
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA ___ VARA DA

SEÇÃO  JUDICIÁRIA  FEDERAL  DO  DISTRITO  FEDERAL

Ref.: Inquérito Civil 1.16.000.000183/2021-81

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República in fine

assinados, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição da República

(arts. 129, III), pela Lei Complementar n. 75/93 (art. 6º, XIV, “f”) e pela Lei n. 8.429/92 (art. 17),

vem ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

em face de  EDUARDO PAZUELLO, brasileiro, General do Exército Brasileiro,

ex-Ministro  da  Saúde  e  atual  Secretário  de  Estudos  Estratégicos  da  Secretaria  de  Assuntos

Estratégicos  da  Presidência  da  República,  portador  do  documento  de  identidade  nº

0114557630/EB-RJ, inscrito no CPF sob o nº                   , com endereço funcional no Palácio do

Planalto, Anexo I, 2º andar, sala 201, Brasília – DF, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir

alinhavados.
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1. DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A presente ação tem por objeto a imposição de sanções a EDUARDO PAZUELLO,

Ministro de Estado da Saúde entre  15/05/20211 e  23/03/2021,  em razão da prática  de atos de

improbidade  administrativa,  consoante  apuração  realizada  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº

1.16.000.000183/2021-81 da Procuradoria da República no Distrito Federal.

A imposição das sanções descritas na Lei nº 8.429/92 é imperiosa, tendo em vista

as irregularidades praticadas pelo requerido, consistentes em atos de improbidade administrativa

que  violaram  princípios  basilares  da  administração  pública,  causaram  prejuízos  ao  erário  e

geraram danos à saúde pública, no contexto da condução dos atos de enfrentamento da pandemia

de COVID-19.

Como  se  descreverá  ao  longo  desta  exordial,  esta  ação  de  improbidade

administrativa aponta, como fatos determinantes da responsabilidade cível-administrativa do ex-

Ministro  da  Saúde:  a)  a  omissão  injustificada  do  ex-Ministro  da  Saúde  na  aquisição

tempestiva de vacinas para imunização da população ainda em 2020, a qual vem resultando em

prejuízos inestimáveis à vida e à saúde, bem assim à ordem econômica e social brasileiras; b) a

opção ilegal e indevida do ex-Ministro pela adoção do chamado “tratamento precoce”, como

ação  principal  da  política  pública  de  enfrentamento  da  COVID-19  em  2020-2021,  que  se

concretizou em numerosos atos administrativos (indicação,  aquisição, distribuição, propagação e

promoção de  medicamentos  do  “kit  Covid”),  os  quais resultaram em prejuízos  ao patrimônio

público  e  à  saúde  da  população; c)  a  omissão  injustificada  do  ex-Ministro  em ampliar  o

número de testes de COVID-19 e em distribuir milhares de kits de testes tipo PCR, que perderam

sua validade nos almoxarifados do Ministério da Saúde;  d) a deliberada atuação do ex-Ministro

para dificultar o acesso da sociedade às informações essenciais sobre a epidemia , suprimindo

a publicidade de dados relevantes ao seu acompanhamento e evolução; e) a omissão injustificada

do ex-Ministro em coordenar, como gestor nacional do SUS, ações para controle, aquisição e

distribuição de medicamentos essenciais para pacientes internados por covid-19 (como os “kits

intubação”); f) a omissão injustificada do ex-Ministro da Saúde na realização de campanhas

informativas e educacionais sobre a necessidade de distanciamento social e uso de máscaras.

            Embora  algumas  das  Digi-denúncias  recebidas  nos  autos  do  Inquérito  Civil  n.

1.16.000.000183/2021-81  aludam a  fatos  praticados  por  outros  agentes  públicos,  entre  eles  o

1 O Requerido Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde logo após a saída de Nelson Teich,
ocorrida em 15/05/2020. Foi anunciado como Ministro efetivo da Saúde apenas em 16/09/2020. 
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Presidente  da  República  Jair  Bolsonaro2,  e  apresentem  relação  com os  fatos  ora  narrados,  a

presente ação de improbidade administrativa não trata da conduta do Presidente da República,

em razão do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. na Petição

3240/DF, segundo o qual esta autoridade não se submete à Lei de Improbidade Administrativa

(Lei 8429/92), respondendo apenas por eventual crime comum, de atribuição do Procurador-Geral

da República, ou por eventual crime de responsabilidade, nos termos da Lei 1079/50.

                        Permanece em tramitação na Procuradoria da República no Distrito  Federal o

procedimento n. 1.16.000.001440/2021-00, que apura a responsabilidade civil da União, por ato

de seus agentes, pelos danos causados às vítimas da Covid-19.

2. DOS FATOS

2.1. O Brasil no contexto da pandemia de covid-19

É notória a crise sanitária atravessada pelo mundo em decorrência da pandemia de

covid-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Em 31/12/2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada acerca da

ocorrência de um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República

Popular da China. Em reunião do Comitê de Emergência, convocada pela OMS, em 30/1/2020, foi

declarada  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional  (ESPII),  diante  do

crescimento no número de países com casos confirmados.

No Brasil, o Congresso reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública,

por  meio  do  Decreto  Legislativo  nº  06,  de  20/03/2020  e  o  Ministério  da  Saúde  declarou

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, por meio da Portaria GM/MS 188/2020,

de 03/02/2020.

Até o dia 27/03/20213, haviam sido confirmados no mundo 127.278.350 casos de

2 Digi-denúncia PR-DF 20210018448/2021 (Guilherme Boulos); Digi-denúncia 20210027240 (Associação Brasileira
de  Juristas  pela  Democracia;  Coletivo  por  um  Ministério  Público  Transformador;  Associação  de  Advogadas  e
Advogados  Públicos  para  a  Democracia);  Digi-denúncia  PGR  00113555/2021  (Instituto  de  Direito  Sanitário
Aplicado); Digi-denúncia 20210028720/2021 (Deputada Federal Sâmia Luiza Bonfim). 
3 O requerido Eduardo Pazuello foi oficialmente exonerado do cargo de Ministro da Saúde em 23/03/2021, terça-feira.
Considerando  a  publicação  de  boletins  e  análise  de  dados  por  semanas  epidemiológicas,  bem como o atraso  na
inclusão dos dados de casos e óbitos de covid-19 nos sistemas do SUS, optou-se por apresentar os dados relativos ao
último dia da semana epidemiológica nº 12, que vai de 21/3 a 27/3/2021.
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Covid-19, com um total de 2.798.178 óbitos, e uma taxa de letalidade de 3%4. 

No Brasil, até o dia 27/03/2021 (fim da semana em que o Requerido deixou o cargo

de Ministro da Saúde), foram confirmados 12.490.362 casos de covid-19 e 310.694 óbitos, sendo

3.368 mortes confirmadas no dia 27/03/20215 e um total de 66.868 em março de 2021. O gráfico

de óbitos mensais reproduzido abaixo6 aponta curva bastante ascendente desde novembro de 2020,

após um declive desde julho de 2020, o ponto culminante da “primeira onda”: 

4 Disponível em https://www.worldometers.info/coronavirus/ . Acesso em 27/03/2021.
5 Disponível em https://covid.saude.gov.br/
6 Disponível  em  https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/31/brasil-registra-quase-4-mil-mortes-
por-covid-no-dia-e-fecha-pior-mes-da-pandemia-com-668-mil-obitos.ghtml Acesso em 26/04/2021.
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Em 27/03/2021, o Brasil era o segundo país do mundo em número absoluto de

casos e em número absoluto de óbitos e o primeiro em número total de novos casos e novas

mortes no mundo, contabilizando 83.039 novos casos e 3.368 novos óbitos naquela data. Para

efeito de comparação, na mesma data, os Estados Unidos da América apresentavam 63.967 novos

casos e 800 novos óbitos7. 

Nessa mesma data (27/03/2021), o mundo inteiro registrou 9.908 novas mortes

em razão da covid-19, tendo o Brasil respondido, assim, por 34% delas, apesar de contar

com apenas 2,72% da população mundial8. 

Esse  contexto  demonstra  que  a  epidemia  de  COVID-19,  no  Brasil,  está

descontrolada.

As médias móveis semanais de novos óbitos e casos de covid-19 no Brasil  não

pararam de crescer desde novembro de 2020, com um salto exponencial a partir de fevereiro de

2021, conforme se observa das curvas abaixo9:

 

7 Disponível em https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
8 Disponível  em https://ourworldindata.org/covid-deaths . Acesso em 29/03/2021.
9 Disponível em https://ourworldindata.org/covid-deaths . Acesso em 17/03/2021.
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Tais

dados  e

tendências foram confirmadas pelo Boletim Epidemiológico nº 56 do Ministério da Saúde (relativo

à semana de 21 a 27/03/2021)10: 

10 Disponível  em  https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/abril/01/boletim_epidemiologico_covid_56.pdf
Acesso em 26/04/2021.
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O Boletim do Observatório Covid da Fiocruz de janeiro, relativo a 01 a 16/01/202111, já

apontava aumento no número de casos e óbitos no Brasil, tendo ressaltado que “a permanência ou

mesmo a possibilidade de elevação do número de casos e óbitos durante o verão é extremamente

preocupante”. 

Já  o  Boletim  do  mesmo  Observatório  Covid  da  Fiocruz,  relativo  a  17  a

30/01/202112 destacou as elevadas taxas de incidência, mortalidade e ocupação de leitos de UTI

em grande parte dos estados brasileiros, ainda em janeiro de 2021:

Em primeiro lugar, há 11 estados com elevadas taxas de incidência e 18 com altas taxas de
mortalidade, repetindo quase integralmente os padrões verificados nas primeiras semanas

11 Disponível  em  https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid-2021_semana_01-
02_1_0.pdf Acesso em 25/01/2021.
12 Disponível  em  https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_2021-semanas_03-
04.pdf . Acesso em 12/02/2021.
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de 2021, destacando-se a grave crise sanitária e humanitária do Amazonas. Neste cenário, a
maior parte dos estados mantém taxa de letalidade por Covid-19 (proporção de casos que
resultam  em óbitos)  elevada,  sublinhando-se  expressiva  alta  no  Amazonas  (4,5%)  e  a
manutenção de valores especialmente elevados no Rio de Janeiro (4,9%), o que também
indica graves falhas no sistema de atenção e vigilância em saúde nesses estados.

Em segundo lugar, taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos encontram-se
em zona de alerta crítica (≥80,0%) em sete estados e na zona de alerta intermediária (<80%
e ≥ 60,0%) em 14 estados e no Distrito Federal. Em oito capitais, que concentram boa parte
dos recursos para internações Covid-19, bem como populações, as taxas de ocupação estão
na  zona  de  alerta  crítica,  destacando-se  Porto  Velho  e  Rio  de  Janeiro  com  100%  de
ocupação de leitos UTI Covid-19, segundo registro feito em 1º de fevereiro. Estes dados
apontam para uma alta demanda de internações.

Diversos cientistas e entidades de pesquisa alertavam, desde 2020, que a falta de

coordenação da gestão pública de saúde e de ações educativas voltadas à população, acerca das

medidas necessárias para a contenção do vírus (limitação de atividades que causem aglomerações,

distanciamento social,  uso massivo de máscaras,  ventilação de ambientes etc),  somada à baixa

testagem e ao ineficiente rastreamento de casos, causariam uma segunda onda, mais grave, de

casos e óbitos de covid-19. 

Este quadro infelizmente confirmou-se,  a partir  de janeiro de 2021 em Manaus,

espraiando-se, nas semanas e meses seguintes, por diversas capitais do país, com o colapso dos

sistemas de saúde públicos e privados. Amplamente noticiados pelos meios de comunicação foram

os  inúmeros  óbitos  de  pacientes  com Covid-19,  por  falta  de  leitos  de  UTI,  muitos  casos  de

pacientes intubados amarrados às próprias macas por falta  de medicamentos para sedação, e a

situação muito preocupante de exaustão das equipes de saúde de todas as unidades de saúde.

Resultado  -  absolutamente  previsível  -  da  evolução  de  uma  epidemia

descontrolada: em 25/04/2021, o Brasil  alcançou 195.848 óbitos por Covid-19, apenas em

2021, superando o total registrado em todo o ano de 2020 (194.949 óbitos)13. 

Até às vésperas do protocolo da presente exordial (21/06/2021), o país acumulava,

oficialmente, 17.927.928 (dezessete milhões, novecentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e

oito infectados) e 501.918 (quinhentos e um mil, novecentos e dezoito) óbitos por covid-1914. 

Estima-se que os números de infectados e mortos sejam ainda maiores, em razão da

baixa testagem de casos ativos (com o uso de testes moleculares do tipo PCR e similares) e da

13 Dados do CONASS, divulgados em https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/04/25/numero-de-mortes-por-covid-
19-no-brasil-em-2021-ja-supera-todo-ano-de-2020. Acesso em 26/04/2021.
14 Disponível em https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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consequente subnotificação de casos15.

Com  efeito,  levantamentos  feitos  pelo  Infogripe  e  pelo  MonitoraCovid-19,  da

Fiocruz, indicam que o número de vítimas de covid-19 é cerca de 30% maior do que o divulgado

oficialmente pelo Ministério da Saúde16. 

O  Boletim  Epidemiológico  nº  56  do  Ministério  da  Saúde  (semana  de  21  a

27/03/2021)  computava  399.782  óbitos  notificados  por  SRAG no  Brasil  até  27/03/2021.

Considerando  que  houve  apenas  4.939  mortes  por  SRAG  em  201917 e  5.278  em  201818,  o

excedente de 2020/2021 pode ser atribuído à covid-19. Conforme esclareceram os pesquisadores,

na Nota Técnica 14, de 23/11/2020,  diversos municípios do país demonstraram um excesso de

óbitos não registrados como decorrentes de covid-19, comparado aos anos anteriores19. 

A fim de reduzir  as curvas de contaminações e óbitos, a maior parte dos países

adotou medidas como o fechamento de estabelecimentos e atividades, o distanciamento social, a

restrição de mobilidade (com ou sem lockdown), o uso de máscaras de proteção, além de medidas

para incrementar a capacidade de atendimento hospitalar. Também se abriram dezenas de frentes

de  pesquisa  de  medicamentos  e  vacinas  destinados  a  conter  o  vírus  e/ou  o  agravamento  da

enfermidade  por  ele  causada.  Outras  pesquisas  procuraram  demonstrar  quais  medidas  se

mostrariam mais ou menos efetivas para evitar ou diminuir a circulação do SARS-CoV-2. 

Medidas como distanciamento social, restrição de mobilidade, uso de máscaras e

ampla testagem e rastreio de casos mostraram-se bastante eficientes na contenção das curvas de

contágio do vírus. Estudo da Universidade de Oxford, divulgado em março de 202120, que analisou

as medidas governamentais adotadas na Europa para contenção da transmissão do SARS-CoV-2

na segunda onda da pandemia.Verificou, por exemplo, substancial redução da taxa de transmissão

a partir da adoção de medidas como fechamento de restaurantes, bares e casas noturnas, locais em

grande parte fechados ou mal ventilados, nos quais é costumeira a aglomeração de pessoas sem o

15 O Inquérito Civil nº. 1.16.000.000829/2020-49, em curso nesta Procuradoria da República no DF, tem como objeto
o  acompanhamento  da  atuação  da  União  para  que  garanta,  de  maneira  satisfatória  e  homogênea,  a  aquisição  e
distribuição  de  testes  de  COVID-19  em  todas  as  Unidades  da  Federação  e,  consequentemente,  seja  reduzida  a
subnotificação dos casos.
16 Disponivel  em  https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/covid-19-brasil-pode-ter-passado-de-200-mil-
mortes-ha-meses-indicam-dados-de-srag-24828221 Acesso em 29/01/2021.
17 Números  atualizados  pelo  Ministério  da  Saúde  até  07/12/2019.  Disponível  em
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2019/dezembro/23/Boletim-epidemiologico-SVS-38-2-interativo.pdf
18 Disponível  em  https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/fevereiro/01/Informe-Epidemiologico-
Influenza-2018-SE-52.pdf
19 Disponível  em  https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/
mortalidade_e_desassistencia_no_rio_de_janeiro_20_11.pdf Acesso em 01/02/2021.
20 Disponível em https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.25.21254330v1 Acesso em 26/04/2021.
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uso de máscara, por longos períodos. 

Outra análise, publicada pela revista Science, em fevereiro de 202121, debruçou-se

sobre as medidas adotadas por governantes de 41 países, na primeira onda de covid-19, tendo

constatado que o fechamento de escolas e universidades e a proibição de reuniões com mais de 10

pessoas foram as medidas mais efetivas para reduzir a transmissão do vírus. 

Pesquisadores  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul22,  a  seu  turno,

divulgaram,  em  dezembro  de  2020,  estudo  que  concluiu  que  a  adoção  de  medidas  de

distanciamento social e uso de máscaras demonstrou considerável diminuição do risco de contrair

covid-19. 

Nessa mesma linha, foram as conclusões de estudo divulgado pelo CDC americano

em  março  de  202123,  que  concluiu  que  o  uso  obrigatório  de  máscaras  diminui  as  curvas  de

contágio  da  covid-19,  ao  passo que a  permissão  de que  os  clientes  façam suas  refeições  nos

ambientes dos restaurantes incrementa as curvas de transmissão da doença. 

Já o estudo publicado pela revista Lancet, ainda em outubro de 202024, demonstrou

que medidas como fechamento de escolas e locais de trabalho, proibição de eventos públicos e de

reuniões  com  mais  de  dez  indivíduos,  limitação  de  circulação  e  recomendações  para  que  as

pessoas fiquem em casa foram associadas à redução das curvas de transmissão do SARS-CoV-2,

sendo os efeitos de tais medidas observados após 1 a 3 semanas de sua implementação. 

Outro  estudo  publicado  pela  revista  Nature,  em  novembro  de  202025,  avaliou

42.151 medidas de intervenção não farmacêuticas, em 226 países,  e concluiu que medidas como

cancelamento  de  aglomerações,  fechamento  de  instituições  escolares,  restrições  nas  fronteiras,

atividades de comunicação e educação da população e assistência governamental a populações

vulneráveis foram as que tiveram maior impacto na redução da transmissão do vírus. 

Tais evidências apontam caminhos para os gestores públicos. Quando as curvas de

contágio atingem níveis muito altos ou quando estão em franca ascensão, medidas como a adoção

de lockdown (fechamento radical e total de atividades) podem ser necessárias. Foi o que fizeram,

21 Disponível em https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338 Acesso em 26/04/2021. 
22 “Social  distancing,  mask  use  and  the  transmission  of  SARS-CoV-2:  A  population-based  case-control  study”.
Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3731445 . Acesso em 26/04/2021.
23 Disponível  em  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm?s_cid=mm7010e3_w Acesso  em
26/04/2021.
24 Disponível  em  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext Acesso  em
26/04/2021.
25 Disponível em https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0 Acesso em 26/04/2021.
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por  exemplo,  o  Reino  Unido,  em  três  ocasiões,  desde  março  de  202026,  e  o  município  de

Araraquara, no interior de São Paulo, em fevereiro de 202127.

Em face da explosão de casos e do colapso das unidades de saúde,  Araraquara

decretou  lockdown em 21/02/2021, com fechamento de quase todas as atividades e restrição de

circulação de pessoas. O município registrou 69 óbitos apenas no mês de fevereiro de 2021, ante o

número de 92 óbitos registrados em todo o ano de 202028. Dois meses após o início do lockdown

em Araraquara, a média móvel semanal de novos casos de covid-19 passou de 1.327 para 381

novos casos semanais (na semana de 12 a 18/04/2021)29. Um plano de contingência foi adotado

para  monitorar  de  perto  os  novos  casos  e  evitar  que  os  números  voltem a  subir  de  maneira

vertiginosa e que um novo lockdown seja necessário30.

O  atual  Ministro  da  Saúde,  Marcelo  Queiroga,  em reunião  com integrantes  da

Confederação Nacional de Municípios em 20/04/2021, também reconheceu que tais medidas são

necessárias para a contenção da pandemia. Confira-se trecho da fala do Ministro divulgado em

reportagem da Revista Veja31:

“Se  a  população  estivesse  usando  máscaras,  mantendo  o  distanciamento,  evitando
aglomerações, se tivesse um programa de testagem mais adequado, isolamento dos casos
positivos e dos seus contactantes, se fizéssemos a disciplina dos transportes urbanos, e para
o funcionamento dos setores estratégicos, os senhores podem ter certeza que não estaríamos

26 O coordenador da Rede Análise COVID-19, Isaac Schrarstzhaupt, mostrou em vídeo divulgado em 26/02/2021
como se comportaram as curvas de casos de covid-19 no Reino Unido por ocasião dos 3 lockdowns implementados
pelo país. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7fOwq_4mzs8 . Acesso em 28/02/2021.
27 Os dados apresentados  sobre Araraquara  até  18/04/2021 foram obtidos no site  do município,  mas o caso foi
também apontado pela Fiocruz como exemplo de redução da transmissão do vírus, no Boletim Observatório Covid-19
de 16/03/2021, anexo aos autos. Confira-se trecho da análise do caso de Araraquara:
“As medidas restritivas de isolamento social adotadas pela Prefeitura em fevereiro, incluindo o bloqueio ou lockdown,
deram resultado e fizeram cair, ao menos preliminarmente, o número de novos casos confirmados de Covid-19 e a
média móvel diária neste início de março. Entre 21 de fevereiro e 10 de março (17 dias), a média móvel diária de
novos casos de Covid-19 caiu de 189,57 para 108, uma redução de 43,02%.
Em relação às internações, como já era esperado, os efeitos não foram imediatos (...). Catorze dias após ter atingido
este pico, e 17 dias depois do decreto de bloqueio ou lockdown, podemos perceber uma redução de 28,34% em relação
ao pico registrado no número de internação de pacientes com Covid-19 no município. (...)
O município de Araraquara é um dos exemplos atuais de como medidas de restrição de atividades não essenciais
podem não só evitar o colapso ou mesmo prolongamento desta situação nos serviços e sistemas de saúde, resultando
na redução da transmissão, casos e óbitos, protegendo a vida e saúde da população”.
28 Disponível  em  http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/fevereiro/24/em-55-dias-de-2021-araraquara-
registra-mais-mortes-por-covid-19-que-2020 Acesso em 26/04/2021.
29 Disponível  em  http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/abril/22/dois-meses-apos-lockdown-media-movel-
de-casos-de-covid-19-cai-74-em-araraquara-1/graficosatualizadosem21deabril.pdf e  http://www.araraquara.sp.gov.br/
noticias/2021/abril/22/dois-meses-apos-lockdown-media-movel-de-casos-de-covid-19-cai-74-em-araraquara-1 Acesso
em 26/04/2021.
30 Disponível  em  http://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/abril/22/decreto-mantem-pacto-para-retomada-
segura-das-atividades-economicas Acesso em 26/04/2021.
31 Disponível  em  https://veja.abril.com.br/blog/radar/desrespeito-a-regras-sanitarias-agravou-pandemia-no-pais-diz-
queiroga/amp/?__twitter_impression=true Acesso em 26/04/2021.
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vivendo o momento que estamos vivendo hoje”.

Certo é  que, desde o início da pandemia,  já se sabia que tais  medidas não

farmacológicas eram fundamentais para conter as curvas de contágio da covid-19.

Essas  foram as  recomendações  do  Imperial  College  London,  que  publicou,  em

26/03/2020, um estudo com estatísticas acerca do avanço e provável desfecho da covid-19, em

diversos países, conforme a adoção ou não de medidas  de contenção/isolamento (nos cenários

“sem intervenção”, “com mitigação” e “com supressão” - tardia e precoce). Para elaborar essas

previsões, os cientistas utilizaram-se de dados de contágio, estatísticas de hospitalização e óbitos já

observados em outros países etc32.

Para o Brasil, os pesquisadores previram cerca de 187.799.806 de infectados e mais

de um milhão de mortos até o final de 2020 se nenhuma medida de contenção do vírus fosse

adotada (home office, controle de aglomerações, uso de máscaras etc).

Por outro lado, se adotadas medidas de “supressão precoce”33, os cientistas previam

cerca de 11.457.197 de infectados e 44.212 óbitos.  O Brasil registrou  dez vezes mais mortes do

que isso até maio de 2021, o que demonstra que as medidas de distanciamento e uso de máscaras,

adotadas em muitos estados/municípios por força da atuação pontual de governantes locais – e não

do Ministério da Saúde – foram certamente insuficientes para conter o avanço da pandemia.

Outras projeções de números de mortos e infectados por Covid-19 foram feitas por

cientistas, universidades, centros como a Fiocruz34 e pelo próprio Ministério da Saúde, desde o

início da pandemia. Um dos cenários foi elaborado pelo médico e pesquisador Júlio Croda, Diretor

do Departamento de Imunizações  e Doenças Transmissíveis  do Ministério  da Saúde durante a

gestão do ex-Ministro Luís Henrique Mandetta35, e previu 180 mil mortes por covid-19 até o final

32 Disponível  em  https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-
College-COVID19-Global-Impact-26-03-2020.pdf Acesso em 25/01/2021.
33 Supressão envolve testar e isolar os casos positivos, e estabelecer distanciamento social para toda a população.
Supressão precoce é a implementação das medidas em uma fase em que há 0,2 mortes por 100.000 habitantes por
semana.
34 Desde o início da pandemia a Fiocruz produz relatórios sobre a  covid-19 no Brasil,  analisando os efeitos  da
pandemia  e  traçando  possíveis  cenários  futuros,  de  acordo  com  diversas  variáveis.  No  link  https://covid-
19.procc.fiocruz.br/ podem ser encontrados os primeiros relatórios divulgados pela instituição, de março a maio de
2020. Já na página do Observatório Covid da Fiocruz (https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19), há inúmeros
materiais acerca da pandemia, inclusive dados relativos a “cenários epidemiológicos”. Conforme nota do próprio site,
“O eixo Cenários Epidemiológicos, tem como objetivos: 1) permitir o acompanhamento permanente da evolução da
pandemia no Brasil; 2) estimar a velocidade de espalhamento da epidemia; 3)avaliar e propor medidas populacionais
de contenção ou de diminuição da velocidade de propagação; 4) contribuir para a alocação de recursos dos serviços de
saúde, baseada na estimativa do número de casos graves”. 
35 Conforme declarado por Henrique Mandetta em depoimento à CPI da covid-19 em 04/05/2020 e também em seu
livro “Um paciente chamado Brasil”. Confira-se trecho do referido livro: 
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de 2020. Conforme afirmou o ex-ministro Mandetta em seu depoimento à CPI, em 04/05/2021,

essa marca chegou a ser ultrapassada, pois o Brasil registrou cerca de 193 mil óbitos pela doença

até 31/12/2020.

Dessa forma, as poucas medidas de contenção adotadas por estados e municípios

evitaram o catastrófico  prognóstico  de 1 milhão de  mortos  em 2020,  previsto  pelo  estudo do

Imperial  College  London36.  No  entanto,  a  ausência  de  diretriz  nacional  sobre  as  medidas

consideradas eficazes  para o enfrentamento da pandemia,  aliada  à opção do Ministério  da

Saúde  por  uma  estratégia  ineficaz  de  enfrentamento  do  pandemia e  a  outras  omissões

relevantes, custaram, até o momento, mais de 500 mil mortes, em grande parte evitáveis. 

Medidas de contenção à circulação do vírus foram e continuam sendo importantes,

e precisam ser adotadas claramente pelo gestor público nacional  da saúde,  porque, ao circular

livremente, o vírus tem a capacidade de infectar cerca de 80% da população geral em um período

muito curto. Segundo o Imperial College London, em 31/01/202137, o Brasil apresentava taxa de

transmissão do vírus de 1,03 (Rt), o que significava curva ascendente de transmissão (cada 100

infectados transmitem para 103 pessoas, em média), o que de fato ocorreu, uma vez que, mais uma

vez, não foram adotadas medidas fortes e efetivas de mitigação do contágio.

Ocorre que, das pessoas infectadas, cerca de 15% precisam de hospitalização e 5%

dos  casos  se  tornam  críticos  a  ponto  de  necessitarem  de  internação  em  UTI  e  de  suporte

respiratório. Dentre os casos mais críticos, mais da metade vêm a óbito38. 

A realidade do agravamento da covid-19 é ainda mais trágica no Brasil, tendo em

vista que, sem protocolos nacionais de saúde nacionais para orientar o atendimento dos casos

moderados  e  graves39,  a  mortalidade chega a  80% entre  os  pacientes  que necessitam de

“Trabalhávamos, então, com três possíveis conjunturas. Um dos cenários, elaborado pelo médico Júlio Croda, diretor
do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, previa 180 mil mortes caso o país
não adotasse as medidas necessárias  de distanciamento social  e padrões rígidos de higiene e proteção.  Tínhamos
também o cenário do Wanderson, que trabalhava com a hipótese de haver entre 60 mil e 80 mil óbitos no Brasil
durante a pandemia, e que levava em conta que o governo ia trabalhar direito: preparar, isolar bem, proteger os idosos,
aumentar o número de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e de leitos, conseguir abastecer a rede toda. E, por
fim, mostrei a estimativa feita pelo secretário-executivo do ministério, João Gabardo, que naquele momento falava em
30 mil óbitos. Este último cenário eu sempre achei otimista demais”.
36 Em agosto de 2020, o coordenador da Rede Análise COVID-19, Isaac Schrarstzhaupt, publicou uma análise acerca
das projeções do Imperial College, explicando por que a diferença de casos e óbitos foi grande em números absolutos,
mas muito pequena em termos estatísticos (a diferença da projeção inicial do Imperial College para o que de fato
aconteceu foi de 1,6% na taxa média de crescimento diária), em razão do crescimento exponencial da transmissão da
doença.  Artigo disponível  em  https://redeaanalisecovid.wordpress.com/2020/09/04/o-erro-das-projecoes-nao-foi-tao-
grande-como-parece/amp/?__twitter_impression=true&s=08 . Acesso em 26/04/2021.
37 Disponível em https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html Acesso em 08/02/2021.
38 Disponível em http://www.utisbrasileiras.com.br/sari-covid-19/benchmarking-covid-19/
39 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56407803?s=08 Acesso em 27/04/2021.
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ventilação mecânica (intubados). Na Europa, a média é de 36% de óbitos nesse mesmo grupo,

conforme apontou estudo publicado na revista Lancet em 15/01/202140.

O súbito, embora previsível, aumento de casos ultrapassa a capacidade dos sistemas

de saúde de receberem os doentes, gerando colapso, como ocorreu em Manaus em janeiro e em

várias partes do país a partir de fevereiro, e disso resulta um número muito maior de mortes - de

covid-19 e de outras causas - porque não há leitos para tratar todas as pessoas que precisam de

internação/UTI41.

O Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, de 16/03/2021, apontou o colapso

dos sistemas de saúde e traduziu em imagens a catástrofe já anteriormente anunciada: 

“Este quadro absolutamente crítico resulta em impactos diretos e indiretos sobre a
saúde da população e trabalhadores da saúde que vêm trabalhando na linha de frente
de resposta à pandemia.  Apesar de ocupação inferior a lotação máxima de 100%,
vários locais apresentam filas de espera por leitos, o que configura situação de colapso
no atendimento. 

No que se refere aos impactos sobre a saúde da população, além dos óbitos diretamente
relacionados  à  Covid-19,  que  ocorrem  no  momento  da  pandemia  e  que  podem  ser
contabilizados  de  forma  direta,  outros  problemas  de  saúde  são  decorrentes  da
desassistência  neste  contexto.  Outras  causas  de  internação  como  doenças
cardiovasculares,  neoplasias,  doenças  do  aparelho  digestivo,  entre  outras  que  estão
deixando de ser atendidas devido à elevada ocupação dos leitos hospitalares, resultando em
um aumento do excesso de mortalidade. 

(…)

Neste contexto de crise e catástrofe,  a necessidade de adoção rigorosa de ações de
prevenção e controle continua se impondo, em um cenário em que o descontrole da
pandemia parece se alastrar. O bloqueio ou lockdown é uma estratégia a ser considerada
em situações mais críticas.  Por outro lado,  a necessidade de ampliação das medidas de
distanciamento  físico  e  social,  do  uso  de  máscaras  em larga  escala  e  a  aceleração  da
vacinação colocam-se  como medidas  fundamentais  a  serem insistentemente  repetidas  e
perseguidas. Os trabalhadores da saúde precisam ser apoiados e protegidos, considerando
suas  necessidades  de  saúde  mental  e  o  sofrimento  psíquico,  em  suas  mais  variadas
manifestações, que devem ser adequadamente  reconhecidas e enfrentadas.” (grifamos)

40 Characterisation  of  the  first  250000 hospital  admissions for  COVID-19 in  Brazil:  a  retrospective  analysis  of
nationwide  data.  Disponível  em  https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930560-9
Acesso em 26/04/2021.
41 Um exemplo diretamente ligado à covid-19 consta de levantamento feito pelo jornal Estadão e divulgado em maio
de 2021, mostrando que “mais de 22 mil pessoas morreram de covid-19 em unidades de pronto atendimento (UPAs)
do  País  desde  o  início  da  pandemia  após  ficarem  internadas  por  mais  tempo  do  que  o  recomendado  por  não
conseguirem leitos  em hospitais.  Cerca  de  10% das  vítimas  tinham menos  de  60 anos  e  nenhum fator  de  risco
associado”.
Disponível  em  https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,improvisadas-para-internar-doentes-graves-upas-tem-22-
mil-mortes-por-covid-19,70003709384.amp?__twitter_impression=true&s=08 Acesso em 11/05/2021.
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Conforme se demonstrará a seguir, o ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, sem

motivação  plausível,  omitiu-se  quanto  às  medidas  necessárias  à  aquisição  oportuna  das

vacinas em desenvolvimento,  única alternativa  terapêutica  disponível  para efetivo  combate  da

pandemia.  Além  disso,   optou   ilegalmente  por  disponibilizar  remédios  sem  eficácia

comprovada  como  estratégia  principal  de  contenção  da  COVID-19, deixou  de  realizar

campanhas informativas e educacionais sobre a necessidade de distanciamento social e uso de

máscaras, assentindo, em vez disso, à campanha da SECOM/Presidência da República sobre o

“tratamento” precoce; deixou, injustificadamente, de ampliar o número de testes de COVID-

19;  deixou de distribuir milhões de kits de testes tipo PCR, que perderam sua validade nos

almoxarifados do Ministério da Saúde; deixou de coordenar, como gestor nacional do SUS, ações
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para controle, aquisição e distribuição de medicamentos essenciais para pacientes internados por

covid-19 (como os “kits intubação”) e dificultou o acesso da sociedade às informações essenciais

sobre a epidemia, suprimindo dados relevantes ao acompanhamento de sua evolução, bem como

ao controle social da efetividade das ações do Ministério.

2.2 Da omissão na aquisição tempestiva de vacinas para imunização coletiva  

O ex-Ministro da Saúde EDUARDO PAZUELLO permaneceu, ao longo do

ano de 2020, durante largo tempo, omisso em relação à negociação e à aquisição de vacinas

contra a COVID-19, como estratégia de combate à pandemia.

Como se explicará adiante, nesta inicial, não há nenhuma droga acessível, de forma

massiva, que possa prevenir o contágio, o desenvolvimento de sintomas ou que evite a internação

de um grande número de enfermos por covid-19. Assim, como bem frisou a ANVISA, quando da

aprovação emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz, em 18/01/2021, a vacina é a única

alternativa  terapêutica  realmente  eficaz  para  prevenir  o  contágio,  minimizar  as  formas

graves da doença e reduzir a transmissibilidade coletiva do vírus. 

Diante de uma doença que leva à internação de cerca de 15% dos infectados e a

óbito  algo  próximo  de  1% dos  pacientes,  comunidade  científica  e  governos  de  vários  países

iniciaram, em 2020, verdadeira corrida contra o tempo para pesquisar e desenvolver tratamentos e/

ou vacinas aptos a controlar a pandemia. 

Se  os  resultados  das  pesquisas  com  medicamentos  ainda  não  foram  muito

promissores, é certo que, no final de novembro de 2020, havia quase três centenas de vacinas em

desenvolvimento, sendo 58 delas com estudos clínicos (em pessoas) e 12 dessas com estudos das

fases II e/ou III publicados, ou seja, prontas ou quase prontas para uso em massa na população42.

Paralelamente às pesquisas, governos de diversos países negociaram contratos

com laboratórios e farmacêuticas  a fim de garantir doses de vacinas aos seus cidadãos tão

logo fossem comprovadas sua eficácia e segurança pelas agências reguladoras.

Nesse  passo,  o  Reino  Unido deu  início  à  vacinação  com  o  imunizante  do

laboratório Pfizer em 08/12/2020 e, até o dia 02/02/2021, já havia administrado 10,52 milhões de

42 Conforme dados do Relatório Técnico “Monitoramento de vacinas em desenvolvimento contra SARS-CoV-2” do
Ministério  da  Saúde,  de  30/11/2020,  disponível  em
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/20201130_cgpclin_decit_sctie_ms_relatorio_tecnico_m
onitoramento_vacinas_sras-cov-2_atualizado.pdf . Acesso em 23/04/2021.
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doses de vacina em seus habitantes. Os Estados Unidos - ainda sob o governo Trump - também

fecharam acordos de compra de vacinas com os laboratórios Pfizer e Moderna. O acordo com a

Pfizer foi fechado em 22/07/2020 para aquisição de 100 milhões de doses ainda em 2020 e, até

o  dia  03/02/2021,  os  EUA  já  haviam  aplicado  33,88  milhões  de  doses  de  suas  vacinas  na

população43.

Países como Israel, China, Argentina, Rússia, Suíça, Sérvia, Noruega, Alemanha,

Portugal,  França,  Itália,  Chile,  México  e  Arábia  Saudita  também  iniciaram  a  vacinação  da

população  no  final  de  2020,  com  contratos  e  planos  de  vacinação  elaborados  com  a

antecedência que a pandemia reclamava. 

O  Canadá  celebrou  tantos  contratos  com  fabricantes  de  vacinas  que  pareciam

promissoras  que  se  estima  que  adquiriu  vacinas  suficientes  para  vacinar  várias  vezes  a  sua

população44.  Dentre  as  vacinas  compradas  estão  as  das  farmacêuticas  Moderna,  Pfizer,  Astra

Zeneca e Johnson & Johnson. A vacinação no país começou em 14/12/2020.

Entretanto,  no  Brasil,  o  Requerido  EDUARDO  PAZUELLO  não negociou   a

compra  antecipada  de  vacinas  com  diversos  fabricantes,  limitando-se,  em  2020,  a  firmar

contrato, via Fiocruz, com a empresa AstraZeneca, em 09/09/202045, apenas dando seguimento à

negociação iniciada por seu antecessor, Nelson Teich46. 

Em  03/11/2020,  dada  a  injustificada  omissão  do  requerido  em  relação  à

contratação  das  vacinas,  o  Conselho  Nacional  de  Saúde  expediu  a  Recomendação  nº

067/202047,  provocando o Ministério da Saúde para que: 

I – Assuma o papel de Coordenador-Geral das atividades de combate à Covid-19, em
especial  neste  momento,  com  o  gerenciamento  e  harmonização  das  condutas
científicas  e  técnicas  que  levem  a  obtenção  de  vacina,  em  qualidade,  eficácia,
segurança e em número adequado para toda a população brasileira, de modo gratuito
e oportuno;

II  –  Envide  esforços  para  a  aprovação  da  Medida  Provisória  nº  1.003/2020,  que
autoriza a adesão do Brasil ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19 –
Covax Facility, administrados pela  Aliança Gavi,  para  garantir  o  desenvolvimento e  o
acesso de todos às vacinas contra a Covid-19;

43 https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/67957/mapa-da-vacinacao-no-mundo-quantas-pessoas-ja-foram-
imunizadas-contra-covid-19
44 https://piaui.folha.uol.com.br/oferta-de-vacinas-no-canada-por-habitante-e-nove-vezes-do-brasil/
45 https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-assina-contrato-de-100-milhoes-de-doses-da-vacina
46 Conforme afirmou o ex-Ministro Nelson Teich em seu depoimento à CPI da covid-19, em 05/05/2021.
47 Disponível  em  http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1442-recomendacao-n-067-de-03-de-novembro-
de-2020. Acesso em 29/04/2021.
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III - As vacinas vinculadas ao Covax Facility possam ter seus protocolos analisados pela
ANVISA para verificação e possível obtenção de registro para uso no Brasil e incorporação
no SUS;

IV  –  Garanta  a  cobertura  vacinal,  divulgando,  incentivando  e  mobilizando
amplamente,  por  meio  de  uma  campanha  efetiva  de  vacinação  para  a  Covid-19,
quando houver vacina registrada na ANVISA,  e  incorporada no SUS,  e,  ainda,  que
mantenha a população informada quanto às medidas não farmacológicas (como uso correto
de máscaras, álcool 70, lavagem das mãos e distanciamento social);

V - Utilize, junto à ANVISA, de estratégias de comunicação para enfrentar notícias falsas
quanto às vacinas e encaminhar ao Poder Público os casos que constituírem crimes, abusos
ou situações que prejudiquem de alguma forma a saúde dos brasileiros e brasileiras;

VI - Garanta a aplicação do disposto na legislação brasileira de Propriedade Industrial, e
outros dispositivos legais ou acordados, no que se aplica o abuso do poder econômico e a
possibilidade de efetivação de Licença Compulsória para a produção de vacinas e outros
itens necessários para atender a população brasileira;

VII  -  Garanta  que  os  acordos  internacionais  de  transferência  de  tecnologia  na  saúde,
firmados  pelo  Ministério  da  Saúde,  considerem todos  os  aspectos  de  boas  práticas  de
pesquisa  clínica,  a  fim  de  garantir  a  qualidade  e  segurança  no  uso  de  vacinas  pela
população brasileira. (grifamos)

Para ilustrar a dimensão da inação do então Ministro da Saúde, vale registrar que

não  foram sequer  adquiridas  seringas  suficientes  em 2020 para  que  a  vacinação  contra  a

COVID_19 pudesse  abranger  toda  a  população  do  país.  Em ofício  encaminhado  ao  STF em

12/01/2021  (ADPF  nº  754),  o  ex-Ministro  EDUARDO  PAZUELLO  informou  que  sete  dos

estados brasileiros não tinham estoques de seringas e agulhas suficientes para a vacinação

contra a covid-19, restringindo-se a afirmar que o país receberia seringas e agulhas da OPAS,

com entregas mensais previstas entre 25/01/2021 e 26/07/2021, em quantitativo que, se não fosse

reforçado  por  novas  aquisições,  não  seria  igualmente  suficiente  para  a  aplicação  de  todas  as

doses48.

Fato  é  que,  enquanto  países  de  todo  o  mundo  se  movimentavam  para  fechar

contratos  antecipados  com diversos fabricantes  de vacinas  para garantir  a  imunização de seus

cidadãos,  o ex-Ministro da Saúde EDUARDO PAZUELLO não se antecipou nas tratativas

com as farmacêuticas  responsáveis  pela produção das vacinas, conforme se demonstrará a

seguir.

48 Com o fracasso do Pregão Eletrônico nº 159/2020 do Ministério da Saúde, que visava à aquisição de 300.000.000
(trezentos milhões) de seringas e agulhas, o governo suspendeu por tempo indeterminado novas aquisições, acusando
o mercado de aumentar abusivamente os preços desses insumos. 
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2.2.1. Das vacinas da Pfizer-Biontech

 A empresa  Pfizer-Biontech  ofereceu,  por  pelo  menos  sete  vezes,  contratos  de

aquisição de vacinas ao Brasil, entre agosto de 2020 e março de 2021.

Em ofício enviado ao MPF em 09/04/202049, a Pfizer informou datas e pautas das

principais reuniões realizadas  desde maio de 2020 com o governo brasileiro, relativas à vacina

para covid-19. Por exemplo, em 14/07/2020, a farmacêutica realizou um encontro técnico com

representantes  do  Programa  Nacional  de  Imunização  (PNI)  e,  em 06/08/2020,  houve  reunião

acerca do interesse do governo brasileiro em adquirir doses do imunizante da empresa. 

Também  foram  encaminhadas  81  cópias  de  e-mails  enviados  pela  Pfizer  a

representantes do Ministério da Saúde desde 20/05/202050, para tratar da vacina contra covid-

19. 

Em depoimento à CPI da covid-19, ocorrido em 13/05/2021, o Gerente-Geral da

Pfizer na América Latina (e ex-Gerente-Geral no Brasil), Carlos Murillo, confirmou ter enviado ao

Ministério  da  Saúde,  em  16/07/2020,  uma  primeira  “expressão  de  interesse”,  resumindo  as

condições do processo que a Pfizer estava realizando em todo o mundo. Como consequência de

reuniões  realizadas  com  integrantes  do  Ministério  da  Saúde  em  agosto  de  2020  (ainda  sem

participação do Ministro da Saúde requerido),  foi realizada, em 14/08/2020, a  primeira oferta

formal vinculante ao Ministério,  com prazo de validade de quinze dias, dividida em dois

documentos: um para fornecimento de 30 milhões de doses e outro, para oferta de 70 milhões

de doses. 

Sem obter  qualquer resposta do Ministério  da Saúde,  a  Pfizer  enviou  nova

proposta em 18/08/2020, com alterações no cronograma de entrega. Ainda ignorada, a empresa

enviou uma terceira proposta, em 26/08/2020, mais uma vez alterando a previsão de entrega das

doses. Eis um resumo das propostas e dos quantitativos oferecidos: 

Data oferta Total de doses Dez/2020 1º trimestre/2021 2º trimestre/2021 3º trimestre/2021 4º trimestre/2021

14/08/2020 30 milhões 500 mil 1,5 milhões 5 milhões 14 milhões 9 milhões

14/08/2020 70 milhões 500 mil 1,5 milhões 5 milhões 33 milhões 30 milhões

18/08/2020 30 milhões 1,5 milhões 1,5 milhões 5 milhões 14 milhões 8 milhões

18/08/2020 70 milhões 1,5 milhões 1,5 milhões 5 milhões 33 milhões 29 milhões

26/08/2020 30 milhões 1,5 milhões 2,5 milhões 8 milhões 10 milhões 8 milhões

49 Documento PR-DF-00031507/2021
50 Todos  os  documentos  apresentados  pela  Pfizer  foram  juntados  como  sigilosos  aos  autos  do  IC
1.16.000.000183/2021-81.
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26/08/2020 70 milhões 1,5 milhões 3 milhões 14 milhões 26,5 milhões 25 milhões

Ressalte-se  que  esses  números  nunca  foram  objeto  de  negociação  pelo

Requerido e sua equipe no Ministério da Saúde. Constituíam, portanto, a primeira oferta da

farmacêutica, que poderia ter, inclusive, melhorado os quantitativos a serem entregues no primeiro

e segundo trimestre de 2021 se tivesse havido real demonstração de interesse por parte do Brasil e

abertura de conversação acerca desse cronograma.

Nesse  sentido,  inclusive,  foi  o  e-mail  da  Pfizer  de 21/08/2020 ao  servidor  do

Ministério da Saúde, Flávio Werneck: 

“Como  comentado  pelo  Carlos,  gostaria  de  reforçar  a  importância  em  termos  o  mais
brevemente possível a manifestação formal do Ministério da Saúde em relação ao Sumário
Indicativo de Termos e Condições Vinculativo, no qual propusemos um quantitativo de
doses  e  cronograma  de  entrega.  Mediante  manifestação  oficial  em relação  aos  seus
termos e condições, analisaremos com nosso time global as possibilidades de atender
as solicitações de alteração em quantitativos e cronograma, retornando assim com essa
informação o mais rapidamente possível.

