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Beto Barata/AE

Barbano comanda reunião sobre a crise das próteses de
silicone da empresa francesa PIP

Você está em Notícias >

Dilma manda SUS e planos de saúde
pagarem troca de próteses de silicone
Dirceu Barbano, presidente da Anvisa, afirmou que anúncio atende a determinação da presidente e
beneficiará pacientes que fizeram implantes das marcas PIP e Rofil, mesmo por motivos estéticos
12 de janeiro de 2012 | 3h 02

Lígia Formenti, BRASÍLIA

O governo voltou atrás e anunciou nesta quarta, 11, que vai pagar a cirurgia para troca de
implantes mamários de silicone das marcas PIP e Rofil que romperam, mesmo nos casos
de pacientes que colocaram as próteses por motivos estéticos.

Veja também: 
 Cirurgiões plásticos querem reavaliação das próteses de silicone usadas no país 
 Anvisa cancela registro de prótese de silicone da marca holandesa Rofil 
 Anvisa quer mudar regras para fiscalizar próteses de silicone 

O presidente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu
Barbano, afirmou que a determinação foi
dada pela presidente Dilma Rousseff. Planos
de saúde também serão obrigados a atender
suas pacientes. "Isso já foi definido com a
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS)", disse.

O presidente da Associação Brasileira de
Medicina de Grupo (Abramge), Arlindo
Almeida, porém, disse desconhecer essa
determinação. "Não houve discussão ou
comunicado oficial. Não há como garantir
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que operadoras concordem em pagar custos
para reparar o estrago feito numa operação

que ela não autorizou." Calcula-se que 12,5 mil mulheres no País colocaram próteses da
fabricante francesa PIP. Outras 7 mil, da holandesa Rofil.

A ANS admitiu, por meio da assessoria de imprensa, que a obrigação dos planos de
ofertar cirurgias reparadoras para pacientes ainda não está formalizada. A partir de
agora, integrantes da agência e do governo vão avaliar qual o melhor formato para deixar
clara a obrigação: uma resolução ou um projeto de lei. Há possibilidade que ainda seja
feito um acordo com as empresas. Neste caso, um pacto será suficiente.

Não se sabe, porém, quando as trocas vão começar. Mulheres serão chamadas para fazer
avaliação em serviços de saúde. Um protocolo será preparado pelas sociedades médicas,
indicando quais exames terão de ser realizados. Numa segunda etapa, depois de
identificada a demanda, um cadastro com serviços onde a troca será feita deverá ser
divulgado.

A troca não atingirá mulheres que apresentem próteses com sinais de fragilidade.
Também não serão atendidos pedidos de mulheres que, apesar de o implante estar
íntegro, manifestarem interesse em fazer a substituição. "Esse grupo deverá ser
submetido a um acompanhamento mais rigoroso", disse Barbano.

As medidas foram anunciadas ontem, depois de uma reunião da Anvisa com
representantes de sociedades médicas e do Ministério da Saúde. A reunião foi marcada
após o cancelamento, dia 30, do registro da prótese PIP, feita com silicone industrial.
Anteontem, a agência determinou também o cancelamento do registro da prótese Rofil -
que terceirizou sua produção para a empresa PIP.

Segundo Barbano, a Anvisa vai apertar a fiscalização até fevereiro. Fábricas de próteses
de silicone serão vistoriadas pela agência. Atualmente, das 17 existentes, apenas 3 foram
vistoriadas - 2 no Brasil e 1 no exterior.

O controle de qualidade das próteses será alterado. Na próxima reunião da diretoria da
Anvisa deve ser votada uma resolução que obriga a análise de lotes de produtos antes de
irem ao mercado.

A agência anunciou a criação do Registro Nacional de Implantes de Silicone, onde deverá
constar informações que vão da data da cirurgia e do material usado até a formação da
equipe médica e alta do paciente. Pagamento das operações só será feito se essas
informações constarem no registro.

A medida visa a tentar melhorar a lacuna de informações. Barbano diz que, embora a
Anvisa tenha recebido cem reclamações de pacientes sobre próteses, nenhum registro de
efeitos colaterais foi feito por médicos. Das reclamações, 39 se referem à ruptura da
prótese PIP. A agência ainda não sabe, porém, quantas reclamações estão relacionadas à
Rofil e tampouco quantas próteses da marca holandesa ainda estão no mercado. O
sistema de informação deverá entrar em operação dentro de 60 dias.

A Anvisa decidiu ainda incorporar a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica para fazer um cadastro de pacientes, pelo qual elas poderão prestar informações
para a Anvisa sobre datas das operações e problemas registrados.

