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A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) precisa
ganhar agilidade e eficiência
para atender de forma mais rá-
pida às demandas sociais, afir-
ma o diretor Jaime Oliveira,
que ontem pediu afastamento
do cargo. Em entrevista conce-
dida ao Estado, ele negou que
sua saída dois anos antes do
término do mandato tenha si-
do provocada pelo desconten-
tamento em não ser efetivado
como presidente da autarquia,
cargo que vinha exercendo de
forma interina desde outubro.

● Sua saída é vista como uma
forma de se aumentar o espaço
de negociações políticas do go-
verno.
Não tem nada a ver com a pre-
sidência da Anvisa. Eu tomaria

essa decisão de qualquer for-
ma, se estivesse oficialmente
no posto, se estivesse em ou-
tro órgão. A decisão é pessoal.
Não foi adotada antes porque
o Barbano (Dirceu Barbano, pre-
sidente da autarquia até outubro
passado) terminou o mandato
entre o primeiro e o segundo
turnos, depois foram as elei-
ções no Congresso. Agora era
hora de levar adiante a ideia.
Minha mulher vai fazer cursos
fora do Brasil, essa era a me-
lhor época, em razão da dispo-
nibilidade de horários.

● Qual desafio o próximo diretor
vai enfrentar?
Demandas sociais que exigem
da Anvisa respostas cada vez
mais rápidas, mantendo claro
o controle e segurança nas de-
cisões. A agilidade e a eficiên-
cia são pontos extremamente
importantes.

● Quais demandas?
Acesso a medicamentos impor-
tantes para tratamento de
doenças graves, de doenças ra-

ras, além de ações de promo-
ção à saúde. Medidas que pos-
sam intervir em fatores de ris-
co para doenças crônicas, co-
mo alimentos com alto teor de
sódio, tabagismo. É preciso
também trabalhar para alcan-
çar maior integração interna-
cional. Hoje todas as agências
no mundo perceberam que
não conseguem exercer o con-
trole sanitário sozinhas. Elas
têm de montar rede, trabalhar
em parceria. A troca rápida de
informações, integrar informa-
ções de farmacovigilância.

● A Anvisa é uma agência lenta?
Ela é uma agência que pode
ser mais ágil e está buscando is-
so, por meio do aumento de
funcionários e da racionaliza-
ção de processos de trabalho.

Há também uma tendência de
compartilhar esforços com se-
tor regulado. Em muitas situa-
ções, a regulação está tão sofis-
ticada que permite o início de
atividades sem que para isso
um longo processo seja realiza-
do. Mudanças na legislação
vêm sendo feitas para isso. Em
vez de registros, basta que a

empresa apenas notifique a
agência que determinada ativi-
dade será iniciada. Isso vem
sendo feito, por exemplo, no
setor de cosméticos.

● O argumento de que a Anvisa
extrapola suas atribuições vem
sendo usado com frequência. Por
exemplo, na resolução que proi-

bia o uso de aditivos ao cigarro e
na que proibiu o uso de modera-
dores de apetite.
A Anvisa vem executando a
função legal para a qual ela foi
criada. Nessa execução, sur-
gem assuntos polêmicos. Não
estamos imunes a questiona-
mentos. E é absolutamente le-
gítimo de que eles sejam feitos
e sejam levados a outras instân-
cias de discussão. Isso é natu-
ral, não acontece apenas na An-
visa. / L.F.
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O Ministério Público Federal
(MPF) abriu inquérito para apu-
rar se as medidas de prevenção
e combate à dengue são adequa-
das em 40 municípios da região
de Jales, no norte do Estado de

São Paulo. Já em Campinas o
governador Geraldo Alckmin
(PSDB) anunciou medidas de
combate à doença.

Dados divulgados anteon-
tem, pela Secretaria Estadual
da Saúde, mostram que o Esta-
do já acumula no ano 80.283 ca-
sos da doença, 73,8% a mais do
que nos três primeiros meses
de 2014. Pelo menos 70 pessoas
já morreram desde janeiro por
complicações da doença. Soma-
dos os registros suspeitos, o nú-
mero de notificações chega a
196.282.

Os municípios da região de Ja-

les deverão informar ao MPF
quantos casos suspeitos e con-
firmados da doença foram regis-
trados em 2014 e 2015 e o even-
tual número de mortes, além
dos índices de infestação pelo
mosquito transmissor.