Reforço que temos toda a intenção de buscar o atendimento das referidas solicitações
que provierem da manifestação do Ministério da Saúde. Como o Carlos reforçou, dada
à alta procura da vacina por outros países, nossa disponibilidade pode variar após a data
mencionada na proposta de fornecimento,  e por isso a importância mais uma vez de
receber  de  vocês  qual  seria  o  cronograma  e  quantitativo  de  interesse  para
negociarmos internamente”.

Ainda de acordo com o Gerente da Pfizer, Carlos Murillo, os  possíveis entraves

legislativos  e  a  discussão  acerca  de  cronograma  de  entrega  de  doses  não  foram sequer

aventados pela equipe do Ministério da Saúde desde agosto até o final de novembro de 2020: 

“Os  temas  complexos  da  negociação  tiveram  a  ver,  primeiramente,  com  o  tema
logístico. O Ministério da Saúde tinha preocupação com as condições de armazenamento
para a nossa vacina. A nossa vacina requer um armazenamento a -70 graus, e esse era um
dos temas de maior  preocupação para  o Governo.  Porém,  no final  de outubro,  numa
reunião que nós tivemos no ministério, nós fomos à reunião apresentar ao ministério a
caixa  de  embalagem  que  a  Pfizer,  em  parceria  com  outras  companhias  –  também
considero um avanço da ciência impressionante –,  tinha desenvolvido, o que permitia o
armazenamento da nossa vacina nessa caixa somente com troca de gelo seco por até
quinze dias e logo poderia ser armazenada em refrigerador comum por até cinco dias, se
não me engano.

(…)

O Ministério da Saúde entendeu que, para prosseguir e assinar o contrato, precisava de duas
condições:  uma  era  o  registro  da  Anvisa  e  a  segunda  era  uma  autorização  legislativa
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específica  para  atender  às  condições  contratuais  que  estávamos  negociando.  Esse  foi,
durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, o objeto das negociações”51.

O desinteresse  pelo  imunizante  da  Pfizer  era  tamanho  que  o  Requerido

EDUARDO PAZUELLO não  participou  de nenhuma das reuniões  com a empresa até o

primeiro contato em  novembro de 2020 e,  depois, em 22/12/2020,  conforme informado por

Carlos Murillo à CPI da covid-19:

“Tive duas interações com o Ministro Pazuello. A primeira, no mês de novembro. Ele fez
uma  ligação  para  o  meu  celular,  colocando-se  à  disposição  para  nós  continuarmos  a
conversação.  Nesse  momento,  nós  tínhamos  enviado  a  nova  oferta  de  70  milhões.  A
segunda  conversação  que  eu  tive  com  ele  foi  no  Ministério  da  Saúde  na  data...  Em
dezembro, 22 de dezembro, nós tivemos uma reunião com o Sr. Elcio Franco, da equipe
técnica do Ministério da Saúde”.

A oferta a que se refere Carlos Murillo foi feita  em 11/11/2020 ao Ministério da

Saúde, já não mais prevendo entrega para 2020 ou 4,5 milhões  de doses até  o final  do 1º

trimestre de 2021, mas somente 2 milhões de doses para o 1º trimestre deste ano:

Data oferta Total de doses Dez/2020 1º trimestre/2021 2º trimestre/2021 3º trimestre/2021 4º trimestre/2021

11/11/2020 70 milhões 00 2 milhões 6,5 milhões 32 milhões 29,5 milhões

Referida oferta foi formalizada por e-mail  do Sr. Carlos Murillo de 11/11/2020,

com o seguinte teor: 

Ao cumprimentá-los respeitosamente, agradeço o envio de sua mensagem e, em resposta à
mesma, assim como com base na conversa que tive ontem com o Excelentíssimo Presidente
da República, Jair Bolsonaro, o Ministro Paulo Guedes, e o Secretário Fabio Wajngarten,
encaminho nova versão de proposta para fornecimento de doses de nossa potencial vacina
contra a COVID-19 ao governo brasileiro.

Na proposta, consideramos o quantitativo de 70 milhões de doses, com um quantitativo
mínimo a ser  adquirido no primeiro semestre  e  uma opção de compra para  o segundo
semestre.

Também encaminho anexo todos os documentos que trazem os detalhes solicitados sobre as
questões  logísticas  e  estudos  clínicos.  Reforço  que  ontem,  a  Pfizer  divulgou dados  da
primeira análise do estudo de fase 3 de nossa potencial vacina que indicam uma taxa de
eficácia  acima  de  90%,  7  dias  após  a  segunda  dose.  Isso  significa  que  a  proteção  é
alcançada 28 dias após o início da vacinação, que consiste em um esquema de 2 doses,
sendo que não houve nenhuma preocupação séria de segurança.

Gostaria  de  reforçar  que  um  diferencial  de  nossa  proposta,  em  linha  com  o  que  o

51 Trecho do depoimento de Carlos Murillo à CPI da covid-19 em 13/05/2021.
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Excelentíssimo Senhor  Presidente  Jair  Bolsonaro tem comentado,  é  que o acordo só é
efetivado  a  partir  da  aprovação  da  vacina  na  ANVISA,  sem  qualquer  risco/prejuízo
financeiro ao país caso nossa vacina não receba o registro regulatório.

Iremos providenciar a entregar da proposta e demais documentos anexos em uma versão
impressa para V.Sa., com o intuito de facilitar a análise dos materiais.

É urgente darmos andamento ao tema para garantirmos o quantitativo que está reservado no
momento para o país.

No dia 24/11/2020, em e-mail de Carlos Murillo a diversos membros do Ministério

da Saúde, a Pfizer fez nova oferta, encaminhando uma versão modificada de seu contrato, que

contemplava  negociações  feitas  com o  Brasil,  além de  alertar,  mais  uma vez,  para  a  alta

demanda dos seus imunizantes no mercado internacional: 

Ao cumprimentá-los respeitosamente, agradeço a oportunidade de nos reunirmos no dia 17
de novembro. Com base neste encontro, segue, anexa, versão revisada de proposta para
fornecimento de doses de nossa potencial vacina contra a COVID-19 ao governo brasileiro,
visando atender às solicitações realizadas por este I. Ministério da Saúde.

De forma sumarizada para vossa pronta referência, foram feitas as seguintes alterações: i.
alteração do nome do documento para “Memorando de Entendimentos não Vinculativo
(MoU)”;  ii.  alteração  da  data  de  assinatura  do  Contrato  Definitivo  para  10  dias  após
obtenção  pela  Pfizer  do  registro  da  ANVISA  da  potencial  Vacina;  iii.  o  pagamento
antecipado passa a ser exigido somente após 10 dias da assinatura do Contrato Definitivo,
ou  seja,  após  registro  da  potencial  Vacina  pela  ANVISA;  iv.  em  razão  dos  vossos
comentários sobre a competência deste I. Ministério quanto à concessão de imunidade e
responsabilidade de indenização, incluímos a União Federal como parte do referido MoU,
representada pela Presidência e por este I. Ministério; v. alteração do local de realização da
Arbitragem para o Brasil.

Ressaltamos que mantivemos o quantitativo de 70 milhões de doses, com um quantitativo
mínimo a ser adquirido no primeiro semestre de 8,5 milhões de unidades e uma opção de
compra das quantidades remanescentes para o segundo semestre.  Iremos providenciar  a
entregar da proposta em uma versão impressa para V.Sa., com o intuito de facilitar a análise
da mesma.

Em razão do envio da nova versão da proposta não vinculativa, conseguimos estender
o seu prazo de validade até o dia 7 de Dezembro de 2020. Após essa data, as doses
alocadas para o Brasil serão redistribuídas entre outros países que solicitaram mais
unidades à Pfizer, sendo que teríamos a oportunidade de obter novas doses apenas após
julho de 2021.

Aproveito  essa  mensagem  para  informar  que  estamos  trabalhando  nas  respostas  aos
questionamentos  logísticos  enviados  no  dia  21  de  novembro,  de  forma  que  possamos
responder rapidamente às dúvidas do Ministério.

Conforme é do vosso conhecimento, a Pfizer e a BioNTech submeteram na última sexta-
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feira ao FDA (órgão regulatório americano) o pedido de autorização para uso emergencial
de nossa potencial vacina contra a COVID-19.  As companhias esperam uma possível
aprovação ainda em dezembro de 2020, buscando assim começar a vacinar milhões de
pessoas muito em breve.

Aproveitamos para informar que a Pfizer Brasil já está em contato com a ANVISA para
iniciar o processo de submissão contínua para o registro da nossa potencial vacina ainda
nesta semana.

Fico à  disposição para  falarmos em detalhes  sobre  a proposta,  seja  presencialmente  ou
virtualmente. Sabemos que ainda há alguns pontos a serem debatidos e alinhados e, em
nossa visão, com a celebração dessa proposta não vinculativa, podemos avançar nos demais
tópicos,  que  passam  pelos  aspectos  legais,  logísticos  e  pelo  plano  de  priorização  da
vacinação no País.

No dia 02/12/2020, ainda sem resposta do Ministério da Saúde, Carlos Murillo

enviou novo ofício ao Secretário-Executivo e outros servidores da pasta, nos seguintes termos:

Tenho  tentado  desde  ontem  estabelecer  contato  com  o  senhor  para  falarmos  sobre  a
proposta  de fornecimento para  a  vacina  da Pfizer  e  da BioNTech contra  a  COVID-19
encaminhada no dia 24 de novembro, com data de vencimento no dia 07 de dezembro.
Deixamos inúmeras mensagens em seu gabinete e também reforçamos o pedido por
email.  Como  ainda  não  tivemos  retorno,  gostaria  de  comentar  alguns  pontos
relacionados ao tema e também à cobertura de imprensa realizada ontem, com base em
coletiva do Ministério da Saúde, que falava do perfil ideal de uma vacina contra a COVID-
19.

• Em nossa terceira oferta enviada ao Governo Brasileiro na semana passada, em 24 de
novembro, conseguimos adequar as limitações de ordem jurídica que foram compartilhadas
conosco  a  partir  de  nossa  segunda  proposta.  Um  dos  pontos  mais  relevantes  foi
estabelecer a condição para o contrato definitivo à emissão do registro sanitário pela
ANVISA.

•  Encaminhamos,  juntamente com as respostas aos questionamentos do Ministério,
três propostas de esquemas possíveis de distribuição e vacinação que são muito viáveis
e  de  efetiva  implementação considerando inclusive  as  características  geográficas  e
climáticas do pais.  Essas propostas foram desenvolvidas com base na experiência  que
temos  com  o  Programa  Nacional  de  Imunização,  no  conhecimento  que  temos  de
distribuição – por ser uma empresa que atua no Brasil há quase 70 anos, e nos acordos que
estão sendo estabelecidos com outros países da América Latina como Chile, Peru, Equador,
México e Costa Rica, que possuem algumas similaridades com o território Brasileiro. Esses
países  terão  condições  de  operacionalizar  a  vacinação,  sem  restrições,  no  final  deste
ano/começo de 2021, tão logo a aprovação regulatória ocorra.

•  Temos reforçado que a data limite de 7 de Dezembro, que a matriz da companhia
autorizou  em  caráter  excepcional  para  o  Brasil,  para  ter  assinado  este  novo
Memorando de Entendimento Não Vinculativo, é fundamental.  Caso não tenhamos
esse documento assinado, nesta data as doses ainda reservadas para o Brasil para o
primeiro e segundo trimestre de 2021 serão disponibilizadas para outros mercados da
região que já tem o contrato assinado com a Pfizer. Por conta disso e pela urgência do
tema, caso os Senhores já tenham tomado a decisão de não avançar com a assinatura
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deste documento,  peço que por favor nos comuniquem para que possamos liberar
essas doses de forma que elas possam ser disponibilizadas aos países da região que
estão trabalhando em seus planos de vacinação que irão começar em alguns dias,
sujeitos a aprovação regulatório desses países.

• Se por um lado entendemos que o quantitativo disponível para o Brasil para o primeiro
semestre  é  limitado e  não  permitirá  vacinar  a  maioria  da  população,  esse  quantitativo
permite sim cobrir grupos prioritários e de maior risco inclusive já no primeiro trimestre, o
que faz ainda mais viável a implementação logística, dado que estamos falando de grupos
mais reduzidos e concentrados majoritariamente em grandes cidades. O mesmo ocorre em
outros países – como o Reino Unido que emitiu hoje a autorização regulatória para a
Vacina da Pfizer/BioNTech e irá começar a vacinação já na próxima semana.

• Em relação ao acordo Pfizer-COVAX FACILITY, o mesmo não está finalizado, portanto,
o  calendário  de  disponibilização  por  meio  da  COVAX  FACILITY  não  está  definido,
podendo sofrer variações significativas e começo de envio de doses a partir do segundo
semestre de 2021, tendo também variações no preço ofertado.

• Em relação à condição de responsabilização futura, é importante ressaltar que os desafios
técnicos,  clínicos,  regulatórios  e  de  fabricação  de  vacinas  em caráter  emergencial  para
enfrentamento  da  pandemia  têm sido  amplamente  discutidos  na  seara  internacional.  A
União  Europeia,  os  Estados  Unidos  e  alguns  países  da  América  Latina,  a  exemplo  da
Argentina, editaram leis e atos normativos reconhecendo a importância das vacinas e as
limitações de tempo impostas aos fabricantes, em razão do interesse público e necessidade
urgente de aprovação de vacinas que previnam a infecção por COVID-19, limitando, assim,
a responsabilidade de desenvolvedores e fornecedores de vacinas destinadas à prevenção de
infecção por COVID-19. Enfim, os países na América Latina que firmaram acordo com a
Pfizer  também  aceitaram  as  mesmas  cláusulas  de  responsabilidade  e  indenização,
concedendo proteção à Pfizer em relação a ações judiciais futuras e apresentando garantias
para fins de indenização à Pfizer.

Durante  seis  meses,  temos  buscado  atuar  em parceria  com o Governo  Brasileiro,
reservado inclusive doses para o país na expectativa de realizar uma possível parceria
que poderia beneficiar milhões de brasileiros. Globalmente, a Pfizer decidiu que a vacina
contra  a  COVID-19 é  um bem que deve ser  oferecido à  população em geral,  por  isso
destinou seu esforços para negociações com os governos de todo o mundo.

Esperamos  que  possamos  receber  um  retorno  oficial  e  positivo  do  Governo  para  nos
preparamos para os próximos passos e conseguimos avançar com a vacinação da população
brasileira após a aprovação da ANVISA. (grifamos)

Um e-mail com teor similar foi enviado também ao ex-Ministro EDUARDO

PAZUELLO,  no  mesmo  dia  02/12/2020,  com  comentários  sobre  os  termos  do  contrato,

existência de embalagem especial que permite o armazenamento da vacina por até 15 dias e alerta

para a urgência na assinatura do novo Memorando de Entendimento Não Vinculativo, a fim de

garantir a reserva das doses conforme o cronograma apresentado em 24/11/2020.

Em nova correspondência digital, de 09/12/2020 (após o escoamento do prazo dado
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pela Pfizer para assinatura do Memorando de Entendimento Não Vinculativo), o Gerente-Geral da

empresa informou ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde que, conforme entendimento

expressado pelo próprio Ministério, somente após aprovação de uma Medida Provisória, o contrato

poderia ser formalizado: 

Em relação às tratativas de possível aquisição da Vacina da Pfizer, ocorridas nesta semana
com a assessoria e consultoria jurídica do Ministério da Saúde, comunicamos que além das
alterações  requeridas  ao  nosso  Memorando  de  Entendimentos  não  vinculativo,  este  I.
Ministério considera que será necessária medida provisória para que este possa assumir as
obrigações  previstas  no  Memorando.  Dessa  forma,  Pfizer  somente  poderá  formalizar  o
Memorando  de  Entendimentos  não  vinculativo  após  publicação  de  referida  medida
provisória.

Acredito que essa pendência esteja sendo encaminhada com a urgência que o caso requer.

Todavia, embora o Requerido EDUARDO PAZUELLO soubesse da necessidade

de adequação legislativa para aquisição dos imunizantes, nada fez para que isso ocorresse com a

urgência que se fazia necessária ao desfecho das negociações. 

Somente no dia 22/12/2020 o Sr. Carlos Murillo teve a primeira reunião com o

ex-MINISTRO PAZUELLO. As negociações, mais uma vez, não avançaram e nova proposta da

Pfizer  só  foi  apresentada  ao  Ministério  da  Saúde  em    15/02/2021  .  A  oferta  final  ocorreu  em

08/03/2021, com a assinatura do contrato em 19/03/2021, para entrega dos seguintes quantitativos:

Data oferta Total de doses Dez/2020 1º trimestre/2021 2º trimestre/2021 3º trimestre/2021 4º trimestre/2021

08/03/2021 100 milhões - 00 14 milhões 86 milhões 00

Resta claro, das informações prestadas pela Pfizer sobre os atos de negociação da

vacina,  que  o  ex-Ministro  da  Saúde  EDUARDO  PAZUELLO  foi  omisso  e  negligente  na

consideração das propostas apresentadas pela empresa, postura que retardou o início da vacinação

da população brasileira. A campanha de vacinação poderia ter-se iniciado ainda em dezembro

de 2020 e o país poderia ter recebido, até o final do primeiro semestre de 2021, pelo menos 22

milhões  de  doses  da  vacina,  tivesse  sido  aceita  a  proposta  apresentada  pela  Pfizer  em

26/08/2020, acima transcrita.

Contra  a  sua  flagrante  omissão,  o  Governo Federal,  pressionado pelo  início  da

vacinação em vários países, tentou justificar, em 28/12/2020, que era obrigação dos laboratórios

26  



procurarem o governo para vender seus imunizantes,  dando a entender que era a farmacêutica

Pfizer que não teria interesse em fechar acordo com o Brasil ou não teria procurado a União para

oferta de seu imunizante52.  

No  mesmo  dia,  porém,  a  Pfizer  explicou  que  não  submeteria  sua  vacina  à

aprovação  emergencial da  Anvisa53,  pois  as  informações  detalhadas  requeridas  pela  autarquia,

como quantitativo de doses e cronograma que seria utilizado no país, só poderiam ser fornecidas

caso houvesse um contrato firmado com o governo brasileiro. A empresa ainda informou que

"já  submeteu  à  agência,  pelo  processo  de  submissão  contínua,  os  resultados  da  Fase  3  dos

estudos, o que significava mais um passo rumo à aprovação da vacina"54 55.

Posteriormente,  em 22/01/2021,  veio  à  tona  carta  do  CEO mundial  da  Pfizer56,

datada de  12/09/2020,  dirigida  ao  presidente  da  República,  com cópia  ao  vice-presidente  da

República,  aos  Ministros  de  Estado  da  Casa  Civil,  da Saúde e  da  Economia,  bem como ao

Embaixador do Brasil para os Estados Unidos, em que requeria pressa ao governo brasileiro para

resposta sobre a proposta de contrato da Pfizer: 

“A potencial vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar
seu  governo  a  mitigar  esta  pandemia.  Quero  fazer  todos  os  esforços  possíveis  para
garantir  que  doses  de  nossa  futura  vacina  sejam  reservadas  para  a  população
brasileira, porém  celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao
número limitado de doses em 2020.

(...)

Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e
da  Economia,  bem  como  com  a  Embaixada  do  Brasil  nos  Estados  Unidos.

52 Assim se manifestou o Presidente da República: “O Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor
de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que eles não
apresentam documentação na Anvisa? Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não, não. Quem quer vender, se eu sou
vendedor,  eu  quero  apresentar”.Disponível  em  https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/28/pfizer-diz-
que-anvisa-pediu-analises-especificas-para-liberar-uso-emergencial-de-vacina-no-brasil.ghtml
53 Essa autorização emergencial teria ocorrido antes do registro definitivo – por se tratar de processo distinto e mais
célere - e, possivelmente, em data próxima à autorização do FDA americano, ocorrida em 11/12/2020, caso o Brasil
tivesse firmado contrato com a Pfizer após as primeiras ofertas da empresa em agosto de 2020. E-mail do Gerente-
Geral da Pfizer ao ex-Ministro Eduardo Pazuello e seu Secretário-Executivo, datado de 15/12/2020, deixa clara a
impossibilidade de submissão do imunizante para uso emergencial sem que houvesse “detalhes do quantitativo de
doses e cronograma que será utilizado no país (pré-requisito para a submissão emergencial), tema que só poderá ser
fechado na celebração do contrato definitivo”.
54 Disponível  em https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/12/28/pfizer-responde-declaracao-de-bolsonaro-
sobre-suposta-falta-de-interesse-dos-laboratorios-de-venderem-vacinas-para-o-brasil.ghtml
55 Ante a inexistência de contrato com o governo brasileiro, a farmacêutica Pfizer optou por dar entrada diretamente
no pedido de registro definitivo da vacina perante a Anvisa, que foi concedido em 23/02/2021. O contrato de aquisição
das vacinas da Pfizer pelo Brasil só foi assinado em 19/03/2021. 
56 Disponível  em  https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/22/em-carta-ceo-mundial-da-pfizer-pediu-a-
bolsonaro-pressa-na-compra-de-vacinas e anexa aos autos, junto aos documentos enviados pela Pfizer ao MPF.
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Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para fornecer nossa potencial
vacina que poderia proteger milhões de brasileiros, mas  até o momento não recebemos
uma resposta. Sabendo que o tempo é essencial, minha equipe está interessada em acelerar
as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com Vossa Excelência
ou representantes do Governo Brasileiro o mais rapidamente possível.”

No dia  seguinte  à  divulgação  da  carta,  o  Ministério  da  Saúde  apressou-se  em

divulgar nota de esclarecimento sobre a não aquisição de vacinas da Pfizer57, que merece ser

reproduzida na íntegra, para que possam ser apontadas as incoerências ali contidas. Assim

se posicionou o Ministério da Saúde:

 “O Governo Federal/Ministério da Saúde informa que recebeu, sim, a carta do CEO da
Pfizer, assim como reuniu-se várias vezes com os seus representantes. Porém, apesar de
todo o poder midiático promovido pelo laboratório, as doses iniciais oferecidas ao Brasil
seriam mais uma conquista de marketing, branding e growth para a produtora de vacina,
como já vem acontecendo em outros países.  Já para o Brasil, causaria frustração em
todos  os  brasileiros,  pois  teríamos,  com  poucas  doses,  que  escolher,  num  país
continental  com  mais  de  212  milhões  de  habitantes,  quem  seriam  os  eleitos  a
receberem a vacina.

Entretanto,  não  somente  a  frustração  que  a  empresa  Pfizer  causaria  aos  brasileiros,  as
cláusulas leoninas e abusivas que foram estabelecidas pelo laboratório criam uma barreira
de  negociação  e  compra.  Como exemplo,  citamos  cinco  trechos  das  cláusulas  do  pré-
contrato, que já foram amplamente divulgadas pela imprensa:

1) Que o Brasil renuncie à soberania de seus ativos no exterior em benefício da Pfizer como
garantia  de  pagamento,  bem  como  constitua  um  fundo  garantidor  com  valores
depositados em uma conta no exterior;

2) O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras com a instituição de  convenção de
arbitragem sob a égide das leis de Nova York, nos Estados Unidos;

3) Que o primeiro e segundo lotes de vacinas seja de 500 mil doses e o terceiro de um
milhão,  totalizando 2 milhões no primeiro trimestre,  com possibilidade de atraso na
entrega (número considerado insuficiente pelo Brasil);

4) que havendo atraso na entrega, não haja penalização; e

5) Que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da
vacina,  isentando  a  Pfizer  de  qualquer  responsabilidade  civil  por  efeitos  colaterais
graves decorrentes do uso da vacina, indefinidamente.

Após o Governo Federal ter adquirido toda a produção inicial da vacina do Butantan (da
Sinovac) - 46 milhões de doses -, com opção de compra de mais 54 milhões, ter recebido da
Índia 2 milhões de doses da Astrazeneca / Oxford, com opção de importação de mais doses,
além  da  produção  dessa  vacina  pela  Fiocruz  de  100,4  milhões  de  doses  no  primeiro
semestre  e  mais  110  milhões  de  doses  no  segundo  semestre,  considerando  também  a
possibilidade  de  aquisição  de  42,5  milhões  de  doses  pelo  mecanismo  Covax  Facility,
representantes da Pfizer tentam desconstruir um trabalho de imunização que já está

57NOTA — Português (Brasil) (www.gov.br)  
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acontecendo  em  todo  o  País. Criando  situações  constrangedoras  para  o  Governo
Brasileiro, que não aceitarão imposições de mercado - o que também não será aceito pelos
brasileiros.

Em nenhum momento, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, fechou
as portas para a Pfizer. Em todas as tratativas, aguardamos um posicionamento diferente
do laboratório, que contemple uma entrega viável e satisfatória, atendendo as estratégias do
Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, uma ação de valores
mercadológicos e aplicação jurídica justa que atenda ambas as partes.

Além  da  Pfizer,   com  a  qual  o  Governo  Brasileiro  continua  em  negociação,  outros
laboratórios  já  estão  em  fase  avançada  de  negociações  com  o  Brasil ,  dentro  dos
princípios e normas estabelecidas.

Merece destaque o fato de que, além dos aspectos já citados, é a única vacina que precisa
ser armazenada e transportada entre -70°C e -80°C, prevendo um intervalo de três semanas
entre primeira e segunda doses.

Além disso,  o laboratório não disponibiliza o diluente para cada dose - que ficaria a
cargo do comprador.

Embora o laboratório tenha criado uma solução para a conservação das doses durante o
transporte (uma caixa de isopor revestida por um papelão não impermeável, que nos foi
apresentada ao final de novembro, naquela oportunidade com a informação de conservação
por 15 dias)  e tenha oferecido fazer a logística desde a chegada dos EUA até o ponto
designado pelo Ministério da Saúde, junto ao CONASS e CONASEMS, a Pfizer não se
responsabilizaria pela substituição do refil de gelo seco - que deverá ser reposto a cada
cinco dias (informaram que a conservação seria de 30 dias no mês de dezembro).  Nos
contatos  de  agosto,  setembro  e  outubro,  não  havia  ainda  nos  sido  apresentada  a
alternativa da caixa térmica.

Além disso, a Pfizer ainda não apresentou sequer a minuta do seu contrato - conforme
solicitado em oportunidades anteriores e, em particular na reunião ocorrida na manhã de 19
de janeiro –  e tampouco tem uma data de previsão de protocolo da solicitação de
autorização para uso emergencial ou mesmo o registro junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).”

Sucede que nenhuma das objeções apontadas pelo Ministério da Saúde para

aquisição das vacinas da Pfizer se sustenta do ponto de vista fático e/ou jurídico. 

No que se refere às cláusulas de garantias de pagamento e de não assunção de

responsabilidade civil pela empresa fornecedora, o Ministério da Saúde, tão logo vislumbrou

o  apontado  óbice,  poderia  ter  proposto,  ao  Presidente  da  República,  projeto  de  lei  que

explicitasse a possibilidade de celebração do contrato.

No entanto,  a edição da Lei 14.125/2021, aprovada em caráter de urgência, só

ocorreu no dia 10 de março de 2021, não por iniciativa do Poder Executivo, mas do Presidente
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do Senado Federal. Conforme noticiado pelo site do Senado58, “o presidente do Senado, Rodrigo

Pacheco, autor do projeto que originou a lei (PL 534/2021),  explicou que foi a partir de uma

conversa  com  as  indústrias  farmacêuticas,  para  descobrir  por  que  as  negociações  para  a

aquisição de vacinas da Pfizer estavam travadas, que surgiu a ideia da proposta.”

Além disso,  uma das  cláusulas  do contrato  da Pfizer,  apontadas  pelo  requerido

como óbice supostamente intransponível para aquisição dos imunizantes, dizia respeito à isenção

de responsabilidade do fabricante sobre eventuais efeitos colaterais das vacinas. Ocorre que

tal cláusula não era exigência apenas da Pfizer, mas também da empresa AstraZeneca, cujo

contrato com o Ministério da Saúde (por meio da Fiocruz) fora assinado em 08/09/2020, muito

antes da finalização dos testes clínicos e da aprovação da vacina pela Anvisa,  sem que nenhum

impedimento legal tivesse sido suscitado pelo Ministério da Saúde na ocasião.

Conforme apontado no Terceiro Relatório de Acompanhamento do TCU, no bojo

da TC 014.575/2020-559:

324.  O  documento  destaca  ainda  que  o  contrato  prevê  que  a  Fiocruz  indenizará  e
isentará a AstraZeneca por todos e quaisquer danos e responsabilidades relacionados
ou decorrentes do uso ou administração da vacina acabada e que a responsabilidade da
AstraZeneca  por  descumprimento  do  contrato  ou  relativamente  a  qualquer  reclamação
baseada no contrato, decorrente de culpa, não excederá os valores efetivamente pagos pelas
Fiocruz à AstraZeneca.

325.  Segundo  o  documento,  a  discussão  de  tais  cláusulas  representou  o  ponto  mais
controverso  da  negociação,  uma  vez  que  a  proposta  da  Fiocruz,  que  previa
reciprocidade  quanto  aos  direitos  e  deveres  das  partes,  não  foi  aceita  pela
AstraZeneca.  A Instituição brasileira, contudo, optou por aceitar tais termos e condições,
tendo em vista o interesse público envolvido no acesso à vacina e por considerar que a
cláusula não a sujeita a riscos relevantes. (grifamos)

                   Vale salientar que, para permitir a adesão do Brasil ao Consórcio Covax Facility, o

Presidente da República editou a  MP 1.003/2020, em 24/09/2020, a fim de autorizar “o Poder

Executivo  federal  a  aderir  ao  Instrumento  de  Acesso  Global  de  Vacinas  Covid-19  -  Covax

Facility, administrado pela Aliança Gavi (Gavi Alliance), com a finalidade de adquirir vacinas

contra a covid-19”,  prevendo que seriam observadas “as normas contratuais estabelecidas

pela  Aliança  Gavi,  inclusive  aquelas  relativas  à  responsabilidade  das  partes,  e  não  serão

aplicáveis as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.742, de 6 de

58 Disponível  em  https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/11/lei-abre-caminho-para-compra-de-
vacinas-que-requerem-responsabilizacao-civil Acesso em 13/05/2021
59 Cópia do documento sigiloso (Terceiro Relatório de Acompanhamento do TCU na TC 014.575/2020-5) segue
anexa aos autos.
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outubro de 2003, e de outras normas em contrário”. 

Também a  MP 1.026,  de  06/01/2021,  dispôs  sobre  medidas  excepcionais  para

aquisição  de  vacinas,  permitindo  que  houvesse  pagamento  antecipado,  inclusive  com

possibilidade de perda do valor pago e prevendo hipóteses de não penalização da contratada.

Esse histórico demonstra que, da mesma forma que o Executivo Federal editou

medidas provisórias para amparar a contratação do consórcio Covax Facility, poderia ter

realizado modificações na legislação a fim de assumir, com segurança e em tempo hábil, as

obrigações constantes do contrato com a Pfizer.

O que se observa, porém, é que não havia disposição do ex-Ministro da Saúde para

efetivar  as  necessárias  compras,  pois,  mesmo  após  a  edição  da  MP  1003/2020  e  da  MP

1026/2021, e das leis  que delas se originaram, o ex-Ministro requerido ainda se permitiu

duvidar da oportunidade de adotar a decisão administrativa mais ansiada pela sociedade

brasileira naquele momento, tendo ainda realizado  questionamento ao TCU sobre o tema, o

qual fora respondido conforme o Acórdão nº 534/2021, apenas 17/03/2021: 

“9.1.9.  considerando  os  riscos  ainda  desconhecidos  e  o  grande  desequilíbrio  entre  a
situação de oferta e demanda,  não há óbice jurídico, a partir da ampliação da autonomia
contratual  concedida  pelas  Leis  14.121/2021 e  14.124/2021,  a  que  o  Estado Brasileiro
aceite  eventual  cláusula  limitadora  de  responsabilidade  contratual  das  empresas
fornecedoras,    se esta condição estiver sendo praticada nos negócios firmados com os  
diversos países e for requisito intransponível para a aquisição do produto, ressalvados
os casos de dolo ou culpa grave do fornecedor e situações de ofensa à ordem pública;

9.1.10.  considerando os riscos ainda desconhecidos e o grande desequilíbrio entre a
situação  de  oferta  e  demanda,  não  há  óbice  jurídico  a  que  a  União  pactue,  nos
contratos  firmados  em  razão  das  Leis  14.121/2021  e  14.124/2021,  a  limitação  ou
exoneração da empresa fornecedora quanto ao dever de indenizar os cidadãos em
razão de danos causados pelas vacinas, de modo que a obrigação pelo pagamento seja
assumida, total ou parcialmente, pelo Poder Público, ressalvados os casos de dolo ou
culpa grave do fornecedor e situações de ofensa à ordem pública. Isso será possível se a
cláusula estiver sendo adotada nos negócios firmados com os diversos países e constituir
condição indispensável para a aquisição das vacinas.

(…)

9.1.12. é perfeitamente possível o Poder Público pactuar novas regras de distribuição
de riscos, no que se refere aos contratos para aquisição de vacinas,  considerando a
maior autonomia contratual conferida pelas Leis 14.121/2021 e 14.124/2021 e a premência
na remediação da situação de emergência causada pela pandemia do novo coronavírus;

9.1.13.  essa  opção deve  ser  devidamente  motivada,  cabendo  ao  Estado seguir  as  boas
práticas de governança, gestão de riscos e controles internos, bem como as circunstâncias
excepcionais postas, a fim de avaliar se os termos propostos pelas fornecedoras constituem
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cláusulas uniformes praticadas atualmente em outras contratações com outros países e se
são imprescindíveis à obtenção de vacinas;” (grifamos)

Ora,  o Requerido EDUARDO PAZUELLO poderia ter feito tais questionamentos

ao  TCU  tão  logo  vislumbrou  os  óbices normativos  que  se  antepunham,  em  sua  visão,  à

celebração  de  contratos  para  aquisição  de  vacinas,  mas,  em  lugar  disso,  retardou

conscientemente a tomada de iniciativas administrativas, em omissão que custou  - e tem

custado – a vida de milhares de brasileiros.

De outra parte, as questões logísticas também apontadas como impedimentos à

contratação de vacinas da Pfizer, relacionadas à temperatura das vacinas, à necessidade de soro

fisiológico e gelo seco (diluente  e conservante),  ou ao calendário  de entrega de doses,  foram

posteriormente superadas, seja por soluções apontadas pela própria fabricante, seja por medidas

ao alcance do próprio Ministério da Saúde, de sorte que não representariam, houvesse de fato

disposição de adquiri-las, reais obstáculos à compra.

Outrossim,  outro  dos  argumentos  utilizados  pelo  Ministro  da  Saúde  para  não

contratação das vacinas da Pfizer, em 2020, segundo o qual o governo já tinha acordo prévio com

o Instituto Butantã para aquisição da vacina Coronavac, é nitidamente falacioso, pois não havia

acordo  algum  com  o  Butantan  em  agosto,  setembro  ou  novembro  de  2020,  tendo  sido

firmado apenas em janeiro de 2021.

Conforme  exposto  acima,  o  contrato  com  a  Pfizer  foi  firmado  apenas  em

19/03/2021, para o fornecimento de 100 milhões de doses do imunizante, sendo apenas 14 milhões

no segundo trimestre de 2021, ou seja, 4,5 milhões a menos do que o ofertado em agosto de 2020 e

com a primeira entrega ocorrendo apenas em abril de 2021.

      Como apurado por reportagem do jornal O Globo, de 13/05/202160, o Brasil foi o 6º

país procurado pela Pfizer, mas a demora no fechamento do contrato fez com que o país perdesse

40 posições na fila de espera mundial do imunizante. 

Fato  é  que  a  omissão  e  a  negligência  do  ex-Ministro  da  Saúde  no  trato  das

negociações das vacinas custou caro à sociedade (que sofre os efeitos sociais de uma economia

em  crise  e  sem  perspectiva  de  reação),  à  saúde  da  população (que  amarga  índices

descontrolados de  morbidade e mortalidade por covid-19)  e  ao  SUS (cujos leitos  de UTI

covid  adulto,  só  no primeiro  semestre  de  2020,  custaram R$ 42 milhões/dia  ou R$ 1,27

60 Disponível em https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/acordo-pfizer-plano-nacional-imunizacao.html Acesso
em 13/05/2021.
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bilhão/ mês), conforme estudo elaborado pelas empresas Planisa, Funcional Health Analytics e

Prospera61 e levantamento realizado pelo CONASS62. 

A resistência do ex-Ministro da Saúde em negociar a contratação e a aquisição de

vacinas, com a antecedência o planejamento necessários, é injustificável e irrazoável, uma vez

que o Brasil,  mais de um ano após a constatação do primeiro caso de COVID-19, ainda

prossegue com tendência de ascensão no número de óbitos (mais de 500 mil vítimas, na data

desta exordial), curvas de transmissão em crescimento e sistemas de saúde ainda à beira do

colapso.

2.2.2. Das vacinas do Instituto Butantan/Sinovac (Coronavac)

O Ministério da Saúde, na gestão do Requerido EDUARDO PAZUELLO, também

ofereceu grande resistência  às negociações  para aquisição das vacinas  do Instituto Butantan,

parceiro, no Brasil, do laboratório Sinovac,  desenvolvedor da Coronavac.

Com  efeito,  o  Butantan  -  principal  produtor  de  imunobiológicos  do  Brasil,

também tentou firmar contrato com o governo federal em 2020, igualmente sem sucesso.

Coube ao próprio Instituto financiar a aquisição e o desenvolvimento das vacinas no Brasil, por

meio de acordos com o laboratório Sinovac e doações da iniciativa privada. 

Por  meio  do  Ofício  DIR IB  001/2021,  de  04/01/202163,  o  Diretor  do  Instituto

Butantan informou ao MPF que:

“Desde o início da pandemia, o Instituto Butantan promoveu várias reuniões com diversos
Laboratórios  estrangeiros,  tais  como  AstraZêneca,  Synopharm,  Sanofi,  Sinovac,  dentre
outros, com o intuito de selecionar uma possível candidata vacinal para o país.

Importa referir, por oportuno, que foram incentivadas iniciativas internas para a busca de
imunizantes  e  eventuais  medicamentos  e  o  estágio  de  desenvolvimento  das  opções
existentes, junto aos Pesquisadores deste Instituto, mas sempre considerando a urgência da
situação acabamos definindo por uma determinada tecnologia estrangeira.

Devo salientar que devem ser exortadas as novidades de algumas candidatas vacinais, como

61 Disponível  em https://planisa.com.br/site/em-todo-o-brasil-custos-de-utis-com-a-covid-19-poderao-chegar-a-r-42-
milhoes-por-dia/
62 Por meio do Ofício nº 120/2021, de 2/03/2021, enviado ao TCU (TC 014.575/2020-5), o CONASS – Conselho
Nacional de Secretarias de Saúde informou que “os leitos UTI SRAG/COVID-19 - adulto e pediátrico - passaram a
ser habilitados a partir de 18 de março de 2020, conforme previsto na PORTARIA GM/MS 237/2020, ao valor de R$
1.600,00 cada diária” e que é “difícil crer que até R$ 800,00 e/ou R$ 1600,00 sejam suficientes para os custos totais
dos leitos de UTI”. O custo diário de um paciente em UTI é estimado em cerca de R$ 1.934,00.
63 Juntado originalmente ao PA 1.29.000.003560/2020-02 da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul.
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as da Moderna, da Pfizer e mesmo de Oxford/AstraZêneca, mas de maneira absolutamente
pragmática optamos por uma tecnologia por nós conhecida. Foi essa a razão de buscarmos
o desenvolvimento conjunto da candidata vacinal da empresa chinesa Sinovac, pois além de
ser usado o vírus inativado, mesma situação encontrada para a vacina influenza, a vacina
utiliza a chamada célula Vero, mesma célula usada para a vacina contra Raiva humana
desenvolvida há décadas passadas pelo Instituto Butantan.

Desde o início sempre levamos em consideração a única hipótese de entregarmos as
vacinas que viéssemos a produzir no Butantan ao Ministério da Saúde. 

Aliás,  o  Butantan é  o maior fornecedor de vacinas ao Ministério da Saúde.  Neste
presente ano devemos entregar ao PNI aproximadamente 120 milhões de doses de vacinas e
mais aproximadamente 1 milhão de doses de soros,  lembrando que atualmente o único
produtor de soros do país. Em operação, é o Instituto Butantan.

Também  devo  mencionar  que  fizemos  várias  reuniões  com  o  Ministério  da  Saúde,
sempre  oferecendo  as  vacinas,  sendo certo  que  o  Butantan  produzirá  vacinas  no  seu
Parque, assim que a reforma e readequação de uma fábrica multipropósito for finalizada em
setembro de 2021, conforme previsão inicial. 

Insta salientar, que após várias reuniões com o corpo técnico do Ministério da Saúde,
no dia 19 de outubro recebemos o ofício 1296/2020 do Ministério da Saúde,  sendo
certo que ficou ajustado que a vacina do Butantan seria entregue ao PNI, definição
essa informada pelo Senhor Ministro na data de 20 de outubro passado.

A situação de desautorização do Senhor Ministro em relação à aquisição das vacinas do
Butantan, no dia imediatamente seguinte à notícia do fornecimento da vacina do Butantan
ao PNI acabou provocando uma série de eventos, nenhum deles sob o controle do Instituto
Butantan.

Ainda  assim,  em  todas  as  minhas  falas,  sempre  deixei  claro  que  o  PNI,  prestigiado
programa de imunização mundialmente, deveria ser o caudatário de nossas vacinas. 

Quanto ao termo de parceria de desenvolvimento estabelecido entre o Butantan e a
Sinovac, informo que além da aquisição de aproximadamente 100 milhões de doses de
vacinas  para  o  presente  ano,  a  parceria  prevê  a  transferência  da  tecnologia  da
referida candidata vacinal, sendo certo que a transferência da tecnologia já foi iniciada,
com o  envase  da  vacina  no  próprio  Butantan.  Devo assinalar  que  as  transferências  de
tecnologia normalmente  se operam do fim para o início,  sendo que rotulagem, envase,
formulação, consideradas fases finais do produto, são fases iniciais de uma transferência de
tecnologia.

Ainda em relação ao tema, conforme mencionado adrede, já estamos reformando um prédio
que abrigará a fábrica a qual se prestará para a produção da vacina no Butantan.

Quanto à documentação solicitada referente à parceria com o Laboratório privado Sinovac,
lamento  não  a  encaminhar,  mas  existem  cláusulas  rígidas  relacionadas  ao  sigilo  e
confidencialidade do acordo.

Em relação à produção atual, conforme relatado anteriormente, estamos fazendo o envase
das  vacinas  aqui  no  Butantan,  a  capacidade  de  nossa  fábrica  é  para  aproximadamente
1.000.000  (hum  milhão)  de  doses  ao  dia,  sendo  certo  que  existe  previsão  para
produzirmos em torno de 100 milhões de doses no ano de 2021.
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A produção de outras doses, no nosso parque fabril dependerá do término da fábrica, a qual
deverá ser qualificada pela ANVISA antes de iniciar a produção nacional da vacina, sendo
que se  prevê uma produção anual  local  de  aproximadamente  120 milhões  de doses  da
referida vacina.

Referindo a respeito da fábrica que abrigará a produção da vacina contra o COVID 19,
devo informar  que  foram recebidas  doações para  a  readequação e  reforma do referido
prédio, com o intuito de financiar as mudanças necessárias.” (grifamos)

Em reunião  ocorrida  em 25/02/2021,  entre  representantes  do Ministério  Público

Federal, do Butantan e da Fiocruz64,  o Sr. Paulo Luis Capelotto,  Diretor Jurídico da Fundação

Butantan,  confirmou  ter  havido  retrocessos  nas  negociações  iniciadas  em  2020  com  o

Ministério da Saúde e informou que não havia perspectiva de antecipação de compra de

insumos  para  produção  de  mais  vacinas  Coronavac,  justamente  em razão  do  atraso  na

assinatura do contrato pelo Ministério da Saúde: 

“Basicamente,  tivemos o primeiro contrato assinado em 07 de janeiro deste ano.  No
começo de setembro iniciamos negociação com o governo federal. Depois houve um
retrocesso. O segundo contrato foi assinado em 14 de fevereiro. Nós nem tivemos tempo
de  respirar  o  contrato  quanto  mais  de  fazer  publicidade  das  informações.  O  principal
articulador da política pública, no caso do PNI, ele tem tido informações constantes.

(...)

Não temos essa perspectiva de antecipação. Nenhuma. Ano passado, nós oferecemos para
entregar 100 milhões em 2021 e ofereceremos 60 milhões no ano passado. Como não se
concretizaram as solicitações do Ministério, acabamos, lamentavelmente, ficando para
trás. Estamos tentando pedir mais 20 milhões de doses, ainda em negociação. Para esse
ano, com as 30 milhões de doses a serem entregues nos últimos três meses, pretendemos
entregar um total de 130 milhões de doses. Não temos como antecipar, embora fosse de
nosso interesse”.

Já em seu depoimento à CPI da covid-19, em 27/05/2021, o Diretor do Instituto,

Dimas Covas, esclareceu que, desde julho de 2020, o Instituto Butantan fez diversas ofertas da

vacina  Coronavac  ao  Ministério  da  Saúde,  mas  o  contrato  só  veio  a  ser  firmado  em

07/01/2021. 

De fato, documentos apresentados pelo Butantan à CPI comprovam que o Instituto

firmou parceria com a Sinovac em 08/06/2020 e, no dia 30/07/2020, ofereceu ao Ministério da

Saúde um contrato de 60 milhões de doses, a serem entregues ainda no terceiro trimestre de

2020 (Of.  160/20).  Na  mesma  ocasião,  foi  informado  ao  então  Ministro  EDUARDO

PAZUELLO que “o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra a COVID-19 é a

64 ATA DE REUNIÃO  N º  33/2021,  juntada  originalmente  ao  PA 1.34.001.007538/2020-53,  anexa  à  presente
exordial.
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estratégia  mais  promissora  para  combater  a  pandemia  do  Coronavírus”  e  que  a  vacina  em

questão  “encontra-se  em  estágio  avançado  de  desenvolvimento,  isto  é,  não  apenas  mostrou

segurança e eficácia nas Fases I e II dos Ensaios Clínicos desenvolvidos pela Sinovac na China,

como  utiliza  uma  tecnologia  conhecida  pelo  Instituto  Butantan,  tradicional  e  amplamente

utilizada em outras vacinas possuindo elevada probabilidade de sucesso e sendo ainda de fácil

incorporação no sistema de saúde, e portanto, uma forte candidata vacinal”.

 Em 18/08/2020, foram enviados três novos ofícios ao ex-Ministro da Saúde (Of.

177/20, Of. 178/20 e Of. 179/20), com oferta de 45 milhões de doses para dezembro de 2020 e

mais 15 milhões a serem entregues no 1º trimestre de 2021. Na ocasião, foi também informado ao

então Ministro que “os referidos Estudos Clínicos Fase III para o desenvolvimento da vacina já

foram iniciados,  sendo que foram contratados 13 Centros,  em 6 Estados brasileiros,  além da

possibilidade  de  outros  dois  Centros  serem  criados,  para  que  mais  de  4.000  (quatro  mil)

voluntários sejam agregados aos estudos”. Na oportunidade, o Butantan  solicitou empenho do

Ministério  da  Saúde  para  concessão  de  R$  85  milhões  necessários  para  completar  o

montante de R$ 130 milhões de gastos com os ensaios clínicos da vacina no Brasil.

