diagramação, 

presença de fotografia, entre outros aspectos. Tais questões foram consideradas tendo em 

vista que a escolha da fonte de pesquisa ‘mídia impressa’ nos permitir chegar a séries 

temáticas que refletem as representações sobre a talidomida.Buscamos, dessa feita, verificar 

como o evento foi apresentado ao público leitor ao longo do tempo. Segundo Oliva (2011)  

 

A imprensa figura como uma das mais instigantes e reveladoras fontes para 

o trabalho do historiador, seja para incursões em tempos afastados de nossa 

experiência atual, seja para o estudo das representações, ideias e eventos que 

nos são contemporâneos. Os fragmentos noticiados, a intensidade das 

abordagens, as linhas editoriais, o cotidiano, a política, os cenários nacionais 

e internacionais veiculados pelos múltiplos meios de comunicação revelam 

formas de “olhar” distintas ao do historiador, mas fecundas para 

compreensão das sociedades e de suas relações. [...] os mass media, refletem 

e projetam as representações recorrentes de um grupo sobre um determinado 

objeto ou assunto, ao mesmo tempo em que se confundem com o próprio 

imaginário coletivo, revelando os mecanismos de invenção da memória 

coletiva (acesso online). 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E RESULTADOS 

Pelo que pudemos inferir até o presente momento, nenhum estudo histórico acerca das 

representações sobre a talidomida no Brasil, a partir de fontes da mídia impressa, foi 

produzido. Num levantamento realizado na plataforma do banco de teses e dissertações da 

Capes, nenhum trabalho de doutorado sobre o tema da talidomida (palavra-chave pesquisada) 

foi encontrado na grande área das humanidades para o período compreendido entre 1987 e 

2012; por sua vez, no que tange às dissertações, assim como nas teses, o levantamento 

indicou, para o mesmo período, como seria de se esperar, uma supremacia de pesquisas na 

área de farmacologia; no entanto, para além do fato de que a talidomida vem sendo 

pesquisada em múltiplas áreas do conhecimento no interior do amplo campo das ciências da 

saúde, o que se destaca, novamente, é uma grande ausência de pesquisas no campo das 

ciências humanas e no campo das ciências sociais aplicadas.  

 

 

 

 

                   

ANO Nº ÁREAS DO CONHECIMENTO 

1987 -  

1988 -  
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1989 -  

1990 -  

1991 1 Odontologia. 

1992 -  

1993 1 Anatomia Patológica/Patologia clínica. 

1994 1 Nefrologia. 

1995 1 Química/farmacologia. 

1996 3 Biologia parasitária; imunologia aplicada; farmacologia. 

1997 2 Farmacologia; imunologia. 

1998 3 Clínica médica; bioquímica; biologia parasitária. 

1999 2 Farmacologia/bioquímica; farmacologia. 

2000 1 Patologia experimental. 

2001 3 Patologia experimental; farmacologia; odontologia. 

2002 6 Fisiologia; gastroenterologia; farmácia; gastroenterologia; imunologia; imunologia. 

2003 6 Ciências médicas; química analítica; cirurgia; doenças tropicais; farmacologia; 

epidemiologia. 

2004 3 Farmácia; farmacologia; farmacologia. 

2005 6 Química analítica; imunologia; farmacologia/química molecular; saúde pública; 

biofísica; medicina/clínica cirúrgica. 

2006 8 Clínica médica; clínica médica; clínica médica; doenças tropicais; ciências 

biológicas/medicina/hematologia; parasitologia; enfermagem médico/cirúrgica; 

fisiologia da respiração.  

2007 3 Farmácia; ciências farmacêuticas; genética. 

2008 6 Fisiopatologia experimental; hematologia; genética humana e médica; farmacologia; 

doenças tropicais; neurociências e biologia celular. 

2009 10 Saúde da criança e do adolescente; engenharia biomédica; bioquímica; farmacologia; 

imunologia; síntese orgânica/química; engenharia biomédica; clínica médica; 

genética humana e médica; farmacologia. 