O procedimento também in-
vestigará se o tratamento dado

aos pacientes é correto e, ainda,
quanto de recursos cada muni-
cípio investiu nesses dois anos
em ações contra a dengue. Há
suspeita de que, em muitas cida-
des, a omissão dos órgãos públi-
cos facilitou o avanço da doen-
ça. A região está entre as de
maior incidência da dengue no

Estado. Um terço dos municí-
pios da região já convive com a
epidemia.

Para os procuradores da Re-
pública Carlos Alberto dos Rios
Júnior e José Rubens Plates,
que estão à frente do inquérito,
é fundamental que os poderes
públicos adotem um controle
contínuo, em caráter emergen-
cial, para reduzir os criadouros
e atender os enfermos. Até a tar-
de de ontem, os municípios da
região informaram que não ha-
viam sido notificados sobre o in-
quérito do MPF.

Alckmin. Em Campinas, o go-
vernador Alckmin prometeu
que o número de agentes de saú-
de no combate à dengue será du-
plicado e o governo vai adquirir
mais equipamentos e 50 cami-
nhonetes. Também enviará 30
médicos da Polícia Militar para
cidades em situação crítica.

Alckmin também disse já ter

solicitado autorização à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para o uso da vaci-
na contra a dengue produzida
pelo Instituto Butantã. As vaci-
nas já passaram por duas fases
de testes, mas ainda estão na fa-
se clínica. Alckmin quer a libera-
ção para uso rápido na popula-
ção dos municípios mais afeta-
dos pela doença. “Temos 12 mil
doses da vacina à espera de regu-
lamentação pela Anvisa e, uma
vez liberadas, serão destinadas
para os municípios com mais ca-
sos da doença”, afirmou. /
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MPF investiga ações
de combate à dengue
em 40 cidades de SP

● O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou ontem um proje-
to de decreto legislativo que sus-
pende parcialmente uma portaria
do Ministério da Saúde e obriga a
realização do exame de mamo-
grafia no Sistema Único de Saú-
de (SUS) a mulheres a partir dos
40 anos de idade. O projeto ainda

será discutido no Senado.
A proposta muda a portaria

1.253 do Ministério da Saúde, de
12 de novembro de 2013, que
alterava a tabela de procedimen-
tos, medicamentos, órteses, pró-
teses e materiais especiais do
SUS. A medida condicionava o
pagamento de mamografia bilate-
ral de rastreamento à pessoa
com idade entre 50 e 69 anos.

No projeto, a deputada Car-
men Zanotto (PPS-SC) argumen-
ta que a regra imposta pelo Minis-
tério da Saúde contraria a lei

11.664, de 2008, que trata de
ações de saúde para assegurar a
prevenção e detecção de câncer
do colo uterino e mama no âmbi-
to da rede pública. A deputada
ressalta que um dos artigos da
lei estabelece a mamografia a
todas as mulheres com mais de
40 anos e que a criação de uma
condicionante para o procedimen-
to é ilegal e equivale a restringir
o acesso de pacientes a um exa-
me que se mostrou efetivo no
diagnóstico precoce do câncer
de mama. / DAIENE CARDOSO
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Portal. Como
guardar água sem
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Posto de saúde
poderá comprovar
violência sexual
Medida permitirá que exames sejam feitos já no atendimento
médico; hoje, isso é atribuição de serviço de segurança pública
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‘Anvisa precisa ganhar eficiência’, diz diretor demissionário

LOCAÇÃO - PRONTOS PARA USO

Conjuntos a partir de 234 m2, gerador de 
emergência, altíssimo padrão, pé-direito duplo com 
5,05m, piso elevado, ar-cond. central, telefonia e 
fibra óptica, forro modulado com luminárias. 

R. Ministro Jesuíno Cardoso, 633

BERRINI

634 m2 a 8.748 m2, altíssimo padrão, gerador de 
emergência, localização privilegiada, auditório, 
telefonia e fibra óptica, forro modulado com 
luminárias.  

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.747

200 m2 a 6.131 m2, altíssimo padrão, hall social 
c/ pé-direito duplo, gerador de emergência, piso 
elevado, auditório, telefonia e fibra óptica, forro 
modulado com luminárias. 

R. Araguari, 835 x Av. Santo Amaro
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VILA OLÍMPIA
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A coleta de provas de violên-
cia sexual poderá ser feita
nos serviços de saúde creden-
ciados. Portaria interministe-
rial assinada ontem permite
que exames necessários para
a comprovação da violência
sejam realizados já no atendi-
mento médico. Atualmente,
isso é atribuição exclusiva de
segurança pública. O creden-
ciamento começa nos próxi-
mos dias, mas ainda não há
prazo para a conclusão do
processo.