Já o Of. 179/20, também de 18/08/2020, informava ao ex-Ministro Requerido que

uma nova fábrica de vacinas estava em desenvolvimento pelo Butantan, ao custo total estimado de

R$ 156 milhões, dos quais R$ 96 milhões já teriam sido prometidos em doações, necessitando o

Instituto Butantan de mais R$ 60 milhões para viabilizar a construção da fábrica.

Aos  referidos  ofícios  não  houve  acenos  positivos  seja  por  EDUARDO

PAZUELLO seja por sua equipe no Ministério da Saúde.

Sem respostas do Ministério  da Saúde,  em  07/10/2020 o Instituto Butantan

dirigiu-se novamente ao ex-Ministro Requerido, com oferta de 100 milhões de doses, sendo

45 milhões a serem entregues ainda em 2020, 15 milhões disponíveis no 1º trimestre de 2021 e

mais 40 milhões de doses adicionais até maio de 2021. O documento alertava,  ainda, para a

grande demanda por imunizantes no mercado mundial e para os custos com os quais arcava o

Butantan até então: 

Em 30 de julho de 2020, por meio do ofício IB 160/2020, encaminhamos a esse Ministério
a oferta  de fornecimento de 60 milhões  de doses  da Vacina contra  o Coronavírus,  em
desenvolvimento por este Instituto, para entrega no último trimestre de 2020. No mesmo
ofício apontamos para a possibilidade do fornecimento de quantidades adicionais da vacina
em função da transferência de tecnologia da nossa parceira Sinovac.

Em 18 de agosto de 2020, por meio do ofício IB 177/2020, reiteramos a oferta estipulando
prazo de entrega de 45 milhões de doses até dezembro de 2020 e 15 milhões de doses no
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primeiro trimestre de 2021.

Na presente oportunidade reapresentamos a oferta de 100 milhões de doses da vacina para o
coronavírus  a  este  Ministério.  Desse  total,  45  milhões  serão  produzidas  no  Instituto
Butantan até dezembro de 2020. Quinze milhões de doses estarão prontas até o final de
fevereiro de 2021 e 40 milhões de doses adicionais poderão ser produzidas até maio de
2021 mediante manifestação imediata deste Ministério.

Há  uma grande  demanda  do  mercado mundial  pela  vacina  Butantan-Sinovac.  Esta  é  a
vacina em estágio mais avançado para a administração na população e com cronograma de
entrega de grandes volumes já partir de janeiro de 2021. Este fato, amplamente reconhecido
e bastante divulgado em todo o mundo desencadeou pedidos de fornecimento da vacina por
vários países e no Brasil  por Estados e até Municípios. Considerando o cenário de um
mercado  com enorme  demanda,  bem como os  custos  de  manufatura  e  da  propriedade
intelectual do desenvolvimento tecnológico, o preço estimado para o total de doses ofertado
acima, neste momento, é de USS 10,30 (dez dólares e trinta centavos) por dose.

(…)

O  Instituto  Butantan  já  desembolsou  30  milhões  de  dólares  até  esse  momento  e
desembolsará 60,6 milhões de dólares até o final de 2020. Em janeiro desembolsará 160,5
milhões  de  dólares  para  continuidade  do  processo  de  incorporação  da  vacina  e  da
tecnologia correspondente. Nesse momento operamos com recursos próprios e solicitamos
a  gentileza  de  manifestação  desse  Ministério  quanto  à  aquisição  da  vacina  face  as
circunstâncias expostas e relevância para a preservação de vidas.

Por meio do Ofício FB nº 070/2020, a Fundação Butantan fez  nova oferta em

outubro de 2020, dessa vez com um total de 46 milhões de doses, da seguinte forma:

2020 Novembro Dezembro

4 milhões de doses 7 milhões de doses

2021 Janeiro Fevereiro

20 milhões de doses 15 milhões de doses

Sobre as tratativas de outubro de 2020, o Diretor Dimas Covas afirmou à CPI, em

27/05/2021,  que  fez  ao  menos  três  reuniões  naquele  mês  com  o  Ministério  da  Saúde  e

pessoalmente com o ex-Ministro Pazuello65, sendo que “no dia 20 foi a reunião de anúncio,

onde foram convidados os Governadores e as lideranças políticas do Senado, da Câmara, enfim,

65 Confira-se trechos do depoimento de Dimas Covas à CPI da covid-19, de 27/05/2021:
“No mês de outubro, eu, pessoalmente, fui três vezes ao Ministério da Saúde, antes dessa data. Inclusive, essa data foi
a última vez que eu fui ao Ministério da Saúde para tratar desse assunto.
(…)
Reunião  presencial.  Foram  três  reuniões  e  outras  reuniões  com  os  técnicos,  porque  nós  estávamos  trabalhando
intensamente na construção de um instrumento jurídico, inclusive atendendo a uma norma técnica que foi expedida
pelo ministério para tentar fazer uma medida provisória, aos moldes do que foi feito com a Fiocruz. Então isso, de
fato, foi, naquele momento, um divisor de águas, quer dizer, a partir do dia 20, Senador, essas tratativas simplesmente
pararam”.
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houve... Na realidade, seria até uma comemoração capitaneada pelo então Ministro da Saúde no

anúncio dessa vacina”.

Conforme explicou Dimas Covas,  a entrega de um grande montante de doses

ainda em 2020 seria possível àquela época porque o Brasil fora o primeiro país a firmar

colaboração  com  a  empresa  chinesa  Sinovac  para  o  desenvolvimento  e  teste  da  vacina

Coronavac,  com  uma  tecnologia  já  conhecida  no  mundo  e  já  utilizada  pelo  Butantan  para

produção das vacinas contra a raiva e a dengue: 

Aí,  então,  vem  a  questão  da  pandemia.  Como  eu  mencionei,  nós  procuramos  várias
parcerias para desenvolver vacinas. Nós já tínhamos muitos parceiros que tinham interesse
em desenvolvimento de vacinas e fomos avaliar: qual era o estágio do projeto, que tipo de
tecnologia, se a tecnologia era apropriada ou não ao Brasil e ao próprio Butantan... Como
eu mencionei,  conversamos com Sanofi,  conversamos com AstraZeneca, tivemos várias
conversas.  No  fim,  nós  concluímos  que  a  tecnologia  de  que  a  Sinovac  dispõe  é  uma
tecnologia que o Butantan domina, que é uma tecnologia de produção de vacina em base
celular, que o Butantan já tem – o Butantan tem duas vacinas que são produzidas nessa
base, a vacina de raiva e a vacina da dengue. Portanto, a gente dominava a tecnologia.
Segundo, uma vacina de vírus inativado – vírus inativado é a vacina mais usada no mundo,
há mais de cinco décadas, seis  décadas,  se usam vacinas com base em vírus inativado.
Então,  a  probabilidade  de  uma  vacina  dessa  dar  uma  grande  contribuição  é  imensa!
Naquele  momento,  existiam  tecnologias  novas  sobre  que  ninguém  sabia  o  que  iria
acontecer, a tecnologia do RNA, a tecnologia do adenovírus... Não se sabia, porque eram
vacinas novas. Essa vacina, não; já com histórico, uma vacina que havia sido desenvolvida
previamente, com os estudos feitos já em animais, com bom resultado, e já em fase de
início de  estudo clínico na  China.  Então,  um ambiente  muito propício que  poderia  ter
permitido que o Brasil fosse um dos primeiros países do mundo, fora da China, a ter uma
vacina. Então, essa era a nossa expectativa. Eu fiquei muito entusiasmado, na condição de
cientista, de poder ter isso, de poder ter essa parceria numa tecnologia que nós sabemos,
que nós conhecemos, com que, portanto, estamos à vontade, que poderíamos rapidamente
incorporar já ao desenvolvimento feito na China e não ter que desenvolver uma aqui.

Vejam:  nós  tínhamos  vacina  em  desenvolvimento.  Naquele  momento,  nós  também
estávamos  trabalhando  em  outras  opções.  E  uma  dessas  opções  é  o  que  resultou  na
chamada ButanVac, que também começou no ano passado. Então, vejam: uma diferença de
tempo,  sim,  porque  uma  já  estava  pronta,  a  outra  precisaria  ser  desenvolvida.  Então,
ganhamos muito tempo aí nesse espaço.

Então, foi uma parceria muito boa do ponto de vista de interesses comuns: a Sinovac, que
precisava de um estudo clínico; o Butantan, com uma grande experiência de estudo clínico,
que tinha feito estudo clínico da dengue com 17 mil voluntários, um dos maiores estudos do
mundo. Então, quer dizer,  é uma parceria, assim, muito propícia para os dois.  Naquele
momento não tinha cláusula comercial, tinha parceria, porque a Sinovac não tinha
outros parceiros, fomos os primeiros parceiros, o primeiro país a fazer uma parceria.
Então, vejam, isso nos daria uma vantagem, uma rapidez muito grande.
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                  Todavia, tendo em vista que não houve aceno favorável do Ministério da Saúde ao

Butantan, a partir das primeiras ofertas, a capacidade de produção do Instituto restou prejudicada

à medida que avançavam os estudos clínicos da vacina, pois os insumos necessários à produção,

que poderiam ser destinados ao Brasil, acabaram sendo vendidos a outros países: 

Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões, até dezembro de 2020. A
partir daí, quer dizer, essas idas e vindas – não é? – foram dificultando o cronograma,
não os quantitativos, porque o Butantan mantinha o seu acordo dos 46 milhões, mas
tinha, inclusive, condições de chegar às 100 milhões de doses, que poderiam chegar em
maio, mas, como não houve essas definições, o cronograma passou para setembro.

Por quê? Obviamente, nesse momento, a demanda mundial de vacina era muito grande,
e continua até hoje, não é? A dificuldade pra trazer vacina hoje é imensa, quer dizer, hoje
já não é mais a questão de recurso, mas é a questão de disponibilidade de vacina.

(…)

Exatamente.  Naquele  momento,  nós  praticamente  éramos  o  principal  parceiro  da
Sinovac;  então,  nós  tínhamos,  seguramente,  uma  possibilidade  de  ter  um  maior
quantitativo  de  doses,  não  é?  Na  medida  em  que  o  contrato  foi  assinado
posteriormente, ficou restrito inicialmente aos 46 milhões, que, como eu mencionei,
foram completamente já fornecidos ao ministério. Os 54 milhões adicionais dependem
da chegada da matéria-prima – não é? –, e, se tudo se regularizar, se esse quantitativo de
matéria-prima  chegar,  nós  poderemos,  sim,  cumprir  até  setembro  o  contrato.  Nesse
momento,  o contrato está  em vigor,  e esperamos receber,  sim, essa  matéria-prima para
poder dar cumprimento a esse contrato.

Em 20/10/2020 o ex-Ministro EDUARDO PAZUELLO divulgou, finalmente, que

o “Brasil negocia aquisição de 46 milhões de doses contra a Covid-19 com Instituto Butantan”.

O  primeiro  parágrafo  da  notícia  publicada  pelo  Ministério  da  Saúde  afirmava  que  Eduardo

Pazuello “assinou protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da Vacina Butantan -

Sinovac/Covid-19, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan”66.

Mas  a  notícia  foi  rapidamente  retirada  do  ar,  tendo  sido  o  requerido

PAZUELLO desautorizado  pelo  presidente  da  República,  que  afirmou,  na  ocasião,  que  o

Brasil não compraria aquela vacina67.

66 Disponível  inicialmente  em  https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/10/21/ministerio-da-saude-retira-
do-ar-comunicado-sobre-compra-de-vacina-e-republica-falando-em-possivel-aquisicao.ghtml
67 Disponível  em  https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/10/21/nao-compraremos-a-vacina-da-china-diz-
bolsonaro-em-rede-social.ghtml:  “os  números  têm  apontado  que  a  pandemia  tá  indo  embora  (...)  nada  será
dispendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que, eu desconheço, mas parece que nenhum país do
mundo tá interessado nela (…) toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer, ela tem que ter uma uma
validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe
qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né, que seria pra vacinarmos 100 milhões de pessoas
(…) Houve uma distorção por parte do João Dória no tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né.
Já mandei cancelar se ele assinou, já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade,
até porque estaria comprando uma vacina que ninguém tá interessado por ela, a não ser nós”.
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Naquele  momento,  então,  cessaram  as  negociações  para  aquisição  da

Coronavac, pelo Ministério da Saúde, e, conforme afirmou o Diretor Dimas Covas à CPI da

Covid-19,  o  fato  impossibilitou  que  o  Butantan  adquirisse  insumos  da  empresa  Sinovac  em

quantidade suficiente para produzir as 46 milhões de doses até fevereiro de 2021.

Nova oferta do Instituto Butantan só voltou a ocorrer em 16/12/2020,  para

entrega de 45 milhões de doses do imunizante até 15/03/2021 (Ofício DIR IB 321/2020) e o

contrato, com o Ministério da Saúde, fora firmado somente em 07/01/2021.

Certamente pressionado pela opinião pública, uma vez iniciada a vacinação contra a

Covid-19  em vários  países,  o  ex-Ministro  da  Saúde  assinou  contrato  com o  Butantan,  em

07/01/2021,  para  entrega  de  46  milhões  de  doses  da Coronavac (não  mais  as  100  milhões

anteriormente ofertadas) até maio de 2021 (não mais em fevereiro de 2021, como constou da

oferta anterior). 

A falta de priorização das vacinas, como política de enfrentamento da covid-19, por

parte do ex-Ministro da Saúde, redundou em claro prejuízo à saúde pública, porque, além de não

assegurar  o  maior  montante  possível  de  doses,  ainda  prejudicou  os  cronogramas  de  entrega

inicialmente postos nos contratos firmados com a Fiocruz e com o Instituto Butantan. Em razão da

indefinição administrativa, os insumos necessários à produção das vacinas também escassearam no

mercado  mundial  e  prejudicaram  a  produção  e  as  entregas  de  vacinas,  pela  Fiocruz  e  pelo

Butantan68 69.  

Conforme anunciaram os fabricantes, estava prevista a fabricação de 46 milhões de

doses da Coronavac e 151 milhões de doses da vacina da AstraZeneca no Brasil, ainda no primeiro

semestre de 2021, pelo Butantan e pela Fiocruz, respectivamente.

No entanto, a Fiocruz informou ao MPF, em 19/01/202170, que a primeira entrega

dos imunizantes de Oxford produzidos no Brasil estaria prevista apenas para março - e não mais

para 08/02/2021 -, em razão do atraso na chegada dos insumos da China, à época com data de

chegada esperada para 23/01/2021.

O primeiro lote dos insumos IFA (ingrediente farmacêutico ativo) chegou ao país

somente em 06/02/202171 e permitiu a produção de apenas 2,8 milhões de doses da vacina pela

68 Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/covid-19-butantan-recebe-insumos-para-86-
milhoes-de-doses-da-vacina
69 Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-esclarece-sobre-ifa-e-vacinas-prontas-adicionais
70  Ofício nº 00037/2021/CCC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU e Ofício nº 27/2021/DIBIO/FIOCRUZ/MS.  
71 Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-recebe-primeiro-lote-de-ifa-neste-sabado-6/2
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Fiocruz72. Em 09/02/2021, a Fiocruz informou que entregaria, com atraso, 1 milhão de doses

ao Ministério da Saúde até 19/03/202173.

O mesmo ocorreu com o Butantan, cujo Diretor deixou claro - em reunião com o

MPF e em seu depoimento à CPI da Covid-19 - que seria impossível antecipar a produção de

novas doses da Coronavac, já que o Brasil perdeu muitas posições na fila de aquisição do IFA,

atualmente importado da China.

Assim, não restam dúvidas de que  o Ministro da Saúde quedou-se inerte em

relação às necessidades de vacinação a população brasileira contra  a COVID-19, limitando-

se a firmar um único contrato bilateral com a Fiocruz no ano de 2020.  

Essa inércia impediu que o Brasil tivesse, ainda no 1º trimestre de 2021 (janeiro

a março),  a  disponibilidade  de 4,5 milhões  de doses  da Pfizer  e  de 60 milhões  de  doses  da

Coronavac, montante que teria possibilitado a vacinação antecipada de 32 milhões de brasileiros,

tão logo os imunizantes fossem aprovados pela Anvisa74. 

Estudos conduzidos pelo professor Pedro Hallal, da UFPel (Universidade Federal

de Pelotas), coordenador do Epicovid-1975, apontavam, em 27 de maio, que  as 100 milhões de

doses antecipadas de Coronavac (a serem entregues até maio de 2021) desprezadas pelo ex-

Ministro requerido - teriam salvado a vida de 80.300 (oitenta mil e trezentos) brasileiros. Já as

4,5 milhões de doses antecipadas do imunizante da Pfizer, se adquiridas ainda em 2020, poderiam

ter poupado a vida de mais 14.000 (quatorze mil) cidadãos. Apenas nessa projeção, quase 100 mil

óbitos podem ser atribuídos à omissão governamental na aquisição de vacinas  com a urgência

que o enfrentamento da pandemia reclamava. 

2.2.3. Das demais vacinas promissoras e disponíveis para aquisição em 2020

72 Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/primeiro-lote-do-ifa-para-vacina-da-fiocruz-
chega-hoje-ao-brasil
73https://g1.globo.com/google/amp/jornal-nacional/noticia/2021/02/09/instituto-da-fiocruz-comeca-a-producao-da-
vacina-oxfordastrazeneca.ghtml?__twitter_impression=true
74 Vale lembrar que a Pfizer não deu entrada no pedido de registro emergencial de seu imunizante na Anvisa por não
haver contrato firmado com o Brasil. Com esse pedido, a aprovação pela agência reguladora poderia ter ocorrido de
forma mais célere do que ocorreu com o registro definitivo (concedido em fevereiro de 2021). De toda forma, ainda
que a empresa obtivesse somente o registro definitivo, o país poderia ter contado com ao menos 4,5 milhões de doses
da vacinas da Pfizer ainda no 1º trimestre de 2021. 
75 O Epicovid-19 é o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Dados sobre os óbitos evitáveis com
vacinas  disponíveis  em  https://www1.folha.uol.com.br/amp/poder/2021/05/coronavac-desprezada-por-bolsonaro-
evitaria-pelo-menos-80-mil-mortes-diz-pesquisador.shtml?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twfolha&__twitter_impression=true&s=08 Acesso  em
28/06/2021.
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Para vacinar a população adulta brasileira, são necessárias mais de 320 milhões de

doses de imunizantes, considerando vacinas cujo esquema completo seja de duas doses. 

Todavia, o ex-Ministro Requerido, no ano de 2020, celebrou contratos para a

aquisição de apenas 142 milhões de doses, com cronograma de entrega até o final de 2021. 

Esse quantitativo não seria suficiente sequer para vacinar os cerca de 80 milhões de

brasileiros  dos grupos prioritários  do PNI – Programa Nacional  de Imunizações,  muito longe,

portanto,  da meta  de imunização de  pelo menos de  70% da população,  a  ser  atingida  para o

controle da pandemia. 

Embora  disponíveis  vacinas  de  diversas  farmacêuticas  ainda  em  2020, o  ex-

Ministro requerido não fechou acordos de compra antecipada com a Moderna, a Novavax, a

Janssen/Johnson & Johnson (que inclusive aplicava testes no Brasil), o Instituto Gamaleya

da Rússia/União Química (vacina Sputnik V), a Sinopharm da China, a Bharat Biotech da

Índia (vacina Covaxin), todas elas com estudos promissores em andamento, à época.

Por  exemplo,  o acordo  para  aquisição  de  imunizantes  da  Janssen/Johnson  &

Johnson foi assinado somente em  18/03/2021,  prevendo a entrega de 38 milhões de doses de

imunizante até o final de 202176, não tendo sido entregue nenhum lote até o presente momento77.

     Já o contrato com a União Química Farmacêutica Nacional S/A, para aquisição da

vacina  Sputnik V, foi assinado em 12/03/2021, prevendo a aquisição de 10 milhões de doses78,

estando esta vacina ainda sem autorização de uso pela ANVISA79.

A compra da Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech e intermediada no Brasil

pela Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., foi assinada em  25/02/2021, prevendo o

fornecimento de 20 milhões de doses, dos quais  nenhum lote fora entregue até o momento,

76 Conforme  dados  apresentados  pelo  Ms  ao  TCU,  no  bojo  da  TC 014.575-2020-5,  por  meio  do  OFÍCIO  Nº
311/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 31/03/2021.
77 A vacinação recentemente iniciada (junho de 2021) com o imunizante da Janssen foi possibilitada pela doação de 
3000 doses recebidas dos EUA e não corresponde a lotes adquiridos pelo Brasil. 
78 Conforme  dados  apresentados  pelo  Ms  ao  TCU,  no  bojo  da  TC 014.575-2020-5,  por  meio  do  OFÍCIO  Nº
311/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 31/03/2021.
79 A ANVISA, em 16 de junho de 2021, autorizou a importação excepcional (Circuito Deliberativo nº 539/2021) da
vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso, Rondônia, do Pará, Amapá, da Paraíba e de
Goiás,  em  quantitativo  reduzido  e  mediante  uma  série  de  condicionantes  que  possam  atestar  a  sua  qualidade,
segurança e eficácia, como a necessidade de submissão prévia ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em
Saúde.  Disponível  em  https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-06/anvisa-autoriza-importacao-
excepcional-da-vacina-sputnik-v. 
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sendo certo, ainda, que a vacina não conta com autorização de uso emergencial pela ANVISA80

Conforme  documentos  encaminhados  pelo  Ministério  da  Saúde  ao  TCU  (TC

014.575-2020-5), especialmente o expediente “Vacinas contra a covid-19 – Marcos Estruturantes”,

de 18/03/2021, as reuniões técnicas entre o Ministério da Saúde e as empresas Janssen, Pfizer

e Moderna tiveram início em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Já as  tratativas

com a Sinopharm e com o Fundo de Investimentos Russo começaram em agosto de 2020.

A demora de quase um ano entre a primeira reunião técnica (abril/2020) e a

assinatura do contrato de aquisição com a Janssen (março/2021), posicionou o Brasil no fim

da fila de recebimento das doses do cobiçado imunizante Janssen/Johnson & Johnson, de dose

única, com 38 milhões de doses previstas para entrega  somente no segundo semestre de 2021.

Para efeito de comparação, os Estados Unidos fecharam contrato com a farmacêutica em agosto

de 2020 e a União Europeia, em outubro de 2020, tendo reservado 300 milhões de doses para

suas populações, com a antecedência que se fazia necessária81.

Sobre os imunizantes da Moderna, até o momento da propositura da presente ação,

não havia registro de aquisição pelo governo brasileiro.

Mesmo as vacinas decorrentes do consórcio Covax Facility, firmado em abril de

2020  entre  a  OMS,  a  Aliança  Global  para  Vacinas  e  Imunização  (Gavi),  a  Coalização  para

Inovações  em Preparação para  Epidemias  (Cepi)  e  diversos  países  foram,  em grande parte,

desprezadas pelo Brasil,  pois o país teve a opção de adquirir doses para cobrir até 50% de

sua população, mas optou pela cota mínima de apenas 10%82, sob a justificativa de que já teria

uma estratégia dedicada a acordos bilaterais, nos quais teria melhores condições de negociar preço

e transferência de tecnologia, justificativa que, como se observa, não se verificou.  

Ressalte-se que todos os empecilhos colocados pelo então Ministro da Saúde para

aquisição  dos  imunizantes,  em 2020,  poderiam ter  sido superados  em tempo hábil  tivesse

havido real disposição em contratar as vacinas, pois assim ocorrera, por exemplo, com a

adesão  do  Brasil ao  consórcio  Covax  Vacility,  proporcionado  pela  edição  da  Medida

80 Conforme  contrato  juntado  aos  autos  da  TC  014.575/2020-5  (contrato  anexo  ao  OFÍCIO  Nº
227/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS,  de  10/03/2021.  Tal  como  a  Sputinik  V,  a  ANVISA  apenas  autorizou  a
importação excepcional de quantidades predeterminadas da Covaxin, para uso controlado, e ainda não autorizou o uso
emergencial (amplo) dessas vacinas.
81 Disponível em https://veja.abril.com.br/blog/diario-da-vacina/como-outros-paises-compraram-a-vacina-da-janssen-
e-nos-ficamos-para-tras/ Acesso em 05/05/2021.
82   https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/700-dias/arquivo-700-dias/presente-na-linha-  
de-frente-contra-a-covid-19 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/07/alianca-covax-da-oms-preve-vacinas-para-10percent-
da-populacao-brasileira-diz-secretario-executivo-da-saude.ghtml
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Provisória  1003/202083. Além disso,  logo no início  de 2021,  a  edição  da  Medida  Provisória

1026/2021,  de 06/01/2021,  dispensou,  para a aquisição de vacinas,  uma série  de  requisitos

legais  dos  contratos  administrativos,  permitindo  o pagamento  antecipado,  a  previsão  de

hipóteses contratuais de não penalização das contratadas, a aquisição por preços superiores

às estimativas, por variação justificada do mercado, a aquisição de vacinas antes do registro na

ANVISA ou  mesmo antes  de  autorização  temporária  para  uso  emergencial,  entre  outras

situações. 

Apesar  do  ambiente  de  segurança  jurídica  proporcionado  pelas  alterações

legislativas, os contratos com as farmacêuticas só foram autorizados pelo ex-Ministro PAZUELLO

dois  meses  depois,  em março  de  2021.  Além disso,  é  injustificável,  diante  do contexto  do

mercado mundial  e  da necessidade de adotar a vacinação como meio  estratégico  para o

enfrentamento da pandemia, que  esse mesmo ambiente de segurança jurídica não tivesse

sido proporcionado pelo governo federal, por indução do Ministro da Saúde, ainda em 2020.

Portanto, a omissão do ex-Ministro da Saúde em adotar todas as providências que

estivessem ao seu alcance para permitir a contratação de todas as vacinas possíveis, ainda no ano

de 2020, colocou o Brasil numa situação de desvantagem na fila dos laboratórios farmacêuticos,

impossibilitando que uma grande porcentagem de brasileiros fosse imunizada ainda no primeiro

semestre de 2021. 

Eis a situação do Brasil, no cenário mundial, conforme a porcentagem da população

vacinada, em 06/05/202184:

83 A MP 1003/2020, posteriormente convertida na Lei 14121/2021, autorizava a adesão do Brasil à Aliança GAVI 
que, dentre outras cláusulas, previa pagamento antecipado, compartilhamento de riscos e arbitragem como mecanismo
de resolução de conflitos. A MP também excepcionava expressamente a normas de responsabilidades contratuais 
previstas na 8666/93.   
84 Em 06/05/2021, apenas 14,8% da população brasileira havia tomado ao menos uma dose de vacina contra a covid-
19. Na mesma data, os Estados Unidos já haviam vacinado 44,6% de sua população, Reino Unido, 54,4% e Israel,
62,5%. Já a União Europeia, com 444,92 milhões de habitantes, vacinou no mesmo período 26,8% da população.
Dados de https://our   worldindata.org/covid-vaccinations   Acesso em 07/05/2021. 
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Consoante  se  vem demonstrando,  além de  privilegiar,  como política  pública,  a

divulgação  de  tratamento  medicamentoso  precoce  que  carece  de  comprovação  científica  e  de

amparo legal, o ex-Ministro requerido ignorou a oferta de vacinas das diversas farmacêuticas, não

buscou  ativamente  os  fabricantes,  desprezou a  cota  máxima  a  que  tinha  direito  no  consórcio

Covax-Facility da OMS, rejeitou e depreciou a Coronavac até o início de 2021 e não promoveu

ações e campanhas  para informar adequadamente a população ou para orientar  gestores locais

sobre as medidas realmente efetivas para controlar a pandemia. 

A gestão do requerido EDUARDO PAZUELLO à frente do Ministério da Saúde,

no particular, gerou a reação negativa de  onze ex-Ministros da Saúde, em carta publicada na

Folha de São Paulo em 08/12/202085, na qual os signatários lembraram que, em 2010, 100 milhões

de  brasileiros  foram  vacinados  contra  o  H1N1  em  poucos  meses,  tudo  graças  à  capacidade

endógena do Brasil  de produzir  imunizantes e também à nossa capacidade logística,  “que nos

permite dispor de milhares de pontos de vacinação em todo o território nacional e de mobilizar

milhares de profissionais plenamente capacitados na organização e execução de campanhas de

vacinação em massa”.

Durante a gestão do ex-Ministro PAZUELLO, igualmente  não houve campanha

oficial maciça pela vacinação86.

85  Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/12/vacina-para-todos-ja.shtml
86 As  poucas  campanhas  lançadas  priorizaram  veículos  de  comunicação  de  menor  alcance  (conforme  planilhas
encaminhadas ao MPF pela Secom) e não focaram as informações mais importantes sobre o combate da pandemia.  
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Outrossim, o primeiro plano nacional de imunização fora elaborado às pressas,

pelo Ministério, por ordem do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 75487.  Apresentado em

12/12/2020,  sequer  continha  datas  ou  detalhes  acerca  da  vacinação  e  trazia  como  supostos

elaboradores ao menos 36 pesquisadores que afirmaram nunca terem sido consultados sobre o

documento em questão88.

Já  o  plano  divulgado  em  25/01/202189 previu  vacinar  apenas  um  terço  dos

brasileiros no ano de 2021 (77.219.259 de pessoas), embora o próprio Ministério da Saúde tenha

reconhecido, naquele momento, que a pandemia só estará controlada com a imunização de cerca

de  70%  da  população,  o  que  corresponde  a  aproximadamente  148  milhões  de  brasileiros,

praticamente o dobro da população prevista, naquele momento, para ser vacinada no ano de 2021.

Confira-se: 

“Considerando a transmissibilidade da covid-19 (R0 entre 2,5 e 3), cerca de 60 a 70% da
população  precisaria  estar  imune  (assumindo  uma  população  com  interação
homogênea) para interromper a circulação do vírus. Desta forma seria necessária a
vacinação de 70% ou mais da população (a depender da efetividade da vacina em
prevenir a transmissibilidade) para eliminação da doença. Portanto, em um momento
inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina no mercado mundial, o objetivo
principal da vacinação passa a ser focado na redução da morbimortalidade causada pela
covid-19, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de
saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais.90”

Ora, mesmo ciente da necessidade de imunização em  massa da população, o ex-

Ministro  Pazuello  deixou,  consciente  e  dolosamente,  de  adotar  as  medidas  necessárias  para

adquirir milhões de doses de vacinas ainda em 2020. 

Consequência dessa omissão é a  vacinação lenta e ineficiente da população, o

que,  por  sua  vez,  além  de  causar  a  perda  de  vidas  em sucessão  ainda  incontrolável  –  pode

87 Cópia do Ofício nº 1499/2020/DATDOF/CGGM/GM/MS com o primeiro PNI apresentado em 11/12/2020 ao STF
nos autos da ADPF 754, disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6034102.
88 Disponível  em  https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/12/grupo-de-pesquisadores-diz-nao-ter-sido-
consultado-sobre-plano-de-vacinacao-enviado-ao-stf.ghtml
89 Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/25/planovacinacaocovid_v2_25jan21.pdf
90 Foram elencados os seguintes grupos prioritários para vacinação: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas,
pessoas com deficiência institucionalizadas,  povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores de saúde,
pessoas  de  75  anos  ou  mais;  povos  e  comunidades  tradicionais  ribeirinhas;  povos  e  comunidades  tradicionais
quilombolas, pessoas de 60 a 74 anos, pessoas com comorbidades (quadro 1), pessoas com deficiência permanente
grave, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade,
trabalhadores  da  educação  do  ensino  básico  (creche,  pré-escolas,  ensino  fundamental,  ensino  médio,
profissionalizantes e EJA), trabalhadores da educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças
armadas,  trabalhadores  de transporte coletivo rodoviário de passageiros,  trabalhadores  de transporte metroviário e
ferroviário,  trabalhadores de transporte aéreo, trabalhadores de transporte aquaviário,  caminhoneiros,  trabalhadores
portuários, trabalhadores industriais.
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estimular o surgimento de novas mutações do SARS-CoV-291, eventualmente resistentes aos

anticorpos das pessoas previamente infectadas e às próprias vacinas existentes92.

2.3. DO “TRATAMENTO PRECOCE” PARA COVID-19

2.3.1 Da  indevida  e  ilegal  indicação,  aquisição  e  distribuição  de  medicamentos  para

“tratamento precoce”

O  Requerido  EDUARDO  PAZUELLO  assumiu  interinamente  o  Ministério  da

Saúde logo após a saída de Nelson Teich, ocorrida em 15/05/2020. Foi anunciado como Ministro

efetivo da Saúde em 16/09/2020.

Como interino, cinco dias após a saída de seu antecessor, o ex-Ministro Eduardo

Pazuello  publicou,  por  meio  da  NOTA  INFORMATIVA  nº  9/2020-SE/GAB/SE/MS,  um

documento  denominado  “ORIENTAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  PARA

TRATAMENTO  MEDICAMENTOSO  PRECOCE  DE  PACIENTES  COM

DIAGNÓSTICO DA COVID-1993 (posteriormente atualizado pela Nota Informativa nº 17/2020-

SE/GAB/SE/MS)  com  indicação  dos  medicamentos  Cloroquina,  Azitromicina  e  Sulfato  de

Hidroxicloroquina para pacientes leves, moderados e graves. Confira-se tabela constante da última

atualização:

91 Disponível  em  https://www.paho.org/pt/documentos/atualizacao-epidemiologica-variantes-sars-cov-2-nas-
americas-26-janeiro-2021
92 Em artigo publicado na Folha de São Paulo em 02/02/20211, Átilo Iamarino, microbiologista e doutor em ciências
pela USP,  explica  o colapso de Manaus  pelo possível  surgimento de uma variante  que  escapa  à  imunidade dos
pacientes anteriormente infectados (disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/atila-iamarino/2021/02/por-
que-variante-de-coronavirus-surgiu-agora-e-em-manaus.shtml).
A  esse  respeito,  confira-se  também  estudo  publicado  em  27/01/2021:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltext
93 O  documentos  foi  posteriormente  substituído  por  versões  atualizadas,  mas  todas  traziam  a  prescrição  dos
medicamentos  cloroquina,  azitromicina  e  sulfato  de  hidroxicloquina.  A  última  versão  das  orientações  estava
disponível no seguinte endereço até meados de maio de 2021: http://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/12/
COVID-11ago2020-17h16.pdf,  via  https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento.  Acesso  em
21/01/2021.
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De início, vê-se que o próprio documento faz  diversas ressalvas à utilização dos

referidos fármacos, o que demonstra que o ex-Ministro da Saúde sabia, desde aquele momento,

que os medicamentos ali indicados  não possuíam comprovação científica de eficácia para a

COVID e que os estava indicando para uso “off label” , isto é, diverso das especificações para

as quais possuem registro sanitário:

“Considerando  que  até  o  momento  não  existem  evidências  científicas  robustas que
possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a COVID-19;

(…)

Considerando a existência de diversos estudos e a larga experiência do uso da cloroquina e
da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no
âmbito do Sistema Único de Saúde, e que não existe, até o momento, outro tratamento
eficaz disponível para a COVID-19;”

Nas notas finais do documento, há novamente a ressalva de que “apesar de serem

medicações  utilizadas  em diversos  protocolos  e  de  possuírem atividade  in  vitro  demonstrada

contra  o  coronavírus,  ainda  não  há  meta-análises  de  ensaios  clínicos  multicêntricos,

controlados, cegos e randomizados que comprovem o benefício inequívoco dessas medicações

para o tratamento da COVID-19. Assim, fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária

também a vontade declarada do paciente, conforme modelo anexo”.
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Há  também,  no  documento,  diversas  contraindicações  e  menções  a  interações

medicamentosas importantes.

O  ex-Ministro  EDUARDO  PAZUELLO,  no  entanto,  respaldou  o  referido

protocolo, dentre outros documentos, no Parecer nº 4/2020, de 16/04/2020, do Conselho Federal

de Medicina, que propôs fosse considerado o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes

com  sintomas  leves  e  importantes,  bem  como  o  uso  compassivo  em  pacientes  críticos,  que

recebessem cuidados intensivos.

Ocorre que o mencionado parecer do CFM também trouxe inúmeras ressalvas,

especificamente sobre  a  ausência  de  comprovação  de  eficácia  e  segurança no  uso  dessas

medicações:

“Entretanto,  até  o  momento,  não  existem  evidências  robustas  de  alta  qualidade  que
possibilitem a indicação de uma terapia farmacológica específica para a COVID-19. Desde
o final de 2019 existem dezenas de medicamentos em testes, e muitos dos resultados desses
estudos  estão  sendo  divulgados  diariamente.  Muitos  desses  medicamentos  têm  sido
promissores em testes em laboratório e através de observação clínica, mas nenhum ainda
foi aprovado em ensaios clínicos com desenho cientificamente adequado,  não podendo,
portanto, serem recomendados com segurança. É importante ressaltar que, na história
recente  da  pesquisa  do  tratamento de  várias  doenças  infecciosas,  como por  exemplo a
recente epidemia de infecção pelo vírus Ebola, muitos medicamentos que demonstraram
efeito  em  estudos  em  laboratório  não  foram  eficazes  ou  acabaram  sendo  prejudiciais
quando passaram para utilização clínica.

O constante acompanhamento dos resultados de estudos com medicamentos é de extrema
relevância  para  atualizar,  periodicamente,  as  recomendações  sobre  o  tratamento  da
COVID-19. Existe um consenso entre pesquisadores de diferentes países de que ensaios
clínicos, com desenho adequado do ponto de vista científico, são urgentes para orientar os
médicos quanto ao melhor tratamento.

A administração de um medicamento que não tem efeito comprovado, como alternativa
para  o  tratamento  de  pacientes  com  maior  gravidade,  assume,  muitas  vezes  de  forma
equivocada que o benefício será maior que o prejuízo. Entretanto,  frequentemente não é
possível saber se um medicamento não testado para determinada doença terá maior
benefício ou maior prejuízo se não houver um grupo controle.

Dois medicamentos que têm sido muito utilizados para o tratamento da COVID-19 são a
cloroquina e a hidroxicloroquina, isoladamente ou associados a antibióticos.

Apesar  de haver justificativas para  a  utilização desses medicamentos,  como suas ações
comprovadamente anti-inflamatórias e contra outros agentes infecciosos, seu baixo custo e
o perfil  de efeitos colaterais ser  bem conhecido,  não existem até o momento estudos
clínicos de boa qualidade que comprovem sua eficácia em pacientes com COVID-19 .
Esta  situação  pode  mudar  rapidamente,  porque  existem  dezenas  de  estudos  sendo
realizados ou em fase de planejamento e aprovação.

Por exemplo, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, em documento publicado em
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11 de abril, recomenda que a hidroxicloroquina e a cloroquina, isoladamente ou associadas
a  azitromicina,  só  sejam utilizadas  em pacientes  internados  sob  protocolos  clínicos  de
pesquisa.”

Ressalte-se  que,  quando  da  publicação  da  NOTA  INFORMATIVA  nº

9/2020-SE/GAB/SE/MS,  o  Conselho Nacional  de Saúde, que não fora ouvido previamente

pelo requerido EDUARDO PAZUELLO, emitiu a Recomendação nº 042, de 22/05/2020, para

que  fossem  suspensas  as  orientações  do  Ministério  da  Saúde  sobre  tratamento

medicamentoso precoce. Confira-se:

“RECOMENDAÇÃO Nº 042, DE 22 DE MAIO DE 2020.

Recomenda a suspensão imediata das Orientações do Ministério da Saúde para manuseio
medicamentoso  precoce  de  pacientes  com  diagnóstico  da  COVID-19,  como  ação  de
enfrentamento relacionada à pandemia do novo coronavírus.

(...)

Considerando a publicação das orientações do Ministério da Saúde, que não se baseia em
evidências  científicas,  relaciona  referências  de  estudos  já  criticados  pela  comunidade
científica e não cita estudos e artigos atuais;

Considerando  o  descumprimento  da  legislação  do  SUS,  em razão  da  ausência  de
alteração do registro da cloroquina/hidroxicloroquina junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), no que diz respeito ao uso off label desses medicamentos
(Lei nº 6.360/1976 e a lei nº 8.080/1990) e também da ausência de evidências científicas
necessárias ao embasamento da adoção de medidas de combate ao novo coronavírus
(Lei nº 13.979/2020);

Considerando que não foi observado o processo determinado pela Lei nº 8.080/1990
no que tange à necessidade de análise e elaboração de diretrizes terapêuticas pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC);

Considerando a necessidade inequívoca de evidência científica até mesmo para o uso
compassivo  (por  compaixão)  de  qualquer  medicamento,  conforme  previsto  na
Resolução RDC 38/2013 da Anvisa;

Considerando que todas as informações relativas à pandemia ainda são preliminares, tendo
em vista que a doença causada pelo vírus SARS-Cov-2, COVID-19, impõe uma série de
novas e complexas situações que, por isso, geram lacunas de informação e conhecimento
relativos a taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento, existência de outros
efeitos ou sequelas no organismo dos que foram infectados, entre outros;

Considerando que até esse momento, os resultados têm demonstrado que a cloroquina e a
hidroxicloroquina podem não ter eficácia para o tratamento de pacientes com COVID-19,
incluindo pacientes com sintomas leves;

Considerando que  a adoção da cloroquina/hidroxicloroquina é uma decisão política
tomada por não especialistas em saúde e que, segundo dados do próprio Ministério da
Saúde,  as  hospitalizações  de  pretos  e  pardos  com  síndrome  respiratória  aguda  grave
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representam 23,1% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32,8%, o
que  reforça  os  processos  de  extermínio  promovidos  pelo  Estado  brasileiro  contra  a
população negra e outros grupos vulnerabilizados, como indígenas, ciganos, quilombolas,
moradores de favelas, bairros periféricos, terreiros, assentamentos, populações do campo,
em situação de rua etc.;

Considerando  a importância e o papel da ciência e da tecnologia estratégicos para a
busca  de  soluções  para  a  prevenção  e  tratamento  da  COVID-19,  bem  como  as
conclusões já publicadas em revistas científicas, como a The New England Journal of
Medicine,  JAMA, The BMJ 1 e  The BMJ 2,  que tem demonstrado apenas efeitos
indesejáveis do uso desses medicamentos, incluindo problemas cardíacos;

Considerando que o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH) divulgou, no
dia 21 de abril deste ano, documento contendo uma série de recomendações contra o uso da
cloroquina,  em  especial,  a  hidroxicloroquina,  associada  a  azitromicina,  no  combate  à
COVID-19, tendo em vista por um lado, os severos efeitos colaterais dos compostos, com
episódios  de  arritmia  cardíaca  e  até  envenenamento  e,  por  outro,  a  insuficiência  de
resultados clínicos suficientes para fazerem do medicamento utilizado contra a malária,
lúpus e artrite reumatoide uma boa alternativa no tratamento da doença provocada pelo
novo coronavírus;

Considerando  as  diretrizes  de  entidades  médicas,  como  a  Sociedade  Brasileira  de
Infectologia,  a  Sociedade  Brasileira  de  Pneumologia  e  Tisiologia  e  Associação  de
Medicina  Intensiva  Brasileira,  que  já  emitiram  um  comunicado  no  dia  18  de  maio
contraindicando a cloroquina e a hidroxicloroquina (e outros remédios experimentais) em
qualquer estágio da COVID-19;

(...)

Ao Ministério da Saúde:

1.  Que suspenda as Orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes
com diagnóstico da COVID-19, publicadas em 20 de maio de 2020, autorizando uso de
cloroquina/hidroxicloroquina para tratar sintomas leves da COVID-19;

2. Que não libere uso de qualquer medicamento como preventivo ou para tratamento da
COVID- 19 pela ausência de confirmações de uso seguro aos usuários; e

3. Que, assessorando o governo federal, desempenhe seu papel na defesa da ciência e a
redução da dependência  de equipamentos e insumos,  construindo uma ampla e robusta
produção nacional.” (grifamos)

Mesmo  ciente  da  falta  de  comprovação  científica  e  dos  riscos  que

medicamentos  como  cloroquina  e  hidroxicloroquina  podiam  aportar,  o  ex-Ministro

EDURDO PAZUELLO seguiu indicando o “tratamento precoce”, ao qual posteriormente

foram acrescentados outros medicamentos, como ivermectina, nitadoxanida, vitamina D e

zinco, além dos antibióticos azitromicina e doxiciclina, compondo o chamado “kit covid”.

A diretriz adotada pelo ex-Ministro se espraiou,  como determinação, a todos os
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setores  do Ministério  da Saúde e  entes  subordinados.  Como confirmou ao  MPF o Diretor  do

Instituto  Nacional  de  Saúde  da  Mulher,  da  Criança  e  do  Adolescente  Fernandes  Figueira  –

FIOCRUZ94,  o  Ministério  da Saúde encaminhou ao órgão,  em 29/06/2020,  o  Ofício-Circular

03/2020/SAES/GAB/SAES/MS, dirigido também à Presidente da Fundação Oswaldo Cruz e ao

Diretor do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, com a seguinte solicitação: 

“ 1. Considerando as orientações do Ministério da Saúde para o tratamento medicamentoso
da COVID-19 em grau leve, moderado e grave, disponível em https://saude.gov.br/images/
pdf/2020/June/18/COVID-FINAL-16JUNHO-Livreto-1-V3.pdf ,  venho  por  meio  deste
enfatizar a importância do tratamento precoce, ao início dos sintomas de pacientes
com diagnóstico clínico dessa doença.

2. Assim, solicito a ampla divulgação desse tratamento, considerando que ele integra a
estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos que cheguem a necessitar
de internação hospitalar para tratamento de síndromes de pior diagnóstico, inclusive com
suporte ventilatório pulmonar e cuidados intensivos.

3. São medidas essenciais a tomar e divulgar:

I  –  Considerar  a  prescrição  de  cloroquina  ou  hidroxicloroquina,  mediante  livre
consentimento  esclarecido  do  paciente  com  diagnóstico  clínico  de  Covid-19,  para
tratamento  medicamentoso  precoce,  ou  seja,  nos  primeiros  dias  dos  sintomas,  no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)

(...)” (grifos nossos).

Em  entrevista  à  revista  Veja  em  17/07/2020,  o  ex-Ministro  EDUARDO

PAZUELLO afirmou que:

“O diagnóstico é clínico, é do médico. Pela anamnese, pela temperatura, por um exame de
tomografia, por uma radiografia do pulmão, por exame de sangue, podendo até ter um teste.
Criaram a ideia de que tem de testar para dizer que é coronavírus. Não tem de testar, tem de
ter  diagnóstico médico  para  dizer  que é  coronavírus.  E, se  o  médico  atestar,  deve-se
iniciar imediatamente o tratamento95”.

Em  21/07/2020,  o  ex-Ministro  da  Saúde  mais  uma  vez  defendeu  o  tratamento

precoce96:

“Avaliamos  o  que  deu  certo  e  o  que  não  deu certo,  mudamos várias  orientações,
alteramos protocolos e hoje podemos resumir da seguinte forma: o tratamento ideal é
o  tratamento  precoce (...)  Ficou  com  sintomas,  procure  imediatamente  uma  unidade
básica ou estrutura hospitalar.  Foi  encaminhado para o médico,  ele vai  examiná-lo,  vai

94 Ofício 76/2021 FIOCRUZ – PR – DF- 00053172/2021, anexo aos autos.
95 Fonte:  Exame,  “Brasil  vai  ser  um  exemplo  positivo  ao  mundo,  diz  Pazuello  sobre  a  covid-19”
https://exame.com/basil/brasil-vai-ser-um-exemplo-positivo-ao-mundo-diz-pazuello-sobre-a-covid-19/
96 Disponível  em  https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/21/pazuello-volta-a-defender-
medicamentos-sem-eficacia-comprovada-contra-covid.htm Acesso em 25/02/2021.
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fazer  o  diagnóstico.  Se  é  diagnosticado  com  covid,  receba  a  prescrição  de
medicamentos.  O médico é soberano,  vai  dizer o que é mais adequado para cada um.
Receba ou compre, tome os medicamentos e se Deus quiser, você vai ficar bom."

