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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 
 
Brasília, 30 de setembro de 2010 
Jornal do Commercio PE - Recife/PE 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | Conselho Nacional de Saúde 

 
Conferência nacional com tema definido 
 
Começam em março os preparativos para a 14ª Conferência Nacional de Saúde. Discutirá seguridade, 
conforme o Conselho Nacional de Saúde. 
 

 

Desejo Médico  
 

Encontra-se no site do Conselho Federal de Medicina manifesto da classe dirigida aos 

presidenciáveis. Entre as propostas, a regulamentação da Emenda 29, carreira médica, 

redirecionamento da formação e melhores condições de trabalho. 

 

 

 

Brasília, 30 de setembro de 2010 
O Estado de S. Paulo/BR 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | Anvisa 

 

Anvisa suspende venda de remédio para diabete tipo 2 
 
VIDA 
Lígia Formenti/BRASÍLIA 
 
Medicamento Avandia, fabricado pela GSK, teve venda proibida na Europa e restrições ao uso nos 
Estados Unidos 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa ) cancelou ontem o registro do remédio 

Avandia, da GlaxoSmithKline, usado para tratamento de diabete tipo 2. A decisão foi tomada depois da 

análise de estudos demonstrando que o medicamento aumenta o risco de problemas vasculares, como 



 
 
enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral. No Brasil, pacientes que tomavam a medicação 

apresentavam risco 29% maior de ter enfarte que aqueles que não usavam a droga. 

"No estudo geral, que analisou dados de 50 países, o índice foi de 28%", disse o diretor da 

Anvisa, Dirceu Barbano. Com a decisão, a venda do remédio está proibida em todo o País. A GSK fica 

obrigada a retirar o produto do mercado. A medida brasileira segue decisões semelhantes de agências 

sanitárias internacionais. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos determinou a 

retirada do medicamento do mercado. Nos Estados Unidos, o uso da droga não foi proibido, mas uma 

série de restrições à sua venda foram impostas. 

Registrado no Brasil desde 1999, o Avandia - medicamento cujo princípio ativo é a rosiglitazona 

– coleciona relatos de graves efeitos colaterais há pelo menos quatro anos, incluindo mortes em outros 

países. "Medidas como a determinação da retirada do produto do mercado, no entanto, somente 

poderiam ser adotadas depois da realização de estudos consistentes", disse o diretor. Ele informou que, 

tão logo uma revisão internacional de trabalhos demonstrando o risco do produto foi divulgada, a Anvisa 

requisitou documentos da empresa fabricante para fazer um estudo dos casos brasileiros. 

Barbano informa que há pelo menos outras nove classes terapêuticas que podem substituir o 

Avandia. "Há outros produtos eficientes, que já são usados." Em 2009, foram vendidas 83.150 caixas do 

remédio. Alfredo Halpern, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirma 

que, diante das suspeitas, a prescrição do medicamento não era tão frequente. O remédio era indicado 

para pacientes que tinham resistência à insulina. 

Em nota, a GlaxoSmithKline (GSK) informou que vai cumprir as determinações da Anvisa e que 

tomará todas as medidas para assegurar que médicos e pacientes tenham as informações necessárias 

sobre a proibição do uso do remédio. 

 
Recomendações 
Substituição 
 

Pacientes que tomam o remédio devem procurar o médico o mais rapidamente possível, para 

fazer a substituição. 

 
Sem interrupção 
 

Antes de a mudança ser determinada pelo médico, o paciente não deve interromper o uso. 

 
Check-up 
 

Aqueles que usam o remédio devem conversar com médico para avaliar a possibilidade da 

realização de um check-up. 
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