O objetivo da medida, de acor-
do com a ministra da Secretaria
de Políticas para Mulheres,
Eleonora Menecucci, é tornar
mais humanizado o atendimen-
to da vítima e, ao mesmo tem-
po, reduzir a impunidade. Os
vestígios devem ser reunidos lo-
go nas primeiras horas depois
da violência.

“Somente serviços credencia-
dos poderão fazer a coleta. A ins-
crição será precedida de um trei-
namento, feito pelo próprio mi-
nistério”, afirmou o ministro da
Saúde, Arthur Chioro. Existem
atualmente 402 centros de aten-
ção às pessoas em situação de
violência sexual, dos quais 131
são 24 horas. Estes centros,
completou o ministro, deverão

ser os primeiros a receber a habi-
litação, pois já têm profissio-
nais habilitados e estrutura es-
pecífica. A ideia é expandir a re-
de nos próximos meses.

Em seis Estados (Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Ama-
zonas, Minas e Santa Catarina)
já existe um acordo local que
permite a coleta do material
nos serviços de saúde.

Depois da coleta, os vestígios
deverão ser encaminhados para
unidades especializadas em me-
dicina legal. A análise das pro-
vas em casos de violência se-
xual continuará sendo feita por
um perito do Instituto Médico-
Legal.

Com a mudança, profissio-
nais da rede de saúde credencia-
da se encarregam de fazer o
atendimento do paciente, a co-
leta de vestígios e encaminhá-
los para autoridade policial,
quando requisitados.

A autoridade policial tem a in-
cumbência de registrar e arma-
zenar os dados, para que eles fi-
quem disponíveis no sistema
de segurança pública e de Justi-
ça. As provas somente são usa-
das caso a mulher queira regis-
trar depois uma ocorrência con-
tra o autor da violência. “A cole-
ta de vestígios é essencial. Não
existe crime sem a prova”, ob-
servou a ministra.

Dúvidas. Ela lembrou que,
quando atuava na casa de aten-
dimento a vítimas de violência
na Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), havia dúvidas,
por exemplo, sobre como e on-
de armazenar os vestígios dos
casos de estupro.

“Quantas mulheres o serviço
perdeu, quantos casos ficaram
sem solução por não haver uma
resposta ágil para essas pergun-
tas.” Durante a cerimônia de as-
sinatura da portaria, Eleonora
afirmou ser imprescindível a im-
plementação da Lei Maria da Pe-
nha e da rede de serviços de pro-
teção para a mulher. “Hoje há
um gargalo para o atendimen-
to”, disse Eleonora. Atualmen-
te, há uma Casa da Mulher Brasi-
leira, em Campo Grande (MS).
Está prevista a construção de
27, seis delas neste ano.

Eleonora afirmou que a inte-

gração entre as áreas de prote-
ção da mulher, segurança e saú-
de é essencial. “A transversali-
dade é indispensável. E deve ser
feita na ponta, no atendimento
ao público”, completou.

O ministro Arthur Chioro
afirmou que a portaria preten-
de criar uma rede de proteção
para mulheres. “Diminuir toda

situação de medo que envolve
situações de violência”, disse.

Segundo os dados do Sistema
de Vigilância em Violência e Aci-
dentes de 2013, foram registra-
das 200 mil situações de violên-
cia doméstica, das quais 136.785
contra mulheres. “Não acabare-
mos com a violência. Mas o go-
verno tem o compromisso que

as vítimas possam ser protegi-
das e amparadas”, completou
Chioro. Foi assinada também
uma portaria que institui um
grupo de trabalho para criar es-
tratégias para o cuidado da saú-
de da mulher com deficiência e
mobilidade reduzida. “Não é
mais um. Ele tem prazo, ele tem
foco”, assegurou Chioro.

Jaime Oliveira, diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pediu afastamento do cargo

Posto em Sorocaba. Alckmin promete ampliar recursos

Foco é na região de Jales;
há suspeita de que a
omissão dos órgãos
públicos facilitou a
proliferação da doença

Mudança. O ministro Arthur Chioro afirma que só os serviços credenciados farão a coleta

Projeto prevê
mamografia a partir
de 40 anos no SUS

● Denúncias

Ele afirma que a agência
deve atender às
demandas sociais com
agilidade e nega questões
políticas para sua saída

20%
foi o aumento das denúncias de
violência sexual (estupro, assé-
dio e exploração sexual) no País,
em 2014, em comparação com o
ano anterior. Foram 1.517 casos,
ante 1.151 em 2013.