“O ministério fez uma orientação clara, não é um protocolo e nem uma diretriz. Apresenta
quais são os medicamentos que estão sendo utilizados, quais estão dando resultados e qual
a  melhor  dosagem  e  momento  desse  uso.  Temos  a  hidroxicloroquina,  ivermectina  e
azitromicina listadas, e cabe ao médico prescrever qual é o medicamento adequado naquela
fase e para aquele paciente".

Assim é que o protocolo de “tratamento precoce” foi atualizado pelo Ministério da

Saúde  em agosto/2020, para incluir também crianças com sintomas leves, moderados e severos

entre aquelas que deveriam fazer uso dos medicamentos, a despeito das diversas manifestações

contrárias proferidas por sociedades médicas, entidades de pesquisa em saúde e instituições

governamentais de regulação e controle de medicamentos. 

Portanto, a indicação do “kit covid”, como tratamento precoce para a COVID-19,

foi  absolutamente indevida,  pois desprovida de evidências  científicas  que pudessem embasar

adequadamente a decisão do Ministro requerido EDUARDO PAZUELLO.

Sucede que o ex-Ministro agiu também  ilegalmente, ao propor - e defender, por

inúmeras  vezes,  ao longo do ano de 2020 -  o  citado “tratamento  precoce”.  Primeiro,  porque,

embora o documento publicado pelo Ministério da Saúde seja intitulado “Orientações”, trata-se,

em verdade, de espécie de protocolo terapêutico simplificado para a COVID-19, que não seguiu o

procedimento  legal  para  discussão  e  aprovação,  descrito  no  art.  19-Q  da  Lei  8080/90

(CONITEC).  Além  disso,  o  uso  “off  label”  dos  medicamentos  ali  mencionados  deveria  ser

previamente analisado pela ANVISA, uma vez que  o registro sanitário para medicamentos é

conferido com vinculação a determinados usos terapêuticos. 

O  requerido  EDUARDO  PAZUELLO  agiu,  portanto,  ilegalmente  ao  propor  o

tratamento precoce para a COVID-19 e,  para burlar a necessidade de avaliação prévia pela

CONITEC e ANVISA, chamou o “protocolo” de “orientações”. Mas não se trata, em verdade,

de “orientações”,  já que,  de fato,  há descrição das possíveis hipóteses diagnósticas,  indicações

medicamentosas e posologia,  o que, na prática,  traduz a definição (ainda que simplificada)  de

protocolo clínico/diretriz terapêutica, prevista no art. 19-N, II, da Lei 8080/9097.  

Vale  salientar  que,  com  a  divulgação  de  autêntico  “protocolo”  de  tratamento

97 II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do
agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as
posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados
terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

53  



precoce para a  COVID-19, sob a forma de “orientações”,  o Ministro requerido EDUARDO

PAZUELLO incidiu na vedação prevista no art. 19-T da mesma Lei Geral do SUS, a saber:

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:  

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento
clínico ou cirúrgico experimental,  ou de uso não autorizado pela  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária - ANVISA;     

Ora, com a adoção do protocolo de tratamento precoce, o ex-Ministro da Saúde

EDUARDO PAZUELLO tornou-se  responsável por todas as despesas realizadas pelo SUS

que tenham tido por objeto a dispensação de medicamentos para tratamento de COVID-19,

não aprovados pela CONITEC ou pela ANVISA (Kit-COVID19). É que o uso “off label” dos

medicamentos previstos nas “Orientações”,  ainda que já disponíveis no SUS (com outras

indicações), constitui verdadeiro procedimento terapêutico experimental, cujo pagamento é

proibido  por  lei.  Conforme  será  demonstrado  abaixo,  houve  aquisição  indevida  desses

medicamentos com dispêndio indevido de recursos públicos.

Oportuno  frisar  que,  em  Nota  Técnica  nº

121/2020-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS enviada à Procuradoria da República de São Paulo,

em julho de 202098, a Conitec informou o óbvio: que o documento “Orientações para Manuseio

Medicamentoso Precoce de Pacientes com Diagnóstico de Covid-19”, disponibilizado por meio da

Nota  Informativa  nº  9/2020-SE/GAB/SE/MS,  não se trata  -  formalmente  -  de  um PCDT -

Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica e que, até 18/12/2020, não constava nenhuma demanda

para análise de incorporação, ao SUS, de medicamento para tratamento da COVID-19, nos termos

da Lei 8080/90 (Nota Técnica nº 412/2020-CITEC/CGGTS/DGITIS/SCTIE/MS99).

Já  a  Anvisa,  por  meio  da Nota  Técnica  nº  103/2020/SEI/GADIP-CG/ANVISA,

enviada  ao  MPF/SP em junho de  2020,  afirmou  que “A Gerência-Geral  de  Medicamentos  e

Produtos  Biológicos  não  participou  da  elaboração  ou  avaliou  previamente  a  NOTA

INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS”, bem como que “Os medicamentos citados na NOTA

INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS publicada pelo Ministério da Saúde  são registrados

na  Anvisa  para  outras  indicações  terapêuticas,  portanto  sua  utilização  no  tratamento  da

COVID-19, configura uso off label e não foi avaliada pela Anvisa”, não tendo recebido aquela

agência  “nenhum  pedido  de  registro  ou  de  inclusão  de  nova  indicação  terapêutica  para

medicamentos à base de cloroquina, hidroxicloroquina ou azitromicina”.  

98 No bojo do Procedimento nº 1.34.001.005341/2020-80 (Procuradoria da República de São Paulo).
99 Encaminhada à Procuradoria da República em São Paulo como anexo do Ofício Nº 189/2021/SE/GAB/SE/MS, de
21/01/2021.
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O  ex-Ministro  EDUARDO  PAZUELLO,  sabendo  que  um  tal  protocolo  de

tratamento experimental jamais seria aprovado pela CONITEC, agiu, portanto, por sua conta

e risco, causando prejuízo não apenas ao patrimônio público (desperdício de recursos do erário)

mas também à saúde pública, dada a sensação - errônea - de segurança e tranquilidade que a

existência de um “tratamento precoce” causou à sociedade.

Apesar de negativas posteriores, há registros seguros da atitude consciente do então

Ministro da Saúde na temerária  adoção do tratamento precoce,  como política pública.  Em seu

discurso de posse como Ministro da Saúde, após o período de interinidade, no dia 16/09/2020, o

requerido EDUARDO PAZUELLO afirmou que o tratamento precoce salva vidas100: 

“O aprendizado  ao  longo  da  pandemia  mostrou  que  quanto  mais  cedo  atendermos  os
pacientes, melhor a chance de recuperação.  O tratamento precoce salva vidas. Por isso,
temos falado dia após dia, 'não fique em casa', receba o diagnóstico clínico do médico.
Receba o tratamento precoce”.

Em  14/01/2021,  em  transmissão  ao  vivo  nas  redes  sociais,  o  ex-Ministro

EDUARDO PAZUELLO, ao lado do Presidente da República, declarou que101: 

"O tratamento precoce é preconizado pelos conselhos federais,  conselhos regionais,
orientado pelo Ministério da Saúde, se mostrou eficaz em todas as cidades e estados do
Brasil. O diagnóstico clínico e o tratamento o mais rápido possível a partir do diagnóstico
médico.  O médico prescreve os medicamentos e esses medicamentos têm que estar
disponíveis na rede pública, pra que todos os brasileiros possam receber e começar o
seu tratamento. (...)

Manaus  é  uma  conjunção  de  fatores,  né?  Manaus  é  uma  ilha  no  meio  da  Floresta
Amazônica (...) Já estamos no período chuvoso novamente no Amazonas (...) e no período
chuvoso a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Então
esse é um fator. Um outro fator: Manaus não teve a efetiva ação no tratamento precoce
com diagnóstico clínico no atendimento básico. E isso impactou muito a gravidade da
doença.  Por  outro  lado,  a  infraestrutura  hospitalar  de  atendimento  especializado,  ela  é
bastante reduzida em Manaus em termos de percentual, é um dos menores percentuais do
país. Se você juntar esses dois fatores e colocar o clima, você vai ter uma grande procura
por estrutura e por tratamento especializado."

Ademais, ao responder perguntas de internautas na referida transmissão ao vivo, o

então Ministro EDUARDO PAZUELLO afirmou,  sem qualquer embasamento científico, que

pessoas com boa imunidade não desenvolvem as formas graves da doença: 

100 Discursos  do  Ministro  Pazuello  e  do  Presidente  Jair  Bolsonaro  em  16/09/2020  disponíveis  em:
https://www.youtube.com/watch?v=WHOW5g75Qmc e https://www.youtube.com/watch?v=_wlI1A4O44U 
101 Live de 14/01/2021 disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-tTgxztuqTs e
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,situacao-em-manaus-tem-a-ver-com-logistica-infraestrutura-e-ate-chuva-
diz-pazuello,70003581794
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 “A imunidade vai caindo ao longo da idade, você vai perdendo a sua capacidade física, vai
diminuindo a sua exposição ao sol,  e  você vai  poder ser  contaminado com uma forma
grave. Isso são coisas que nós já sabemos”.

Na sequência, igualmente contrariando especialistas, disse o ex-Ministro requerido

não ser possível avaliar a efetividade de medidas como uso de máscara e distanciamento social: “o

uso da máscara, o afastamento social, medidas de isolamento, medidas de, todas as medidas

restritivas ou não, isso tudo, você tem, nós temos muita dificuldade de encontrar o que deu certo

e o que deu errado”.

Na  mesma  ocasião,  respondendo  a  questionamento  do Presidente  da  República

sobre o motivo pelo qual o Brasil estaria supostamente melhorando no ranking dos países, em

número  de  mortes  por  milhão  de  habitantes,  disse  o  ex-Ministro  requerido:  “tratamento

precoce!” 

Com a crise do sistema de saúde em Manaus, no início de janeiro de 2021, novas

orientações foram publicadas pelo Ministério da Saúde, num folder específico para a capital

amazonense102. No  fluxograma  de  atendimento  ao  paciente  que  apresenta  quadro  leve,  são

recomendadas medidas farmacológicas: “prescrição de fármacos conforme diagnóstico clínico e

sintomático”. Os medicamentos indicados são os seguintes:

102 Disponível  originalmente  em  https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2021/janeiro/14/14-01-
21_folder_manaus_am2.pdf/view Acesso em 20/01/2021.
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Ainda a respeito das recomendações de tratamento precoce feitas por ocasião da

grave  crise  em  Manaus,  é  importante  registrar  que  o  relatório  final  da  visita  técnica  do

Ministério da Saúde ao estado do Amazonas, de 04/01/2021103, apontou que:

Com base nas reuniões, documentos apresentados, visitas locais e análises da demanda,
constatou-se o que segue:

-  Deficiência na resolutividade da atenção primária por não estarem utilizando as
orientações  de  tratamento  precoce  para  COVID19,  conforme  orientações  do  MS.
Sugerimos a ampliação da oferta de atendimentos, com possível aumento de equipes de
saúde da família,  para  a resolução da situação,  reduzindo significativamente  a pressão
sobre a rede hospitalar e Unidades de Terapia Intensiva;

Já  no  documento  denominado  “PLANO  MANAUS”,  assinado  pelo  requerido

EDUARDO PAZUELLO em 06/01/2021, constam diversas medidas a serem adotadas, dentre elas

recomendar aos gestores municipais e estaduais que seja incentivado o “tratamento precoce”:  

6. RECOMENDAÇÕES AOS GESTORES

Nos contatos com os gestores em saúde estaduais e municipais,  nos diversos níveis, as
seguintes

RECOMENDAÇÕES devem ser transmitidas:

103 Documentos constantes do processo SEI 25000.006471/2021-95 e anexos aos autos.
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(...)

-  verificar  se  estão  sendo  empregadas  as  medidas  de prevenção,  diagnóstico  e
tratamento precoce; caso contrário, incentivá-las e esclarecer os profissionais;

Da mesma forma, no documento denominado “PLANO DE CONTINGÊNCIA -

APOIO AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO ESTADO DO AMAZONAS104, novamente há

recomendação de que seja adotado o “tratamento precoce”:

Recomendações para a gestão municipal e estadual:

- Fortalecimento da atenção primária como primeiro ponto de atenção resolutivo da rede e
tratamento precoce.

Também em janeiro de 2021, foi lançado, pelo Ministério da Saúde, o aplicativo

denominado “TrateCov”, que, em resumo, fazia uma espécie de “diagnóstico” do usuário e, em

seguida,  receitava-lhe  medicamentos  como  cloroquina,  hidroxicloroquina,  ivermectina,

doxiciclina,  azitromicina,  sulfato de zinco e dexametasona,  independentemente da idade ou da

situação clínica do usuário.

Em pronunciamento  diretamente  de  Manaus,  em  11/01/2021,  o  então  Ministro

EDUARDO PAZUELLO anunciou o referido aplicativo e disse que não existiam dúvidas sobre

a necessidade de adoção ampla do tratamento precoce105: 

“Ouvi o Davi falar aqui  sobre tratamento precoce.  Senhores, senhoras, não existe outra
saída.  Avisei  o  Wilson  ontem que  hoje  eu  seria  um pouco mais  incisivo  em algumas
palavras. Nós não estamos mais discutindo se esse profissional ou aquele concorda ou não
concorda. Os conselhos federais e regionais de saúde já se posicionaram, os conselhos são a
favor do tratamento precoce, do diagnóstico clínico. Eu conversei pessoalmente em vídeo
com todos eles. Existem, existe a liberdade e a necessidade do tratamento individualizado.
Cada paciente e cada médico tem um nível de grau de conhecimento e de cuidado que pode
mudar o medicamento, a prescrição, normal. É obrigação do médico agir dessa forma. Mas
que  o  tratamento  tem  que  ser  imediato,  que  os  medicamentos  têm  que  ser
disponibilizados imediatamente, aqueles que o médico prescrever, e o paciente precisa
se medicar e ser acompanhado pelo médico, essa dúvida não existe. Isso tem que ser
estampado na primeira página dos jornais. O que salva vida é a unidade básica de saúde
aberta (…) todas precisam fazer o atendimento, não tem mais como ser diferente. (…) O
diagnóstico é do médico, não é do exame. O diagnóstico não é do teste. Não aceitem isso.
O  diagnóstico  é  do  profissional  médico.  O  tratamento,  a  prescrição  é  do  profissional
médico. E a orientação é precoce. Essa orientação é de todos os conselhos de medicina.

104 Referido documento não possui data, mas menciona o total de casos no Amazonas até 15/01/2021 sendo, portanto,
posterior a essa data.
105 Pronunciamento  de  Eduardo  Pazuello  em  Manaus,  em  11/01/2021,  disponível  em
https://www.youtube.com/watch?v=i1DNeUJEmUY
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Então nós temos que cobrar dos conselhos de medicina, cobrar dos diretores clínicos dos
hospitais, cobrar na ponta da linha da UBS como o médico tá se portanto, o cara tem que
sair com diagnóstico. O exame laboratorial, exame de imagem, o teste, ele é complemento
do diagnóstico,  até porque a medicação,  ela pode e deve começar antes desses exames
complementares. Caso o exame lá na frente, por alguma razão, dê negativo, ele reduz a
medicação. Tá ótimo. Não vai matar ninguém, pelo contrário. Agora vai salvar, salvará
no caso da covid. (…) Eu vou falar disso o dia inteiro. (…)

Hoje vai ser lançado uma plataforma, a Mayra vai falar sobre isso, uma plataforma que
vai permitir que o próprio prefeito cobre o protocolo de atendimento. É um protocolo,
uma plataforma com protocolo e o protocolo vai nos dar mais de 85% de acerto. Tá
bom, né? Mais a capacidade do médico, chegamos em 100.” (grifamos)

Descrevendo melhor as funções do aplicativo, a Secretária de Gestão do Trabalho

do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou, no mesmo evento, que:106

“Hoje a gente lança aqui em primeira mão, né, o estado do Amazonas é o primeiro estado
do Brasil que recebe o aplicativo TrateCov. Nós estamos apresentando para a sociedade
um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo dizer se o doente,
diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a covid-19. E assim nós podemos,
num período de 5 minutos com a utilização desse aplicativo,  que já pode ser acessado
através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para
milhões de brasileiros o tratamento precoce”. (grifamos)

Também no site e nas redes sociais, o Executivo Federal divulgou o TrateCov. Em

notícia publicada no site da Casa Civil em 14/01/2021107, foi afirmado que “A plataforma traz ao

médico cadastrado um ponto a ponto da doença, guiado por rigorosos critérios  clínicos,  que

ajudam a diagnosticar os pacientes com mais rapidez. Depois disso, o TrateCOV sugere algumas

opções terapêuticas disponíveis na literatura científica atualizada, sugerindo a prescrição de

medicamentos. Assim, o diagnóstico sai mais rápido e o tratamento tem início precocemente,

contribuindo na redução de internações  e  óbitos  por  Covid-19”,  bem como que “Diante  do

cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi escolhida para estrear o TrateCOV. A

prefeitura de Manaus, com apoio do Governo do Amazonas, está em processo de exportação do

cadastro dos médicos para a plataforma. Até o momento, 342 profissionais já foram habilitados”.

Notícia  do  site  do  Ministério  da  Saúde,  publicada  em  13/01/2021108,  sobre  o

lançamento do aplicativo,  dá destaque à concepção que o então Ministro tinha do referido

tratamento precoce, com a fala da Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde:

106 Disponível em https://twitter.com/dadourado/status/1352341375317135360?s=20. Acesso em 25/01/2021.
107 Disponível  em  https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/tratecov-aplicativo-auxilia-
medicos-no-diagnostico-da-covid-19. 
108 Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-lanca-aplicativo-para-auxiliar-medicos-no-
diagnostico-da-covid-19 Acesso em 21/01/2021.
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“Diante de um fato epidemiológico como é a Covid-19, que você já tem sintomas e sinais
muito bem definidos para  caracterizar  a  doença,  a  adoção do protocolo é  segura.  Para
muitas doenças em todo o mundo, a gente adota protocolo. Se o paciente preenche três
critérios  para  a  doença,  ele  tem a  doença.  Estamos  apenas  validando  um protocolo
científico, mostrando que ele é um forte indicador da doença, que ele pode ser usado
para tomada de decisão”.

Também no Twitter o Ministério da Saúde divulgou o TrateCov, em 13/01/2021 e

em 14/01/2021109:

Já a TV Brasil divulgou o TrateCov em notícia de 19/01/2021110, destacando a fala

do então Ministro da Saúde sobre a  suposta orientação de todos os conselhos de medicina do

país para que se adotasse o tratamento precoce, o que se revelou falso.

         Ocorre que a análise do código fonte do referido aplicativo111 mostra que não há

diferenciação  entre  recém-nascidos,  pessoas  com graves  comorbidades  e  adultos  saudáveis  na

avaliação de risco para covid-19. A idade e peso serviriam apenas para definir a posologia dos

medicamentos.  Já  os  sintomas,  tão  comuns  quando  fadiga,  náusea  e  dor  de  cabeça,  sempre

conduziam à prescrição de uma grande lista de medicamentos, pois o código fora projetado para

atribuir altas pontuações a quaisquer sintomas112.

109 Disponível em https://twitter.com/minsaude/status/1349746971406286848?s=20 . Acesso em 25/01/2021.
110 Disponível  em  https://tvbrasil.ebc.com.br/brasil-em-dia/2021/01/ministerio-da-saude-lanca-aplicativo-para-
atendimento-de-covid-19 . Acesso em 21/01/2021.
111 Conforme código acessível  a  qualquer um e postado e analisado pelo jornalista de dados Rodrigo Menegat,
disponível em https://github.com/RodrigoMenegat/autopsia-do-tratecov/blob/main/code/%3Fs%3D7M3XF79KFL
112 Antes  que  o  aplicativo  fosse  retirado  do  ar,  foi  salvo  por  usuários  no  seguinte  endereço:
https://web.archive.org/web/20210114201701/https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=7M3XF79KFL 
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O usuário do aplicativo, inicialmente, deveria preencher uma série de informações

sobre o paciente, como dados pessoais, doenças prévias, comorbidades, dados clínicos, atividades

fora de casa nas últimas 2 semanas. A seguir, havia a seção “Manifestações clínicas da COVID-

19”,  com  perguntas  acerca  de  presença  de  anosmia,  disgeusia  ou  hiposmia  e  sobre  contato

domiciliar ou no trabalho com caso confirmado, bem como outros sintomas: febre, fadiga, perda

de apetite,  fraqueza e tontura (sintomas inespecíficos);  sinusite,  tosse seca,  cefaleia,  congestão

nasal, dor de garganta e rinorreia (sintomas gripais); artralgia, dor em coluna torácica, mialgia,

hiperemia  conjuntival,  dor  em  membros  inferiores,  lombalgia,  cervicalgia  e  dor  retrorbital

(sintomas de dengue); e diarreia, dor abdominal e náuseas (sintomas gastrointestinais).

Após, havia campos para preenchimento dos sinais de alerta - falta de ar e saturação

de oxigênio menor do que 92% -, sinais que determinavam “encaminhar o paciente urgentemente

para uma unidade de saúde”.

Ao final do preenchimento, o sistema calculava um escore, indicando os próximos

passos e/ou tratamento. Mas   o cálculo desse escore ignorava os dados clínicos do paciente, não  

sendo considerados idade, peso, IMC, comorbidades, atividades externas. Todo o escore era

calculado a partir da seção “Manifestações Clínicas”, com as seguintes notas: Anosmia: 6 pontos;

Disgeusia  ou  hiposmia:  5;  Contato  domiciliar  com caso  positivo:  4;  Contato  no  trabalho:  1;

sintomas inespecíficos,  gripais,  de dengue e gastrointestinais:  3 por cada sintoma selecionado;

baixa Saturação (< 92%): 5; falta de ar: 5 pontos.

Caso o paciente somasse de 0 a 1 ponto, havia apenas a indicação de coleta de PCR

com até 5 dias de sintomas. Caso somasse de 2 a 3 pontos, o resultado era “POSSIVELMENTE

COVID-19. PCR obrigatório para pacientes de risco. Aguardar o resultado do rt-PCR antes de

iniciar o tratamento”. Com 4 a 5 pontos, o resultado era “PROVAVELMENTE COVID-19. PCR

obrigatório. Aguardar o resultado do rt-PCR antes de iniciar o tratamento” e com 6 pontos ou

mais,  o  resultado  era  “DIAGNÓSTICO  DE COVID-19.  Iniciar  tratamento  precoce.  Solicitar

PCR”.

Os medicamentos do “tratamento precoce” indicados para um paciente adulto com

hipertensão  e  diabetes113 foram:  difosfato  de  cloroquina  500mg,  hidroxicloroquina  200mg,

ivermectina  6mg,  azitromicina  500mg,  doxiciclina  100mg  e  sulfato  de  zinco.  O  único

medicamento com posologia a ser definida pelo médico era a dexametasona, conforme imagem

abaixo:

113 Em simulação realizada pela assessoria deste gabinete da Procuradoria da República no DF.
61  



Ora, pessoa que tivesse consumido bebidas alcoólicas em excesso no dia anterior e

fosse atendida com dor de cabeça e fadiga, por exemplo, seria diagnosticada com covid-19 pelo

aplicativo  TrateCov,  com indicação  de  antibióticos,  remédios  antiparasitários,  medicação  para

malária e vitaminas, quando provavelmente só carecesse de analgésico, boa hidratação e descanso.

Pessoas  com sintomas  genéricos  como dor  de  cabeça  e  lombalgia  que  também

possuíssem comorbidades, como um problema cardíaco desconhecido114 ou que fossem usuárias de

medicamentos  que  interagem  de  forma  perigosa  com cloroquina  (é  o  caso  de  remédios  para

diabetes,  antidepressivos,  antipsicóticos,  antiarrítmicos,  antiepiléticos115)  seriam  colocadas  sob

risco de graves complicações de saúde – com possível agravamento de doenças preexistentes -,

sob  a  justificativa  de  que  havia  “tratamento  precoce”  para  covid-19,  tratamento  este  não

aprovado  ou  recomendado  por  quaisquer  instituições  médicas  ou  científicas  sérias  no

114 Disponível  em  https://sobrac.org/home/sobrac-alerta-para-as-arritmias-cardiacas-e-risco-de-morte-subita-
relacionados-ao-uso-de-cloroquina/ Acesso em 01/02/2021.
115 Disponível em https://consultaremedios.com.br/hidroxicloroquina/bula Acesso em 01/02/2021.
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mundo, por carecer de evidências científicas sólidas. 

Diante do polêmico Tratecov, dias após o seu lançamento, o Conselho Federal de

Medicina divulgou nota116,  alertando para o fato de que o aplicativo “assegura a validação

científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional”, fato que impeliu o

então Ministro da Saúde a tirá-lo do ar, sob a justificativa – até o momento não comprovada - de

que “não estava pronto e teria sido invadido e ativado indevidamente, por algum hacker”117. 

Como se demonstrará exaustivamente nos tópicos seguintes desta exordial, o  mix

farmacológico indicado  como  tratamento  precoce  para  a  COVID-19 não  é  reconhecido  e  é

contra-indicado por  entidades  como  a  Organização  Mundial  da Saúde  (OMS),  o  National

Institutes  of  Health  (NIH/CDC),  a  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia  (SBI),  a  Associação

Médica  Brasileira,  a  Associação  de  Medicina  Intensiva  Brasileira,  o  Conselho  Federal  de

Farmácia, dentre outras.

Em  razão  do  acúmulo  das  evidências  científicas  contrárias  à  indicação  desses

medicamentos,  publicadas  ao  longo  do  ano  de  2020/2021  e  cada  vez  mais  noticiadas  pela

imprensa,  o ex-Ministro EDUARDO PAZUELLO, quando confrontado por uma jornalista

em  coletiva  do  dia  18/01/2021  sobre  a  prescrição  de  cloroquina  e  outros  fármacos  do

tratamento precoce,  mudou o discurso e literalmente mentiu à sociedade, ao afirmar que

nunca  havia  recomendado  cloroquina  para  tratamento  precoce,  mas,  sim,  que  havia

recomendado que os pacientes procurassem “atendimento precoce”118:

“A senhora nunca me viu receitar, ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele
remédio. Nunca. Não aceito a sua posição. (…) Eu nunca, nunca indiquei medicamentos
a  ninguém,  nunca  autorizei  o  Ministério  da  Saúde  a  fazer  protocolos  indicando
medicamentos”.

 A evidente contradição levou o TCU (22/01/2021) a solicitar explicações ao então

Ministro (representação nº 019.895/2020-8119), nos seguintes termos:

“a.1)  ante  a  manifestação  pública  do  Ministro  da  Saúde  em  coletiva  realizada  no  dia
18/1/2021  (que  advoga  apenas  o  atendimento  precoce  dos  pacientes  acometidos  pela
Covid-19),  e  o  teor  da  Nota  Informativa  9/2020-SE/GAB/SE/MS,  de  20/5/2020,

116 Disponível em https://portal.cfm.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Nota-aplicativo-TrateCov-21.01.2021-1.pdf
117 Disponível  em  https://globoplay.globo.com/v/9199859/?s=0s e
https://olhardigital.com.br/2021/01/21/coronavirus/apos-divulgar-app-saude-diz-que-tratecov-foi-ao-ar-devido-a-
ataque-hacker/ Acesso em 26/02/2021.
118 Trecho da coletiva de 18/01/2021, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lcQ5iOqOqwA
119 Disponível  em  https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/tcu-aponta-ilegalidade-em-uso-de-
dinheiro-do-sus-para-distribuir-cloroquina-e-cobra-explicacao-de-pazuello.shtml?
utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
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ulteriormente  substituída pela  Nota  Informativa 17/2020-SE/GAB/SE/MS,  de 10/8/2020
(que  orienta a prescrição de kit de fármacos para o tratamento da Covid-19),  cujo
cotejamento  denota  orientação  contraditória  na  atuação  da  Pasta  da  Saúde,  informe  a
posição oficial do Ministério da Saúde, com indicação dos fundamentos para a decisão
oficial  vigente  ou  a  viger,  devendo  encaminhar  as  medidas  adotadas  a  fim  de
demonstrar  a  coerência  na  orientação  do  Ministério  da  Saúde  e  de  suprimir  a
inconsistência  mencionada,  especialmente  se  a  Nota  Informativa
17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/2020 será mantida em vigor;

a.2) informe a unidade do Ministério da Saúde e titular responsável pela adoção do
aplicativo TrateCOV; descrição do seu funcionamento, com o passo-a-passo de todas
as possibilidades dos encaminhamentos; a base médico-científica para sua utilização,
devendo ainda informar se tal aplicativo será mantido em funcionamento.”

A  apuração  em  andamento  no  TCU  sobre  o  tema  do  tratamento  precoce  está

embasada justamente na premissa externada neste tópico, segundo a qual o Ministério da Saúde

não poderia propor o uso  off label dos medicamentos do Kit  Covid,  sem prévia aprovação da

ANVISA e autorização da CONITEC, mesmo na atual situação de emergência de saúde pública: 

16. Desta feita,  como não houve manifestação da Anvisa acerca da possibilidade de se
utilizar os medicamentos à base de cloroquina para tratamento da Covid-19 e tampouco dos
órgãos  internacionais  antes  mencionados,  verifica-se  não  haver  amparo legal  para a
utilização de recursos do SUS para o fornecimento desses medicamentos com essa
finalidade.

Em  resposta  de  08/02/2021120,  o  Secretário-Executivo  do  Ministério  da  Saúde

informou ao TCU que:

3.1.1. A posição do Ministério da Saúde a respeito do tema abordado é a recomendação de
que a pessoa que sinta, ou perceba em seus dependentes, a manifestação de sintomas
compatíveis  da  Covid-19,  ou  que  esteja  em  dúvida  quanto  a  isso,  busque  o
atendimento médico o mais precocemente possível.  Tal posição tem sido manifestada
pelo Ministro de Estado da Saúde sempre que julgado conveniente. O fundamento é o de
que  tem  sido  observado,  como  é  corriqueiro  em  qualquer  doença,  que  o  atendimento
precoce, o diagnóstico tempestivo e o imediato tratamento (quando prescrito pelo médico)
podem conduzir a resultados mais eficazes e mitigar os efeitos da doença, minimizando seu
o agravamento, trazendo menos sofrimento para o paciente, maior probabilidade de cura e
diminuindo a pressão sobre a rede de atenção à saúde de média e alta complexidade.

(…)

3.2.2.1. Inicialmente, este Ministério não enxerga qualquer inconsistência entre orientar
o paciente, que sente sintomas de uma doença, a procurar o mais cedo possível um médico
e disponibilizar informações a esse médico a respeito de  opções possíveis de tratamento
(dentro de margens mais seguras de posologia), que se incluem no extenso rol de opções
terapêuticas à disposição do profissional de saúde. E é isso, exatamente, a que se propõe a

120 Despacho SE/GAB/SE/MS de 08 de fevereiro de 2021. Referência: Ofício 1586/2021-TCU/Seproc
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Nota Informativa 17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/2020, de caráter  informativo (e não de
protocolo) doravante, para fins do presente documento, chamada de “Nota”.

(…)

3.2.2.3. A Referida Nota informa que existem muitos medicamentos em teste, com muitos
resultados  sendo  divulgados  diariamente,  e  vários  destes  medicamentos  têm  sido
promissores em testes de laboratório e por observação clínica, mesmo com muitos ensaios
clínicos ainda em análise (1.APRESENTAÇÃO, Item 6 da Nota Informativa). Mesmo que
alguns dos estudos, com doses diferentes e em momentos diversos do que consta na Nota,
não  indiquem o  uso  de  determinados  medicamentos,  convém  destacar  a  afirmação  de
muitos autores de trabalhos científicos:  FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA
DEFINITIVA NÃO SIGNIFICA FALTA DE EFICÁCIA.

(…)

3.2.4. Quanto à manutenção da Nota em vigor,  ela perdurará, no que depender deste
Ministério,  em vigor e disponível para consulta até que seja substituída por outra mais
adequada. Muito contribuirá, para isso, o avanço da ciência e a constante observação e
acompanhamento  da  doença  a  que  ela  se  refere,  assim  como  dos  êxitos  e  fracassos
decorrentes das medidas de tratamento, prevenção, profilaxia e reabilitação adotadas contra
essa doença. (grifos no original)

Vê-se, pois, que o Ministério da Saúde foi categórico: o tratamento medicamentoso

precoce continuava sendo uma opção válida para a pasta, mesmo em face de todas as evidências

contrárias que foram se acumulando ao longo da gestão do requerido.

Vale ressaltar que a afirmativa feita pelo Ministério da Saúde ao TCU - “falta de

comprovação científica definitiva não significa falta de eficácia” - não é correta. 

Em apoio à sua posição, o despacho citou, em nota de rodapé, o estudo “Absence of

evidence does not mean absence of effect”121. Ocorre que tal estudo depõe contra - e não a favor

-  das  orientações  do  Ministério  da  Saúde  para  tratamento  medicamentoso  precoce  da

COVID-19. Longe de afirmar que a falta de comprovação científica definitiva não significa falta

de eficácia,  o estudo conclui que não se pode confundir a ausência de comprovação de um

efeito com a comprovação da ausência de um efeito. 

O que se nota da conduta do requerido EDUARDO PAZUELLO é que ele reluta

em  reconhecer –  ou  apenas  finge  desconhecer -  os  estudos  (do  tipo  padrão  ouro)  que

demonstram que fármacos como cloroquina e hidroxicloroquina não possuem eficácia para tratar

121 Tradução livre da conclusão do estudo “Absence of evidence does not mean absence of effect”, anexo aos autos:
“A ausência de comprovação de um efeito e a comprovação da ausência de um efeito são dois conceitos distintos que
são importantes quando se lê e se analisa os resultados de uma pesquisa. Focar-se na importância estatística de uma
estimativa  pode  conduzir  a  equívocos  e  o  grau  de  confiabilidade  da  estimativa  dos  efeitos  deve  ser  sempre
considerado”.
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formas leves, moderadas ou graves da covid-19. 

Ora, é certo que, no início da pandemia, realmente havia apenas indicativos de que

tais  medicamentos  não  seriam eficazes  para  covid-19122,  tanto  que  diversos  países  do  mundo

conduziram pesquisas a fim de verificar como esses fármacos se comportavam em laboratório e

em pacientes reais acometidos de covid-19. No entanto, ao longo do ano de 2020, as evidências

científicas  contrárias  ao  uso  dos  medicamentos  do  “kit-covid”  foram  ficando  cada  vez  mais

robustas, sendo que, em março de 2021, mês em que o ex-Ministro requerido deixou o cargo, era,

sem sombra de dúvidas, totalmente inadequada, do ponto de vista técnico-científico, a defesa

do  tratamento  precoce  com  a  utilização  dos  fármacos  propostos  na  Nota  Informativa

17/2020-SE/GAB/SE/MS, de 10/8/2020 (versão atualizada da Nota Informativa anterior). 

A defesa do chamado “tratamento precoce” pela autoridade máxima de saúde não

foi nociva para o país apenas em razão dos possíveis efeitos colaterais das drogas mencionadas,

mas  também em função da  falsa sensação de  segurança que transmitiu  –  e  transmite  -  à

população, que afrouxa medidas de distanciamento social e uso de máscaras , confiando que o

uso precoce do “kit covid” a protegerá de manifestações graves da COVID-19. 

Com efeito, relatos de médicos da linha de frente do combate à covid-19 abundam

na  mídia123,  dando  conta  que  muitos  pacientes  demonstram  surpresa  e  descrença  quando

necessitam de internação hospitalar após desenvolverem formas moderadas ou graves da doença,

já que afirmam terem feito uso das medicações indicadas pelo Ministro da Saúde desde o início

dos sintomas ou mesmo de forma preventiva.

As informações prestadas pelo Presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia

122 É importante registrar que, em maio de 2020, quando da publicação das orientações para uso de cloroquina e
hidroxicloroquina  para  pacientes  com  covid-19,  já  havia  importantes  estudos  e  recomendações  de  entidades  de
pesquisa e saúde contra o uso de tais medicamentos fora de estudos científicos controlados, como alertou o CONASS
e a Sociedade Brasileira de Infectologia - SBI. 
Conforme apontou a SBI no ofício enviado ao Ministério Público Federal em 14/12/2020, “A Nota Informativa nº
17/2020  -  SE/GAB/SE/MS  inclui  93  referências  bibliográficas,  sendo  apenas  quatro  estudos  observacionais
(incluindo estudos in vitro) e duas revisões sistemáticas com artigos disponíveis nos primeiros meses da pandemia.
Como  já  citado,  embora  de  amplo  conhecimento  do  meio  científico  e  difundido  em  notas  da  SBI  e  de  outras
sociedades científicas,  nenhum resultado de estudo randomizado com grupo controle, com maior valor científico
pelo desenho do estudo foi avaliado para a construção do referido documento. Pelo contrário,  seus resultados
foram desconsiderados para a formulação de uma proposta terapêutica.”

123 Alguns exemplos podem ser consultados em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/01/15/interna_nacional,1229511/medico-de-manaus-sobre-
pacientes-na-uti-todos-fizeram-tratamento-precoce.shtml Acesso em 11/02/2021
https://olhardigital.com.br/2021/01/20/noticias/covid-19-medico-relata-complicacoes-em-pacientes-que-fizeram-
tratamento-precoce/ Acesso em 11/02/2021
https://www.apufsc.org.br/2021/01/22/medicos-alertam-para-ineficacia-de-tratamento-precoce-da-covid-familias-
inteiras-morrendo/ Acesso em 11/02/2021.

66  

https://www.apufsc.org.br/2021/01/22/medicos-alertam-para-ineficacia-de-tratamento-precoce-da-covid-familias-inteiras-morrendo/
https://www.apufsc.org.br/2021/01/22/medicos-alertam-para-ineficacia-de-tratamento-precoce-da-covid-familias-inteiras-morrendo/
https://olhardigital.com.br/2021/01/20/noticias/covid-19-medico-relata-complicacoes-em-pacientes-que-fizeram-tratamento-precoce/
https://olhardigital.com.br/2021/01/20/noticias/covid-19-medico-relata-complicacoes-em-pacientes-que-fizeram-tratamento-precoce/
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/01/15/interna_nacional,1229511/medico-de-manaus-sobre-pacientes-na-uti-todos-fizeram-tratamento-precoce.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/01/15/interna_nacional,1229511/medico-de-manaus-sobre-pacientes-na-uti-todos-fizeram-tratamento-precoce.shtml


ao  MPF,  em reunião  realizada  em 24/05/2021124,  corroboram essa  percepção.  Segundo  o  Dr.

Clóvis  Arns  da  Cunha,  “o paciente  tem a falsa  impressão que não vai  evoluir  mal  e  muitos

chegam ao Pronto Atendimento com hipóxia crítica, necessitando de UTI”. Além disso, o médico

também afirmou ser comum que pacientes sejam internados “com pneumonia grave em uso de

“tratamento precoce” (até com 8 medicamentos!)”.

Não bastassem os  danos que vêm sendo causados  à  saúde pública,  a  indicação

indiscriminada  de  medicamentos  ineficazes  para  covid-19,  sem  embasamento  legal,  também

implicou dispêndio ilegal de verbas do Ministério da Saúde e de outros órgãos federais  com a

aquisição,  produção,  distribuição  e  propagação/promoção  do  referido  “tratamento  precoce”,

conforme se detalhará a seguir.

2.3.2.  Dos  recursos  públicos  gastos  direta  e  indiretamente  com  aquisição,  produção,

distribuição e promoção do “tratamento precoce”

O  site  “Localiza  SUS”125,  ferramenta  governamental,  permite  acompanhar  os

montantes de medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde para “tratamento precoce” da

COVID-19. Até o dia 04/02/2021, o referido portal informava que foram adquiridos 3.454.000

(três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil) de comprimidos de cloroquina  pelo

Ministério da Saúde para tratamento de covid-19, pelo valor de R$ 238.326,00 (duzentos e trinta

e oito mil, trezentos e vinte e seis reais)126.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde

informou a esta Procuradoria da República, em 04/02/2021 (Ofício Nº 33/2021/SCTIE/MS), que

foram  gastos    R$  258.750,00,    pelo  Ministério  da  Saúde,  com  a  aquisição  de     3.750.000  

comprimidos de cloroquina, além de distribuídos    2.463.200 comprimidos de cloroquina 150mg  

pelo   Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército (LQFEX), a partir de montantes deliberados  

e solicitados pela pasta da Saúde: 

2.14. Quanto à Cloroquina 150mg comprimido, informa-se que o Ministério da Saúde a
adquire para atendimento ao Programa Nacional de Controle da Malária. Em março/2020, o
Ministério da Saúde concluiu processo aquisitivo, iniciado em 2019, por meio do Termo de
Execução Descentralizada Nº 10/2020,  com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ),  de
3.000.000 de comprimidos de Cloroquina 150mg para atendimento ao Programa Nacional
de  Controle  da  Malária  e  em  dezembro/2020  realizou  um  termo  aditivo  de  750.000
comprimidos,  totalizando  3.750.000  comprimidos  de  Cloroquina  150mg  com  o

124 Informações  constantes  do  documento  apresentado  pelo  Dr.  Clóvis  Arns  da  Cunha,  por  ocasião  da  reunião
realizada com este MPF em 24/05/2021.
125 https://localizasus.saude.gov.br/
126Disponível  em  https://viz.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_MEDICAMENTOS/
DEMAS_C19Insumos_MEDICAMENTOS.html
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investimento de R$ 258.750,00. Assim, a aquisição desse medicamento foi planejada e
instruída  para  atendimento  ao  Programa  de  Malária.  Entretanto,  com  o  advento  da
pandemia pelo novo Coronavírus e dadas as orientações de uso pelo Ministério da
Saúde,  este  medicamento  passou  a  ser  disponibilizado  no  SUS,  em  27/03/2020,
também  para  uso  no  contexto  COVID-19.  As  distribuições  foram  realizadas  aos
Estados,  Distrito Federal  e municípios conforme o número de casos de COVID-19
registrados no Boletim do Ministério da Saúde e também com base nas solicitações
enviadas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

2.15. Em relação à distribuição de Cloroquina 150mg, com a elevação do número de casos
de COVID-19, especialmente entre os meses de abril e julho/2020, o Ministério da Saúde
recebeu vários pedidos pelo medicamento por parte dos entes federados, para o tratamento
da doença. Nesse cenário, diante da insuficiência de estoque para atendimento a todas
as solicitações de estados e municípios, no auge da pandemia, o Laboratório Químico e
Farmacêutico do Exército (LQFEX), disponibilizou a Cloroquina 150mg ao Ministério
da  Saúde,  para  distribuição  à  Rede  do  Sistema Único  de  Saúde,  como  forma  de
auxiliar no enfrentamento da pandemia no país. As entregas do medicamento pelo
LQFEX  ocorreram  diretamente  às  Secretarias  Estaduais  e  Municipais  de  Saúde,
tendo sido fornecidos o total de 2.463.200 comprimidos de Cloroquina 150mg, visando
manter o abastecimento da Rede SUS para o tratamento da COVID-19.

2.16. Importante registrar que as pautas de distribuições foram deliberadas pelo Centro de
Operações de Emergência do Ministério da Saúde -  COE Covid-19.  O montante total
distribuído  de  Cloroquina 150mg aos  entes  federados  foi  de  5.416.510,  dos  quais,
2.953.310 comprimidos oriundos da aquisição do Ministério da Saúde,  e  2.463.200
comprimidos distribuídos aos entes federados diretamente pelo LQFEX [Laboratório
Químico e Farmacêutico do Exército].  O montante alocado pelo Ministério da Saúde, no
custeio dos  2.953.310 comprimidos distribuídos  aos  estados e  municípios,  para  uso  no
contexto  da  COVID-19,  foi  de  apenas  R$  203.778,39 (custo  unitário  de  R$
0,069/comprimido). (grifamos)

Documentos  juntados  à  TC  022.765/2020-4  do  Tribunal  de  Contas  da  União

demonstram que  o Ministério da Saúde requisitou cloroquina ao Ministério da Defesa em

mais de uma ocasião. O Ofício Nº 294/2020/CGAFME/DAF/SCTIE/MS, de 31/07/2020 solicitou

que  o  Laboratório  do  Exército  enviasse  443.500  comprimidos  de  cloroquina  aos  municípios

listados,  conforme “número casos  suspeitos  de  cada localidade,  bem como pelas  solicitações

recebidas por ofício”: 

Considerando que neste momento o Ministério da Saúde não possui estoque de Cloroquina
150 mg para o tratamento da COVID-19, e considerando informações de que o Laboratório
Químico Farmacêutico do Exército - LQFEx tem esse medicamento à pronta entrega, com
vistas  ao  enfrentamento  da  pandemia  pela  COVID-19,  encaminha-se  a  pauta  de
distribuição juntamente com a relação de endereços dos locais de entrega, para que
esse Ministério da Defesa viabilize junto ao LQFEX a distribuição do medicamento
nas quantidades indicadas para cada município.

Já o Ofício Nº 313/2020/CGAFME/DAF/SCTIE/MS, de 07/08/2020, requisitou o
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envio pelo LQFEX de 38.500 unidades de cloroquina para municípios do Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul e Santa Catarina.  

 Por sua vez, o Comando do Exército informou ao TCU, por meio do Ofício nº

3745-SeçProcAdm/AsseApAsJu/Cmdo  1ª  RM,  de  08/12/2020,  que  o  Laboratório  Químico

Farmacêutico  do  Exército  -  LQFEx  produziu,  de  março  a  junho  de  2020,  3.232.410

comprimidos  de  cloroquina  150mg,  tendo  restado  um estoque  de  389.790 comprimidos  até

03/11/2020.

Já o Comandante da 1ª Região Militar informou a esta Procuradoria da República,

conforme  Ofício  nº  2019-SeçDU/AsseApAsJu/Cmdo  1ª  RM,  de  01/04/2021,  as  seguintes

descentralizações  de recursos para o LQFEx: em 23/03/2020,  o valor de  R$ 156.000,00,  para

aquisição de insumo farmacêutico para produção de cloroquina; e em 02/04/2020 e 20/04/2020, os

valores de  R$ 450.000,00 e  R$ 1.000.000,00,  para “atender  às demandas de saúde relativas  à

Operação COVID-19”.

Conforme planilha anexa ao referido ofício, desses montantes foram gastos mais

de  um  milhão  de  reais  (R$  1.146.147,51)  para  produção  de  cloroquina  150mg,

especificamente com a aquisição de IFA (ingrediente farmacêutico ativo), excipientes, material de

embalagem e reagentes de análise. 

Já o laboratório Farmanguinhos/Fiocruz informou a esta Procuradoria da República,

em 26/06/2020127,  que aquele laboratório  normalmente produz o medicamento cloroquina para

atendimento  ao  Programa  Nacional  de  Prevenção  e  Controle  da  Malária,  mas  que  recebera

adicionalmente, em 2020, “solicitação do Ministério da Saúde para fabricação de 4 (quatro)

milhões de comprimidos do medicamento Cloroquina 150mg”, esclarecendo, ainda, que havia

discussões em andamento com o MS para aumento dessa produção para atendimento ao SUS. 

