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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
Lígia Formenti
BRASÍLIA

A indústria farmacêutica está
reforçando o lobby para mudar as regras de publicidade
dos medicamentos que produz. Entre as reivindicações
do setor de remédios está a redução dos alertas de efeitos adversos apresentados no fim
das peças de publicidade e a
volta de famosos como garotos-propaganda. A Anvisa admitiu a possibilidade de reabrir a discussão.
Aurélio Saes, representante
da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip), num
encontro com diretor da AgênciaNacionaldeVigilânciaSanitária (Anvisa), Jaime Oliveira, pediu que as discussões sobre o assuntofossemreabertaseumgrupo de trabalho fosse organizado
para avaliá-lo. “A eficácia das ad-

vertênciaséquestionável”,justificou Saes.
A atual resolução entrou em
vigor em 2008. Saes diz que o setor não tem uma proposta pronta para substituir a regra atual.
Ele adianta, no entanto, que estãoentreaspossibilidades alimitação das mensagens apresentadas nas propagandas. As informações mais completas estariam nas embalagens dos remédios.Umaoutraalternativa seria
o rodízio dos alertas veiculado
nas peças publicitárias.
O presidente da Anvisa, DirceuBarbano,admitiu apossibili-
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● Riscos

Ao comentar a volta de drogas
de venda livre às gôndolas,
Barbano disse que “intoxicações
com remédios livres de prescrição sempre foram inferiores aos
daqueles que exigem receita”.
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dade de se rediscutir as regras,
desdeque issonão afete o cronograma da agência. Ele disse ter
simpatia pela alteração da forma
como as advertências são apresentadas. “Pessoalmente não
acho eficiente. São muitas informações que acabam perdendo o
sentido.”
Barbano, no entanto, não fez
comentários sobre o retorno de
celebridades como estrelas das
propagandas.“As discussõespodem ser feitas. Mas o primeiro
pontoaser levadoem consideração é o risco sanitário.”
Regras atuais impedem que
propagandas exibam imagens
ou vozes de “celebridades” recomendando um remédio ou sugerindo que o tomam. A resolução
também determina que, na propaganda impressa, a advertência
não pode ser inferior a 20% do
maior corpo e da letra do anúncio. No rádio, a mensagem tem
de ser lida pelo locutor.
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Ao alcance. Anvisa também discute o retorno de remédios de venda livre para as gôndolas
Fora dos balcões. A movimen-

tação ocorre dias depois de a Anvisa colocar em consulta pública
a permissão do retorno de remédios de venda livre para gôndolas das farmácias. O presidente
da Anvisa afirma que a mudança
que agora está em análise também teve início depois de um pedido do setor. Um grupo de estu-

docom representantesdaindústria, comércio, médicos e farmacêuticos foi montado.
Seis Estados permitem a venda de remédios fora do balcão.
“Além disso, um estudo mostrou que depois que a proibição
da venda em gôndolas entrou
em vigor, balconistas passaram
a ter um papel maior na escolha

doremédio,aconcorrênciadiminuiu e a venda de embalagens
maiores, aumentou”, disse.
Barbano admitiu que, quando
o levantamento foi feito, as restrições das vendas eram recentes, o que poderia prejudicar a
avaliação de um impacto positivo, por exemplo, nas estatísticas
de acidentes com remédios.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A31.

Maior hospital de
Sorocaba fica sem gesso
José Maria Tomazela
SOROCABA

Escassez de gesso para corrigir
fraturas no Hospital Regional de
Sorocaba,omaiorhospitalpúblico da região, fez com que pacientes chegassem a permanecer internados 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.“Háumclimadeinsatisfaçãode partedosfuncionários e
pode ser boicote”, afirmou. Parte dos funcionários aderiu a uma
greve estadual convocada pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde).
Ohospital, mantidopeloEstado, atende 3 mil pacientes por
dia e é referência para 38 municípios da região. Reportagem da

TV Tem gravou, com câmera escondida,depoimentosdepacientes que dependiam da colocação
do gesso para receber alta. Um
deles contou ter ficado com o
braço quebrado sem o gesso durante 11 dias. “Colocaram só
uma faixa, mas era mole”, disse.
Um rapaz com uma perna e
um braço quebrados disse esperava pelo gesso havia uma semana. “O médico dispensou da cirurgia, mas não deu alta porque
não tem gesso”, contou.
Funcionários disseram terem
sido obrigados a pedir gesso emprestado 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 almoxarifado, mas o material não foi posto à disposição. “Houve falta
pontual de telas de tamanho médio, mas poderiam ser adaptadas telas maiores.” Para ele, os
responsáveispeloestoquedeixaram de informar a disponibilidade 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 funcionário é a pior forma de resolver o
problema.

PARA LEMBRAR
No ano passado, o hospital,
que faz parte do Conjunto
Hospitalar de Sorocaba
(CHS), esteve sob intervenção
após a prisão de médicos, funcionários e ex-diretores envolvidos num esquema de fraudes em licitações e pagamentos por plantões não realizados. O processo contra os envolvidos 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 paralisou a ação penal contra os 48
acusados flagrados na Operação 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.