2010 7 Farmacologia/síntese orgânica; distúrbios do desenvolvimento; farmácia; 

morfologia/ciências morfológicas; direito civil; fisioterapia e terapia ocupacional; 

inovação terapêutica. 

2011 6 Doenças infecciosas e parasitárias/imunologia aplicada; cirurgia; farmácia; ciências 

da saúde; farmácia. 

2012 3 Medicina/doenças onco-hematológicas; clínica médica; biologia celular e molecular. 

Total 82  

 

QUADRO 1 -  DISSERTAÇÕES DE MESTRADO COM A PALAVRA-CHAVE “TALIDOMIDA”, 1987 A 

2012. 

FONTE: BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES CAPES. 

Apenas uma dissertação, num universo total de 82 registradas, foi classificada nesta 

área; e, no caso específico, ela versava sobre Direito Civil. No entanto, esta mesma 

dissertação não dedica-se integralmente ao estudo da talidomida no campo do direito. Vale 

ainda ressaltar que neste levantamento pelo menos duas dissertações estão relacionadas ao 

tema da fármaco vigilância, o que implica, em alguma medida, em reflexões sobre a estrutura 

burocrática e organizacional do setor saúde no Brasil, tangenciando, portanto, questões do 

universo das ciências sociais aplicadas. Ainda: uma dissertação da área da saúde foi 

identificada como tendo se apropriado de referenciais teórico-metodológicos das ciências 

humanas e sociais ao abordar a talidomida. Trata-se do trabalho desenvolvido por Anelise 
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Montañes Alcântara (2009), voltada para a discussão da saúde da criança e do adolescente, a 

partir de pesquisa investigativa sobre o conhecimento dos farmacêuticos de Curitiba acerca 

dos medicamentos com efeitos teratogênicos disponíveis no Brasil. Nesta dissertação, a autora 

apropriou-se dos referenciais da teoria das representações sociais, sobretudo dialogando com 

Denise Jodelet. 

           

ANO Nº  ÁREAS DO CONHECIMENTO 

1987 -   

1988 -   

1989 -   

1990 -   

1991 -   

1992 -   

1993 -   

1994 1 Biofísica. 

1995 -   

1996 -   

1997 1 Biologia parasitária 

1998 -   

1999 3 Farmacologia; farmacologia; transplante de 

coração/imunodepressão/talidomida/coelhos. 

2000 2 Medicina/doenças infecciosas e parasitárias; biologia e fisiologia dos 

microorganismos/biologia geral/biologia  molecular. 

2001 3 Endocrinologia; física; química de macromoléculas. 

2002 4 Farmacologia; doenças infecciosas e parasitárias; medicina/clínica médica; 

farmacologia. 

2003 6 Farmacologia; farmacologia; anatomia patológica/patologia clínica; cirurgia; 

farmacologia; farmacologia. 

2004 3 Farmacologia; anatomia patológica/patologia clínica; farmacologia. 

2005 3 Química analítica; farmacologia; radiologia médica. 

2006 4 Cirurgia toráxica; bioquímica; medicina/cirurgia; farmacologia. 

2007 4 Farmacologia clínica; imunologia; hematologia; farmacologia. 

2008 4 Fisiologia cardiovascular; anatomia patológica/patologia clínica/imunologia; 

medicina veterinária/clínica e cirurgia animal; anatomia patológica/patologia 

clínica/imunologia. 

2009 6 Bioquímica; farmacologia; biofísica; anatomia patológica/patologia clínica; 

medicina/clínica médica; farmacologia geral. 

2010 3 Farmacologia; farmacologia; parasitologia. 

2011 5 Ciências farmacêuticas; farmácia; saúde coletiva; farmacologia bioquímica e 

molecular; fisiopatologia médica. 

2012 2 Nefrologia; anatomia animal. 