E o site do Senado noticiou, em 13/08/2020128, videoconferência da comissão mista

que  acompanha  as  ações  de  combate  à  pandemia,  da  qual  participou  o  então  Ministro

PAZUELLO, para detalhar os gastos da pasta no enfrentamento da covid-19:

“Pazuello  listou  a  distribuição  de  medicamentos  feita  pelo  ministério,  que  somou 19,4
milhões de unidades. Somente de cloroquina, foram mais de 5 milhões de comprimidos
entregues aos entes federados.

— Atendemos por demanda, não distribuímos sem demanda, e não atendemos nem 50%

127 Ofício nº 318/2020-DIR/FAR anexo aos autos.
128 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/13/pazuello-detalha-gastos-e-aquisicoes-de-
medicamentos-aos-senadores
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dos pedidos. Foram 5.284.700 doses em todo o país, demandadas por secretarias de estado
e municípios — explicou.”

O  portal  “Localiza  SUS”  também  informa  que  foram  distribuídos  481.500

(quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos) comprimidos de hidroxicloroquina para estados e

municípios.  Tal informação foi confirmada pela Secretaria  de Ciência,  Tecnologia,  Inovação e

Insumos Estratégicos em Saúde no ofício acima mencionado, nos seguintes termos: 

2.13. No contexto da pandemia,  o governo brasileiro recebeu por meio de doação, em
2020,  3.016.000  de  comprimidos  de  Hidroxicloroquina  200  mg,  proveniente  do
Governo  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA) e  da  empresa  Sandoz/Novartis
acondicionados em frascos com 500 e 100 comprimidos. Desse montante, 2.016.000 foram
entregues para o Ministério da Saúde, e o restante, equivalente a 1.000.000 de comprimidos
foi destinado ao LQFEX. Após a manifestação da ANVISA quanto à sua destinação no
SUS, o Ministério da Saúde passou a distribuir esse medicamento aos entes federados que
tem manifestado formalmente o interesse no seu recebimento, e tenha condições técnicas
para o seu fracionamento nas condições preconizadas pela ANVISA. Do montante sobre a
guarda do Ministério da Saúde, foram distribuídos até o momento 481.500 comprimidos.
Dessa forma, não houve aquisição desse medicamento para tratamento da COVID-19 por
parte do Ministério da Saúde, e todas as distribuições realizadas pelo Ministério da Saúde
foi a partir dos lotes recebidos por meio de doação.

Assim, resta claro que o Ministério da Saúde e também outros Ministérios, como o

da  Defesa,  e  outros  órgãos  federais,  como  a  FioCruz, foram  mobilizados  para  atender  às

necessidades  de  produção  e  distribuição  de  cloroquina,  postas  pelo  então  Ministro

EDUARDO PAZUELLO, para assegurar a distribuição dos medicamentos do “kit covid”.

Como já se demonstrou anteriormente, o uso de tais medicamentos, para tratamento

da COVID-19, equivale a verdadeiro “placebo”, de modo que  todos os gastos referentes à sua

aquisição,  produção e distribuição apenas geraram  prejuízo ao erário,  sem promover,  em

contrapartida, quaisquer benefícios à saúde pública. 

Todavia, as despesas indevidas do Ministério da Saúde nessa seara não se resumem

aos atos de aquisição, produção e distribuição dos medicamentos que compunham o tratamento

precoce.  Também  alcançam  atos  de  propagação  e  promoção do  referido  tratamento,  aos

profissionais  da  saúde  e  à  população  em  geral,  seja  através  de  viagens  de  comitivas  do

Ministério aos estados, seja a partir de campanhas informativas lançadas pela pasta da Saúde e

pelos demais órgãos de comunicação do governo federal, com a anuência do Ministério.  

Em janeiro  de  2021,  grupo de  11  médicos  indicados  pelo  Ministério  da  Saúde
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viajou a Manaus129 130 131, ao custo de pelo menos R$ 48.049,39 (quarenta e oito mil, quarenta e

nove reais e trinta e nove centavos)132, com passagens aéreas e pagamento de diárias, para

promover o tratamento precoce. 

A Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, consoante o Ofício nº 346/2021/SE/

GAB/SE/MS, de 10/02/2021133, informou que:

“b)  em resposta  a  alínea  “b”,  esclarece-se  que,  em janeiro  de  2021,  foram  realizadas
viagens pela equipe do Ministério da Saúde à Manaus/AM para participação de Reuniões
da  Agenda Oficial  do  Ministério  da Saúde -  Ações  de enfrentamento da  COVID-19 e
visitas às unidades de saúde, visando atividades para a promoção da educação em saúde no
enfrentamento à pandemia de COVID-19, bem como, procedimentos que possibilitaram a
disponibilização do banco de profissionais “Brasil Conta Comigo” para subsidiar o estado
na contratação de profissionais de saúde para suporte à assistência local.

8. Imperioso reforçar que tal auxilio, para apoio a contratação de profissionais de saúde e
capacitação dos referidos profissionais, em relação às condutas clínicas para tratamento da
COVID-19, se fez fundamental ante a constatação do esgotamento da capacidade do estado
e do município para tal fim.

(...)

10.  Ainda  no  âmbito  da  SGTES/MS,  as  despesas  de  passagens  e  diárias,  com  as
referidas  viagens,  somam  o  valor  total  de  R$  52.401,59 (cinquenta  e  dois  mil
quatrocentos e um reais e cinquenta e nove centavos)”. (grifamos)

Já  o  Despacho  do  Secretário  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e  Insumos

Estratégicos em Saúde, de 04/05/2021134, apontou a motivação da viagem: 

“Conforme consta na programação organizada e promovida pela SGETS, a quem compete
a juntada dos respectivos documentos comprobatórios, houve visita às Unidades Básicas
de Saúde destinada ao diagnóstico situacional da Atenção Primária à Saúde.

É de conhecimento geral que na época da comitiva não havia consenso científico no mundo
sobre o uso de drogas no tratamento precoce da Covid-19. Por se tratar de uma doença
avassaladora,  os profissionais que integraram a comitiva também apresentaram nas
unidades básicas de saúde as Orientações do Ministério da Saúde para o  Manuseio
Medicamentoso  precoce de  pacientes  com diagnóstico  da COVID-19,  delegando ao
médico, em conjunto com o paciente, a decisão sobre o tratamento mais adequado.

(…)

129 “Força Tarefa Manaus. Recrutas Ministério da Saúde”  publicada originalmente no perfil da médica Luciana
Cruz.  Informação  obtida na reportagem disponível  em https://www.acritica.com/opinions/medicos-mandados-pelo-
ministerio-a-manaus-trazem-ate-ivermectina-na/-mala
130 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3719985088116978&id=100003165691501
131 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4909249459117088&id=100000962486551
132 http://paineldeviagens.economia.gov.br/painel?aba=tab1
133 Anexo ao Ofício nº 370/2021/SE/GAB/SE/MS, de 12/02/2021.
134 Anexo ao Ofício nº 1173/2021/SE/GAB/SE/MS, de 14/05/2021.
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A  comitiva  tão  somente  disseminou  o  conhecimento  quanto  às  possibilidades
farmacológicas e doses seguras que vinham sendo preconizadas no manejo da doença
em  caráter  Off-Label,  notadamente  do  manejo  medicamentoso  precoce e  outras
terapias para mitigar seu agravamento e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.
Possibilidades  essas  que  vinham  sendo  debatidas  em  âmbito  nacional  e  internacional,
inclusive por  meio de literatura  científica e pesquisas  em andamento,  muitas  das quais
ainda se encontram em curso”. (grifamos)

A Secretária  de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro135,

confirmou em depoimento à Procuradoria da República no Amazonas que as visitas dos médicos

voluntários  tiveram  por  objetivo  orientar  os  médicos  de  Manaus  sobre  a  prescrição  dos

medicamentos do “tratamento precoce”: 

“A função das visitas era conversar com os colegas médicos, todos esses profissionais
eram médicos, tentar orientá-los sobre o atendimento precoce na unidade, sobre todos
os recursos que eles poderiam fazer, pra que a gente pudesse salvar mais vidas. A gente
repete isso tantas vezes que já tá ficando até cansativo, mas a ideia era conversar com os
colegas, dada a desinformação muito grande de que a gente não precisa mais esperar pra
fazer  exames,  fazer  sorologias,  pra  gente  poder  conduzir  esses  pacientes,  pra  que  os
médicos não continuem insistindo que é pras pessoas ficarem em casa, que nos primeiros
sintomas eles têm que procurar a unidade básica de saúde,  e deixar à disposição deles
todas as medicações orientadas pelo Ministério da Saúde e que possam ser utilizadas
pra diminuir o número de mortes e internamentos.

(…)

A orientação do ministério desde maio de 2019, ele disponibilizou uma orientação para os
médicos  brasileiros,  para  que,  de  acordo  com  a  autonomia  que  foi  dada  a  eles  pelo
Conselho Federal de Medicina e a sua autonomia de prescrever e a autonomia do paciente
de  querer,  que  eles  pudessem  orientar  medicamentos  com  doses  seguras,  como  a
cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, que naquela época só tinham comprovação
in  vitro e  que  hoje  tem  mais  de  250  referências  mostrando  o  potencial  efeito  dessas
medicações, com estudos já em elevada fase de evidência, de que eles podem diminuir os
internamentos e os óbitos. (…) A gente numa pandemia nós temos que dispor de todo um
arsenal  para  salvar  vidas,  e  essas  medicações,  não  só  mais  a  cloroquina,  a
hidroxicloroquina, essas duas ficaram muito estigmatizadas por conta de uma politização da
pandemia que é ruim pro debate científico, mas hoje a gente já tem, dentro do leque de
antivirais,  mais  de  10  medicamentos  que  tem  evidências  científicas,  como  a
ivermectina, a bromexina, a colchicina. Inclusive a OMS deve nos próximos dias liberar
oficialmente o uso da ivermectina, com ação antiviral. 

(…)

Nenhum médico é obrigado a prescrevê-las,  mas como médica eu entendo que,  dada a
gravidade  do  que  nós  encontramos  em  Manaus,  é  preciso  que  essa  orientação  da
disponibilidade desses medicamentos possa chegar aos médicos e eles possam decidir
junto com seus pacientes se vão utilizar ou não”. 

135 Depoimento de 12/03/2021, no bojo do IC nº 1.13.000.000061/2021-04.
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Ora, ao contrário do que propagava o Ministério da Saúde, em sua expedição a

Manaus, em janeiro de 2021, o consenso científico que existia, no mundo, naquele momento,

era no sentido de contraindicar o uso de drogas no tratamento precoce     da Covid-19  ,   jamais  

para fomentar o seu uso (exceto em situações minuciosamente controladas para fins de estudos

científicos  e  apenas  para  alguns medicamentos,  dentre  os  quais  não  se incluem a  cloroquina,

hidroxicloroquina e a azitromicina).

Não  obstante  as  evidências  científicas  existentes,  o  Ministério  da  Saúde,

capitaneado pelo requerido EDUARDO PAZUELLO, também despendeu recursos públicos para

promover amplamente, com ações de publicidade, o tratamento precoce. 

O Ofício nº 346/2021/SE/GAB/SE/MS, de 10/02/2021, do Secretário-Executivo do

Ministério da Saúde a esta Procuradoria da República informou que foram investidos milhões de

reais com a campanha do tratamento precoce:

“Em  resposta  à  alínea  “a”,  no  que  compete  à  Assessoria  de  Comunicação  Social
(ASCOM/GM),  informa-se  o  investimento  direto  de  R$  3.400.000,00  (três  milhões
quatrocentos mil reais) com a campanha de tratamento precoce e, da mesma forma,
salienta-se a execução pela SECOM/PR no montante de R$ 19.983.984,64 (dezenove
milhões, novecentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e
quatro centavos), mediante assinatura de TED”. (grifamos)

Instada a detalhar quais campanhas foram efetuadas pela Secom no contexto da

pandemia  de  covid-19,  a  Assessoria  de  Comunicação  Social  enviou  ao  MPF  a  NOTA

INFORMATIVA  Nº  744/2021/MCOM  (anexa  ao  OFÍCIO  Nº  9592/2021/MCOM,  de

30/04/2021136), encaminhando a planilha denominada “Anexo Campanhas COVID 2020 e 2021” e

disponibilizando links de acesso a documentos das campanhas do Ministério da Saúde de 2020 e

2021. 

Da referida  planilha,  destaca-se  a  campanha  denominada  “Flight  8”,  veiculada

entre 25/10/2020 e 20/11/2020,  ao custo de  R$ 3.400.000,00 e a campanha denominada  “TED

Secom (Cuidado e Atendimento Precoce)”, veiculada entre 17/10/2020 e 30/11/2020, ao custo

de R$ 19.983.984,64. 

O vídeo listado pela  Secom na planilha supramencionada (link para o perfil  da

agência nova/sb137) é o mesmo veiculado no perfil do Ministério da Saúde no YouTube, sob o

136 Embora conste a data de “30/02/2021”, ele foi assinado eletronicamente em 30/04/2021.
137 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=75KuZS5uxTc, sob o título “nova/sb - Portfólio - Ministério
Saúde - Coronavírus Atendimento Precoce”. Acesso em 05/05/2021.
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título “#NãoEspere - procure uma Unidade de Saúde”138. Referida peça publicitária teve o custo

total de quase 20 milhões de reais e já iniciava fornecendo informações incorretas à população,

quanto à suposta existência de um tratamento para a covid-19:

“Para combater a covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começarem o

tratamento, maiores as chances de recuperação”.

Como já fartamente  explicado,  não há tratamento  precoce para covid-19. Dessa

forma, não há qualquer embasamento científico para afirmar que, presentes sintomas leves,

quanto antes for iniciado o tratamento, maiores serão as chances de recuperação. 

Ainda para  a  divulgação  do  tratamento  precoce,  dentro  da  campanha  “TED

Secom  (Cuidado  e  Atendimento  Precoce)”,  foram  contratados  influencers  (influenciadores

digitais) para promover o tratamento precoce. 

Conforme  documentos  enviados  pela  SECOM  ao  MPF  (Ofício  nº

9537/2021/MCOM, de 29/04/2021139),  os  influencers foram contratados para publicar  posts em

redes sociais140, sobre o uso de máscaras, água e sabão e álcool em gel e também sobre o seguinte: 

“(...)  se identificar algum sintoma, como dor de cabeça,  febre,  tosse,  cansaço, perda de
olfato ou paladar,  procure  um médico para  o atendimento precoce,  quanto  mais  cedo
começar o tratamento, maiores as chances de recuperação”.

“E se identificar algum sintoma como dor de cabeça, febre, tosse, cansaço,  perda de olfato
ou paladar, #NãoEspere, procure um médico para o atendimento precoce.”

Embora  o  Ministério  da  Saúde  tenha,  posteriormente,  alterado  a  narrativa  para

chamar de  “atendimento precoce” o que antes designava por “tratamento precoce”,  é fato

que  o  termo  “precoce”  já  estava  internalizado  pela  opinião  pública,  referindo-se,  sem

qualquer dúvida, ao kit de fármacos que inclui cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina,

azitromicina, propugnados pelo Ministério da Saúde para a COVID-19. 

 Publicação de 12/01/2021 no perfil do Twitter do Ministério da Saúde, marcada

pela plataforma como prejudicial, por conter informações falsas, recomendava o TRATAMENTO

precoce:

“Para  combater  a  Covid-19,  a  orientação  é  não  esperar.  Quanto  mais  cedo começar  o

138 Vídeo “#NãoEspere - procure uma Unidade de Saúde”, disponível no perfil oficial do “Ministério da Saúde” no
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=wDBfyDaIioM Acesso em 12/02/2021.
139 Embora esteja datado de 29/02/2021, o ofício foi assinado em 29/04/2021. 
140 As postagens incluíam textos no feed e também diversos stories.
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tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento! Ao apresentar sintomas

da  Covid-19,  #NãoEspere,  procure  uma  Unidade  de  Saúde  e  solicite  o  tratamento

precoce”.

Também em 10/01/2021, o Ministério da Saúde falava literalmente em tratamento

precoce em suas redes sociais. A publicação do Twitter141 trazia o seguinte texto: 

#AconteceuNaSaúde – Assim como o @govbr, um dos maiores jornais sobre medicina do

mundo, o The American Journal of Medicine, defende a eficácia do tratamento precoce na

evolução da “Covid19 (...). (grifamos) 

Consoante o já citado Ofício do Secretário Executivo do Ministério da Saúde ao

MPF em 12/02/2021142, as campanhas publicitárias realizadas pelo Ministério e pela SECOM/PR,

mediante  descentralização  de  recursos,  aludiam  expressamente  a  tratamento  precoce  ,   e  a

contratação dos  influencers digitais (“Flight 8”)143 trazia o termo “Tratamento Precoce” em seu

nome. 

141 Print da publicação anexo aos autos.
142 Ofício nº 346/2021/SE/GAB/SE/MS, de 10/02/2021 juntado aos autos.
143 1606251204767_Plano de Mídia – Campanha Corona Vírus – Tratamento Precoce – 2020.10.26, anexo aos autos.
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Resta comprovado, assim, que o Ministro requerido,  em sua gestão na pasta  da

saúde,  foi  responsável  pela  execução  de  recursos  públicos,  da  ordem de  mais  de  R$  20

milhões  de  reais,  apenas  para  promover,  por  campanhas  publicitárias,  o  uso  de

medicamentos sem comprovação científica e/ou contraindicados para a doença (tratamento

precoce), o que resultou em claro prejuízo ao erário144. 

Ressalte-se  que  as  ações  do  ex-Ministro  requerido,  voltadas  ao  fomento  da

aquisição, da produção, da distribuição e da promoção do tratamento precoce, ressentiram-se de

amparo  legal, como apontou  o  TCU em despacho  do Ministro  Relator  de  22/01/2021,  acima

transcrito  (TC  nº  019.895/2020-8),  sendo,  por  isso,  danosas  ao  patrimônio  público,  além  de

nocivas à saúde pública.

2.3.3.  Das evidências científicas existentes sobre os medicamentos do chamado “tratamento

precoce” para covid-19 

 O  Ministério  da  Saúde,  sob  a  gestão  do  ex-Ministro  Eduardo  Pazuello,

recomendou  oficialmente a  prescrição  dos  fármacos  cloroquina,  hidroxicloroquina  e

azitromicina para tratamento da covid-19. Posteriormente, de maneira informal – através de

declarações à imprensa ou feitas em  lives públicas -  e de maneira formal – com protocolo

produzido especificamente para Manaus-AM em janeiro/2021 -, passou a recomendar também a

utilização das drogas doxiciclina, ivermectina, zinco e dexametasona.

  O mix farmacológico recomendado pelo Ministério da Saúde para tratamento da

covid-19, contudo,  não é reconhecido e é contra-indicado por entidades como a Organização

Mundial  da Saúde  (OMS)145 146,  o  National  Institutes  of  Health  (NIH/CDC)147,  a  Sociedade

Brasileira de Infectologia (SBI)148, a Associação Médica Brasileira149, a Associação de Medicina

Intensiva Brasileira150, o Conselho Federal de Farmácia151, a Sociedade Brasileira de Pneumologia

144 O vídeo  “#NãoEspere  -  procure  uma Unidade  de  Saúde”  inicia  dizendo  que  “Para  combater  a  covid-19,  a
orientação é não esperar. Quanto mais cedo começarem o tratamento, maiores as chances de recuperação.”
145 Disponível em https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
146 Disponível em https://www.paho.org/pt/covid19 Acesso em 26/02/2021.
147 Disponível em https://files.covid19treatmentguidelines.nih.gov/guidelines/covid19treatmentguidelines.pdf
148 Disponível  em  https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/atualizacoes-e-recomendacoes-covid-
19.pdf Acesso em 15/01/2021.
149 Disponível  em  https://amb.org.br/noticias/amb/nota-relevante-orientacao-da-associacao-medica-brasileira-e-da-
sociedade-brasileira-de-infectologia-sobre-vacinacao-e-tratamento-farmacologico-preventivo/
150 Disponível em https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/dezembro/16/Carta_de_Apoio_AMIB_SBI__2_.pdf
Acesso em 26/02/2021.
151 Disponível em https://www.cff.org.br/noticia.php?id=6184 Acesso em 27/04/2021.
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e Tisiologia (SBPT)152, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul153, dentre outras.

Em seu Boletim nº 02/2021154, de 23/03/2021, a Associação Médica Brasileira -

AMB expressamente alertou o seguinte:

7.  Reafirmamos que,  infelizmente  medicações  como  hidroxicloroquina/cloroquina,
ivermectina,  nitazoxanida,  azitromicina  e  colchicina,  entre  outras  drogas,  não
possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da
COVID-19,  quer  seja  na  prevenção,  na  fase  inicial  ou  nas  fases  avançadas  dessa
doença, sendo que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida.

8.  Aos médicos,  reafirmamos que o uso de corticoides e anticoagulantes devem ser
reservados exclusivamente para pacientes hospitalizados e que precisem de oxigênio
suplementar, não devendo ser prescritos na COVID leve, conforme diversas diretrizes
científicas  nacionais  e  internacionais.  Aos  pacientes  com  suspeita  ou  com  COVID
confirmada,  alertamos que  não  se  automediquem,  em especial  não utilizem corticoides
(dexametasona, predinisona e outros); estes fármacos utilizados fora do período correto,
especialmente  no  início  dos  sintomas,  podem  piorar  a  evolução  da  doença.  Procure
atendimento médico em uma Unidade Básica de Saúde dando preferência, se possível, à
telemedicina,  se apresentar  sintomas leves,  como dor de garganta,  tosse,  dor no corpo,
náuseas, perda de apetite, perda do olfato ou paladar. Porém, se apresentar manifestações
clínicas que podem representar Covid grave, destacando falta de ar, respiração rápida (mais
que 30 movimentos respiratórios por minuto), saturação de oxigênio menor que 94% ou
febre persistente por 3 dias ou mais, procure uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
ou Serviço de Emergência;

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem emitido diversos alertas desde o

início da pandemia sobre o uso controlado de medicações como a cloroquina e a ivermectina

apenas para estudos científicos.  Também tem publicado  guidelines atualizadas com base nas

melhores e mais robustas pesquisas acerca das medicações testadas para covid-19. 

Em  maio  de  2020,  quando  ainda  havia  dúvidas  sobre  a  eficácia  de

determinados medicamentos para o tratamento de covid-19, a OMS já alertava para os efeitos

colaterais  de  cloroquina  e  hidroxicloroquina  e  recomendava  que  fossem usadas  apenas  no

contexto de estudos registrados, aprovados e eticamente aceitáveis. 

Por  sua  vez,  o  estudo  liderado  pela  Organização  -  “Solidarity  Therapeutics

Trial”155156-,  tornado  público  em  15/10/2020,  constatou  que  os  medicamentos  Remdesivir,

152 Disponível em  https://sbpt.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/12/Posicionamento-SBPT-SBI-14-12-2020.pdf
Acesso em 28/04/2021.
153 Disponível em https://cremers.org.br/nota-oficial-sobre-vacinacao-contra-a-covid-19/ Acesso em 26/02/2021.
154 Disponível  em  https://amb.org.br/noticias/boletim-02-2021-comite-extraordinario-de-monitoramento-covid-19-
cem-covid_amb/ Acesso em 26/04/2021.
155 Disponível  em  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-
coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments Acesso em 26/04/2021.
156 O estudo "Solidarity" é ensaio randomizado “padrão ouro” que envolveu mais de 30 países e 405 hospitais.
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Hidroxicloroquina, Lopinavir-ritonavirand e Interferon tiveram pouco ou nenhum efeito na

prevenção de hospitalização ou morte pela covid-19 e que corticoides se provaram eficazes no

tratamento de casos graves da doença. 

Em  02/03/2021157,  a  OMS  publicou  recomendação  contra  o  uso  de

hidroxicloroquina como tratamento preventivo de covid-19, baseada em fortes evidências

científicas158.  Já  em  31/03/2021159,  publicou  um  guia  sobre  as  terapêuticas  estudadas  para

tratamento da covid-19. Na ocasião,  não recomendou hidroxicloroquina e lopinavir-ritonavir

com base em fortes evidências científicas e não recomendou o uso do Remdesivir, com base em

evidências de menor valor. Com relação à ivermectina, não recomendou seu uso, exceto para

fins de estudos científicos. E recomendou, mais uma vez, o uso de corticoides na fase grave da

doença, com base em fortes evidências. Confira-se um resumo no gráfico abaixo (em inglês)160: 

Essas  também são as  recomendações  da Sociedade  Brasileira  de Infectologia161,

157 Disponível  em  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1 Acesso  em
26/04/2021.
158 Evidências de alta certeza, que dificilmente mudarão com a publicação de novos estudos.
159 Disponível  em  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 Acesso  em
26/04/2021.
160 Imagem completa disponível em https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379.full.print Acesso em 26/04/2021.
161 Ressalte-se que essa não foi a primeira recomendação da SBI. Em abril de 2020, a SBI, em conjunto com a
Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar (ABIH), a Associação
de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), o Colégio Brasileiro de
Radiologia (CBR), a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), o Instituto de Medicina Tropical –
IMT USP, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, publicou
o documento “Orientações sobre Diagnóstico, Tratamento e Isolamento de Pacientes com COVID-19”, em que,
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conforme Nota publicada em 09/12/2020162:

“A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) não recomenda tratamento farmacológico
precoce para COVID-19 com qualquer medicamento (cloroquina, hidroxicloroquina,
ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, corticoide, zinco, vitaminas, anticoagulante,
ozônio por via retal, dióxido de cloro), porque os estudos clínicos randomizados com
grupo  controle  existentes  até  o  momento  não  mostraram  benefício  e,  além  disso,
alguns  destes  medicamentos  podem  causar  efeitos  colaterais.  Ou  seja,  não  existe
comprovação científica de que esses medicamentos sejam eficazes contra a COVD-19.

Essa  orientação  da  SBI  está  alinhada  com as  recomendações  das  seguintes  sociedades
médicas  científicas  e  outros  organismos  sanitários  nacionais  e  internacionais,  como:
Sociedade de Infectologia dos EUA (IDSA) e da Europa (ESCMID), Instituto Nacional de
Saúde dos EUA (NIH), Centros Norte-Americanos de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC),  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  e  Agência  Nacional  de  Vigilância  do
Ministério da Saúde do Brasil (ANVISA). 

Na  fase  inicial,  medicamentos  sintomáticos,  como  analgésicos  e  antitérmicos,  como
paracetamol e/ou dipirona, podem ser usados para pacientes que apresentam dor e/ou febre

(…)

Ao  se  detectar  esta  pneumonia  com  hipóxia,  o  que  ocorre,  em  geral,  quando  o
comprometimento  pulmonar  é  igual  ou  superior  a  50%,  o  tratamento  hospitalar  com
oxigenioterapia, dexametasona (corticoide) e heparina (anticoagulante) profilático fará com
que  a  maioria  dos  pacientes  evoluam bem  e  sem necessidade  de  ventilação  mecânica
(respirador) na UTI”.

Diante da polêmica que o tema tem causado, e antes, propriamente, da apresentação

dos diversos estudos que avaliaram o uso dos citados fármacos para tratamento da covid-19, é de

suma importância esclarecer as características e o valor dos tipos de evidências científicas a que

se refere a presente exordial. 

Extrai-se de  manifestação da Advocacia-Geral da União/Consultoria Jurídica

do Ministério da Saúde (Parecer nº 805/2012-AGU/CONJUR-MS/HRP163) a linha de raciocínio

ora apresentada. Referido documento fora elaborado com o objetivo de “munir as mais diversas

dentre diversas recomendações, assim alertou sobre o tratamento medicamentoso para covid-19:  
“Em relação ao tratamento, até o momento, não há disponível um medicamento que tenha demonstrado eficácia e
segurança no tratamento de pacientes com infecção por SARS-CoV-2.  Estudos estão em andamento e quaisquer
medicamentos  utilizados com o  objetivo  de tratamento  devem ser  administrados sob protocolo  clínico  mediante
aplicação de termo de consentimento livre e esclarecido.
Deve-se ter cautela ao usar cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com azitromicina, pois pode aumentar
o risco de complicações cardíacas, provavelmente pelo efeito sinérgico de prolongar o intervalo QT.”
Disponível  em  https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/orientacoes-sobre-diagnostico-tratamento-e-
isolamento-de-pacientes-com-covid-19.pdf Acesso em 11/05/2021. 
162  Disponível  em  https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/12/atualizacoes-e-recomendacoes-covid-
19.pdf Acesso em 15/01/2021.
163 Anexo aos autos.
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instituições como, por exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, todas

diretamente  envolvidas  no  fenômeno  da  “judicialização  da  saúde”,  com  o  conhecimento

necessário para assegurar que, no desempenho das respectivas atribuições, tenham uma atuação

consciente,  crítica  e,  sobretudo,  voltada  para o  fortalecimento  e  aperfeiçoamento  do  Sistema

Único de Saúde, em cumprimento aos comandos constitucionais”. 

Ao argumentar sobre a importância dos PCDT – Protocolos Clínicos e Diretrizes

Terapêuticas para o SUS, a CONJUR/MS/AGU dá verdadeira aula sobre “evidências científicas” e

sobre os diversos níveis de credibilidade dos estudos ou recomendações de tratamentos com que as

instituições do Judiciário e do Ministério Público podem se deparar, em sua atuação em casos de

saúde, resumindo-a nas seguintes imagens:
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Conforme  a  pirâmide  de  evidência  científica  acima  reproduzida,  a  revisão

sistemática  (systematic  reviews)  é  a  evidência  de maior  valor (“padrão-ouro”)164.  Por  outro

lado, a evidência de menor validade é o estudo científico embasado unicamente na opinião do

especialista (expert opinion), como é o caso da mera prescrição médica, não compatível com os

métodos  objetivos  de  análise  científica.  Conforme  o  Parecer  nº

805/2012-AGU/CONJUR-MS/HRP:

1)  Revisão Sistemática e Meta-análise de ensaios clínicos randomizados: É a melhor
evidência científica existente,  pois consiste em uma somatória científica existente,  a de
todos os estudos de alto nível científico catalogados na literatura médica e triados por um
expert  com  critérios  rigorosos  de  inclusão  desses  estudos  e  que  levam  a  uma  grande
casuística  (um  grande  número  de  casos  analisados).  Logo,  por  meio  de  uma  revisão
sistemática, há a possibilidade de se responder ou não a uma questão em termos estatísticos.
Portanto, a meta-análise é a mais alta validação científica para uma tomada de decisão
clínica na prática médica.

2)  Ensaios  clínicos  randomizados:  Tipo  de  estudo  onde  são  comparados  dois  ou  mais
grupos similares de doentes com tratamentos diferentes,  ao acaso,  diminuindo assim as
tendeciosidades  que  porventura  podem  existir  entre  os  grupos.  Exemplo:  distribuição
similar  dos  doentes entre  os grupos estudados no que diz respeito à idade,  sexo,  peso,
localização geográfica, estadiamento do tumor dos doentes, etc (a única diferença entre os
grupos deve ser o tipo de tratamento: A ou B ou C).

3) Estudo do Tipo Coorte: Nome oriundo do latim Coorte = batalhão. Consiste em agrupar
indivíduos com as mesmas características (exemplo: todos obesos). Trata-se de um Estudo
Observacional onde, ao contrário do ensaio clínico, em que há intervenção do pesquisador,
(exemplo: cirurgia, medicação), somente é observado o grupo de indivíduos de mesmas
características, não havendo uma interferência propriamente dita  do pesquisador.

4)  Estudo Caso-Controle (ou controlado): Consiste em parear um grupo semelhante de
indivíduos para cada grupo de indivíduos estudado, porém, não ao acaso, podendo assim
apresentar interferências por tendenciosidades. Logo, apresenta menor evidência científica.

5) Séries de Casos/relato de caso(s): Consiste em um tipo de intervenção sem um grupo
controle  para  comparação.  (exemplo:  realização  de  cirurgias  em apenas  um  grupo de
indivíduos). É um estudo de baixa evidência científica, pois não há uma comparação entre
grupos de indivíduos distintos para decidir o que é melhor, e sim apenas uma descrição de
casos. Sendo assim, não há uma análise comparativa: há relatos de casos.

6)  Opinião  do  Especialista:  Opinião  do  Especialista:  É  a  menor  evidência  científica
possível, pois é sujeita a grandes tendeciosidades, haja vista que trata-se  de uma análise
totalmente  subjetiva  (Exemplo:“eu  acho  isso  ou  aquilo  !!”),  não  compatível  com  os
métodos objetivos de análise científica.

Esclarecidos  os graus de credibilidade de cada “evidência científica”,  conclui-se

que os posicionamentos da OMS e das agências internacionais quanto à não recomendação de

164 Ressalte-se que a metanálise está no mesmo nível da revisão sistemática, eis que consiste em uma análise dos
dados obtidos na revisão sistemática. 
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cloroquina e hidroxicloroquina para covid-19 se valem de evidência científica do mais alto nível,

como a  revisão sistemática sobre a hidroxicloroquina publicada pela Cochrane -  um dos

periódicos mais respeitados do mundo - em 12/02/2021165, com a seguinte conclusão: 

“Para pessoas infectadas com COVID-19, a HCQ tem pouco ou nenhum efeito sobre o
risco de morte, e provavelmente nenhum efeito sobre a progressão para ventilação
mecânica. O uso da HCQ, comparado ao placebo, triplica o risco de eventos adversos,
porém houve poucos eventos adversos graves. Não devem ser realizados mais ensaios
clínicos com hidroxicloroquina ou cloroquina para o tratamento da COVID-19.”

Também uma metanálise – evidência científica do mesmo nível de credibilidade

que a revisão sistemática - publicada em 15/04/2021 pela revista Nature166, assinada por cerca

de 100 cientistas e que revisou 146 estudos randomizados (de um total de 10.970 inicialmente

localizados), demonstrou que o uso da hidroxicloroquina resultou em mortalidade maior dos

pacientes e que a cloroquina não apresentou benefícios contra a covid-19.

De outro lado, é importante registrar que o médico francês Didier Raoult, principal

promotor da cloroquina e hidroxicloroquina como tratamento para covid-19,  cujo estudo

(situado abaixo do padrão-ouro, na classificação das evidências científicas), divulgado em 2020,

suscitou  muitos  debates,  reconheceu,  em  04/01/2021,  no  site  do  Centro  Nacional  de

Biotecnologia da França,  que  houve erros em seu estudo (como a exclusão de pacientes que

morreram ou precisaram de  UTI  dos  números  finais)  e  que  o  tratamento  com os  referidos

medicamentos não mostrou prevenção na necessidade de oxigenação, internação em UTI ou

na redução dos óbitos167. A retratação do pesquisador simplesmente vai ao encontro dos achados

dos estudos “padrão-ouro” acima citados.

Quanto  à  ivermectina,  ainda  não  existem  estudos  do  tipo  “padrão-ouro”  que

comprovem a  eficácia  ou  ineficácia  do  medicamento  no  tratamento  da  covid-19.  No entanto,

diante das evidências até o momento disponíveis, as agências reguladoras internacionais, a OMS

e diversas entidades brasileiras recomendam que o fármaco não seja utilizado, exceto para fins

de estudos científicos.

Nesse contexto, a Anvisa, em 10/07/2020, publicou Nota de Esclarecimento sobre a

ivermectina168 - até o momento válida -, alertando que:

165 Disponível em https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013587.pub2/full/pt  Acesso em
26/04/2021.
166 Disponível em https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z Acesso em 26/04/2021.
167 Disponível em https://super.abril.com.br/saude/maior-defensor-da-cloroquina-medico-frances-admite-erros-em-
estudo/  e   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092485792030460X#bib0001
168 Disponível  em  https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/nota-de-esclarecimento-sobre-a-
ivermectina Acesso em 27/04/2021.
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Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o
uso desse medicamento para o tratamento da Covid-19, bem como não existem estudos que
refutem esse uso. 

Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da
Covid-19 no Brasil.

Também  a Anvisa,  ao  aprovar  o  uso  emergencial  das  vacinas  Coronavac  e

AstraZeneca em 18/01/2021, afirmou, por meio de seu corpo técnico e de seus diretores, que não

há tratamento medicamentoso para prevenir ou tratar a covid-19169:

“Até  o  momento  não  contamos  com  alternativa  terapêutica  aprovada  disponível  para
prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus.” (Relatora Meiruze Freitas)

“Considerando  que  a  autorização  de  uso  emergencial  num  cenário  em  que  não  há
medicamentos para tratar a emergência do coronavírus, considerando por fim o interesse
público  envolvido,  justifica  o  seu  uso  neste  momento,  voto  pela  autorização  de  uso
emergencial excepcional e temporário da Fiocruz e do Butantan.” (Diretor Alex Campos)

A  agência  regulatória  dos  Estados  Unidos,  FDA  -  Food  and  Drug

Administration, a seu turno, atualizou suas recomendações sobre a ivermectina em 05/03/2021,

sob o título “Por que você não deve usar ivermectina para tratar ou prevenir COVID-19170”,

informando  não  haver  dados  que  justifiquem  o  uso  do  fármaco  em pacientes  com covid-19,

embora ainda existam pesquisas em andamento. No mesmo documento,  a FDA alertou para o

fato de que tomar grandes doses de ivermectina é perigoso e pode causar sérios prejuízos  ,  

incluindo náuseas,  vômitos,  diarreia,  hipotensão,  reações alérgicas,  tontura,  ataxia,  convulsões,

coma e até morte.

Já  a  EMA  –  European  Medicines  Agency publicou,  em  22/03/2021171,

recomendação  contra  o  uso  de  ivermectina  para  prevenção  ou  tratamento  da  covid-19,

exceto em estudos científicos randomizados. Segundo a agência europeia, estudos laboratoriais

concluíram que a ivermectina pode bloquear a replicação do vírus SARS-CoV-2, mas em doses

muito mais altas do que aquelas aprovadas para uso em humanos. Além disso,  a maioria dos

estudos revisados – com resultados favoráveis e desfavoráveis à droga - foram pequenos e

apresentaram uma série  de  limitações,  incluindo diferentes  regimes  de  doses  e  o  uso  de

169 Disponível  em  https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/01/17/diretores-da-anvisa-dizem-que-
vacina-e-necessaria-porque-nao-ha-tratamento-precoce-contra-a-covid.ghtml
e  https://www.youtube.com/watch?v=VUwd47iX6AA
170 Tradução  de  Why  You  Should  Not  Use  Ivermectin  to  Treat  or  Prevent  COVID-19.  Disponível  em
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19.
Acesso em 27/04/2021.
171 Disponível  em  https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-
covid-19-outside-randomised-clinical-trials Acesso em 27/04/2021.
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outras medicações concomitantemente à ivermectina.

Também a  OMS,  em 31/03/2021172,  declarou  que  a  ivermectina  só  deve ser

usada para tratar o novo coronavírus em ensaios  clínicos,  com ambiente  controlado.  Ao

avaliar  as  evidências  atuais  do  uso  do  medicamento  para  covid-19  (16  ensaios  clínicos

randomizados),  os  especialistas  pontuaram  que  há  poucos  estudos,  com  poucas  pessoas  e

limitações metodológicas importantes, não sendo possível afirmar que a ivermectina reduza

a mortalidade, a necessidade de ventilação mecânica,  a necessidade de internação, nem o

tempo para melhora clínica. Além disso, houve um pequeno número de  efeitos adversos nos

pacientes estudados.

Até  mesmo  a  Merck,  fabricante  da  ivermectina e  claramente  interessada  na

ampla  comercialização  do  fármaco,  divulgou  comunicado  em  04/02/2021173 alertando  para  a

ausência de base científica e evidências significativas de que o medicamento tenha eficácia

para pacientes com covid-19, ressaltando uma preocupante ausência de dados de segurança

do uso da ivermectina para esse fim, na maioria dos estudos.

Em ofício de 09/04/2021 encaminhado ao MPF, o Diretor Presidente da MSD –

Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda. confirmou o posicionamento constante do comunicado

“publicado  no  website  da  matriz  da  MSD,  situada  nos  Estados  Unidos  da  América,  em

04.02.2021, em inglês”.

Antibióticos como  azitromicina e doxiciclina também foram recomendados pelo

Ministério da Saúde para o tratamento precoce da covid-19. Em Ofício de 14/12/2020174 dirigido

ao  MPF,  a  Sociedade  Brasileira  de  Infectologia  –  SBI,  assim  esclareceu  sobre  o  uso  da

azitromicina para covid-19: 

“Já em relação à azitromicina para COVID-19, ressalta-se que ela é um antibiótico. Os
antibióticos  são  antimicrobianos  indicados  para  infecções  bacterianas  e  a  COVID-19 é
causada por um vírus (SARS-CoV-2). Não se indica o uso de antibióticos para doenças
virais.  Estudos clínicos bem desenhados não tiveram sucesso em provar benefício do
seu uso no tratamento da COVID-19. Azitromicina não é recomendada pelas principais
sociedades e organizações internacionais envolvidas no controle da pandemia como OMS,
CDC, NIH e IDSA.  Os trabalhos que sugerem algum benefício do seu uso têm falhas
metodológicas e estudaram um pequeno número de casos. Deve-se alertar para seu eventual
risco de eventos adversos como cardiotoxicidade,  este último em especial  em pacientes
com  doença  cardiovascular  pré-existente,  manifestada  por  arritmia  cardíaca,  condição

172 Disponível  em  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 Acesso  em
26/04/2021.
173 Disponível em https://www.merck.com/news/merck-statement-on-ivermectin-use-during-the-covid-19-pandemic/
174 Em resposta ao Ofício nº 5422/2020/MPF/PRGO/3ºONTC, no bojo do Inquérito Civil nº 1.18.000.000947/2020-
82.
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clínica  potencialmente  grave,  com  necessidade  de  internação  em  unidade  de  terapia
intensiva. A própria COVID-19 também pode causar danos cardíacos, incluindo miocardite
(inflamação do músculo cardíaco), isquemia miocárdica, descompensação da insuficiência
cardíaca, entre outras alterações cardiológicas. A azitromicina pode causar prolongamento
do intervalo QTc no eletrocardiograma, e consequentemente arritmias cardíacas. Tal efeito
colateral  também pode ocorrer  com a hidroxicloroquina.  Por  isso,  o  uso de ambos em
combinação pode ter um efeito potencializador de tal evento adverso. Embora incomum,
quando ocorre, pode ter consequências clínicas graves. A prescrição de antibióticos deve
seguir  critérios  rigorosos,  como as  indicações  da  azitromicina  para  casos  de  infecções
respiratórias  bacterianas,  incluindo  exacerbação  da  DPOC (doença  pulmonar  obstrutiva
crônica). O seu uso em massa e inadequado pode levar a aumento da resistência bacteriana
a níveis  incontroláveis  tanto na comunidade quanto no ambiente  hospitalar.  Seguem as
referências bibliográficas sobre a azitromicina: (...)”

Além dos estudos citados pela referida entidade médica no ofício de 14/12/2020,

mais um trabalho sobre uso de antibióticos foi publicado, em janeiro de 2021, por pesquisadores

de Oxford175, havendo concluído que um curso de azitromicina de três dias ou um curso de sete

dias de doxiciclina não têm benefício clínico importante sobre o tempo de recuperação da

doença, para pacientes nos estágios iniciais. 

Já os corticoides, como a  dexametasona, que também constam de orientações do

Ministério da Saúde e têm sido incluídos no chamado “kit  covid”,  são aprovados por diversas

agências internacionais, pela OMS e recomendados por sociedades médicas, incluindo a AMB e a

SBI.  No  entanto,  são  indicados  somente  para  a  fase  inflamatória  da  doença,  sendo

absolutamente  desaconselhados  para  uso  precoce  por  pacientes  com sintomas  leves.  Isso

porque,  conforme  esclareceu  ao  MPF  a  Dra.  Melissa  Markoski,  professora  da  UFCSPA,

especialista  em biologia  molecular  e  imunologia  e  integrante  da  Rede  Análise  COVID-19176,

corticoides  como  a  dexametasona  reduzem  a  produção  de  defesas  do  organismo  e,  ao

atrapalhar  o  processo  imunológico  natural,  podem  levar  um  paciente  que  se  curaria

naturalmente e sem grandes sintomas a desenvolver um quadro mais grave de covid-19.

2.3.4. Da manifesta fragilidade das evidências científicas utilizadas pelo Ministério da Saúde

para amparar a NOTA INFORMATIVA nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS

Feitas essas considerações, cabe analisar as evidências científicas em que se baseou

o Ministério da Saúde para recomendar o uso dos fármacos em debate para tratamento da covid-

19. 

175 Disponível  em  https://www.ox.ac.uk/news/2021-01-25-principle-trial-finds-antibiotics-azithromycin-and-
doxycycline-not-generally Acesso em 26/04/2021.
176 Em reunião com este Parquet, ocorrida em 14/04/2021.
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Por  meio  da  NOTA  INFORMATIVA  nº  9/2020-SE/GAB/SE/MS,  de  maio  de

2020, o Ministério da Saúde, sob a gestão do requerido Eduardo Pazuello, publicou o documento

denominado  “ORIENTAÇÕES  DO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  PARA  TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19,

que  indicam  os  medicamentos  Cloroquina,  Azitromicina  e  Sulfato  de  Hidroxicloroquina  para

pacientes leves, moderados e graves. O documento sofreu duas revisões, sendo a última publicada

por meio da NOTA INFORMATIVA nº 17/2020 – SE/GAB/SE/MS177, que trouxe uma série de

referências  nas  quais  teria  sido  embasada  a  orientação  para  prescrição  de  cloroquina,

hidroxicloroquina e azitromicina para covid-19. 

 No Ofício de 14/12/2020178, a Sociedade Brasileira de Infectologia analisou as 93

referências bibliográficas da Nota Informativa nº 17/2020 – SE/GAB/SE/MS, esclarecendo que:

“Em relação à solicitação de esclarecimento se os estudos científicos que a embasam não
têm valor científico para a entidade, cabe destacar que:

1) A Nota Informativa nº 17/2020 - SE/GAB/SE/MS inclui 93 referências bibliográficas,
sendo apenas quatro estudos observacionais (incluindo estudos in vitro) e duas revisões
sistemáticas com artigos disponíveis nos primeiros meses da pandemia. Como já citado,
embora de amplo conhecimento do meio científico e difundido em notas da SBI e de outras
sociedades científicas,  nenhum resultado de estudo randomizado com grupo controle,
com maior valor científico pelo desenho do estudo foi avaliado para a construção do
referido documento.  Pelo contrário,  seus resultados foram desconsiderados para a
formulação de uma proposta terapêutica.

2) O valor científico de cada referência da Nota Informativa nº 17/2020 - SE/GAB/SE/MS
é indicado quando contextualizado na  cronologia  da  pandemia e  diante  de publicações
disponíveis até a data de sua formulação. Deste modo, são reconhecidos pela SBI  e pela
comunidade cientifica com validade devida, os estudos experimentais e  in vitro, estudos
prévios à pandemia e as recomendações cientificas.  No entanto, diante dos resultados de
estudos randomizados em seres humanos, estes destacam-se na qualidade e relevância da
informação  para  a  construção  de  guias  terapêuticos  e  recomendação  de  tratamento  de
qualquer  doença,  incluindo  a  COVID-19.  Tal  princípio  norteador  garante  a  adequada
utilização de recursos em benefício e segurança da assistência em saúde.