Dano precisa ser comprovado:

1. Quem terá direito à troca?

Mulheres que tiverem ruptura na prótese, comprovada por exames indicados por
protocolo que deverá ser concluído nesta semana. Vale para quem colocou a prótese em
cirurgias estéticas ou reparadoras.

2. Planos de saúde também farão a troca?

O diretor da Anvisa, Dirceu Barbano, afirmou que serão obrigados a fazer. Associação de
medicina de grupo afirma não ter sido informada sobre a decisão.
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Há 16 Anos Elevando A Autoestima

Com Redução Máxima de Carência.

e Queda do Fator Previdenciário

3. Não há risco de ficar com a prótese adulterada, mesmo sem ruptura?

A Anvisa afirma que não há comprovação dos benefícios dessa troca. Mulheres que
comprovadamente têm a prótese PIP ou Rofil devem fazer um acompanhamento mais
cuidadoso, com exames periódicos.

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

Dilma:governo decide até junho se amplia Minha Casa, Minha Vida

Tópicos: Próteses de silicone, SUS, Planos de saúde, Dilma

Anúncios Google

Cirurgia Plástica Em SP
Das Pessoas. Conheça A Clínica!

www.MasterHealth.com.br

Unimed Planos de Saúde
Contrate Hoje e Proteja sua Família

Conveniosdesaude.com.br/Unimed

Desaposentação e Revisões
Adv. Previdenciária (11) 3729.5260

www.perissonandrade.adv.br

Grupo Estado
Copyright © 1995-2011
Todos os direitos reservados

Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Termo de Uso
Mapa Site
Assine O Estado de S. Paulo
Classificados:             11 3855 2001      

Opinião
São Paulo
Brasil
Política
Internacional
Saúde
Ciência
Educação
Planeta
Cultura
Blogs
Tópicos

Estadão Digital
No celular
No iPad
No Facebook
RSS
Infográficos
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail
Isso não é normal
Revista Piauí

Estadão.com.br O Estado de S.Paulo
Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais
Jornal da Tarde
Limão
Território Eldorado
ILocal
ZAP
Ibiubi
Agência Estado
Portal de Fornecedores

Grupo Estado
Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética
Demonstrações Financeiras

