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No ano passado, o hospital,
que faz parte do Conjunto
Hospitalar de Sorocaba
(CHS), esteve sob intervenção
após a prisão de médicos, fun-
cionários e ex-diretores envol-
vidos num esquema de frau-
des em licitações e pagamen-
tos por plantões não realiza-
dos. O processo contra os en-
volvidos está suspenso por
decisão judicial de janeiro.

No início de fevereiro, a Pro-

curadoria-Geral de Justiça de
São Paulo entrou com recurso
para cassar a liminar que para-
lisou a ação penal contra os 48
acusados flagrados na Opera-
ção Hipócrates do Ministério
Público Estadual e da Polícia
Civil. A ação levou à prisão 12
pessoas, entre elas médicos e
ex-diretores do hospital.

O esquema teria resultado
num prejuízo de mais de R$ 20
milhões ao erário.

Maior hospital de
Sorocaba fica sem gesso

Anvisa pode flexibilixar
anúncios de remédios
Lobby da indústria farmacêutica quer reduzir alertas de efeitos adversos
de medicamentos de uso livre e voltar a usar celebridades em propaganda
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Ao alcance. Anvisa também discute o retorno de remédios de venda livre para as gôndolas

Lígia Formenti
BRASÍLIA

A indústria farmacêutica está
reforçando o lobby para mu-
dar as regras de publicidade
dos medicamentos que pro-
duz. Entre as reivindicações
do setor de remédios está a re-
dução dos alertas de efeitos ad-
versos apresentados no fim
das peças de publicidade e a
volta de famosos como garo-
tos-propaganda. A Anvisa ad-
mitiu a possibilidade de rea-
brir a discussão.

Aurélio Saes, representante
da Associação Brasileira da In-
dústria de Medicamentos Isen-
tos de Prescrição (Abimip), num
encontro com diretor da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), Jaime Oliveira, pe-
diu que as discussões sobre o as-
sunto fossem reabertas e um gru-
po de trabalho fosse organizado
para avaliá-lo. “A eficácia das ad-

vertências é questionável”, justi-
ficou Saes.

A atual resolução entrou em
vigor em 2008. Saes diz que o se-
tor não tem uma proposta pron-
ta para substituir a regra atual.
Ele adianta, no entanto, que es-
tão entre as possibilidades a limi-
tação das mensagens apresenta-
das nas propagandas. As infor-
mações mais completas esta-
riam nas embalagens dos remé-
dios. Uma outra alternativa seria
o rodízio dos alertas veiculado
nas peças publicitárias.

O presidente da Anvisa, Dir-
ceu Barbano, admitiu a possibili-

dade de se rediscutir as regras,
desde que isso não afete o crono-
grama da agência. Ele disse ter
simpatia pela alteração da forma
como as advertências são apre-
sentadas. “Pessoalmente não
acho eficiente. São muitas infor-
mações que acabam perdendo o
sentido.”

Barbano, no entanto, não fez
comentários sobre o retorno de
celebridades como estrelas das
propagandas. “As discussões po-
dem ser feitas. Mas o primeiro
ponto a ser levado em considera-
ção é o risco sanitário.”

Regras atuais impedem que
propagandas exibam imagens
ou vozes de “celebridades” reco-
mendando um remédio ou suge-
rindo que o tomam. A resolução
também determina que, na pro-
paganda impressa, a advertência
não pode ser inferior a 20% do
maior corpo e da letra do anún-
cio. No rádio, a mensagem tem
de ser lida pelo locutor.

Fora dos balcões. A movimen-
tação ocorre dias depois de a An-
visa colocar em consulta pública
a permissão do retorno de remé-
dios de venda livre para gôndo-
las das farmácias. O presidente
da Anvisa afirma que a mudança
que agora está em análise tam-
bém teve início depois de um pe-
dido do setor. Um grupo de estu-

do com representantes da indús-
tria, comércio, médicos e farma-
cêuticos foi montado.

Seis Estados permitem a ven-
da de remédios fora do balcão.
“Além disso, um estudo mos-
trou que depois que a proibição
da venda em gôndolas entrou
em vigor, balconistas passaram
a ter um papel maior na escolha

do remédio, a concorrência dimi-
nuiu e a venda de embalagens
maiores, aumentou”, disse.

Barbano admitiu que, quando
o levantamento foi feito, as res-
trições das vendas eram recen-
tes, o que poderia prejudicar a
avaliação de um impacto positi-
vo, por exemplo, nas estatísticas
de acidentes com remédios.

José Maria Tomazela
SOROCABA

Escassez de gesso para corrigir
fraturas no Hospital Regional de
Sorocaba, o maior hospital públi-
co da região, fez com que pacien-
tes chegassem a permanecer in-
ternados até 11 dias a mais que o
necessário.

De acordo com o diretor da
unidade, Luis Carlos de Azevedo

Silva, havia gesso suficiente em
estoque. “Há um clima de insatis-
fação de parte dos funcionários e
pode ser boicote”, afirmou. Par-
te dos funcionários aderiu a uma
greve estadual convocada pelo
Sindicato dos Servidores da Saú-
de (Sindsaúde).

O hospital, mantido pelo Esta-
do, atende 3 mil pacientes por
dia e é referência para 38 municí-
pios da região. Reportagem da

TV Tem gravou, com câmera es-
condida, depoimentos de pacien-
tes que dependiam da colocação
do gesso para receber alta. Um
deles contou ter ficado com o
braço quebrado sem o gesso du-
rante 11 dias. “Colocaram só
uma faixa, mas era mole”, disse.

Um rapaz com uma perna e
um braço quebrados disse espe-
rava pelo gesso havia uma sema-
na. “O médico dispensou da ci-
rurgia, mas não deu alta porque
não tem gesso”, contou.

Funcionários disseram terem
sido obrigados a pedir gesso em-
prestado à Santa Casa da cidade.
E alegaram que gesso para adul-

tos era usado em bebês.
Segundo Silva, havia cerca de

mil caixas de gesso no almoxari-
fado, mas o material não foi pos-
to à disposição. “Houve falta
pontual de telas de tamanho mé-
dio, mas poderiam ser adapta-
das telas maiores.” Para ele, os
responsáveis pelo estoque deixa-
ram de informar a disponibilida-
de do produto. “Houve falta de
comunicação ou má-fé. Vamos
fazer uma apuração interna.”

O SindSaúde informou que a
falta de materiais no hospital é
recorrente e culpar o funcioná-
rio é a pior forma de resolver o
problema.

● Riscos
Ao comentar a volta de drogas
de venda livre às gôndolas,
Barbano disse que “intoxicações
com remédios livres de prescri-
ção sempre foram inferiores aos
daqueles que exigem receita”.A utiliz
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