Assédio Institucional – Saúde
Entre os órgãos contabilizados como assediados no tema da saúde estão a Fiocruz,
a ANS, A SESAI, a Funasa o Ministério da Saúde e/ou SUS e a ANVISA. O Ministério
da Saúde e a Anvisa tanto sofrem como efetuam casos de assédio institucional. Alguns
exemplos de casos sofridos pelo Ministério da Saúde são o aparelhamento do mesmo por
militares que nem mesmo possuem formação técnica para atuar na área1 (A SESAI e
Funasa também são vítimas da militarização2, assim como a ANS, indiretamente, pela
nomeação da filha do ministro Braga Netto para um cargo de gerência. 3) e o desvio de
recursos públicos que eram destinados ao SUS para combate à pandemia4. Um exemplo
de um caso cometido pelo Ministério foi a coação de profissionais com a recomendação
de uso de cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19, inclusive direcionada a
Fiocruz5.
No caso da Anvisa, os assédios institucionais sofridos são pelo descumprimento
de normas estabelecidas pela instituição6, ou ao menos a tentativa7, e outras formas de
direcionamento para que a instituição siga interesses do governo atual e não de Estado8,
enquanto as práticas de assédio institucional pela instituição geralmente são quando o
último objetivo mencionado é bem sucedido, como o atraso na autorização para a
importação da matéria-prima da farmacêutica Sinovac pra fabricação da vacina no Brasil9
e a suspensão de testes da mesma no país10.
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