3) Segue abaixo uma distribuição e análise dos estudos referenciados na Nota Informativa
nº   7/2020 -  SE/GAB/SE/MS para  adequada avaliação  por  todos  os  interessados nesta
questão:

• 33 citações da referência bibliográfica consistem em  publicações que não avaliam a

177 As notas foram originalmente publicadas no site do MS, mas foram retiradas do ar por ocasião da oitiva do atual
Ministro  da  Saúde,  Marcelo  Queiroga,  pela  CPI  da  covid-19  no  Senado  Federal.  Link  retirado  do  ar:
http://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/12/COVID-11ago2020-17h16.pdf,  via
https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-tratamento.  Acesso  em  21/01/2021.  Cópia  do  documento  segue
anexa à exordial.
178 Em resposta ao Ofício nº 5422/2020/MPF/PRGO/3ºONTC, no bojo do Inquérito Civil nº 1.18.000.000947/2020-
82.
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eficácia clínica de tratamento medicamentoso em pacientes com COVID-19  (ref. 3, 4,
5, 9, 12, 24, 25, 29, 30, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 56, 59, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 86, 89, 93);

• 12 citações da referência bibliográfica consistem em artigos pré-impressos na ocasião,
disponíveis em sites como MedRxiv, ChemRxiv e Preprints (ref. 11, 14, 21, 22, 40, 44,
47, 51, 55, 60, 83, 91). Destaca-se que no caso da ref. 22, os autores retiraram o artigo
da plataforma e solicitaram expressamente que ele não fosse citado. Como mensagem
no próprio site da MedRxiv, estes artigos não foram revisados por pares e relatam novas
pesquisas médicas que ainda precisam ser avaliadas e, portanto,  não devem ser usadas
para orientar a prática clínica; 

•  10  citações  da  referência  bibliográfica  consistem  em  protocolos  ou  publicações  de
sociedades  cientificas  diversas  disponíveis  até  a  data  de  elaboração,  nem  todas
relacionadas a tratamento:   - Associação Brasileira de Nutrologia (ref.1); - Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (ref. 28); - Sociedade Brasileira de
Cardiologia (ref.  52) – Diretriz não relacionada ao tratamento, apenas discorre sobre uso de
telemedicina; - International Federation of Gynecology and Obstetrics (ref. 62); - Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists (ref.66 - guia atualizada em 14/10/2020) - não
há recomendações de uso de qualquer droga antiviral; - Royal College of Paediatrics and
ChildHealth  (ref.  67)  -  guia  do  Colégio  de  Pediatria  Britânico  para  Síndrome
Inflamatóriaassociada à COVID-19; não há indicação de tratamento antiviral; - Sociedad
Latino Americana de Cuidados Intensivos Pediátricos (ref.  79) - destacava que, naquele
momento,  não  existia  evidência  procedente  de  ensaios  clínicos  controlados  para
recomendar  um  tratamento  específico  em  pacientes  com  suspeita  ou  confirmação  de
COVID-19.  A  revisão  mais  completa  e  recente  naquela  data  havia  sido  publicada  em
13/04/2020, revisando mais de 1300 artigos. Ressaltavam que mais de 300 ensaios clínicos
estavam em curso e que poderiam mostrar alguma evidência no futuro breve. - Sociedade
Brasileira de Pediatria (Departamentos Científicos de Infectologia e Reumatologia) (ref.
80) – sugeria o uso dos protocolos locais de manejo da COVID-19 suspeita ou confirmada
e diretrizes para antibioticoterapia empírica, além de tratamento de suporte para doença
leve  ou  moderada.  -  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  (Departamento  Científico  de
Pneumologia)  (ref.  81)  -  Não  existem  relatos  sobre  o  uso  da  cloroquina  e  da
hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19 em crianças.  Em estudos anteriores,  a
azitromicina  demonstrou  ser  eficaz  in  vitro  contra  os  vírus  da  Zika  e  Ebola,  além de
prevenir  infecções  graves  do  trato  respiratório  quando  administrada  a  pacientes  com
infecção viral.  O uso de azitromicina,  isoladamente ou associada a outras drogas,  deve
ainda ser melhor explorada para o tratamento da COVID-19, especialmente em crianças; -
Sociedade Brasileira de Pediatria (Departamento Científico de Terapia Intensiva) (ref. 82) -
Trata-se de uma publicação da SBP de 20/05/2020 e naquela ocasião indicava administrar
sintomáticos,  preferencialmente  APENAS  paracetamol  ou  dipirona  nos  casos  leves  ou
moderados, sendo considerado o uso de oseltamivir nos casos em que houvesse a hipótese
de  síndrome  respiratória  aguda  grave  (SRAG)  por  Influenza.  Nos  casos  graves  com
desconforto  respiratório  e/ou  hipóxia  (síndrome  respiratória  aguda  grave)  indicavam
considerar o uso de hidroxicloroquina/cloroquina (5 – 10 mg/Kg/dia de cloroquina base,
por 10 dias) + azitromicina (10 mg/Kg no primeiro dia e, depois, 5 mg/Kg/dia por 4 dias –
dose máxima total de 30 mg/Kg ou 1.500 mg. Tal sugestão foi considerada diante de duas
publicações avaliadas na época (um estudo aberto não randomizado e um artigo publicado
em 2005 e não relacionado com COVID-19);

• 5 citações da referência bibliográfica consistem em documentos ou sites de instituições
que  já  atualizaram  suas  recomendações  diante  da  ineficácia  de  medicamentos

88  



incluídos na Nota do Ministério da Saúde.  Alguns já não referenciavam tratamento
naquela ocasião fora de ensaios clínicos: - EMA (ref. 27) - Trata-se da página de notícias
desta  agência  no  qual  a  própria  agência  desencoraja  o  uso  de  cloroquina  e
hidroxicloroquina  fora  de  protocolos  de  pesquisa;  -  The  Centre  for  Evidence-Based
Medicine,  vinculado  a  University  of  Oxford  (ref.  32)  destaca  a  ineficácia  do  uso  de
cloroquina e hidroxicloroquina; - Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (ref.  33); - NIH
(Ref. 58); - Organização Mundial da Saúde (ref. 88). Multisystem inflmmatory syndrome in
children and adolescents temporally related to COVID-19.

• 4 citações da referência bibliográfica consistem em  cadastro de pesquisa clínica, não
apresentando qualquer resultado que possa ser avaliado (ref.  37,  39,  65,  92).  Cabe
destacar que da pesquisa referenciada na citação 39 derivou-se um outro estudo publicado
que não demonstrou benefício da azitromicina contra COVID-19 na população estudada a
saber: “Azithromycin in addition to standard of care versus standard of care alone in the
treatment  of  patients  admitted  to  the  hospital  with  severe  COVID-19  in  Brazil
(COALITION II): a randomised clinical trial. Lancet 2020;396 (10256):959-967);

• 4 citações da referência bibliográfica consistem em consenso de especialistas, artigos de
opinião ou documentos de sociedades cientificas com base em literatura cientifica  (ref.
15, 16, 17, 85);

• 3 citações da referência bibliográfica consistem em publicações anteriores do próprio
Ministério  da  Saúde  sem  evidências  cientificas  de  eficácia  terapêutica  de
medicamentos na COVID-19 (ref. 6, 7,8).

•  3  citações  da  referência  bibliográfica  consistem em  protocolo  ou  apresentações  de
instituições privadas, não publicados em periódicos científicos e sem citar referências
(ref. 26, 31, 38);

• 3 citações da referência bibliográfica consistem em  artigo de opinião com discussão
teórica (ref. 23, 34, 64);

• 3 citações da referência bibliográfica consistem em artigos já retratados pelos próprios
autores,  pois  frente  a  novas  evidências  não  mais  indicando  tratamento  com
hidroxicloroquina em associação ou não a azitromicina (ref. 19, 22, 54). A referência 54
consiste na retratação de um artigo previamente publicado que não observava benefício
terapêutico da hidroxicloroquina.

•  2 citações da referência bibliográfica consistem em artigos de revisão sistemática
com os poucos estudos disponíveis até aquela data, sem nenhum resultados de ensaios
clínicos (ref.  20  –  incluiram  six  articles  (one  narrative  letter,  one  in-vitro  study,  one
editorial,  expert  consensus  paper,  two  national  guideline  documents)  and  23  ongoing
clinical trials in China; ref. 77 – revisão sistemática de artigos publicados até 21/03/2020 -
os autores propuseram que ambos os medicamentos fossem usados em ensaio clínico para
tratamento e, cuidadosamente considerados para uso clínico como drogas experimental).

• 2 citações da referência bibliográfica consistem em carta ao editor (ref. 53, 87);

• 1 citação da referência bibliográfica consiste em um Parecer do CFM (ref. 18);

• 1 citação da referência bibliográfica consiste em capítulo do UpToDate já atualizadas
desde então e que atualmente não indica tratamento (ref. 2)
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• 1 citação da referência bibliográfica consiste em Editorial (ref. 84);

• 4 citações da referência bibliográfica consistem em  estudos observacionais, alguns in
vitro e com viéses metodológicos que comprometem os resultados (ref. 10, 13, 35, 57).

Vê-se,  portanto,  que  as  orientações  do Ministério  da Saúde  não tiveram o

embasamento científico necessário e  não    foram atualizadas conforme novas descobertas   e

recomendações que surgiram posteriormente acerca da eficácia/ineficácia dos fármacos.

 A constatação é grave, porque é de se exigir da autoridade máxima em saúde do

país  cuidado  meticuloso  e  precaução  extrema  para  recomendar  tratamento  medicamentoso,

sobretudo num contexto de pandemia de alta morbidade/mortalidade. 

Pode-se compreender que o público leigo defenda, sem maiores cuidados, os

medicamentos  do “kit covid”,  com base em mensagens de redes sociais,  em estudos de má

qualidade, não revisados por pares, em metanálises feitas ao arrepio dos parâmetros científicos e

em sites que compilam esses trabalhos de forma anônima179 e até em falsos casos “de sucesso” de

municípios que teriam distribuído o “kit covid” de forma massiva à população. 

Mas não se pode aceitar que o Ministério da Saúde, chefiado pelo requerido

EDUARDO PAZUELLO, insista em parâmetros equivocados, cientificamente questionáveis,

para justificar, como política pública, o tratamento medicamentoso para Covid-19, tal qual o

recomendado na NOTA INFORMATIVA nº 17/2020 – SE/GAB/SE/MS (e edições anteriores).

Em  artigo  publicado  pelo  Instituto  Questão  de  Ciência  em  07/04/2021180,  o

professor Doutor da Unicamp Leandro Tessler e o médico da Unifesp Seleno Glauber de Jesus-

Silva explicam os diversos problemas encontrados no c19study.com e no hcqmeta.com que têm

sido utilizados para amparar a defesa da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid-19.

Segundo os estudiosos: 

“Para  garantir  a  qualidade  das  revisões  sistemáticas  foram  estabelecidas  metodologias
muito bem consolidadas na ciência biomédica. Trata-se das recomendações PRISMA[i], a
classificação de evidência GRADE[ii] e o Cochrane Handbook for Systematic Reviews of
Interventions[iii], por exemplo. Como qualquer trabalho científico, revisões sistemáticas de
qualidade devem ser publicadas em periódicos com seletiva política editorial. No processo,
o texto passa por revisão por pares (outros cientistas) para assegurar que não contenha erros

179 São  exemplos  desses  sites:  http://c19study.com/,  http://hcqmeta.com/,  http://ivmmeta.com,
http://  c19ivermectin.  com   e http://  c19legacy.  com  . 
180 Disponível em https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/artigo/2021/04/07/levar-site-c19study-serio-e-mentir-
para-si-mesmo Acesso em 28/04/2021.
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grosseiros, nem conflitos de interesse. Só depois de publicadas as meta-análises passam a
orientar o consenso científico. 

O avanço da  pandemia  de COVID-19 e  a  escassez de  vacinas  em nosso país  levaram
médicos a despejar suas esperanças em "curas" e "prevenções" a partir de medicamentos de
uso comum. Os dois maiores protagonistas são a hidroxicloroquina e a ivermectina. Seus
usos foram inicialmente aventados após inibir a replicação do vírus SARS-CoV2 in vitro,
ou seja, em condições de laboratório. Infelizmente esse resultado não se reproduziu in vivo,
nas doses passíveis de utilização em humanos, em ECRs bem planejados e realizados com
uma quantidade adequada de pacientes.

Estudos observacionais mal feitos  com resultados favoráveis,  associados à interferência
política de chefes de Estado, tornaram essas drogas uma panaceia.  Elas passaram a ser
prescritas  de  forma  liberal,  conferindo  uma  falsa  sensação  de  segurança  à  população.
Lembremos  que  cerca  de  80%  dos  casos  de  COVID-19  se  curam  sem  intervenção
nenhuma.

Alguém interessado em difundir os “tratamentos precoces” na população desinformada e
politicamente  fanática  criou  um  website  onde  apresenta  uma  suposta  meta-análise.  O
c19study.com e correlatos vêm sendo usados por pessoas sem contato com ciência e
médicos  não familiarizados  com metodologia  científica  como evidência  da eficácia
desses “tratamentos”.

Os  autores  se  escondem  no  anonimato.  Em  lugar  de  selecionar  criteriosamente
evidências,  simplesmente  jogam  todos  os  “estudos”  existentes  num  mesmo  caldeirão
estatístico.  São misturados estudos retrospectivos,  combinações de drogas distintas,
desfechos diferentes, artigos de opinião etc. Em geral,  a qualidade é tão baixa que
esses “estudos” sequer conseguiram ser publicados, e após meses permanecem como
preprints em repositórios.  Para ter um ar “científico”, o website apresenta indicadores
estatísticos, ilustrados com gráficos sofisticados.

Uma questão importante em estudos envolvendo amostras de indivíduos é saber se os
resultados têm relevância estatística e não se devem ao acaso. Uma forma de garantir
isso é calculando o chamado p-valor: a probabilidade de se obter outro resultado igual ou
mais extremo caso a chamada “hipótese nula” (no caso de fármacos, a possibilidade não ter
efeito nenhum) seja verdadeira.

“A probabilidade de um tratamento ineficaz gerar um resultado tão positivo quanto os 231
estudos  até  agora  é  estimada  em 1  em 3  quadrilhões  (p  =  0.0000000000000003)”[iv],
afirma o  site  hcqmeta.com.  Quem não usaria  um tratamento com tanta  certeza  de
sucesso? O problema é que ela é uma mentira. Não é possível obter um resultado tão
favorável  a  partir  de  estudos  de  qualidade  tão  baixa  quanto  os  usados  na  meta-
análise. O correto seria considerar os intervalos de confiança de cada estudo – a margem de
erro apresentada para cada resultado –, e combiná-los usando equações apropriadas.

O website usa um truque que não pode ser aplicado a uma sacola de artigos ruins, chamado
de teste de sinais. Eles transformam a complexidade de cada estudo num simplório par
favorável/desfavorável  (F/D).  Então  comparam  o  número  de  estudos  F/D  com  a
chance de uma moeda honesta cair em cara ou coroa. Assim, obviamente, obtém um
p-valor  muito  pequeno.  Qualquer  cientista  que  conhece  um  pouco  de  estatística
entende o quanto isso é fantasioso. No entanto, na mente de pessoas não treinadas, a
conclusão  é  inevitável:  é  praticamente  impossível  o  “tratamento  precoce”  não
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funcionar. Pura bobagem.

Alguém legitimamente interessado no assunto deveria usar como referência, em lugar do
c19study,  meta-análise  bem  feita,  que  passou  por  revisão  por  pares,  publicada  no
prestigioso British Medical Journal[v] e periodicamente atualizada. Ali as boas práticas são
seguidas, não há p-valor absurdo e as conclusões refletem a realidade: não há evidência
científica para nenhuma forma de “tratamento precoce” contra COVID-19.

Médicos de verdade devem ter treinamento e vivência mínimos em medicina baseada em
evidências. Não é admissível que um website fraudulento, sem autoria conhecida e que
incorre em más práticas científicas possa servir de referência para que prescrevam
medicações sem eficácia e com efeitos adversos bem conhecidos.  É urgente que os
órgãos  reguladores  e  sociedades  médicas  se  manifestem  e  esclareçam  o  quanto  a
desinformação científica está prejudicando a condução da pandemia em nosso país”.
(grifamos)

 Ainda nesse sentido, um artigo publicado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde

Pública181 analisou  criticamente  os  aspectos  metodológicos  e  conceituais  do  “c19study”,

afirmando que ele “é um exemplo de caso que nos ensina por que não devemos nos perguntar

apenas onde estão evidências científicas, mas também o quanto podemos confiar nas evidências

científicas”. Os autores ressaltam que a abordagem adotada pelo site é problemática e “leva a

equívocos  de  interpretação  e  precipitações  sobre  a  real  certeza  que  temos  no  conjunto  de

evidências sobre os efeitos das intervenções avaliadas”.

Dentre as limitações metodológicas do “c19study”, citam-se: a ausência de critérios

de  elegibilidade  e  de  métodos  de  identificação  e  seleção  dos  estudos  primários;  ausência  de

definição  prévia  dos  desfechos considerados;  omissão do risco  de  viés  dos  estudos  incluídos;

adoção  de  método  de  “contagem  de  votos”  para  a  síntese  quantitativa;  adoção  de  modelo

equivocado  para  estimar  o  número  de  “mortes  que  poderiam  ser  evitadas”  com  o  uso  da

hidroxicloroquina;  falsa  percepção  de  “ciência  aberta”;  anonimato  dos  autores  e  ausência  de

declaração de conflito de interesse.

Alguns  dos  problemas  apontados  podem ser  melhor  compreendidos  a  partir  da

leitura dos trechos seguintes: 

“Para confiarmos nos resultados de uma síntese de evidências em saúde é preciso entender
como foi  realizada a  estratégia  de busca por  estudos (termos e filtros  utilizados,  bases
pesquisadas, etc) e se esta foi sensível e ampla o suficiente para recuperar todos os estudos
existentes que preenchem os critérios de elegibilidade e se eles foram incluídos na síntese.
O “c19study” não define os critérios de elegibilidade e não apresenta como a busca por
novos estudos primários está sendo realizada. 

181 Artigo anexo:  Análise  crítica  de aspectos  metodológicos  e  conceituais  do "c19study".  Autores:  Rafael  Leite
Pacheco, Ana Luiza Cabrera Martimbianco e Raphael Einsfeld, do Centro Universitário São Camilo; e Rachel Riera,
da Universidade Federal de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês.
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De fato, observa-se uma grande heterogeneidade dos “estudos incluídos”. Por exemplo, foi
incluída uma notícia de jornal publicada em 1889 relatando uma experiência no uso de
quininas para o tratamento de infecções respiratórias2. Porém, os autores (anônimos) do
“c19study” afirmam que notícias de jornais não foram consideradas na avaliação do efeito
da hidroxicloroquina, o que levanta ainda mais dúvidas sobre a adequação da abordagem
metodológica adotada.

(…)

O “c19study”  não  definiu  os  desfechos  de  interesse  para  nenhuma  de  suas  sínteses  e
agrupou os resultados de diferentes desfechos em uma única análise concluindo ao final,
por meio de uma decisão única, se a intervenção foi “favorável” ou “não favorável”. 

Uma síntese que não pré-define desfechos de interesse apresenta uma conclusão vaga. Se a
conclusão é de que a hidroxicloroquina tem efeito benéfico, é preciso definir “benefício”. A
hidroxicloroquina tem benefício em que? 

(…)

O “c19study” omite a avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. De fato, podemos
esperar  que  a  maior  parte  dos  estudos  incluídos  possua  limitações  em pelo menos  um
domínio de risco de viés,  o  que reduziria  a  certeza do resultado apresentado.  Em uma
síntese, principalmente com muitos estudos, precisamos nos perguntar “em quais estudos
incluídos podemos confiar mais?”. Com a ausência da avaliação do risco de viés, os estudos
foram  considerados  como  tendo  a  mesma  capacidade  de  encontrar  o  real  efeito  da
hidroxicloroquina, o que certamente não é verdade.

(...)

O método claramente possui problemas que levaram ao abandono do seu uso e à adoção de
abordagens  mais  reprodutíveis,  objetivas,  transparentes  e  confiáveis.  No  método  de
“contagem de votos”, os estudos possuem o mesmo peso, ou seja, um ensaio clínico grande
com baixo risco de viés e que avaliou mortalidade é contado como um voto – o mesmo que
um estudo pequeno com alto risco de viés e que avaliou um desfecho laboratorial. 

Outro  ponto  incerto  é  a  decisão  de  “positivo”  ou  “negativo”.  Como  mencionado
anteriormente,  o  mesmo  estudo  pode  avaliar  diversos  desfechos  que  podem  ser
inconsistentes. (…)

Em uma publicação paralela (não revisada por pares), os autores do “c19study” realizaram
uma metanálise  de  efeitos  randômicos,  combinando as  estimativas  de  risco  relativo  de
diferentes  desfechos  dos  estudos  incluídos.  No  final,  o  resultado  da  metanálise,
considerando apenas estudos que avaliaram o tratamento precoce com hidroxicloroquina,
mostrou um risco relativo de 0.37 (Intervalo de confiança de 95% = 0,29 a 0,49). 

Com base neste resultado, os autores do “c19study” concluíram que houve uma “melhora
de  63%”  com o  uso  da  hidroxicloroquina.  No  entanto,  não  é  possível  interpretar  esta
estimativa, pois vários desfechos  contribuíram com este valor. A “melhora de 63%” inclui
dados de carga viral, hospitalização, mortalidade e outros desfechos que foram combinados
em uma única estimativa e sem considerar a qualidade dos dados, originados de diferentes
estudos, com diferentes riscos de viés.

(…)
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A  autoria  do  “c19study”  é  desconhecida.  De  acordo  com  o  website,  os  autores  são
“doutorandos, pesquisadores e professores, que querem fazer uma contribuição mesmo que
pequena.” (tradução livre para o Português), e a justificativa para o anonimato é o “medo de
receber ameaças de morte”. Assim, não é possível identificar se há fontes de financiamento
para a iniciativa e se há qualquer conflito de interesse dos autores que possam impactar nos
resultados apresentados”.

Também pelo Instituto Questão de Ciência, foi publicado, em 18/12/2020, artigo da

Dra. Natália Pasternak, PhD em microbiologia pela USP, em conjunto com o jornalista Carlos

Orsi182, no qual discorreram sobre a ivermectina. Abaixo, trechos relevantes do artigo:

“A  ivermectina  é  um  antiparasitário,  muito  usado  para  controle  de  piolho,  pulgas  e
carrapatos em animais, incluindo seres humanos, e algumas verminoses. Atua no sistema
nervoso  central  de  animais  invertebrados,  provocando  paralisia  muscular.  A  dose
recomendada, em geral, não ultrapassa 200 μg/kg, isto é, 200 microgramas por quilograma
de peso corporal do paciente, e o medicamento costuma ser usado em dose única.

Nas doses recomendadas, o fármaco não chega no sistema nervoso central de mamíferos, e
por isso é muito bem tolerado. Para algumas raças de cães, no entanto, por causa de uma
mutação genética, a droga é extremamente tóxica, exatamente por atacar o sistema nervoso.

A  fama  do  remédio  de  piolho  nesta  pandemia  teve  início  com  um  estudo  feito  por
pesquisadores  da  Monash  University,  na  Austrália,  divulgado  em abril  e  que  mostrou
atividade antiviral in vitro, ou seja, em cultura de células. No caso, células Vero, o mesmo
tipo,  aliás,  em  que  a  cloroquina  “funciona”.  Os  problemas  começam  aí:  primeiro,
praticamente qualquer coisa – sal  de cozinha,  água e  sabão – é  capaz de impedir
replicação de vírus em células cultivadas; o organismo humano é um ambiente muito
mais complexo.

Segundo, células Vero, derivadas de rins de macacos, são muito diferentes das células
pulmonares,  onde  o  SARS-CoV-2  causa  mais  estrago.  Já  está  provado  que  a
cloroquina,  por  exemplo,  não  funciona  contra  o  vírus  em  células  pulmonares
humanas.

Terceiro, a quantidade de medicamento necessária para inativar metade ou mais dos
vírus presentes, mesmo nas células derivadas de macaco, é enorme, correspondendo a
uma verdadeira overdose. Existe pelo menos um estudo, já publicado, mostrando que as
doses necessárias para inibir vírus são inatingíveis em humanos, e outro que indica que nem
mesmo uma dose dez vezes maior que a aprovada como segura para uso em pessoas tem
qualquer chance de atacar o vírus no organismo humano.

A própria universidade australiana dos responsáveis pelo trabalho que lançou a moda
do  antiparasitário  publicou  um  aviso  para  que  as  pessoas  não  usem  ivermectina
contra COVID-19. O alerta diz que “ivermectina não pode ser usada em humanos contra
COVID-19” e que “o potencial da ivermectina para combater COVID-19 ainda não foi
comprovado”.

Depois da publicação original do grupo australiano, inúmeras equipes de cientistas de todo
o mundo correram para testar ivermectina em pacientes de COVID-19, ou com suspeita de

182 Disponível em  https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2020/12/18/ivermectina-e-bom-para-
pilho-nao-covid-19 Acesso em 28/04/2021.
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COVID-19.  Em  novembro,  o  periódico científico da Sociedade Canadense de Ciências
Farmacêuticas publicou uma avaliação do material produzido sobre o assunto, concluindo
que, embora haja resultados a favor do fármaco, esse material “deve ser tratado com
cautela, porque a qualidade da evidência é muito baixa”.

Falso positivo

Um ponto crucial e que talvez escape, até mesmo, a muitos médicos, é que estudos de má
qualidade tendem a gerar resultados falsamente positivos. É fácil entender o porquê:
ninguém  (ou  quase  ninguém)  decide  estudar  um  medicamento  achando  que  ele  não
funciona. Muitos estudos começam como expressões de esperança.

Se cuidados extremos não forem tomados para garantir a qualidade da pesquisa, essa
esperança acaba  contaminando  o  resultado  de  inúmeras  formas,  que  vão desde  a
seleção dos pacientes voluntários, até decisões técnicas como quantas casas decimais
levar  em  consideração  na  hora  de  calcular  uma  estatística.  Um  estudo  de  má
qualidade quase sempre diz o que o autor quer ouvir.

Somando  os  resultados  de  boa  qualidade  que  mostram  que  o  antiparasitário  não  tem
praticamente  nenhuma  chance  de  funcionar  contra  vírus  no  corpo  humano  à  baixa
qualidade  dos  poucos  resultados  positivos  que  existem,  e  reconhecendo  o  fato  de  que
estudos ruins com desfecho positivo tendem, geralmente, a apresentar conclusões falsas, o
que sobra é a constatação de que não há motivo para achar que a ivermectina faça sequer
cosquinha na COVID-19. 

Mas funcionou para mim!

A COVID-19 é uma doença da qual mais de 90% dos pacientes se recupera sem sofrer
maiores consequências. Qualquer remédio apresentado como profilático ou redutor de
sintomas vai acabar surfando na onda – roubando o crédito – do que é, na verdade,
uma simples recuperação natural.

Se  aos  casos  de  recuperação  espontânea  de  pacientes  confirmados  de  COVID-19
adicionarmos os casos “suspeitos” — gente que na verdade teve só uma crise alérgica ou
um resfriado comum –, a falsa estatística do “sucesso” da ivermectina realmente explode.

Atribuir o fato de não pegar COVID-19, ou não ter complicações da doença, ao uso de
qualquer  fármaco faz  tanto sentido quanto atribuir  o  fato de nunca ter  sido atropelado
atravessando a rua a um amuleto da sorte.  A verdade é que a maioria esmagadora das
pessoas que atravessam ruas nunca são atropeladas, com ou sem amuletos”. (grifamos)

As  conclusões  acima  expostas  acerca  dos  medicamentos  do  chamado

“tratamento precoce” para covid-19 foram corroboradas por diversos artigos, publicados no

Brasil e no exterior183, bem como por pesquisadores ouvidos pelo Ministério Público Federal

em reuniões realizadas em 06/04/2021 e 14/04/2021. 

A Dra Ethel Maciel, Professora da UFES e doutora em Epidemiologia,  explicou

183 Como  é  o  caso  do  artigo  publicado  sobre  o  site  “HCQtrial”,  disponível  em
https://sciencebasedmedicine.org/hcqtrial-com-astroturf-and-disinformation-about-hydroxychloroquine-and-covid-19-
on-steroids/?s=08 . Acesso em 20/05/2021.
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como  se  deram  as  pesquisas  dos  medicamentos  cloroquina,  hidroxicloroquina  e  ivermectina,

citando, por exemplo, que o CDC – Centers for Disease Control and Prevention, em junho de

2020, reviu as diretrizes acerca da hidroxicloroquina ao notar os efeitos cardíacos adversos que

ela  provocava,  tendo  limitado  o  uso  apenas  a  estudos  clínicos  controlados  e,  em seguida,  o

governo americano doou estoques do fármaco ao Brasil, já que não era seguro ou eficaz para

utilização por sua própria população. Também informou que a Cochrane, instituição mundial

de referência em revisões sistemáticas e metanálises, recomendou, em sua revisão sistemática do

final de 2020, que não fossem mais realizados novos estudos com cloroquina e hidroxicloroquina

para covid-19, por já haver evidências suficientes de ineficácia e registro de efeitos colaterais.

Além disso, esclareceu, com exemplos, a falta de rigor e os erros constantes de diversos estudos

divulgados como pre-prints, sem revisão por pares, que foram incluídos em revisões sistemáticas e

metanálises de baixíssima qualidade. 

A Dra. Mellanie Fontes-Dutra, doutora em bioquímica pela UFRGS e idealizadora

da Rede Análise COVID-19, esclareceu que é muito importante saber diferenciar um artigo com

bom nível de evidências de um com vieses, com baixo nível de evidências.  O primeiro pode

embasar uma política pública, já o segundo, não. Também ressaltou o perigo de se prescrever

um corticoide fora da fase inflamatória da doença.

Ainda  sobre  o  uso  de  medicamentos  para  covid-19  de  forma  precoce,  a  Dra.

Melissa Markoski,  professora da UFCSPA e especialista  em biologia  molecular  e  imunologia,

explicou que, no momento inicial de uma infecção em uma pessoa saudável, é preciso deixar “o

corpo agir” para montar uma resposta. Ministrar uma série de medicamentos no início de uma

infecção embaraça a resposta do corpo à doença, a produção e ativação das defesas o que,  no

caso de pessoas com comorbidades, se mostra ainda mais grave. 

Já  o  analista  de  dados  e  coordenador  da  Rede  Análise  COVID-19,  Isaac

Schrarstzhaupt, explicou que alguns dos estudos favoráveis ao tratamento precoce têm diversos

problemas  de  método  científico,  não  possuem  relevância  estatística  ou  utilizam  cálculos

estatísticos de forma deturpada, com a finalidade de chegar ao resultado positivo pretendido. Ele

acrescentou  que,  mesmo com a ampla utilização  dos  fármacos  do tratamento precoce  no

Brasil, não foi observada nenhuma alteração nas taxas da vida real, nenhum impacto, por

exemplo, nas porcentagens de óbitos entre os contaminados, em um ano de pandemia.

No mesmo sentido foram as informações trazidas por especialistas ouvidos na 16ª

Reunião da Comissão CTCOVID19 do Senado Federal, ocorrida em 19/04/2021184, confira-se:

184 Disponível em https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?0&reuniao=9955 Acesso em 22/04/2021.
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“Os estudos que são apontados e que questionam sobre a eficácia ou não eficácia dessas
drogas têm erros metodológicos (…) os erros metodológicos desses trabalhos científicos
são sérios e podem impactar no resultado, e chegarmos no resultado que não é o real. Então
sabermos  qual  a  evidência  clínica,  qual  trabalho  devemos  utilizar  como  guia  também
merece uma apreciação bastante cautelosa”185. 

“Tudo  depende  da  qualidade  dos  trabalhos  publicados.  A  grande  maioria  de  trabalhos
publicados que defende tratamento precoce são trabalhos observacionais,  que não têm a
qualidade necessária pra embasar políticas públicas de medicamentos”186. 

Relatos  de  municípios  brasileiros  que  teriam  zerado  as  taxas  de  internações  e

mortes por covid-19 em razão da adoção do “tratamento precoce” também abundam em grupos de

mensagens e redes sociais. No entanto, uma análise atenta mostra que não passam de  notícias

falsas187. 

Nesse  sentido,  pesquisa  conduzida  por  pesquisadores  da  UFAM -  Universidade

Federal  do  Amazonas,  da  Fiocruz  Amazônia  e  outras  instituições188 acompanhou  cidadãos  de

Manaus-AM  por  seis  meses  e  concluiu  que,  entre  os  indivíduos  que  usaram  medicações  do

chamado  “kit  covid”,  houve  mais  casos  positivos  de  covid-19  do que  entre  aqueles  que  não

usaram. 

Ademais, são inúmeros os relatos de médicos, da linha de frente da Codiv-19, que

apontam ter havido uso massivo e precoce de medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina,

azitromicina  e  outros  do  chamado  “kit  covid”  por  pacientes  que  acabaram  necessitando  de

internação em UTI, por complicações da covid-19.

Em  janeiro  de  2021,  Anfremon  D’Amazonas,  médico  intensivista  do  Hospital

Universitário Getúlio Vargas em Manaus-AM, desabafou: “Eu passo visita, nas duas UTIs onde

trabalho…  pelo menos 50 doentes eu vejo por dia nas últimas semanas. Todos eles fizeram

tratamento  precoce.  Todos  fizeram azitromicina,  fizeram ivermectina,  alguns fizeram anita,

alguns  ainda  fizeram  hidroxicloroquina.  Tudo  aquilo  que  é  preconizado  como  tratamento

precoce eles fizeram. Alguns doentes começaram a tomar corticoide em casa, sem ter sintomas

185 Fabrício Silva, médico intensivista, na 16ª Reunião da Comissão CTCOVID19 do Senado Federal, ocorrida em
19/04/2021.
186 Dra. Natália Pasternak, na 16ª Reunião da Comissão CTCOVID19 do Senado Federal, ocorrida em 19/04/2021.
187 Confira-se algumas checagens dessas fake news em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/04/06/verificamos-chapeco-internacoes/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/04/07/verificamos-municipios-zeraram-mortes/
https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/exemplo-de-tratamento-precoce-porto-feliz-teve-alta-de-mortes-por-covid/
https://projetocomprova.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es/tratamento-precoce-com-hidroxicloroquina-nao-evitou-
mortes-em-porto-feliz/
188 Disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3795816 Acesso em 26/04/2021.

97  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3795816
https://projetocomprova.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es/tratamento-precoce-com-hidroxicloroquina-nao-evitou-mortes-em-porto-feliz/
https://projetocomprova.com.br/publica%C3%A7%C3%B5es/tratamento-precoce-com-hidroxicloroquina-nao-evitou-mortes-em-porto-feliz/
https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/exemplo-de-tratamento-precoce-porto-feliz-teve-alta-de-mortes-por-covid/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/04/07/verificamos-municipios-zeraram-mortes/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/04/06/verificamos-chapeco-internacoes/


respiratórios, que nem é legal fazer”189.

Também apontando os efeitos colaterais desses medicamentos, médicos de grandes

hospitais da capital paulista concederam entrevistas à revista Veja São Paulo, em março de 2021:

“(…)  Não  tem  sido  incomum  a  gente  ver  pacientes  com  muitos  efeitos  colaterais
decorrentes desse tipo de medicação”, relatou o Dr. Christian Morinaga, gerente do Pronto
Atendimento do Hospital Sírio-Libanês, à VEJA São Paulo.

O Dr. Carlos Carvalho, chefe de pneumologia do Instituto do Coração (Incor), do Hospital
das Clínicas (Faculdade de Medicina da USP), confirma a incidência de lesão em ductos na
região do fígado em pacientes que fizeram uso de ivermectina, droga usada para combater
verminoses. Em alguns casos, ele relata a necessidade de transplante hepático (fígado). O
médico afirma que há a impressão que as infecções mais graves pela Covid-19 são notadas
em pacientes que fizeram uso do  “kit covid”. 

“Aqui nós temos hoje 150 pacientes internados no InCor. Se eu fizer uma enquete, eu te
diria que dois terços a três quartos desses pacientes que estão aqui  internados,  sendo a
maioria deles intubados, tomaram o kit covid”, descreve o pneumologista. “Quem falou que
deu o ‘kit covid’ para população e disse que o resultado foi estupendo não vivenciou o
doente grave que tá aqui nas UTIs e no Hospital. A maior parte dos que estão aqui hoje
tomaram”, continua. Nesta semana, o Estadão relatou que cinco pacientes entraram na fila
do transplante de fígado após tomarem os medicamentos do chamado ‘tratamento precoce’.

Para  os  pacientes  que  fizeram uso  da  cloroquina  ou  hidroxicloroquina  e  contraíram  a
Covid-19, os médicos relatam alterações no ritmo cardíaco. O Dr. Christian diz que o uso
indevido da ivermectina e da azitromicina pode inflamar o fígado. Nos pacientes infectados
com  a  Covid-19  em  um  estágio  avançado  da  doença,  quando  é  necessário  outras
medicações para o tratamento, a inflamação e os demais efeitos colaterais prejudicam a
cura  da  infecção.  “Quanto  mais  órgãos  vitais  forem  inflamados  e  lesados  maior  é  a
letalidade  dessa  doença”,  explica  Dr.  Carlos  Carvalho.  
“Os casos de hepatite medicamentosa têm aumentado,  mas a gente não teve notícia de
nenhum  caso  grave,  felizmente.  Nestes  casos,  com  a  suspensão  da  medicação,  houve
melhora. Porém, é um quadro potencialmente grave que, num pior cenário, pode prejudicar
muito o tratamento”, explica Christian sobre os casos no Sírio-Libanês. No entanto, Luiz
Carneiro  D’Albuquerque,  chefe  de  transplantes  de  órgãos  abdominais  do  HC-USP  e
professor da universidade, disse ao Estadão que dos quatro pacientes colocados na fila do
transplante no HC, dois tiveram a condição de hepatite e morreram antes da operação. 

(…)

Outra  preocupação  dos  médicos  em  relação  ao  “tratamento  precoce”  é  a  demora  dos
infectados com a Covid em procurar recursos adequados.” 

Conforme reportagem da BBC News Brasil, de 23/03/2021190, o médico intensivista

Ederlon Rezende, coordenador da UTI do Hospital do Servidor Público do Estado, afirmou que “a

189 Conforme  divulgado  em  reportagem  do  Estadão,  disponível  em
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,medico-de-manaus-reage-a-bolsonaro-e-diz-que-todos-os-pacientes-fazem-
uso-de-tratamento-precoce,70003582956 Acesso em 28/04/2021.
190 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56457562?s=08 Acesso em 28/04/2021.
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preocupação maior é com os 15% que desenvolvem forma grave da doença e acabam vindo para

a UTI. É nesses pacientes que os efeitos adversos dessas drogas ocorrem com mais frequência e

esses efeitos podem, sim, ter impacto na sobrevida". 

Já a pneumologista Carmen Valente Barbas, que atua no Hospital das Clínicas e no

Albert Einstein, em São Paulo, disse à reportagem da BBC que “a maior parte está tomando essas

medicações. Em toda videoconsulta que eu faço, as pessoas dizem que estão tomando e tomando

em doses cavalares" e que “esses remédios não ajudam, não impedem o quadro de intubação, e

trazem efeitos colaterais, como hepatite,  problema renal, mais infecções bacterianas, diarreia,

gastrite. E a interação entre esses medicamentos pode ser perigosa”. 

Esses relatos não substituem os estudos bem conduzidos, as revisões sistemáticas

ou as metanálises publicadas por organizações sérias, mas constituem um contraponto importante

às incontáveis  fake news sobre casos de sucesso do “tratamento precoce”,  que desinformam e

colocam em grave risco a população.

Finalmente, é importante destacar a existência de estudos e dados que denotam a

falta  de  segurança  no  uso  dos  medicamentos  do  chamado  “kit  covid”,  que  podem gerar

diversas reações adversas, especialmente com as combinações de diferentes fármacos e as altas

dosagens prescritas. 

Em  janeiro  de  2021,  foi  publicado  pela  Fiocruz  um  estudo191 conduzido  por

pesquisadores da Anvisa, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Brasília, que

analisou as reações adversas a medicamentos utilizados nos protocolos de tratamento para a covid-

19 no Brasil. Em 59,5% dos casos, a hidroxicloroquina foi a responsável por provocar reações ou

interações  medicamentosas,  seguida  da azitromicina,  presente  em 9,8% dos casos.  As reações

manifestaram-se prioritariamente  no sistema cardíaco  (38,8%),  gastrointestinal  (14,4%),  tecido

cutâneo (12,2%) e hepático (8,9%), com 30 casos fatais. O estudo também apontou uma chance

duas vezes maior de reações adversas GRAVES entre aqueles que usaram hidroxicloroquina

e seis vezes maior entre os que usaram cloroquina.

Já o levantamento feito por este órgão com base no  Painel de Notificações  de

Farmacovigilância da Anvisa192 verificou que as notificações por efeitos adversos decorrentes do

uso  de  medicamentos  como  cloroquina  e  hidroxicloroquina  em  2020  e  2021  dispararam  na

191 Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2021000105013
192 Disponível  no  link  interativo  https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-
analiticas/notificacoes-de-farmacovigilancia Acesso em 21/06/2021.
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comparação com o ano de 2019.  No caso da hidroxicloroquina193,  houve o registro de 168

notificações de 01/01/2020 a 31/12/2020, ante zero registros em 2018 ou 2019. A cloroquina, a

seu turno, teve 916 notificações em 2020 e somente 139 em 2019, o que aponta, portanto, um

aumento de 558% de notificações por efeitos adversos. 

Entre os principais efeitos adversos notificados, estão distúrbios dos sistemas

nervoso, gastrointestinal, metabólico, hematológico, psiquiátrico e cardíaco. Do total de 1.084

notificações de efeitos adversos pelo uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, 100 referem-se a

“QT prolongado no eletrocardiograma”. 

Também  no  que  tange  também  à  combinação  de  cloroquina+azitromicina,  a

Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas – SOBRAC emitiu nota, em 10/04/2020,194 alertando

para  a  falta  de  estudos  que  demonstrem  a  segurança  no  uso  de  azitromicina  combinada  à

cloroquina,  e  recomendando  que  “protocolos  assistenciais  que  incluem  esta  associação

Cloroquina-Azitromicina  off-label  devem  estar  atentos  aos  pacientes  de  maior  risco  para  a

ocorrência  de  arritmias  fatais,  em especial  idosos,  cardiopatas,  uso  de  outros  fármacos  que

prolonguem o QTc e pacientes que apresentam QTc ≥ 500ms antes do início do tratamento”.

Quanto à ivermectina, há relatos de possíveis hepatites medicamentosas causadas

pelo uso de altas doses da droga, com alguns pacientes necessitando de transplante de fígado em

razão das complicações. O Painel de Notificações de Farmacovigilância da Anvisa registrou 22

notificações de efeitos adversos da droga de 01/01/2020 a 20/06/2021, sendo ao menos 1 caso de

óbito e 1 caso de cirrose hepática.

Diante  de  todos  os  dados  expostos  ao  longo  deste  tópico,  resta  claro  que, ao

contrário do que afirmou o requerido EDUARDO PAZUELLO em coletiva de imprensa em

Manaus  no  dia  11/01/2021195,  há  mais  do  que  dúvidas sobre  a  eficácia  do  chamado

“tratamento precoce” para covid-19. Há, em vez disso, um consenso mundial sobre a falta de

evidências científicas que suportem o uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina como

medicamentos que possam prevenir  o desenvolvimento da covid-19 ou mesmo evitar  seu

agravamento, com indicações consistentes acerca de seus riscos e efeitos colaterais196. 

193 Pesquisa  realizada  com  os  termos  “hidroxicloroquina”,  “hidroxicloroquina  sulfato”  e  “sulfato  de
hidroxicloroquina”.
194 Disponível  em  https://sobrac.org/home/alteracoes-cardiacas-secundarias-ao-uso-de,-cloroquina/ Acesso  em
26/04/2021.
195 Detalharemos esse fato no tópico seguinte.
196 Com exceção do uso da ivermectina dentro de estudos científicos controlados e do uso da azitromicina para
tratamento de infecções bacterianas concomitantes à covid-19.
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Nesse contexto,  conforme demonstrou o estudo “Political  (self)  isolation”197,  de

23/11/2020,  o Brasil  seguia praticamente isolado do resto do mundo na prescrição do ineficaz

tratamento  medicamentoso  precoce  para  covid-19,  com base  nas  orientações  do Ministério  da

Saúde. 

Ressalte-se que, sob a gestão do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as

orientações sobre uso de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina foram retiradas do

site  do  Ministério  da  Saúde.  Recentemente,  em  18/05/2021,  a  CONITEC  –  Comissão

Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  abriu  consulta  pública  a  respeito  da

minuta  de  PCDT  –  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  para  tratamento

farmacológico  hospitalar  do  paciente  com  covid-19.  Após  receber  as  contribuições  da

sociedade, o documento final da CONITEC, de junho de 2021198, assim esclareceu: 

“Poucas terapias farmacológicas mostraram-se eficazes no tratamento da COVID-19,
em  pacientes  hospitalizados,  em  especial  agindo  na  resposta  imunomodulatória.  À
exceção de corticosteroides e do tocilizumabe, ambos em pacientes em uso de oxigênio
suplementar, não há outras terapias que mostraram benefício na prevenção de desfechos
clinicamente  relevantes como mortalidade e  evolução para ventilação mecânica.  Algum
benefício marginal pode ser obtido com o uso de remdesivir, contudo seu alto custo, baixa
experiência de uso e incertezas em relação à efetividade não justificam seu uso de rotina.
Da mesma forma,  há incertezas sobre o benefício do uso de anticoagulação terapêutica,
que, acrescidos do aumento definido no risco de sangramento, impedem que a mesma seja
indicada de rotina,  devendo ser utilizado em dose de profilaxia para tromboembolismo
venoso. Por sua vez, antimicrobianos devem ser utilizados somente na presença ou suspeita
de infecção bacteriana associada, não devendo ser utilizados como rotina no paciente com
COVID-19.

(…)

Alguns  medicamentos  foram  testados  e  não  mostraram  benefícios clínicos  na
população  de  pacientes  hospitalizados,  não  devendo  ser  utilizados,  sendo  eles:
azitromicina,  cloroquina  ou  hidroxicloroquina,  colchicina,  lopinavir  +  ritonavir  e
plasma  convalescente.  O  benefício  clínico  identificado  em  relação  ao  rendesivir  não
justifica seu uso de rotina. A ivermectina e a associação de casirivimabe + imdevimabe
não  possuem  evidências  que  justifiquem  seu  uso  em  pacientes  com  COVID-19
hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população.

Ressalte-se,  ainda,  que,  embora  o  protocolo  em  questão  refira-se  a  pacientes

hospitalizados, a CONITEC apontou que as revisões existentes sobre a  ivermectina abordaram,

em sua maioria, pacientes leves e moderados e incluíram estudos com alto risco de viés, o que

197 Realizado pelo LAUT -Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo,  Instituto Nacional  de Ciência e
Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), Digital Forensic Research Lab (DFRLab) e Vero Project.  Disponível
em https://laut.org.br/scientific-self-isolation/ 
198Disponível em
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/DiretrizesBrasileiras_TratamentoHospitalarPaciente_CapII.pdf Acesso  em
21/06/2021.
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corrobora o já exposto nesta exordial acerca da má qualidade dos estudos utilizados para embasar

a prescrição de medicamentos do chamado “tratamento precoce”. Confira-se:

O  grupo  elaborador  reconhece  a  existência  de  estudos  clínicos  sugerindo  o  uso  de
ivermectina,  assim  como  de  revisões  sistemáticas  positivas  para  esse  tópico,  sendo
revisadas  durante  o processo de consulta  pública  (Hariyanto,  T.I.  et  al,  Ivermectin and
outcomes  from  COVID-19  pneumonia:  A  systematic  review  and  meta-analysis  of
randomized  clinical  trial  studies.  Rev  Med  Virol  2021:  e2265  doi:10.1002/rmv.2265;
Bryant B, et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID19&nbsp;Infection: a
Systematic Review and Metaanalysis, 18 March 2021, PREPRINT (Version 1) available at
Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-317485/v1). As revisões não abordavam
exclusivamente  pacientes  hospitalizados;  em  geral,  em  sua  maioria,  avaliavam
pacientes com doença leve e moderada, possuindo estudos com alto risco de viés. Além
disso,  as  revisões  sistemáticas  possuíam limitações  metodológicas  na  sua  execução
(alto risco de viés de acordo com o instrumento ROBIS), apresentando inclusive erros
de  extração  de  dados  e  classificação  inadequada  dos  pacientes  nos  subgrupos.  Os
principais  estudos  em  pacientes  hospitalizados  incluídos  nessas  revisões  estão
contemplados na síntese de evidência realizada pela IDSA, revisada em 28 de maio de
2021, sendo utilizada por base no presente documento. 