Total 54  

 

QUADRO 2: TESES DE DOUTORADO COM A PALAVRA-CHAVE “TALIDOMIDA”, 1987 A 2012.  

FONTE: BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES CAPES. 

 

Entre as teses de doutorado defendidas no decorrer do período de 1987 a 2012, 

verificamos a ocorrência de 54 trabalhos em que a talidomida é o tema principal.Da mesma 

sorte que as dissertações de mestrado, as teses de doutorado debruçam-se pelo amplo espectro 
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dasciências da saúde, com destaque para a Farmacologia.A droga passa a ser mais estudada a 

partir do ano de 1999, sendo os anos de2003 e 2009 os que apontaram maior ocorrência de 

trabalhos defendidos, 6 (seis) teses em cada um desses anos.  

Vale destacar a existência de somente um estudo na base Scielo que discute a 

talidomida em seus aspectos históricos e sociais, com ênfase na questão da vigilância 

sanitária. Trata-se do artigo Talidomida no Brasil: vigilância com responsabilidade 

compartilhada? de autoria de Maria Auxiliadora Oliveira, Jorge Bermudez e Arthur Custódio 

de Souza (1999). Nele, os autores fazem um amplo painel da trajetória histórica da droga, 

enfatizando a experiência brasileira no seu uso; indicam eles pelo menos duas gerações de 

portadores da síndrome da talidomida no país. A segunda geração teria sido iniciada a partir 

de 1965 quando o medicamento foi liberado, sob controle específico, para o tratamento da 

hanseníase. Ainda, uma monografia de especialização em Vigilância Sanitária de 

Medicamentos defendida em 2004 na Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz traz dados 

históricos interessantes sobre a talidomida em diversos países e discute a atualização da 

bulano Brasil (MEIRA et al., 2004). Finalmente, vale mencionar que a droga é tema de artigo 

específico do jornalista norte-americano Russel Mokhiber (1995, pp. 369-376), intitulado 

Talidomida, em uma coletânea dedicada ao estudo de crimes corporativos; porém,este texto 

não é dedicado especificamente ao Brasil. 

 

CONCLUSÕES  

O presente trabalho é também resultado de alguns debates travados no interior do 

Núcleo de Ensino e Pesquisa em Saúde Pública, Doença e Assistência em Saúde no Brasil, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa. Tal ‘núcleo’ insere-se na perspectiva de estudos interdisciplinares e contempla 

professores e alunos interessados na pesquisa sobre os fenômenos do adoecer e com as 

questões de cidadania decorrentes desses fenômenos. No ‘núcleo’, os discursos, as 

representações e os imaginários relativos ao binômio saúde-doença são analisados em 

perspectiva histórica e em diálogo com metodologias de pesquisa diversas do campo das 

ciências humanas e sociais.  

Ao iniciarmos a pesquisa, acreditávamos que encontraríamos uma maior quantidade 

de textos acadêmicos relacionados diretamente à presença da talidomida no país. Nossa 

surpresa foi constatar que, de alguma forma, o tema está abandonado, esquecido pelos 
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pesquisadores, pois exíguos são os textos que exploram diretamente a trajetória histórica da 

talidomida no Brasil. Nem mesmo na miríade de livros publicados nos últimos anos sobre 

bioética o tema vem à tona. Quando muito, a talidomida é mencionada ‘de raspão’ em alguns 

trabalhos que tratam de biossegurança no país, especialmente quando biossegurança está 

relacionada à indústria farmacêutica e ao consumo de medicamentos. 

Acreditamos que o estudo feito a partir da mídia impressa no Brasil irá trazer novos 

elementos sobre o tema do evento iatrogênico medicamentoso da talidomida, revelando 

facetas históricas não conhecidas. Tal tema segue, infelizmente, como um fenômeno não 

estudado sistematicamente pelas ciências humanas e sociais nas universidades brasileiras, 

segue olvidado pelos pesquisadores destas grandes áreas do conhecimento. 
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