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,dilmagoverno-decide-ate-junho-se-amplia-minha-casa--minha-vida,821865,0.htm
http://topicos.estadao.com.br/proteses-de-silicone
http://topicos.estadao.com.br/sus
http://topicos.estadao.com.br/planos-de-saude
http://topicos.estadao.com.br/dilma
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/noticias/impresso,dilma-manda-sus-e-planos-de-saude-pagarem-troca-de-proteses-de-silicone--,821608,0.htm%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Dwww.MasterHealth.com.br%26adT%3DCirurgia%2BPl%25C3%25A1stica%2BEm%2BSP%26adU%3DConveniosdesaude.com.br/Unimed%26adT%3DUnimed%2BPlanos%2Bde%2BSa%25C3%25BAde%26adU%3Dwww.perissonandrade.adv.br%26adT%3DDesaposenta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Be%2BRevis%25C3%25B5es%26gl%3DBR&usg=AFQjCNFmBQIOLl1iaICE-a_Es1qP6Z_0ow
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=B3YkluPgOT7-DBYrXqQGihpSNCJ7yv5ECnrK_jxeSgIikDcCk2QEQARgBINPBxwcoAzgAUNKqqaMDYM3w7oCsA6ABjoqb-AOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAYIBaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxkaWxtYS1tYW5kYS1zdXMtZS1wbGFub3MtZGUtc2F1ZGUtcGFnYXJlbS10cm9jYS1kZS1wcm90ZXNlcy1kZS1zaWxpY29uZS0tLDgyMTYwOCwwLmh0bYACAakClFegWvzOoj6oAwHoA-4B6AMT6AP5AfUDAAAAxPUDAAAAEIgGAQ&num=1&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_3IVLWgAL35HrU9DOSG1nbhGTbs5A&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.masterhealth.com.br/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=B3YkluPgOT7-DBYrXqQGihpSNCJ7yv5ECnrK_jxeSgIikDcCk2QEQARgBINPBxwcoAzgAUNKqqaMDYM3w7oCsA6ABjoqb-AOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAYIBaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxkaWxtYS1tYW5kYS1zdXMtZS1wbGFub3MtZGUtc2F1ZGUtcGFnYXJlbS10cm9jYS1kZS1wcm90ZXNlcy1kZS1zaWxpY29uZS0tLDgyMTYwOCwwLmh0bYACAakClFegWvzOoj6oAwHoA-4B6AMT6AP5AfUDAAAAxPUDAAAAEIgGAQ&num=1&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_3IVLWgAL35HrU9DOSG1nbhGTbs5A&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.masterhealth.com.br/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ByURUuPgOT7-DBYrXqQGihpSNCIzvrI8CjKD6ryHAjbcBwKpaEAIYAiDTwccHKAM4AFDTvJuU_f____8BYM3w7oCsA6ABhMqS4gOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAYIBaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxkaWxtYS1tYW5kYS1zdXMtZS1wbGFub3MtZGUtc2F1ZGUtcGFnYXJlbS10cm9jYS1kZS1wcm90ZXNlcy1kZS1zaWxpY29uZS0tLDgyMTYwOCwwLmh0bakClFegWvzOoj7IAoTg2x-oAwHoA-4B6AMT6AP5AfUDAAAAxPUDAAAAEIgGAQ&num=2&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_2ynlulMZvkcSKJ5LkzC-qollww1g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.conveniosdesaude.com.br/site/unimed.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ByURUuPgOT7-DBYrXqQGihpSNCIzvrI8CjKD6ryHAjbcBwKpaEAIYAiDTwccHKAM4AFDTvJuU_f____8BYM3w7oCsA6ABhMqS4gOyARJ3d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnLIAQHaAYIBaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxkaWxtYS1tYW5kYS1zdXMtZS1wbGFub3MtZGUtc2F1ZGUtcGFnYXJlbS10cm9jYS1kZS1wcm90ZXNlcy1kZS1zaWxpY29uZS0tLDgyMTYwOCwwLmh0bakClFegWvzOoj7IAoTg2x-oAwHoA-4B6AMT6AP5AfUDAAAAxPUDAAAAEIgGAQ&num=2&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_2ynlulMZvkcSKJ5LkzC-qollww1g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.conveniosdesaude.com.br/site/unimed.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BlOEguPgOT7-DBYrXqQGihpSNCIb24KwCtvX19xzeyv6EEOCRQxADGAMg08HHBygDOABQ0_3r-_______AWDN8O6ArAOgAcql7e8DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gGCAWh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvaW1wcmVzc28sZGlsbWEtbWFuZGEtc3VzLWUtcGxhbm9zLWRlLXNhdWRlLXBhZ2FyZW0tdHJvY2EtZGUtcHJvdGVzZXMtZGUtc2lsaWNvbmUtLSw4MjE2MDgsMC5odG2AAgGpApRXoFr8zqI-qAMB6APuAegDE-gD-QH1AwAAAMT1AwAAABCIBgE&num=3&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_0Z5-BkTkBignwV1zhwkstDEt1lIw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.perissonandrade.adv.br
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=BlOEguPgOT7-DBYrXqQGihpSNCIb24KwCtvX19xzeyv6EEOCRQxADGAMg08HHBygDOABQ0_3r-_______AWDN8O6ArAOgAcql7e8DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gGCAWh0dHA6Ly93d3cuZXN0YWRhby5jb20uYnIvbm90aWNpYXMvaW1wcmVzc28sZGlsbWEtbWFuZGEtc3VzLWUtcGxhbm9zLWRlLXNhdWRlLXBhZ2FyZW0tdHJvY2EtZGUtcHJvdGVzZXMtZGUtc2lsaWNvbmUtLSw4MjE2MDgsMC5odG2AAgGpApRXoFr8zqI-qAMB6APuAegDE-gD-QH1AwAAAMT1AwAAABCIBgE&num=3&cid=5Gg_7CPzHEQnSwbYbd0W5Rg1&sig=AOD64_0Z5-BkTkBignwV1zhwkstDEt1lIw&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.perissonandrade.adv.br
http://vagas.com.br/grupoestado/
http://www.estadao.com.br/faleconosco/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso/
http://www.estadao.com.br/mapa/
http://www.estadao.com.br/assine/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/politica/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://topicos.estadao.com.br/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://fotos.estadao.com.br/
http://tv.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/tempo/
http://webmail.estadao.com.br/
http://issonaoenormal.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://www.jt.com.br/
http://www.limao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.zap.com.br/estadao
http://www.ibiubi.com.br/
http://www.ae.com.br/
http://fornecedores.grupoestado.com.br/
http://www.estadao.com.br/talentos/
http://www.estadao.com.br/rc2010/
http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf
http://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/index.htm
http://www.grupoestado.com.br/midiakit/
http://www.premiomidiaestadao.com.br/
http://www.premiotopimobiliario.com.br/
http://www.estadao.com.br/cannes

	www.estadao.com.br
	Dilma manda SUS e planos de saúde pagarem troca de próteses de silicone - vida - versaoimpressa - Estadão


	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ4AA==: 
	input0: 

	xpY29uZS0tLDgyMTYwOCwwLmh0bQA=: 
	input0: 
	button1: 

	9leT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElENAA=: 
	button0: 