O grupo elaborador  entende que não há  evidências  procedentes  de ECRs de  adequada
qualidade metodológica suportando o uso da ivermectina no paciente hospitalizado. Assim,
a recomendação do grupo elaborador, no momento,  é condicional contra o uso da
ivermectina,  baseada  em  nível  de  evidência  muito  baixo,  sugerindo  a  inclusão  de
pacientes  em  protocolos  de  pesquisa  com  adequada  aprovação  regulatória.  Essa
recomendação poderá ser modificada com o surgimento de estudos clínicos com adequado
rigor metodológico”. (grifamos)

As  recomendações  acerca  dos  medicamentos  para  tratamento  de  pacientes

hospitalizados com covid-19 foram resumidas pela CONITEC na imagem abaixo:
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Portanto, finalmente o Ministério da Saúde começou a rever a orientação – ilegal e

inadequada– estabelecida na NOTA INFORMATIVA nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS (e posteriores

atualizações), sob a gestão do requerido Eduardo Pazuello.

2.4.  DA  AUSÊNCIA  DE PLANO  ESTRATÉGICO  DE  GESTÃO  DA  PANDEMIA.  DA

FALTA  DE  TESTES  MOLECULARES  PARA  TESTAGEM  DA  POPULAÇÃO.  DA

OMISSÃO NA DISTRIBUIÇÃO E USO DE MILHÕES DE UNIDADES DE TESTES PCR.

DA OMISSÃO NA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

O aprofundamento dos fatos narrados nesta exordial demonstra que não apenas o

Requerido  fora  omisso  no  que  tange  à  aquisição  de  vacinas  para  a  Covid-19  mas  também

negligente e moroso na gestão nacional do SUS,  em numerosas questões estratégicas para o

combate à pandemia.

Conforme apurado pelo Tribunal de Contas da União, o ex-Ministro EDUARDO

PAZUELLO  foi  omisso  em  seu  dever  de  gestão  da  assistência  farmacêutica  para  covid-19,

abstendo-se  de  elaborar  e  implantar  plano  estratégico  para  coordenar  aquisições,  estoques,  e

distribuição de insumos para enfrentamento da pandemia do coronavírus e também de testes para o

SARS-CoV-2, em conjunto com os demais entes federativos. 

O  TCU,  em  monitoramento  do  cumprimento  das  recomendações  do  Acórdão

1.888/2020/TCU-Plenário (que resultou no Acórdão nº 2.817/2020), avaliou como  ausentes ou

insuficientes as ações do Ministério da Saúde no que se refere ao planejamento, articulação e

organização das ações estratégicas de combate à covid-19:
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17. Tem-se que as evidências até o momento colhidas pela equipe do acompanhamento não
demonstram o cumprimento da determinação do subitem 9.1.1 do acórdão em tela, visto
que nesse ciclo de fiscalização não foi constatado aprimoramento das atribuições desse
comitê relacionadas ao escopo desta fiscalização. Não se verificou articulação do COE-
nCoV com os Estados, DF e Munícipios para planejamento das ações de aquisição de
insumos estratégicos para Covid-19 e para elaboração dos planos tático-operacionais.

18.  Em relação  ao  processo  de  requisição  administrativa  dos  chamados  kit  intubação
(objeto da seção V deste relatório), destaca-se que não houve registro formal de proposição
do COE para  a  requisição  dos  medicamentos  no  processo  administrativo  da  aquisição,
instaurado pelo Ministério da Saúde (SEI/MS 25000.081981/2020-61), apesar da atribuição
prevista,  na  alínea  “c”,  inciso  V,  da  Portaria  GM/MS  188/2020,  de  requisitar  bens  e
serviços no contexto de combate à pandemia.

19. Em relação às aquisições planejadas, não foram verificadas evidências ao longo do
acompanhamento de articulação entre União e  os  demais  entes  federativos para a
definição  de  um  planejamento  logístico  integrado  de  insumos  para  saúde  para  o
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, contendo, pelo menos, listagem dos
insumos a serem adquiridos, quantitativos e estados atendidos e previsão dos insumos
e medicamentos de maior risco de desabastecimento, apesar da resposta do Ministério da
Saúde, ao item 9.2.2 do acórdão em tela – o qual solicitava informações sobre a definição
da estratégia de aquisições para o combate à Covid-19 desde o início da pandemia, em
março de 2020, e se houve mudança nessa estratégia –, segundo a qual a centralização da
aquisição de alguns equipamentos ou insumos justificou-se pelo apoio do MS aos estados e
municípios.

20.  Ademais,  sobre a estratégia de testagem na  política  de combate  à pandemia,  em
atendimento ao Oficio de Requisição 9, de 4/8/2020, (peça 143), o MS informou que, no
cenário de resposta à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin),  por
meio do programa “Diagnosticar para Cuidar”, desenvolvido pela Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS/MS), busca realizar 24 milhões de testes RT-qPCR (Reverse-Transcriptase
Polymerase Chain Reaction) pela ação Confirma Covid, garantindo à população brasileira o
acesso, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao diagnóstico laboratorial da Covid-19 (peça
156, p. 5)

21.  Nota-se que, nesses dois contextos – aquisições e política de testagem – , não há
informação de qualquer tipo de atuação do COE ou de planejamento ou pactuação
com os entes federados para definição dos quantitativos estabelecidos para cada ente,
não só no início da pandemia, momento de maior desconhecimento acerca de seus
impactos e consequências, mas ao longo de toda a crise.

22. Nessa seara, convém destacar a competência de coordenação e fiscalização do SUS
exercida  pelo  Ministério  da  Saúde,  conforme  estabelecida  no  seu  regimento  interno
(inciso II, art. 1º, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019). Aliado a isso, cabe mencionar que o
art. 16, parágrafo único, da Lei 8.080/1990 estabelece que a União poderá executar ações
de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de
agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do SUS ou
que representem risco de disseminação nacional.

(...)

26. Sem a definição de ações, prazos, responsáveis, atividades, procedimentos, etapas,
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estimativas de custo, sistemas informatizados, público alvo (elementos que deveriam
constar de planos tático-operacionais), é inviável avaliar as diretrizes, a estratégia do
Ministério  da  Saúde  para  conter  a  pandemia  causada  pelo  novo  coronavírus ,  a
exemplo  do  que  deveria  ser  feito,  por  quem,  em quais  prazos  e  situações,  com quais
objetivos e recursos.

27.  Em relação à  resposta  apresentada pelo MS ao Acórdão 1.888/2020-Plenário,  cabe
esclarecer  que  a  necessidade  de  respostas  imediatas  aos  entes  federados  no
enfrentamento da pandemia não deve inviabilizar a elaboração de planos; ao reverso,
o objetivo de um bom planejamento é otimizar a utilização de recursos, aprimorar a
comunicação  e  processos,  e,  ainda,  garantir  melhor  coordenação  das  atividades.
Ademais, a otimização dos recursos humanos ajudará a resolver as situações abordadas no
segundo trecho da resposta,  no que concerne ao efetivo de pessoal  e às  adaptações ao
trabalho remoto.

28.  No  segundo  relatório  do  presente  acompanhamento  havia  sido  formulada  proposta
preliminar para que o Ministério da Saúde elaborasse planos de ação referentes a algumas
das ações contidas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
coronavírus. Contudo, em reunião realizada com a Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde para apresentação das propostas  preliminares  do relatório,  a  equipe  do
acompanhamento foi informada que o MS havia elaborado os planos mencionados,
somente  não  os  havia  formalizado  por  meio  de  portaria  ou  outro  instrumento
normativo,  o que levou a equipe a se abster  de formular proposta de encaminhamento
relativa ao assunto, tendo registrado que solicitaria a apresentação dos planos elaborados e
avaliaria seu conteúdo nas próximas fases do acompanhamento (peça 86, p. 10).

29. O Ministro Relator, à vista da informação de que os planos haviam sido elaborados,
mas  não  formalizados,  julgou  pertinente  que  o  Tribunal  determinasse  o  envio  deles,
inclusive, para fins de acompanhamento futuro (peça 91).

30. Todavia, o que a resposta do Ministério da Saúde evidencia é que os planos de ação
não haviam sido elaborados,  sendo possível  afirmar que a Pasta não possuía uma
estratégia minimamente detalhada para combater os efeitos da pandemia.

No Acórdão nº 2.817/2020-TCU Plenário,  o Ministro Relator  Benjamin Zymler

asseverou que: 

V.1. Insumos para testes

98. A contratação de reagentes para purificação e isolamento de material genético (RNA)
foi realizada mediante processo de aquisição emergencial que previa a contratação de 15
milhões de unidades de conjuntos para análise de material genético.

99. Foram então contratados, em 21/8/2020, 10 milhões de unidades ao preço unitário
de R$ 13,32, totalizando R$ 133.200.000,00. 

100.  Ao  longo  do  processo  de  aquisição,  ocorreram  diversas  alterações  na
especificação do objeto a ser contratado, o que evidencia a falta de planejamento e
coordenação por parte do Ministério da Saúde para a aquisição.

101.  Ademais,  consoante  apontado  pela  unidade  técnica,  não  foram  encontradas  no
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processo evidências que demonstrem articulação entre a pasta ministerial e os demais
entes da Federação para a realização de levantamento da necessidade de testagem da
população para o enfrentamento da pandemia.

102. Em reunião realizada com a equipe de auditoria, o Ministério da Saúde informou que
analisa a possibilidade de receber a primeira parcela e, posteriormente, anular o contrato, de
forma a reavaliar a real necessidade de contratação dos testes e de instaurar procedimento
para apurar a responsabilidade dos envolvidos na contratação.

103.  Cabe,  pois,  à  SecexSaúde  avaliar  os  desdobramentos  da  presente  contratação,
representando a este Tribunal se for o caso.

V.2. Kits anestésicos

104. O agravamento da pandemia do novo coronavírus, por volta de julho de 2020, e a
situação de crescente aumento da necessidade de suporte ventilatório invasivo – intubação
orotraqueal  (IOT)  –  implicou  a  elevação da  demanda  por  medicamentos  anestésicos  e
sedativos, dentre outros. Essa maior demanda pelos insumos provocou a ocorrência de
desabastecimentos na rede de saúde.

105.  Diante  da  situação  emergencial,  o  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde
(Conass) solicitou apoio ao Ministério da Saúde para garantir o abastecimento dos itens,
enquanto  o  Conselho  Nacional  de  Secretarias  Municipais  (Conasems)  requereu  ações
urgentes da pasta ministerial no sentido de realizar articulação com o setor farmacêutico
para o saneamento do problema.

106. A despeito de a seleção, aquisição e distribuição dessa linha de medicamentos serem
de responsabilidade dos estados e munícipios, o Ministério da Saúde iniciou tratativas com
os  principais  atores  institucionais  e  o  setor  produtivo para  a  busca de  soluções  para  o
abastecimento de toda a rede hospitalar.

107. Desta feita, as aquisições ocorreram pelos seguintes meios:

– requisição administrativa;

– aquisição via Organização Pan-Americana da Saúde (Opas);

– aquisição por meio da chamada “Operação Uruguai”;

– por meio de pregão - Sistema de Registro de Preços; e

– contratação emergencial.

(…)

120.  Não se  verificou,  em nenhum dos  processos  de  aquisição  dos  kits  intubação,
registros da participação do COE-nCOV como órgão coordenador do planejamento
das  compras  ou  como  responsável  pela  articulação  com  os  gestores  estaduais  e
municipais,  de  modo  a  definir  a  estratégia  das  aquisições  ou  de  distribuição  de
medicamentos ou insumos, descumprindo os incisos I e III do art. 3º da Portaria GM-
MS 188/2020.

121.  Outrossim,  observou-se  que  nem  todos  os  processos  de  aquisição  estão  sendo
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efetuados no bojo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI/MS), tal qual determinado
pela  Portaria  GM/MS 900/2017,  com as  exceções  nele  previstas.  Assim,  acompanho a
proposta da unidade técnica no sentido de ser efetuada determinação para que a falha seja
sanada.

(...)

XI. POLÍTICA DE TESTAGEM

219. A Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde –
CGLAB é responsável por coordenar a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública
(RNLSP),  a  qual  é  integrada  pelos  laboratórios  centrais  de  saúde  pública  –  LACEN,
localizados nos 26 estados e no Distrito Federal (peça 171).

220. A coordenação é a responsável pela aquisição e distribuição de insumos laboratoriais
estratégicos aos 27 laboratórios centrais, cabendo a estes a distribuição interna em cada
Unidade da Federação. 

221.  Nessa  linha,  a  coordenação  está  adquirindo,  para  posterior  distribuição,  24
milhões  de  testes  moleculares  de  RT-qPCR  para  detecção  de  Covid-19,  os  quais
buscam  a  identificação  da  presença  de  fragmentos  genéticos  do  vírus  em  secreções
respiratórias. Além, disso foi  iniciado o processo de aquisição de 25 milhões de swabs
(haste flexível especial) e de 24 milhões de tubos, utilizados para coleta de amostras de
material para testes.

222. A previsão é que esses testes sejam realizados até janeiro de 2021, sendo previsto
o dispêndio de R$ 1.900.724.642,67 para a aquisição dos produtos.

223.  Acerca da estratégia do programa de testagem, a unidade técnica fez as seguintes
considerações  “as informações apresentadas pelo Ministério não permitem vislumbrar
como foi definido o quantitativo de testes a ser realizado, quais os objetivos do Ministério
com a realização dessa quantidade de testes, se as aquisições de insumos e o prazo de
entrega definidos nos contratos são compatíveis com o prazo para realização dos testes,
critérios  para  distribuição dos  testes e  priorização de  Estados  e  Municípios  a  serem
atendidos.” (grifou-se).

224. A respeito, verifico, da documentação encaminhada pelo Ministério da Saúde, que as
ações de testagem são direcionadas pela demanda dos entes subnacionais. Ou seja, a
pasta ministerial age como suporte às demandas regionais, sem que tenha havido um
prévio planejamento centralizado. Nesse sentido, assim se manifestou o órgão (peça 156,
p. 3):

“A  solicitação  é  encaminhada  pelo  Laboratório  Central  de  Saúde  Pública  (LACEN),
através do Sistema de Insumos Estratégicos (SIES) (ferramenta WEB para gestão, análise,
controle e movimentação dos insumos/kits diagnósticos)

Toda  e  qualquer  movimentação  dos  insumos  utilizados  no  programa  COVID-19  são,
obrigatoriamente, realizadas via sistema.

Cada laboratório deve ter cadastrado um responsável por sua operação, bem como deve
haver  um  representante  em  nível  regional,  que  deve  fazer  análise,  programação  e
solicitações aos níveis hierárquicos imediatamente superiores.
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A autorização dos pedidos no sistema é realizada pelo setor técnico da CGLAB [Ministério
da Saúde].”

225.  A ausência de uniformidade da realização de testes nas Unidades da Federação
também demonstra a ausência de critérios para sua aplicação.

226. Consoante dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: PNAD COVID19,
de agosto de 2020: “a Unidade da Federação com o maior percentual de testes realizados
foi o Distrito Federal (19,4%), seguida por Piauí (14,4%) e Roraima (12,0%). Por outro
lado, Pernambuco registrou o menor percentual (5,8%), seguido por Acre (6,0%) e Minas
Gerais (6,1%).”

227.  Desta feita,  entendo pertinente a realização de determinação ao Ministério da
Saúde que  estabeleça uma política de testagem de forma a dar maior eficiência aos
gastos  efetuados  com  tal  destinação  e  permitir  um  adequado  direcionamento  dos
esforços de contenção da pandemia.

(...)

251. Nessa linha, entendo que as propostas de determinações acerca da efetivação de uma
estratégia de testagem e de comunicação com a população assumem crucial importância
para se reverter a presente incômoda posição do Brasil.

252.  A  ausência  de  uma  política  nacional  de  testagem  impede  um  adequado
monitoramento  da  evolução  da  doença  na  sociedade  com  as  consequências  daí
decorrentes. 

253.  Primeiro  porque  não  se  detém  um  indicador  preciso  para  o  direcionamento  dos
esforços de contenção da pandemia no território nacional. Segundo porque a população fica
sem um norte preciso da evolução da doença em sua localidade,  o que impede que os
cidadãos adotem posições conscientes quanto ao comportamento a ser adotado (v.g. nível
de isolamento social).

254. Some-se a esses tópicos  a inexistência de um plano estratégico de comunicação
junto à população, a qual acaba por gerar dúvidas quanto ao comportamento a ser
adotado diante da pandemia em seus diversos momentos de evolução.

255. Outro fator apontado no bem elaborado relatório da unidade técnica foi a falta de uma
estratégia de planejamento nacional para o enfrentamento da pandemia.

O Acórdão 2.817/2020-TCU-Plenário,  de  21/10/2020,  reconheceu, assim, que as

ações  do  Ministério  no  combate  à  pandemia  de  covid-19  eram  falhas,  inconsistentes  e

insuficientes, pelo que determinou:  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator em:

9.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992,
que, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação:
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9.1.1.  nos  termos  do  art.  16,  inciso  VI,  da  Lei  8.080/1990,  elabore  plano  estratégico
detalhado para a viabilização, em especial, das seguintes medidas de comunicação de risco
previstas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(nível de resposta Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional) :

9.1.1.1. informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e pela
população geral;

9.1.1.2. elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre o novo
coronavírus  e  distribuí-los  para  a  população,  profissionais  de  saúde,  jornalistas  e
formadores de opinião; e

9.1.1.3.  disponibilizar  peças  publicitárias  a  serem  veiculadas  nos  diversos  meios  de
comunicação199;

9.1.2.  nos  termos  do art.  16,  inciso  VI,  da  Lei  8.080/1990,  elabore plano estratégico
detalhado  para  a  viabilização,  em  especial,  das  seguintes  medidas  de  gestão  e
assistência farmacêutica previstas no Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo  novo  Coronavírus (nível  de  resposta  Emergência  de  Saúde  Pública  de
Importância Nacional) :

9.1.2.1.  garantir  e  monitorar  estoque  estratégico  de  insumos  laboratoriais  para
diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19;

9.1.2.2. garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de
casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-COV-2;

9.1.2.3. monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual;

9.1.2.4 rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme
solicitação a demanda;

9.1.2.5.  garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático
dos pacientes.

9.1.3. nos termos do art. 16, inciso VI, da Lei 8.080/1990, elabore política de testagem da
Covid-19, estabelecendo, em especial,  a quantidade de testes a serem adquiridos, o
público alvo, o prazo para o atendimento, a frequência dos testes a serem aplicados
aos integrantes do público alvo e os critérios para distribuição de testes entre os entes
subnacionais;

9.1.4. nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020, disponibilize em site específico as
informações pertinentes a todas as aquisições ou contratações realizadas com base nessa
norma legal; (...)

Apesar das determinações exaradas em outubro de 2020, a morosidade na adoção

de ações estratégicas, pelo Ministério da Saúde, permanecia em 08/12/2020, quando o TCU fez

199 As recomendações relativas a coordenação de ações para contenção da pandemia (parâmetros para abertura e
fechamento de atividades e comércios, uso de máscara, ventilação de ambientes etc) e a campanhas de informação e
orientação da população serão abordadas no tópico seguinte. 
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novas recomendações no bojo da TC 014.575/2020-5. Do voto do Ministro Relator anexo ao

Acórdão nº 4.049/2020/TCU–Plenário, destaca-se:

51.2. com relação a kits anestésicos:

(...)

c)  a  situação  de  desabastecimento  dos  medicamentos  para  intubação  não  resta
solucionada, permanecendo necessária a atuação conjunta do Ministério da Saúde, do
Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Saúde  (Conass)  e  do  Conselho  Nacional  de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) enquanto perdurar a pandemia do novo
coronavírus, com vistas ao monitoramento dos estoques e ao auxílio aos Estados e aos
Municípios e ao DF para a aquisição desses itens;

(...)

51.4. com relação a swabs e tubos:

a) o pregão sistema de registro de preços iniciado em 21/7/2020, para a aquisição de 9
milhões de swabs e  de 19 milhões de tubos utilizados nos testes  para detecção de
Covid-19 do tipo RT-PCR, permanece atrasado em relação ao cronograma da logística
da aquisição e entrega dos insumos.

52. A SecexSaúde apontou que há lentidão no andamento dos processos de contratação e de
registro de preços, tendo ressaltado, ainda, afirmação do Secretário Executivo do MS de
que  não  realizaria  mais  aquisições  de  respiradores  e  equipamentos  para proteção
individual (EPIs) para a pandemia da Covid-19.”. 

Já em  09/04/2021,  no Quinto Relatório  de Acompanhamento,  a área técnica  do

TCU voltou  a  registrar  inoperância  do  Ministério  da  Saúde  em  relação  à  assistência

farmacêutica para covid-19, tendo recomendado a aplicação de multa ao Requerido EDUARDO

PAZUELLO e outros integrantes de sua equipe, por descumprimento reiterado das recomendações

daquela Corte de Contas: 

62. A seguir, passa-se a analisar as ações modificadas do Plano de Contingência Nacional.

Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-
19)  e  outros  vírus  respiratórios  para  a  rede  laboratorial  (item  9.1.2.1  do  Acordão
2.817/2020)

63. Essa ação foi alterada para “Subsidiar a rede laboratorial quanto aos insumos para
diagnóstico da infecção por Sars-CoV-2 e outros vírus respiratórios”. O MS justificou
que, considerando a autonomia dos entes federados, não compete ao órgão garantir, mas
somente apoiar a execução das ações.

Garantir  estoque  estratégico  de  medicamentos  para  atendimento  de  casos  suspeitos  e
confirmados para o vírus Sars-CoV-2 (item 9.1.2.2 do Acordão 2.817/2020)
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64. Esta ação foi alterada para “Apoiar nos processos de aquisição não programada de
medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19,  em articulação
com as áreas técnicas demandantes”. O MS justificou que o financiamento da assistência
farmacêutica  é  de  responsabilidade  das  três  esferas  de  gestão  do  SUS  e  pactuado  na
Comissão  Intergestores  Tripartite  (CIT).  Dessa  forma,  parte  dos  medicamentos  são
adquiridos pelos estados ou municípios, conforme pactuação, cabendo a cada ente a gestão
de seus estoques.

Monitorar  o  estoque  de  medicamentos  no  âmbito  federal  e  estadual  (item  9.1.2.3  do
Acordão 2.817/2020)

65.  Esta  ação  foi  alterada  para  “Monitorar  o  estoque  central  dos  medicamentos,
adquiridos de forma centralizada pelo MS, no âmbito da assistência farmacêutica”. O
MS apresentou a mesma justificativa dada para o item anterior: que o financiamento da
assistência farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado
na CIT, que parte dos medicamentos são adquiridos por estados e municípios, conforme
pactuação e que cada ente federativo é responsável  pelo armazenamento,  distribuição e
controle dos seus estoques.

Rever  e  estabelecer  logística  de  controle,  distribuição  e  remanejamento,  conforme
solicitação e demanda (item 9.1.2.4 do Acordão 2.817/2020)

66. Esta ação foi alterada para “Elaborar as pautas de distribuição e remanejamentos
dos medicamentos adquiridos de forma centralizada pelo MS no âmbito da assistência
farmacêutica”.

Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes
(item 9.1.2.5 do Acordão 2.817/2020)

67.  Esta  ação foi  agregada à ação objeto  do item 9.1.2.2 do Acordão 2.817/2020 e
alterada para “Apoiar nos processos de aquisição não programada de medicamentos
utilizados no tratamento de pacientes  com Covid-19,  em articulação com as áreas
técnicas demandantes”.

Análise

68.  Em relação  à  ação  objeto do  item 9.1.2.1 do  Acordão 2.817/2020,  tem-se  que,  ao
contrário  do  entendimento  adotado  pelo  MS,  garantir  não  significa  adquirir  todos  os
insumos  para  o  diagnóstico  da  Covid-19,  contudo,  engloba  as  atividades  de  fiscalizar,
controlar o abastecimento, definir o remanejamento de itens entre os laboratórios e comprar
os insumos, caso os estados tenham dificuldades para adquiri-los.

69.  Como  afirmado  nos  parágrafos  52-53,  o  Ministério  da  Saúde  coordenará  e
executará, de forma complementar ou suplementar em caráter excepcional, ações de
vigilância  epidemiológica  e  sanitária  em  circunstâncias  especiais,  que  escapem  ao
controle  dos  estados.  Além  disso,  cabe  ao  MS  planejar,  organizar,  coordenar  e
controlar as medidas a serem empregadas durante a Espin,  conforme mencionado
anteriormente neste relatório (parágrafo 61).

70. Assim, para viabilização dessas medidas, seria necessária a manutenção da ação relativa
à garantia dos insumos, anteriormente prevista no Plano Nacional de Contingência, e a ação
efetiva do MS com o objetivo de dar cumprimento a sua atribuição legal e normativa.
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71.  Em  relação  às  ações  objeto  dos  itens  9.1.2.2  a  9.1.2.5,  entende-se  que,  além  de
fundamentais para a busca da manutenção da capacidade operacional do SUS durante a
crise  da  Covid-19,  são  medidas  de  apoio  às  secretarias  estaduais  de  saúde,  devendo,
portanto, compor o planejamento do MS em razão da função de coordenador nacional do
enfrentamento da pandemia, que é atribuída à Pasta.

72.  A  coordenação  nacional  da  crise  causada  pelo  Sars-CoV-2  requer  ações  de
liderança e  organização em diversas áreas.  Em relação à  assistência  farmacêutica,  a
fiscalização e o controle do abastecimento dos medicamentos essenciais utilizados para o
enfrentamento da pandemia, em articulação com os entes federativos, compõem a atividade
de coordenação da função logística atribuída ao órgão central do sistema.

73.  No contexto  da Espin,  para  a  organização do planejamento,  entende-se  necessário,
primeiramente, que a Pasta defina os principais medicamentos a serem utilizados na crise,
para que, então, passe a monitorar o estoque estratégico existente no SUS definido para
cada  item,  para,  quando  for  o  caso,  realizar  as  intervenções  necessárias  em  apoio  às
secretarias estaduais de saúde.

74.  Ao  contrário  do  afirmado  pelo  MS,  entende-se  que  a  ação  “garantir  estoque
estratégico de medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19” não atribui ao
órgão a responsabilidade de aquisição de todos os medicamentos utilizados durante a
pandemia,  mas  o  monitoramento  dos  medicamentos  essenciais  (fiscalização  do
abastecimento da rede) e a aquisição conforme pactuação/planejamento ou ainda de
forma a evitar desabastecimentos. A alteração da ação, conforme realizada,  tende a
enfraquecer a gestão logística da Pasta, atribuindo responsabilidade ao MS apenas
para aquisições pontuais, não programadas, ou seja, sem planejamento, e levando ao
abandono  da  função  de  controle  do  estoque,  princípio  essencial  para
fiscalização/monitoramento.

75. Cabe aqui destacar que a função controle foi também retirada da atribuição do COE
Covid-19, por meio da Portaria GM/MS 3.190/2020, reiterando a visão do MS de atuar em
situações não programadas.

76. Frisa-se que a Organização Mundial da Saúde recomenda, além da racionalização da
demanda e dos insumos hospitalares,  a gestão centralizada das aquisições,  contribuindo
para o esforço de coordenação do abastecimento das unidades de saúde, evitando excessos
e  quebras  de  estoque  (WHO,  2020,  apud,  Ipea  -  Compras  Públicas  Centralizadas  em
Situações de Emergência e Calamidade Pública, p. 9).

77.  Em  relação  à  gestão  logística,  citam-se  como  boa  prática  os  princípios  abaixo,
constantes do Plano de Ação do enfrentamento do coronavírus do Reino Unido, publicado
em 3/3/2020 – Coronavirus: action plan - A guide to what you can expect across the UK,
que orientam a ação do governo do Reino Unido:

i) garantir que as agências responsáveis por combater o surto estejam com os recursos
devidos  para  fazê-lo,  que  tenham  as  pessoas,  equipamentos  e  medicamentos  que
necessitam, e que quaisquer mudanças necessárias na legislação sejam levadas adiante o
mais rápido possível;

ii)  manter  estoque  estratégico  dos  medicamentos  mais  importantes  e  equipamentos  de
proteção  para  profissionais  de  saúde  que  podem  entrar  em  contato  com  pacientes
infectados.  Esses  estoques  são  monitorados  diariamente,  com estoque  adicional  sendo

112  



solicitado quando necessário.

78.  Por conseguinte,  a alteração da atribuição de monitorar o estoque federal e dos
estados  para  monitorar  somente  o  estoque  central  acarreta  um  maior
enfraquecimento da capacidade do MS de coordenar e fiscalizar o Sistema Único de
Saúde  durante  a  pandemia,  relativamente  à  função  logística,  pois,  para  definir
estratégias  logísticas,  o  órgão  central  deve  conhecer  o  estoque  dos  medicamentos
definidos como essenciais na rede pública. Sem essas informações não há como o MS
realizar remanejamentos, distribuições e, eventualmente, novas aquisições.

79. Nesse sentido, a alteração da ação “rever e estabelecer logística de controle, distribuição
e remanejamento” restringindo-a para “elaborar a pauta de distribuição dos medicamentos
adquiridos pelo MS” minimiza sobremaneira a gestão logística da crise a ser realizada pelo
MS,  reduzindo a  responsabilidade  do  órgão aos  medicamentos  adquiridos  pelo  próprio
Ministério. A eficiência na coordenação nacional da pandemia requer que o órgão central
execute as atribuições de controle, distribuição e remanejamento de forma sistêmica e em
coordenação com as secretarias estaduais. Somente o órgão central, com todos os dados
logísticos do sistema terá condições de executar essas atividades.

80.  Em  suma,  as  alterações  realizadas  pelo  MS  nas  ações  relativas  à  assistência
farmacêutica representaram uma redução no escopo das atividades de gestão logística do
MS na atual crise, em relação ao Plano de Contingência anterior, restringindo as atribuições
apenas aos medicamentos adquiridos centralizadamente.

81.  Essa redução de responsabilidades implica riscos para a capacidade do MS de
coordenar e fiscalizar o SUS durante a atual crise (art. 10, § 1º, do Decreto 7.616/2011
e art. 1º, inciso II, do Anexo I, do Decreto 9.795/2019) e de coordenar e executar as
ações de epidemiologia e controle de doenças e agravos inusitados à saúde, de forma
complementar  ou  suplementar  em  caráter  excepcional,  quando,  entre  outras
hipóteses, for superada a capacidade de execução dos Estados e do Distrito Federal ou
houver riscos de disseminação em âmbito nacional (art. 35, inciso III, do Anexo I, do
Decreto 9.795/2019).

(...)

90.  Apesar de as informações encaminhadas não serem suficientes para uma análise
definitiva sobre o monitoramento realizado pelo órgão, foi possível verificar que os
dados  relativos  ao  consumo  médio  mensal  e  à  situação  de  abastecimento  são
repassados ao Ministério pelo Conass  ou por e-mail  dos estados,  não havendo um
sistema para controle de estoque que possibilite verificar informações fidedignas em
tempo real.  Ademais,  não foi  demonstrado ainda como é realizado o controle  das
informações por estado da federação de forma ativa pelo MS.

91.  Outro ponto que chamou atenção foi  o  envio linear,  em 12/3/2021,  a  todos os
estados, dos medicamentos propofol (680.000 ampolas) e atracúrio (280.000 ampolas),
desconsiderando a diferença no número de leitos entre os estados, mesmo que somente
dos incluídos no Plano de Contingência, além da situação da pandemia em cada estado,
naquele momento. Destaque-se que, para o controle do estoque da indústria, o MS utiliza
sistema da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

92.  Assim,  em um juízo preliminar,  pode-se  afirmar que os  trabalhos de controle  e
monitoramento do MS para os medicamentos de IOT foram ineficazes por falta de
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controle  em  tempo  real  e  de  sistema  apropriado  e,  principalmente,  por
desconsiderarem o agravamento da crise, as condições sanitárias do país e as reais
necessidades das secretarias de saúde.

(...)

95.  Não  foram  constatadas,  nas  respostas  encaminhadas  pelo  MS,  medidas  realizadas
dentro  de  uma  estratégia  deliberada  que  desenhasse  meios  para  a  coordenação,
planejamento, organização e controle das ações relativas à assistência farmacêutica, ainda
que restritas a estados com mais dificuldades de resposta à pandemia do novo coronavírus,
e, ainda mais, medidas que se mostrassem articuladas com as demais ações de vigilância
epidemiológica  e  sanitária  planejadas  para  diferentes  cenários  (otimista,  pessimista  e
moderado).

96.  Nessa seara,  diante  das  respostas  enviadas  pelo  MS,  em atenção ao item 9.1.2 do
Acórdão 2.817/2020 – TCU – Plenário e ao Ofício de Requisição 28/2021, e diante das
alterações no Plano de Contingência Nacional,  não é possível concluir que o MS possui
planejamento  estratégico  para  gestão  da  assistência  farmacêutica,  a  fim  de  garantir  e
monitorar  estoque  estratégico  de  insumos  para  testagem  e  para  garantir,  monitorar,
distribuir, controlar e remanejar medicamentos a fim de mitigar os impactos de faltas nos
serviços  de  saúde  públicos  brasileiros  durante  a  pandemia  do  novo  coronavírus,
descumprindo o item 9.1.2 do acórdão acima citado.

(...)

101.  Por  conseguinte,  a  equipe  da  fiscalização  decidiu  manter  a  proposta  de
descumprimento  da  determinação  de  elaboração  do  plano  estratégico  detalhado  para
viabilização de medidas relacionadas à gestão e assistência farmacêutica (item 9.1.2 do
Acórdão 2.817/2020 – TCU – Plenário) e reiterar a determinação emitida.

102. Ante o exposto, propõe-se considerar descumprida a determinação do item 9.1.2
do  Acórdão  2.817/2020  –  TCU  –Plenário  para  elaboração  de  plano  estratégico
detalhado  para  a  viabilização  de  medidas  relacionadas  à  gestão  e  assistência
farmacêutica.

103.  Em razão do descumprimento da determinação,  propõe-se, nos termos do art. 58,
inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do RITCU, a aplicação de multa
aos Senhores:

(…)

Eduardo Pazuello (CPF:                        ): ex-Ministro da Saúde, no período de 16/5/2020 a
23/3/2021 a quem competia, conforme art. 10, § 1º, inciso I, do Decreto 7.616/2011 e art.
3º,  inciso  I,  da  Portaria  GM/MS  188/2020,  com  redação  dada  pela  Portaria  GM/MS
3.190/2020,  fixar  as  diretrizes  necessárias  para  o  planejamento,  organização  e
coordenação das medias a serem empregadas durante a Emergência de Saúde Pública
de Importância Nacional.

(...)

200. Em relação à aquisição de kits para extração de RNA para a realização de testes RT-
qPCR  para  diagnóstico  molecular  de  infecção  por  Covid-19  (processo  SEI
25000.138213/2020-96),  tem-se  que  o  processo  iniciou  em  7/11/2020  e  até  o  dia
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17/3/2021 o pregão para contratação dos kits ainda não havia sido publicado, ou seja,
mais de cinco meses após o início do processo.

201.  A letargia no andamento processual causa preocupação,  considerando que na
Nota Técnica 106/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS (SEI 17556826) é informado que a
quantidade atual de kits para extração, à época, seria suficiente até janeiro/2021 e até
a data de conclusão deste relatório, em março/2021, o processo de aquisição ainda não
foi  finalizado.  Conforme  Parecer  Técnico  5/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS  (SEI
18592849),  publicado  em  15/1/2021,  o  saldo  em  estoque  dos  kits  de  extrações  era
suficiente apenas para apenas 96 mil reações (testes).

202. Inicialmente fora prevista a aquisição de 8.263.200 testes para extração de RNA, com
a  justificativa  de  que  havia,  nos  estoques  dos  Laboratórios  Centrais  de  Saúde  Pública
(Lacens) e do MS, essa mesma quantidade de testes para processamento, sendo necessário
um teste  de  extração  para  cada  teste  de  processamento.  Após  críticas  da  Diretoria  de
Integridade do MS (Dinteg), segundo a qual tal quantidade não considerava a capacidade de
processamento dos Lacens, nem mesmo a necessidade da realização dessa quantidade de
testes diagnósticos, bem como o risco de vencimento dos testes, o MS alterou a quantidade
para  6.120.000,  considerando,  para  a  definição  da  quantidade,  a  média  de  exames
realizados por mês durante a pandemia e o novo quantitativo em estoque de testes para
processamento.

203.  A  Controladoria  Geral  da  União  (CGU),  ao  analisar  o  processo  de  contratação,
ressaltou o risco de dificuldade de negociação de preços na fase de lances, haja vista a
grande discrepância nos preços consultados em pesquisa de preços no mercado com os
preços consultados em bancos oficiais de preço. Por fim, conforme Nota Técnica 42/2021 –
COLMER/CGIES/DLOG/SE/MS de 2/3/2021 (SEI 19290957),  ficou estabelecido como
preço de referência o valor de R$ 11,25 a unidade, o qual foi o menor preço encontrado em
pesquisa em bancos de preços, a despeito de a pesquisa junto a potenciais fornecedores ter
resultado na cotação de preços entre R$ 22,00 e R$ 50,90.

204. Há que se registrar que a utilização do menor valor encontrado em bancos de preços
oficiais,  ainda mais nesse  período de pandemia,  pode não se mostrar  a estratégia  mais
adequada,  visto a variabilidade de preços a que estão sujeitos os insumos médicos,  em
razão da lei da oferta e da demanda. Tal fato ocorreu na aquisição de Seringas e Agulhas –
Pregão 159/2020, na qual restou fracassada a compra de diversos itens, haja vista que os
valores ofertados pelos licitantes superavam o preço de referência. Por outro lado, quando
da realização do Pregão 15/2021 para  aquisição dessas  mesmas seringas  e agulhas,  foi
utilizada a técnica da média saneada (SEI 18476337), a qual consiste em primeiro apurar o
Desvio-Padrão,  somar  à  Média  para  obter  o  Limite  Superior  e,  subtraído  à  média,
encontrando o Limite Inferior, para a definição dos preços de referência. Este pregão teve
sucesso em contratar 25% da quantidade desejada.

205. Porém, tendo em vista a urgência em se realizar o pregão para a aquisição de kits para
extração de RNA e a iminente finalização da fase interna da licitação, a equipe manterá o
acompanhamento  da  aquisição  no  próximo  ciclo  da  fiscalização  e,  eventualmente,
formulará representação, se a situação assim o exigir.

206.  Importante  ressaltar  que  o  Plano  de  Contingência  Nacional  para  Infecção
Humana pelo novo Coronavírus, em sua versão original, previa a ação “Garantir os
insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19)  e
outros  vírus  respiratórios  para  a  rede  laboratorial”.  Contudo,  como constante  no
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tópico II deste relatório, a ação foi modificada, em 3/12/2020, para “Subsidiar a rede
laboratorial quanto aos insumos para diagnóstico da infecção por Sars-CoV-2 e outros
vírus  respiratórios”.  O  MS  justificou  que,  considerando  a  autonomia  dos  entes
federados, não compete ao órgão garantir, mas somente apoiar a execução das ações.

207. Ainda em relação aos testes RT-PCR, registra-se que o Ministério Público junto
ao TCU (MPTCU) protocolou duas representações relativas ao risco de não utilização
de cerca de 6 milhões de testes para diagnóstico da Covid-19, em virtude do iminente
fim  da  validade,  o  que  poderia  causar  um  prejuízo  de  R$  206  milhões  (TCs
044.541/2020-1 e 008.618/2021-6). O primeiro processo está em fase de saneamento e,
no segundo, há proposição de medida cautelar a ser avaliada pelo Relator dos autos.
(grifamos)

Conforme apontaram as análises efetuadas pelo TCU ao longo de 2020 e 2021, não

houve coordenação eficiente, por parte do Ministério da Saúde, do monitoramento de fármacos

utilizados por pacientes que necessitam de internação e/ou intubação, não foi elaborada política de

testagem  e  sequer  foram  adquiridos  testes  em  quantidade  suficiente  para  testagem  ampla  da

população, como pré-requisito para definição de estratégias de controle da transmissão do vírus.

No  que  concerne  aos  insumos  para  atendimento  hospitalar  dos  pacientes  com

covid-19200, verificou-se  grave desabastecimento dos estoques de medicamentos de interesse

para o enfrentamento da doença, em especial aqueles usados para intubação orotraqueal

(IOT), na segunda onda da pandemia que se abateu sobre todo o país a partir de fevereiro de 2021.

Com a falta dos fármacos necessários à sedação, hospitais tiveram que recorrer a

medicamentos  em  desuso  para  manter  os  pacientes  intubados  e,  em  situações  ainda  mais

dramáticas, pacientes sob ventilação mecânica tiveram que ser amarrados às macas, para evitar

que,  sem anestésicos,  sedativos  e  relaxantes  musculares,  reagissem ao procedimento  invasivo

(ventilação mecânica), tentando retirar o tubo orotraqueal com as próprias mãos. 

Além da interrupção da administração dos fármacos a quem já estava intubado, o

desabastecimento obstou a oferta de oxigênio (ventilação mecânica) a novos pacientes graves e

também dificultou  a  realização  regular  de  cirurgias  que  importam em risco  à  vida  (como as

oncológicas, cardíacas e as de urgência) e igualmente necessitam de tais fármacos. 

A omissão do ex-Ministro PAZUELLO restou igualmente evidente no que respeita

às  ações  de  testagem  para  covid-19.  A  implementação  de  um  plano  nacional  de  testagem

permitiria  não  só  angariar  maior  conhecimento  dos  dados  reais  de  mortos  e  infectados  pelo

200 Há  procedimento  em curso  nesta  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal  (1.16.000.001819/2020-21)
visando a acompanhar as medidas que vêm sendo tomadas para assegurar o fornecimento de fármacos anestésicos
destinados à intubação de pacientes no contexto da covid-19. 
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coronavírus, mas também adotar medidas a fim de controlar as curvas de transmissão. Contudo, o

gestor nacional do SUS, de forma deliberada, não atribuiu importância significativa ao tema, como

demonstra o Ofício Nº 969/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS, de 25/08/2020, encaminhado pelo

Ministério da Saúde ao TCU (TC 014.575/2020-5), com a NOTA TÉCNICA Nº 8/2020-SE/GAB/

SE/MS201, na qual assumiu ser “impraticável o desenvolvimento de planos de ação detalhados”: 

No mesmo documento, o Ministério da Saúde afirmou avaliar as necessidades de

insumos  com  o  CONASS  (conselho  dos  secretários  estaduais  de  saúde)  e  o  CONASEMS

(conselho  dos  secretários  municipais  de  saúde),  e  acrescentou  que  a  previsão  era  realizar  24

milhões de reações de RT-qPCR para covid-19 em usuários do SUS, até janeiro de 2021:

4.8.5. Baseado nos critérios citados e nas demandas apresentadas pelos entes federados, as
necessidades são constantemente avaliadas pelo MS, junto ao CONASS e CONASEMS,
para verificar as condições de atendê-las.

4.8.6. Além disso, no cenário da resposta à Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN), o Ministério da Saúde (MS), por meio do programa “Diagnosticar para
Cuidar”,  busca  realizar  24  milhões  de  testes  RTqPCR  pela  ação  Confirma  COVID,
garantindo  à  população  brasileira  o  acesso,  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  ao
diagnóstico laboratorial da COVID-19.

4.8.7.  A  ação  confirma  COVID-19  prevê  que  as  pessoas  doentes  com  quadros  leves,
moderados ou graves, na fase aguda da doença, atendidas nos serviços de saúde do SUS, e
alguns grupos de pessoas assintomáticas, tenham amostras respiratórias coletadas e testadas
por diagnóstico molecular. Ainda, esta ação é baseada na oferta de diagnóstico laboratorial,
por meio da realização do teste molecular RT-qPCR que detecta o RNA do vírus SARS-
CoV-2, causador da COVID-19 e visa identificar pessoas infectadas pelo vírus SARSCoV-
2, a fim de isolá-las rapidamente, diminuindo assim o contágio, e monitorar a condição
médica e sintomas. Dessa forma, é uma ação integrada entre as áreas da atenção à saúde,
vigilância epidemiológica e vigilância laboratorial.

4.8.8. Ao todo, serão ofertadas desde o início da pandemia R$ 24,0 milhões reações de RT-
qPCR para COVID-19 para os usuários do SUS, até janeiro de 2021.

No entanto,  é certo que  o SUS realizou menos da metade dos 24 milhões de

testes pretendidos até janeiro de 2021 e cerca de 15 milhões de testes de fevereiro de 2020 até

o final  de março de 2021202.  Quanto  às  avaliações,  sugestões e  recomendações  do CONASS

201 Referida Nota Técnica foi  assinada pelos seguintes gestores do MS: ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO -
Secretário-Executivo; ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS - Secretário de Vigilância em Saúde; LUIZ OTÁVIO
FRANCO DUARTE - Secretário de Atenção Especializada à Saúde; RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE
- Secretário  de Atenção  Primária  à  Saúde;  MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO - Secretária  de  Gestão  do
Trabalho e da Educação na Saúde; HÉLIO ANGOTTI NETO - Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos
Estratégicos em Saúde; e ROBSON SANTOS DA SILVA - Secretário Especial de Saúde Indígena.

202 O Boletim Epidemiológico nº 56, relativo à semana de 21 a 27/03/2021, traz a informação de que, de 01/02/2020
a 27/03/2021, foram realizados 15.981.761 de exames moleculares (do tipo PCR) pela rede de laboratórios Lacen no
Brasil.
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mencionadas  nos  ofícios  do  Ministério  da  Saúde,  seguiram sendo ignoradas  pelo  ex-Ministro

PAZUELLO ao menos até novembro/2020, como informado pelo CONASS ao MPF em Ofício de

10/12/2020203:

4. Conforme informado por Leonardo Vilela, assessor técnico do Conass, por ocasião de
audiência pública na Câmara dos Deputados,  em abril do ano corrente, foi enviado ao
Ministro de Estado da Saúde, ofício n. 169/20201 que: (i) corroborava a necessária
ampliação do quantitativo de testes, enquanto meio capaz de contribuir na orientação
da prevenção; (ii) explicitações acerca do aumento da demanda em relação aos testes
RT-PCR, sua dependência em relação aos laboratórios centrais e de referência e em
destaque, a insuficiência dos ‘swabs’ e tubos de coleta, importando em dificuldade de
aquisição pelo ente  subnacional,  em face da escassez mundial;  (iii)  sobre os  testes
imunológicos, a indicação de elaboração de nota técnica com o fito de orientar SES e
Cosems quanto à priorização na distribuição dos parcos quantitativos distribuídos –
com  solicitação  de  manifestação  do  ente  federal  do  SUS, acerca  das  constatações
elencadas.

5. Aos 29 de outubro de 2020, o ofício n. 425/20202 enviado ao Ministro de Estado da
Saúde indicou:  (i)  a  reiteração  do  conteúdo  do  ofício  n.  169/2020,  acerca  da
disponibilidade limitada de kits de extração do RNA, conforme repetidos debates no
Comitê de Crise sob coordenação do Ministério da Saúde; (ii)  a  considerar que a
testagem por RT-PCR requer a disponibilidade de material de coleta das amostras
dos pacientes (como tubos e swabs) (fase 1), e em ambiente laboratorial, insumos para
a extração do material genético (fase 2) e, por fim, insumos para amplificação (fase 3),
conclui-se  que  são  etapas  interligadas  e  interdependentes,  e  a  ausência  ou
irregularidade de uma delas,  torna as outras inócuas;  (iii)  a  ciência,  pela imprensa,
acerca do cancelamento do contrato com a Thermofisher Scientific Inc, fornecedora de
reagentes e equipamentos para extração automatizada do material genético viral, que afeta a
realização  dos  exames  em diversos  estados;  (iv)  relatos  sobre  as  dificuldades  com a
substituição  dos  kits  de  amplificação  anteriormente  fornecidos  por
Biomanguinhos/Fiocruz, pelo AIIpIexTM 2019-nCov Assays, da empresa Seegene inc.,
que  ocasionaram  alterações  significativas  nas  rotinas  e  geraram  retestagens;  (v)
dificuldades nos tempos de resposta em relação à implementação das plataformas de
testagem. Por fim, solicitou informações, inclusive acerca do Programa “Diagnosticar
para  Cuidar”  –  também  constante  das  notícias  dos  autos  -  ,  além  e  aí  importa
sobremaneira,  acerca  do  monitoramento  da  qualidade  dos  kits  utilizados  para
amplificação e conclusão do processamento laboratorial dos exames de RT PCR, bem
como sobre a possibilidade de retomada, pela Fiocruz, do fornecimento dos insumos.

6. O Conass participa do Comitê de Crise coordenado pelo Ministério da Saúde e o assunto
que refere testes é pauta constante. Seja nessa participação, seja em seus posicionamentos
oficiais por documentos ou notas à imprensa, destacou-se que: (i) houve alerta, do Conass
ao  Ministério  da  Saúde,  acerca da falta  de  materiais  de  coleta  e  insumos para a
extração de amostras para o exame RT-PCR; (ii) não compete ao Conass atuar sobre
processos de aquisição e controle de estoques, seja das SES, seja do Ministério da Saúde,
pelo  que  não  tem  dados  precisos  acerca  do  conteúdo,  vigência  e/ou  cancelamento  de
contratos, irregularidade nos abastecimentos, entre outros; (iii)  durante a pandemia foi
possível observar que os insumos para a amplificação,  tornaram-se provisoriamente

203 Resposta encaminhada à Procuradoria da República no DF, no bojo do Inquérito Civil nº 1.16.000.000829/2020-
49.
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inservíveis  face  à  escassez/ausência  dos  itens  necessários  à  coleta  de  amostras dos
pacientes  e  insumos  para  extração  do  material  genético  nos  serviços  sob  gestão
estadual, até a regularização parcial ou total das necessidades; (iv) em resumo, houve
um descompasso entre a aquisição/disponibilização dos insumos necessários às três
fases dos diagnósticos por RT-PCR, em que pese serem interligadas e indissociáveis as
fases para realização do exame. (grifamos)

Resta  claro,  assim,  que,  mesmo após  um ano de  pandemia de covid-19,  não

foram tomadas medidas, pelo ex-Ministro PAZUELLO e sua equipe, para o estabelecimento de

política e estratégia de aumento de testagem dos casos suspeitos de covid-19 ou para controle e

aquisição de fármacos para atendimento dos pacientes.

Importante  destacar  que  o  Brasil  figura  entre  os  países  que  menos  testa  seus

cidadãos no mundo204 e que, até o dia 27/03/2021, ocupava o 122º lugar em total de testes por

milhão de habitantes,  com apenas  133.848 testes  realizados  para cada 1 milhão de brasileiros

(28.600.000 de testes no total205). A título de comparação, o Reino Unido realizou 1.783.099 de

testes  para cada milhão de habitantes  -  ou seja,  mais  de 1 teste  para cada cidadão do país  -,

ocupando a 14a. posição no mesmo ranking. Já os Estados Unidos realizaram 1.198.073 testes por

milhão de habitantes no mesmo período, estando na 22ª posição no ranking mundial, com mais de

398 milhões de testes realizados. 

O Boletim Epidemiológico nº 56, relativo à semana de 21 a 27/03/2021, informava

que, de 01/02/2020 a 27/03/2021, foram realizados apenas 15.981.761 de exames moleculares (do

tipo PCR) pela rede de laboratórios Lacen. Assim, contando apenas os testes realizados pela rede

pública, a média era de apenas 6.315  exames do tipo PCR para cada 100 mil habitantes206, ou

63.150 testes por milhão de habitantes.

A  baixa  testagem  é  fruto  de  injustificável  omissão na  definição  de  ações

estratégicas pelo gestor nacional da saúde mas também de incapacidade gerencial do Ministério,

que deixou vencer lotes de kits de testes nos depósitos do Ministério da Saúde207 . 

204  Disponível em https://www.worldometers.info/coronavirus/ Acesso em 28/03/2021.
205 Os  dados  foram  obtidos  no  site  World  Meters,  eis  que  o  painel  de  testes  do  “Localiza  SUS”
(https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_TESTES/DEMAS_C19Insumos_TESTES.html) só foi
atualizado até 17/02/2021, apontando um total de 23.561.497 testes realizados (consulta no Localiza SUS realizada em
28/04/2021). O total corresponde a soma de todos os testes realizados pelo SUS e pela iniciativa privada.
206 Conforme informações oficiais do Ministério da Saúde, constantes do Boletim Epidemiológico nº 56.
207 Testes da empresa Seegene foram adquiridos pelo Ministério da Saúde em 2020, com data de validade expirando
até janeiro de 2021. Em face do iminente vencimento de mais de 6 milhões de testes nos depósitos do Ministério da
Saúde, foi solicitado à Anvisa que ampliasse a validade dos exames. Dessa forma, “em resposta ao pedido do MS e
aos documentos enviados pelo fabricante a ANVISA enviou ofício ao MS onde declara que "fica autorizada, em
caráter excepcional, a ampliação retroativa do prazo de validade de 12 meses, contados da data de fabricação dos
lotes do referido produto, à exceção dos lotes RP4520E92 e RP4520GB2, posto que os mesmos não constam da
relação apresentada na carta exarada pela empresa fabricante Seegene Inc”. (informações constantes da NOTA
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Sobre tais testes, o Ofício nº 2288/2020/SVS/MS, de 25/12/2020208, da Secretaria

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, informou que:

6. O MS fez a aquisição de testes para o diagnóstico molecular (RTqPCR) produzidos por
Bio-Manguinhos e  pelo  IBMP/PR por  Acordo de Cooperação  e  adquiriu,  por  meio de
Termo  de  Cooperação  com  a  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  (OPAS),  testes
moleculares da marca Seegene. O MS recebeu também kits em doação da Petrobrás e da
empresa Coreana Dangene. Os testes estão sendo distribuídos desde o início da pandemia
para todas as Unidades Federadas, em acordo com a solicitação dos laboratórios parceiros
do MS.

7. No que tange aos kits  RT-qPCR Allplex 2019- nCoV Assay fabricado pela empresa
SEEGENE,  que  se  encontram  no  almoxarifado  do  Ministério  da  Saúde,  informo  que
conforme  NT  Nº  112/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS,  a  empresa  Seegene  enviou
formalmente  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  ANVISA  os  estudos  de
estabilidade realizados pela própria empresa, que garantem as boas condições de utilização
do insumo por 12 meses, ou seja, um adicional de 4 meses de validade sem prejuízo da
qualidade ou perda do produto. Neste sentido, a Anvisa declara que "fica autorizada, em
caráter excepcional, a ampliação retroativa do prazo de validade de 12 meses, contados da
data de fabricação dos lotes do referido produto. Para maiores informações, segue anexa a
NT n°112/220.

Já a Nota Técnica nº 112/2020, anexa ao ofício,  informou que,  até 11/12/2020,

havia 66.589  kits  ou 6.658.900  reações/testes  RT-qPCR  para  SAR-COv-2  (da  empresa

Seegene Allplex) armazenados no Almoxarifado Central do Ministério da Saúde. 

Mesmo com a ampliação do prazo de validade, autorizada pela Anvisa, no início de

maio de 2021 ainda havia parte desses testes nos depósitos do Ministério da Saúde, conforme

informado pelo novo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por ocasião de seu depoimento à CPI

da covid-19, em 06/05/2021, não havendo notícia de aumento da sistemática de distribuição dos

referidos testes aos estados e municípios ou da capacidade de testagem dos laboratórios.  

Com  efeito,  por  meio  da  NOTA  TÉCNICA  Nº

112/2021-CGLAB/DAEVS/SVS/MS (SEI nº 0019933835), de 08/04/2021, a Coordenação-Geral

de Laboratórios de Saúde Pública informou ao MPF209 que estimava que pelo menos 2,3 milhões

daqueles testes perderão a validade antes de serem utilizados. Confira-se:

2.39. Portanto, analisando o cenário atual, o Ministério da Saúde possui no Almoxarifado
Central aproximadamente 4,3 milhões de testes moleculares (RT-qPCR) com vencimento
para maio de 2021, uma rede laboratorial com capacidade instalada de processamento de
aproximadamente 1,5 milhões exames/mês  e uma estimativa de perda por validade de
pelo menos 2,3 milhões de testes moleculares (RT-qPCR).

TÉCNICA Nº 112/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS, anexa aos autos).
208 Juntado ao Inquérito Civil nº 1.16.000.000829/2020-49.
209 Documento inicialmente juntado ao IC nº 1.16.000.000829/2020-49.
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A fim de melhor compreender de que se tratam os kits de testes vencidos/a vencer

nos depósitos do Ministério da Saúde, é importante esclarecer que os testes não são um único

“pacote” contendo desde o cotonete (swab) para coleta da amostra do paciente até os insumos para

extração  do material  genético  DNA.  Conforme esclareceu  o  Consultor  Técnico  do  CONASS,

Leonardo  Vilela,  em  reunião  da  Comissão  Externa  da  Câmara  dos  Deputados  destinada  a

acompanhar o enfrentamento à pandemia de covid-19 ocorrida em 25/11/2020, os exames PCR

são  realizados  em  3  etapas  (coleta  da  amostra  do  paciente,  extração  do  material  genético  e

amplificação  do  material  genético)  e  cada  uma  exige  diferentes  materiais,  de  diferentes

fornecedores, a saber:

“O que eu gostaria de dizer é que esta questão dos testes é extremamente importante e,
desde o início do ano,  para  ser  mais  preciso,  no dia  27 de abril,  pela  primeira  vez,  o
CONASS encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde, ao então Ministro Nelson Teich,
indicando a falta de kits  para o exame de RTPCR e relatando que isso vinha trazendo
dificuldade aos Estados, principalmente naquele momento  inicial da pandemia.  

O  Ministério  disponibilizou  alguns  insumos  no  decorrer  do  primeiro  semestre,  mas  o
grande problema é que os insumos para a amplificação, que é a    terceira e última fase    do  
teste, estavam disponíveis, e nós enfrentávamos grandes problemas no abastecimento de
tubos para coleta, de swabs, que são os cotonetes para coleta da secreção da nasofaringe, e
também dos insumos de extração do material genético para que fosse feita a ampliação.
Quer dizer, das três fases, nós tínhamos insumos apenas para a última. A fase de coleta e a
fase de extração do material genético estavam deficitárias, e os Estados não conseguiam
comprar esses insumos no mercado interno, nem no mercado internacional. Eles estavam
faltando o fornecimento dependia do Ministério. Esse foi um grande entrave. 

Posteriormente, no mês de maio, foi enviado outro ofício do CONASS ao Ministério da
Saúde,  alertando para  essa  questão e  solicitando providências.  Por  diversas  vezes,  isso
também foi  feito nas reuniões do Gabinete de Crise — foi  criado o Gabinete de Crise
envolvendo várias Secretarias do Ministério da Saúde, o CONASS e o CONASEMS, com a
participação da OPAS, exatamente para avaliar essas questões e fazer o encaminhamento, o
mais rápido possível, da solução para os problemas que estavam acontecendo. 

Para vocês terem uma ideia,  apenas em julho,  agosto,  começou ser normalizado o
fornecimento de tubos e de swabs, e, para a extração, apenas em setembro nós tivemos
uma normalização do fornecimento desses insumos. Lembro, ainda, que, para a extração
manual,  esses  insumos vinham sendo distribuídos desde maio,  junho,  numa quantidade
relativamente pequena, mas também recordo que a extração manual é extremamente lenta,
e a solicitação das Secretarias Estaduais, do CONASS, ao Ministério era que reforçasse os
LACENs,    aumentasse as plataformas de testagem   e,  principalmente,    disponibilizasse  
equipamentos  para extração automatizada do material  genético,  o  que  aumenta a
capacidade de testagem e agiliza o serviço. 

Depois disso, nos últimos meses, nós tivemos uma situação de normalidade. As Secretarias
Estaduais Estão abastecidas, e os exames estão sendo feitos. 

É importante dizer também que, nos últimos meses, nós tivemos uma redução de casos. Foi
uma redução expressiva,  confirmada pela  média móvel   dos novos casos.  Isso levou à
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redução na demanda dos testes por parte dos Estados — a maior parte dos exames são os
Estados que fazem, e cabe aos Municípios fazer basicamente a coleta e, em alguns casos, a
extração do material genético.

Estamos,  provavelmente,  às  portas  de  uma  segunda  onda,  ou  do  recrudescimento  da
primeira onda da COVID-19, e a tendência que nós já estamos observando é de aumento da
demanda  pelos  testes.  Se fizemos em setembro  mais  de  1 milhão de testes,  novembro
seguramente nós fecharemos com muito mais de 1 milhão e, provavelmente, em dezembro
isso continuará aumentando, tendo em vista a curva ascendente de novos casos que está
sendo verificada.

Por  um  lado,  preocupa  os  Estados  e  as  Secretarias  Estaduais  neste  momento,
primeiramente, uma possível nova escassez desses insumos no mercado internacional, já
que nós vemos uma segunda onda de graves proporções na Europa, nos Estados Unidos e
até  mesmo em países  asiáticos  que  controlaram relativamente  bem a  pandemia no seu
início.

Por  outro lado,  também nos preocupa o cancelamento dos contratos  firmados pelo
Ministério da Saúde que permitiam o fornecimento de insumos e de equipamentos
para  agilizar  a  primeira  fase  do  procedimento,  que  é  exatamente  a  extração  do
material genético. Isso nos preocupa porque, nos próximos meses, nós poderemos ter uma
demanda aumentada de exames de RT-PCR e não teremos como atendê-la, uma vez que
esses contratos foram cancelados. É necessário que eles sejam encaminhados o mais rápido
possível. Talvez o Roberto ou o Secretário Arnaldo possam esclarecer isso. Eu acho que
seria útil que, depois, eles esclarecessem como estão essas tratativas.

Observe-se que o representante do CONASS deixa clara também a inoperância do

Ministério da Saúde ao longo de todo o ano de 2020 em prover os insumos necessários, e na

quantidade adequada, para realização das 3 etapas que envolvem um teste molecular do tipo PCR.

Por diversos  meses,  havia  insumos apenas  para a  fase 3 (realizada  com os  kits  vencidos  nos

depósitos do Ministério) e não há registro de que medidas tempestivas tenham sido tomadas a

fim de garantir o pleno abastecimento das unidades de saúde e laboratórios ou de ampliar a

capacidade de análise diária das amostras pelos LACEN. 

Na mesma reunião na Câmara, em 25/11/2020, Roberto Ferreira Dias, Diretor do

Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, assim discorreu sobre os testes PCR

da empresa Seegene Allplex adquiridos pela União: 

Lembro que a decisão da solicitação para a execução do teste, qualquer que seja ele, é do
prescritor. É o prescritor que, ao examinar o paciente, solicita o teste. Cabe, portanto, a nós
Ministério da Saúde, durante esse processo pandêmico, distribuir os testes de acordo com
as demandas que os serviços possuem. Normalmente, a cada segunda-feira, nós recebemos
as demandas dos Estados e Municípios e vamos distribuindo esses testes de acordo com as
demandas solicitadas. Essa é uma questão que para nós é extremamente importante.

Com relação ao RT-qPCR, quais são os insumos adquiridos e distribuídos? O Ministério da
Saúde adquiriu um total de 23.546.576 kits de amplificação de RT-qPCR. O que está em
verde escuro são as entregas feitas. Foram adquiridos 10 milhões pela OPAS, e o restante
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pela FIOCRUZ, tanto a FIOCRUZ Bio-Manguinhos, como a FIOCRUZ do Instituto de
Biologia  Biomolecular  do  Paraná,  em  dois  momentos  de  compra  —  está  claro?  E
recebemos 650 mil doações de kits.

Quando nós chegamos aqui em junho e vimos a quantidade que já tínhamos recebido de
kits, sem termos ainda uma estratégia de distribuição de testagem de maneira consistente —
isso é o que pretendo mostrar nos próximos eslaides —, e como a OPAS já tinha entregado
os 10 milhões, nós suspendemos a entrega da produção de Bio-Manguinhos. Isso porque a
compra de Bio-Manguinhos é da produção própria, eles produzem o próprio kit. De modo
que  nós  ainda  temos  aproximadamente  8  milhões  de  kits,  como  reserva,  para  o  Bio-
Manguinhos nos oferecer, à medida que nós precisarmos desses kits.

(…)

Em suma, de maneira resumida e didática, foram adquiridos 23.546.576 testes, entregues ao
Ministério da Saúde 15.895.160 e distribuídos aos laboratórios 8.817.356, sendo que já
realizamos 7.299.482 exames.  E isso com os dados fechados até 21 de novembro pelo
GAL, que é o nosso sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Se fôssemos puxar os
números de hoje, talvez eles apresentem mais testes distribuídos e mais exames realizados,
porque, pelo óbvio, isso ocorre de modo contínuo.

Desses quase 7,3 milhões de exames realizados, há aproximadamente 1,6 milhão ou 1,7
milhão que foram feitos pelas plataformas. E eu gostaria de ressaltar que a engrenagem das
plataformas só se tornou possível, quando nós fizemos essa descentralização dos LACENs
para enviar para as plataformas, fazendo com que houvesse um aumento muito grande da
capacidade de testagem.

Quando nós chegamos aqui, a DASA praticamente não fazia testes. Hoje a DASA tem uma
produção bastante importante, assim como a plataforma do Ceará, a do Rio e a do Paraná.
Então, esses são os dados a respeito dos testes.

E o que isso implicou?  Além dos testes e dos kits de amplificação,  o Ministério da
Saúde  também  resolveu  distribuir  os  chamados  kits  de  coleta  —  e  nós  os  temos
distribuído  continuamente.  Já  foram  distribuídos  5,5  milhões  de  swabs  e  4,663
milhões de tubos para coleta.

Vários  Estados  e  Municípios  também adquirem e  utilizam esses  kits  de  coleta.  E  eles
podem adquirir,  obviamente,  uma vez que não dependem exclusivamente do Ministério
para  aquisição  dos  kits  de  coleta.  Como  sempre,  os  Municípios  e  os  Estados  são
extremamente parceiros em todo o processo, já que somos um Sistema Único tripartite.

(…)

Paralelo a isso, achei extremamente importante mostrarmos essa linha do tempo, porque a
aquisição desses testes foi na data de 24 de abril. A distribuição desses testes só começou a
acontecer em maio. Em junho, quando lançamos o Diagnosticar para Cuidar, começamos,
portanto, a ampliar a capacidade dos laboratórios de realizar esse teste, que, na época,
tinha  uma  capacidade,  em  julho,  de  40  mil  testes  RT-PCR  por  dia.  Hoje,  só  os
LACENs têm uma capacidade de até 51 mil testes RT-PCR ao dia, fora a capacidade
das plataformas.

Tendo em vista que estávamos atentos com relação a essa discussão, nós já abríamos uma
discussão com a empresa produtora do kit para uma extensão de validade, para estudos de
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estabilidade estendida. O termo técnico é exatamente este: estudo de estabilidade estendida.

Como se percebe, até novembro de 2020 foram distribuídos aos entes federativos o

dobro de kits para amplificação do material genético do SARS-Cov-2 (8.817 milhões) comparados

à quantidade de tubos para coleta (4.663 milhões), o que denota a total falta de planejamento do

Ministério da Saúde para efetiva testagem da população.

Nesse sentido, o Terceiro Relatório de Acompanhamento do TCU (no bojo da TC

014.575/2020-5) apontou a falta de planejamento, execução, coordenação e acompanhamento das

ações exigidas para cumprimento de uma política de testagem pelo Ministério da Saúde, confira-

se:

“134. A contratação de reagentes para purificação e isolamento de material genético (RNA)
pelo MS foi realizada mediante processo de aquisição emergencial (Sinprocessos 30435 e
SEI/MS 25000.120375/2020-78) que previa a contratação de 15 milhões de unidades de
conjuntos  para  análise,  extração  de  RNA  viral  de  fluidos  corporais,  colunas  de
centrifugação,  tubos de coleta,  soluções  tampão,  RNA carreador,  com possibilidade  de
cotação parcial de no mínimo 20%.

(…)

137.  Chamou a  atenção,  ao  longo do  processo  de  aquisição,  as  diversas  alterações  na
especificação do objeto a ser contratado, o que provocou diversas idas e vindas do projeto
básico entre a área demandante e a área responsável pela compra para modificação desse
documento,    o  que  evidencia  a  falta  de  planejamento  e  coordenação  por  parte  do  
Ministério da Saúde para a aquisição.

138. Outro ponto relevante é que  não foram encontradas no processo evidências que
demonstrem qualquer articulação entre o MS e os  demais  entes  federação para a
realização  de  levantamento  da  necessidade  de  testagem  da  população para  o
enfrentamento da pandemia ou para verificação de contratações semelhantes nos estados e
municípios,  providência  que tivesse  sido adotada teria  o  potencial  de  contribuir  para  a
adequada especificação do objeto, a partir de eventuais experiências dos demais entes.

(…) 

145. Na reunião realizada, a equipe foi informada que o MS analisa a possibilidade de
receber  a  primeira  parcela  e,  posteriormente,  anular  o  contrato,  de  reavaliar  a  real
necessidade  de  contratação  dos  testes  e  de  instaurar  procedimento  para  apurar  a
responsabilidade dos envolvidos na contratação.

146.  A  dúvida  quanto  ao  quantitativo  necessário  de  insumos  para  testes  a  ser
adquirido  pelo  Ministério  confirma  o  que  a  equipe  do  acompanhamento  vem
relatando sobre a falta de planejamento nas ações de enfrentamento à Covid-19, a
ausência de articulação com os gestores estaduais e municipais e mais recentemente
sobre a indefinição em relação à política de testagem (tratada adiante na Seção XI).

(…)
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148. Ainda em relação à aquisição de insumos para testes, verificou-se que o Ministério deu
início em 21/7/2020 a um novo processo, na modalidade pregão Sistema de Registro de
Preços, para a aquisição de 9 milhões de swabs e de 19 milhões de tubos (processo SEI/MS
25000.102472/2020-89), com previsão inicial de preços unitários de R$ 0,99 para o swab e
R$ 2,90 para o tubo, totalizando R$ 64.010.000,00.

149. Devido à fase inicial do processo licitatório, não é possível realizar qualquer avaliação
conclusiva acerca da contratação. Contudo, foi possível verificar o atraso no cronograma da
logística  da  aquisição  e  entrega  dos  insumos,  pois,  conforme  informado  no  despacho
CGLAB/DAEVS/SVS/MS, de 25/8/2020, para que não haja desabastecimento dos itens é
importante que a primeira entrega aconteça em outubro de 2020 (peça 170). Ocorre que o
termo  de  referência  estabelece  o  prazo  máximo  de  trinta  e  sessenta  dias  a  partir  da
assinatura do contrato para a entrega do total de tubos e swabs, com duas execuções da ata
de registro de preços. Registre-se que, em 10/9/2020, no âmbito do Ministério da Saúde,
ainda eram discutidas adaptações do termo de referência.

150. Cabe ressaltar que, no documento que justifica a aquisição, há a informação de compra
anterior de 100 mil swabs e de 60 mil tubos, pelo próprio Ministério da Saúde, e de 15
milhões de swabs e de 5 milhões de tubos, pela Fiocruz, mas não constam levantamentos
sobre contratações semelhantes nos estados e municípios ou qualquer evidência de
articulação com esses entes. 

(…)

461.  Após o envio de dois ofícios de requisição de informações,  sendo que o segundo
contou  com  a  expressa  menção  à  reiteração  do  pedido  de  envio  de  informações,  o
Ministério da Saúde não apresentou a política ou a estratégia de testagem de casos suspeitos
de Covid-19.  Foram apresentadas algumas informações relativas aos itens constantes
nos ofícios de requisição que deveriam constar de uma política de testagem e foram
citados os programas ou ações, “Diagnosticar para Cuidar” e “Confirma Covid-19”,
sem a apresentação de qualquer detalhamento.

462. As informações apresentadas pelo Ministério não permitem vislumbrar como foi
definido o quantitativo de testes a ser realizado, quais os objetivos do Ministério com a
realização dessa quantidade de testes, se as aquisições de insumos e o prazo de entrega
definidos  nos  contratos  são  compatíveis  com  o  prazo  para  realização  dos  testes,
critérios para distribuição dos testes e priorização de Estados e Municípios a serem
atendidos.

463.  Deve-se ainda destacar que o Ministério previu a realização de 24 milhões de testes
RT-PCR até janeiro de 2021 e informou que a capacidade diária de testagem, incluindo os
Lacens, é de 68.170 amostras por dia. Entretanto, com essa capacidade, seriam necessários
352 dias para a realização dos testes.

464.  A avaliação da viabilidade do cumprimento da meta no prazo estipulado resta
inviabilizada sem a apresentação de informações quanto à estimativa de ampliação da
capacidade de testagem, por meio da parceria com laboratórios privados ou por meio da
ampliação da capacidade dos laboratórios públicos. Por sua vez, a avaliação da política de
testagem do Ministério também restou inviabilizada pela ausência de informações relativas
ao planejamento, execução e acompanhamento das ações exigidas para cumprimento da
política. (grifamos)
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Curiosamente,  o  próprio  Ministério  da  Saúde,  nos  Boletins  Epidemiológicos

semanais, sempre vem afirmando a importância da testagem para orientação das estratégias de

saúde, como se estivesse, de fato, se desincumbindo adequadamente de seu dever:

“Desde o início da pandemia da doença causada pelo SARS-CoV-2, em março de 2020, o
diagnóstico laboratorial se destacou como uma ferramenta essencial para confirmar
os casos e, principalmente, para orientar estratégias de atenção à saúde, isolamento e
biossegurança para profissionais de saúde. Sendo assim, a CGLAB/Daevs/SVS/MS está
realizando  todas  as  ações  necessárias  para  garantir  a  continuidade  das  testagens  nos
estados”210. 

No Boletim Epidemiológico nº 41, relativo à semana epidemiológica 50 (de 06 a

12/12/2020)211,  o  Ministério  da  Saúde  informou  a  quantidade  total  de  testes  do  tipo  PCR

distribuídos e realizados:

“De 05 de março até o dia 12 de dezembro de 2020, foram distribuídas 10455732 reações
de RT-qPCR para os 27 Lacen,  3 Centros Nacionais de Influenza (NIC) e laboratórios
colaboradores, sendo 130.048 reações de RT-qPCR para doação internacional.

(...)

Segundo o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), que abrange os Lacen,
NIC e resultados dos laboratórios colaboradores, de 01 de fevereiro a 12 de dezembro de
2020 foram solicitados 8.455.831 exames aos Lacen (amostras coletadas e cadastradas no
GAL) para o diagnóstico molecular de vírus respiratórios, com foco no diagnóstico da
covid-19. As unidades federadas que receberam o maior número de solicitações de exames
de RT-qPCR para suspeitos de covid-19 foram São Paulo, Paraná e Bahia.

(...)

A média diária de exames realizados passou de 1.148 em março (dados mostrados no BE
25) para 51.164 em dezembro. 

A incidência de exames realizados no Brasil é de 3.336 exames por 100 mil habitantes.

Os estados que mais realizaram exames da SE 10 até a SE 50 foram São Paulo, Paraná e
Bahia”

Ora, com a quantidade de testes RT-PCR parados no depósito do Ministério da

Saúde - e que chegaram a vencer por falta de uso -,  o número de pacientes testados em 2020

poderia ter dobrado.

210 Trecho constante de diversos boletins epidemiológicos e retirado do Boletim nº 56, relativo a semana de 21 a
27/03/2021.
211 Os dados foram extraídos do boletim epidemiológico publicado à época da publicização do vencimento de mais
de 6 milhões de testes acondicionados no almoxarifado do MS. Disponível em  https://www.gov.br/saude/pt-br/media/
pdf/2020/dezembro/17/boletim_covid_41_17dez20_final2.pdf
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A  ampla  testagem  da  população  permitiria  o  direcionamento  das  diversas

políticas  públicas  de  enfrentamento  à  covid-19.  Assim, a  cômoda  alegação  do  Ministério

segundo  a  qual  os  kits  de  testes  PCR  vencidos  não  teriam  sido  entregues  aos  estados  e

municípios porque não foram solicitados traduz inegável ausência de vontade do Requerido em

exercer o seu papel legal de coordenador nacional do SUS.

Além disso, a ampla testagem da população também constituiria dado de imensa

relevância para a comunicação da realidade dos dados da pandemia à população.

                       Por fim, as omissões no planejamento e na execução de providências para utilização

plena dos  2,3 milhões de testes PCR que tiveram sua validade expirada em maio de 2021

(estimativa da Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública) traduziram um prejuízo ao

erário de R$ 97.152.000,00 (noventa e sete milhões, cento e cinquenta e dois mil reais), uma

vez que o preço unitário do teste em questão era de R$ 42,24, consoante informação do Ministério

da Saúde212.

2.5.  DA TENTATIVA DE OMITIR DADOS RELATIVOS À COVID-19. DA AUSÊNCIA

DE COORDENAÇÃO NACIONAL DAS AÇÕES PARA CONTROLE DA PANDEMIA.

DA AUSÊNCIA DE CAMPANHAS DE INFORMAÇÃO, BASEADAS EM EVIDÊNCIA

CIENTÍFICA, DIRIGIDAS À POPULAÇÃO E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Em 05/06/2020, o Brasil registrava mil óbitos por covid-19 por dia. Nesta data, o

então  Ministro  PAZUELLO  determinou  que o  portal  do Ministério  da Saúde deixasse  de

informar o total de mortos e de novos casos de covid-19, sob o argumento de que parte dos

casos referia-se a datas anteriores à da divulgação213. 

Além disso, o então Ministro da Saúde também alterou o horário da divulgação dos

dados, o que foi comemorado como uma vitória contra a imprensa214. Ficou claro, do episódio,

que  a  intenção  do  Ministério  não  era  modificar  a  sistemática  de  divulgação  para,

supostamente, conferir mais precisão aos dados informados, mas, sim, evitar a cobertura da

mídia sobre a evolução da pandemia. 

212 Documento 126.3, constante dos autos do procedimento 1.16.000.000829/2020-49 (MPF/DF).
213  “Acabou matéria do Jornal Nacional”. Disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/
2020/06/06/ministerio-diz-que-mudou-divulgacao-para-retratar-melhor-situacao-da-covid.htm
214  Disponível  em  https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-
excluir-de-balanco-numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml
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Nesse  tema,  o  STF,  na  ADPF nº  690,  determinou  “ao Ministro  da  Saúde que

mantenha,  em sua integralidade,  a  divulgação diária dos  dados epidemiológicos  relativos  à

pandemia (covid-19), inclusive no sítio do Ministério da Saúde e com os números acumulados

de ocorrências, exatamente conforme realizado até o último dia 04 de junho”. 

Anteriormente,  o  ex-Ministério  da Saúde EDUARDO PAZUELLO, ainda  como

interino,   também já  deixara  de  divulgar,  no  perfil  do  Twitter  do  órgão,  a  situação  do novo

coronavírus no Brasil, como vinha ocorrendo até 17/05/2020. Os dados eram acompanhados de

um gráfico, com destaque para o número de casos confirmados, de novos casos registrados, de

óbitos  confirmados  e  de  novos  óbitos  registrados.  O  breve  texto  ainda  trazia  os  números  de

recuperados,  de pacientes  em acompanhamento,  bem como de óbitos  nos  últimos  3 dias  e de

óbitos em investigação.

A partir  do  dia  18/05/2020,  o  Ministério  da Saúde começou  a  compartilhar  no

Twitter  a  publicação  da  SecomVc (@secomvc,  canal  da  Secretaria  Especial  de  Comunicação

Social  da  Presidência  da  República)  que,  com o  título  “Placar  da  Vida”  e  usando  a  hashtag

#ninguémficaparatrás, passou a divulgar os números da covid-19 com destaque apenas para os

infectados, salvos e em recuperação, sem menção ao número de óbitos.

Do dia 19/05/2020 em diante, as publicações de números pelo Ministério da Saúde,

em suas redes sociais,  cessaram, passando aquele órgão a compartilhar apenas as postagens do

perfil da Secom, que omitiam os números de óbitos e buscavam transmitir a falsa ideia de que o

país “estava vencendo a luta contra a covid-19”.

No dia 25/05/2020, por exemplo, a frase que acompanhava o “Placar da vida” no

perfil do Ministério da Saúde no Twitter dizia “O @govbr trabalha continuamente para vencer

o #coronavírus e salvar vidas de brasileiros. Até 19h desta segunda (25), 153.833 brasileiros

foram  curados  da  Covid19”.  A  postagem,  como  as  publicadas  a  partir  do  dia  19/05/2020,

simplesmente  omitia – a fim de que o dado fosse ignorado - que mais de 23 mil brasileiros

haviam morrido até aquela data, em razão da doença.

A mesma mudança na divulgação dos dados foi observada no site do Ministério da

Saúde,  na divulgação diária  do Painel  Coronavírus  (https://covid.saude.gov.br/).  No início,  os

números em destaque traziam os casos confirmados, os óbitos e a taxa de letalidade,  como na

imagem abaixo, de 27/03/2020:
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A partir  de  maio,  a  página  do  Painel  Coronavírus  começou  a  mudar,  trazendo

detalhes  sobre  os  casos  confirmados  (acumulado,  registros  novos,  em  acompanhamento,

recuperados e a taxa de incidência), bem como os óbitos confirmados (acumulado, registros novos,

letalidade e taxa de mortalidade por 100 mil habitantes). 

No dia 18/05/2020, a imagem do Painel mudou novamente, com destaque discreto

para o número de recuperados e,  a partir do dia 20/05/2020, a mudança foi significativa: os

números de casos recuperados apareceram em tamanho grande e com destaque verde ao redor. O

termo “óbitos confirmados” apareceu em letras pequenas, fonte de cor cinza claro e com

números de tamanho muito menor:
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Como se  percebe,  tão  logo assumiu interinamente  a  pasta  da Saúde,  o  ex-

Ministro PAZUELLO tentou mascarar os dados relativos a infectados e mortos pela covid-

19,  a  fim  de  corroborar  a  narrativa  do  Governo  Federal  (explicitada  em postagens  da

SecomVc) de que a pandemia estaria controlada.

Nesse  sentido,  um  vídeo  do  Ministério  da  Saúde  divulgado  no  Twitter  em

23/05/2020,  reforçou,  por  exemplo,  que  as  famílias  limitassem  o  tempo  diário  que  elas

dedicavam a ler ou a assistir noticiários, sob a justificativa de que o excesso de informações

seria fonte de angústia e estresse215. 

Ante  a  situação  de  incerteza  gerada  a  partir  do  momento  em que  o  requerido

PAZUELLO deixou de divulgar os números reais de óbitos e casos confirmados de covid-19, os

principais  veículos  de  comunicação  brasileiros  formaram  parceria  para  obter  informações

diretamente das secretarias estaduais de saúde, consolidá-las e compartilhá-las,  apontando

tendências de alta, estabilidade ou queda, total de óbitos provocados pela covid-19, além dos

números de casos testados e com resultado positivo para o novo coronavírus216 217, assumindo,

na prática, a   tarefa que o ex-Ministro da Saúde se recusou, injustificadamente, a realizar  . 

Na mesma toada de omitir a gravidade da pandemia, os números e projeções que se

215 Disponível  em  https://twitter.com/minsaude/status/1264270213836570626?s=08.  Cópia  da  publicação  segue
anexa à exordial.
216 Disponível  em  https://www.camara.leg.br/noticias/667668-maia-elogia-consorcio-de-comunicacao-que-vai-
divulgar-dados-omitidos-sobre-mortes-de-covid-19/
217 Disponível em https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-
dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml
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apresentavam, o ex-Ministro PAZUELLO veio a público, em 25/11/2020218, para negar que o país

começava a enfrentar uma segunda onda de covid-19. Distorcendo conceitos sobre ondas de

transmissão e ignorando alertas de especialistas - que apontavam para o aumento de casos e óbitos

e previam ascensão dos casos se medidas de controle não fossem tomadas -, o Requerido afirmou

que não se podiam confundir ondas com novos surtos, que só ocorreriam com “vírus mutado”,

como vinha sendo observado na Europa naquela época,  e que o Brasil  enfrentava  apenas  um

“repique de contaminações e mortos em algumas regiões do país”.

Como se vem demonstrando, na gestão do requerido, não havia plano nacional ou

ação coordenada do Ministério da Saúde para controle da pandemia de coronavírus. 

A atuação do requerido como coordenador nacional do SUS falhou, porque o ex-

Ministro  não  orientou  -  inequivocamente  -  os  gestores  locais  sobre  a  adoção  de  medidas

eficazes  para  o  controle  do  contágio  e  não  encampou  campanhas educativas,  para  a

população, a fim de que entendesse como se dá a transmissão do SARS-CoV-2 e percebesse a

necessidade de adoção das diversas medidas de proteção. Nesse sentido, foram as recomendações

emitidas pelo TCU no Acórdão 2.817/2020-TCU-Plenário, de 21/10/2020: 

9.1.1.  nos  termos  do  art.  16,  inciso  VI,  da  Lei  8.080/1990,  elabore  plano  estratégico
detalhado para a viabilização, em especial, das seguintes medidas de comunicação de risco
previstas no Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(nível de resposta Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional) :

9.1.1.1. informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e
pela população geral;

9.1.1.2.  elaborar  junto  com a  área  técnica  materiais  informativos/educativos  sobre  o
novo coronavírus e distribuí-los para a população, profissionais de saúde, jornalistas e
formadores de opinião; e

9.1.1.3.  disponibilizar  peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios de
comunicação;

Em seu voto, o Ministro Relator Benjamin Zymmler asseverou que: 

48. Cabe ressaltar que essas estratégias digitais de comunicação possuem um caráter de
passividade ao demandarem que o cidadão faça uma ação de busca pela informação. Ou
seja, há um alcance limitado na comunicação por meio dos canais oficiais na internet.

49. Outro aspecto a ser considerado é que umas das principais medidas de combate à
pandemia é de caráter comportamental. Em outras palavras, o controle e prevenção
da doença depende em grande medida das condutas dos indivíduos em seu convívio

218 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/pazuello-nega-segunda-onda-da-covid-no-brasil-
e-fala-em-repique-no-sudeste-e-sul.shtml
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social.

50.  Em  sendo  assim,  seria  esperado  um  plano  estratégico  de  comunicação  para
conscientizar  a  população acerca dos procedimentos  a  serem adotados  quando do
convívio social para prevenir a disseminação da doença, de acordo com as seguintes
medidas de resposta previstas no plano de contingência nacional para infecção humana pelo
novo coronavírus (tópico comunicação de risco para a emergência de saúde pública de
importância nacional):

–  “informar  as  medidas  a  serem  adotadas  pelos  profissionais  de  diversas  áreas  e  a
população geral”;

–  “elaborar  junto  com  a  área  técnica  materiais  informativos/educativos  sobre  o  novo
coronavírus  e  distribuí-los  para  a  população,  profissionais  de  saúde,  jornalistas  e
formadores de opinião;” e

–  “disponibilizar  peças  publicitárias  a  serem  veiculadas  nos  diversos  meios  de
comunicação”.

51. Desta feita,  em complemento à deliberação constante do subitem 9.1.5 do Acórdão
1.888/2020-Plenário, entendo pertinente efetuar determinação ao Ministério da Saúde para
a realização de plano estratégico para essas ações de comunicação.

(...)

Ocorre que, mesmo diante das recomendações expressas do TCU, o ex-Ministro da

Saúde não implementou campanhas educativas sobre medidas realmente eficazes para o controle

possível da pandemia (dentre elas: formas de transmissão da covid-19 - inclusive por aerossóis

suspensos no ar -, distanciamento social e uso de máscaras), tampouco sobre a necessidade de

vacinação da população. Não obstante,  milhões de reais foram despendidos com campanhas

sobre tratamento precoce comprovadamente ineficaz (item 3.1). 

A omissão do requerido na coordenação nacional das ações de combate à pandemia

de covid-19, ao longo de 2020, causou o colapso do Sistema Único de Saúde, observado já em

finais de 2020 e, de modo mais evidente, no início de 2021. 

Como fartamente noticiado, os primeiros sistemas de saúde a entrarem em colapso

foram os  da capital  amazonense,  tendo dezenas  de pacientes  falecido  por  falta  de leitos  e  de

oxigênio.  Com recordes  de casos  de covid-19 e  muitas  pessoas  necessitando de internação,  a

cidade precisou enviar pacientes que dependiam de oxigênio para outros estados e parentes de

pessoas internadas se desesperaram na busca pessoal por cilindros de gás oxigênio. O Estado do

Amazonas teve aumento de mais de 600% na média de mortes por covid-19 entre dezembro e

janeiro. Na última semana de 2020, a média diária de óbitos pela doença, no Estado, foi de 19

pessoas. Já no dia 31 de janeiro, houve 139 mortes219. 

219 Disponível  em  https://www.dw.com/pt-br/a-sucess%C3%A3o-de-erros-que-levou-%C3%A0-crise-de-oxig
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Mesmo tendo sido avisado com vários dias de antecedência sobre a iminente falta

de oxigênio em Manaus, a providência mais imediata do ex-Ministro Pazuello foi levar à cidade

um  grupo  de  profissionais  de  saúde  para  propagandear  o  tratamento  medicamentoso

precoce220.

O colapso em Manaus, que se repetiu, em pouco tempo, noutras capitais do país,

poderia  ter  sido evitado se o ex-Ministro requerido tomasse,  como diretriz  de sua atuação no

Ministério, os alertas da comunidade científica. Por exemplo, em agosto de 2020, pesquisadores

brasileiros, dentre eles funcionários da Anvisa e da Fiocruz, previram221 que Manaus enfrentaria

uma forte segunda onda de covid-19 se medidas não fossem adotadas para controlar o contágio222.

A partir  de modelos epidemiológicos,  o grupo previu,  no início de 2021, que o

estado do Amazonas enfrentará uma terceira onda, em quatro ou cinco meses, e que a pandemia

se arrastará até 2022, se não forem adotadas medidas urgentes para frear a proliferação do

novo coronavírus, como fechamento de serviços não essenciais, controle efetivo de aglomerações

e rápida vacinação da população223.

Em  entrevista  ao  Amazônia  Real  publicada  em  18/01/2021224,  o  biólogo  Luca

Ferrante, um dos responsáveis pelo referido estudo, explicou que: 

“Avisamos dessa segunda onda em um artigo publicado na Nature Medicine, que é uma das
maiores revistas científicas do mundo, em 7 de agosto do ano passado. Inclusive dávamos
recomendações  de  que  essa  segunda  onda  surgiria  por  uma  negligência  e
negacionismo dos tomadores de decisão. Frente ao surgimento dessa nova cepa, agora
se vê o mesmo negacionismo e a mesma falta de tomada de decisão, se justificando que
naturalmente as coisas vão ficar bem. Não vão. Elas tendem a piorar.  A falta de ação e
providências para conter a pandemia, utilizando esses artifícios deixando de que é melhor
deixar a coisa circular, deve ser encarada como um crime contra a saúde pública. Pessoas
estão  morrendo  e  atitudes  poderiam  estar  sendo  tomadas  para  mitigar  esse  dano  na
população. Esses políticos têm de ser responsabilizados.

(...)

Amazônia Real – O cenário que desenha é de nunca sairmos dessa pandemia.

%C3%AAnio-em-manaus/a-56275139
220 As condutas do ex-Ministro Eduardo Pazuello durante a crise enfrentada por Manaus são objeto da ação de
improbidade administrativa nº 1006436-58.2021.4.01.3200, em curso perante a 9ª Vara Federal do Amazonas.
221 O artigo “Brazil’s policies condemn Amazonia to a second wave of COVID-19” foi publicado em
 https://www.nature.com/articles/s41591-020-1026-x . Acesso em 09/02/2021.
222 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55684605
223 Disponível  em  https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cientistas-que-previram-colapso-em-manaus-alertam-
para-terceira-onda-e-pedem-lockdown,70003609164 Acesso em 09/02/2021.
224 Disponível  em  https://amazoniareal.com.br/sem-lockdown-e-vacinacao-amazonas-sera-condenado-a-terceira-
onda/ Acesso em 09/02/2021.
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Ferrante – Exatamente. A pandemia não será remissiva para Manaus, enquanto não for
realizada em conjunto um lockdown extensivo e imediato para frear a ocorrência de
uma terceira onda e um plano de vacinação concomitante logo após esse isolamento
social.  Nossos  modelos  mostram  que  Manaus  vive  um  sistema  perpétuo  de
retroalimentação.  As pessoas vão perder a imunidade e voltar a se reinfectar. Nunca
alcançaremos  essa  imunidade  de  rebanho.  Isso  é  impossível. Vamos  ter  picos
suscetíveis. Atualmente na literatura, a reinfecção é mais severa do que o primeiro contato
com a doença. As projeções são de piora.” 

O alerta dos cientistas, que o requerido EDUARDO PAZUELLO insistiu em não

considerar, serve para o restante do país. Embora determinadas medidas de controle da epidemia

dependam, em parte, do apoio dos governos locais (governadores e prefeitos), é fato incontestável

que, diante da falta de coordenação nacional, diretrizes claras, plano nacional consistente de

combate à COVID-19, planejamento eficaz para testagem, aquisição de insumos e vacinas,  os

governantes locais estiveram à deriva, nos piores momentos da epidemia, ausente que estava

das decisões de maior alcance o ex-Ministro Pazuello. 

Como  ressaltou  o  TCU,  nos  votos  e  relatórios  que  embasaram  o  Acórdão

2.817/2020-TCU-Plenário, de 21/10/2020, não houve estratégia ou planejamento nacional para

o  enfrentamento  da  pandemia; não  houve  plano  estratégico  de  comunicação  para

conscientizar a população acerca das condutas a serem adotadas, quando do convívio social,

para  prevenir  a  disseminação  da  doença,  o  que  acabou  por  gerar  dúvidas  quando  ao

comportamento  adequado  diante  da  pandemia  em seus  diversos  momentos  de  evolução;  não

houve articulação com os Estados,  Distrito Federal  e  Municípios  para planejamento das

ações de aquisição de insumos estratégicos para Covid-19 e para elaboração dos planos tático-

operacionais.       

Frise-se que, no Quinto Relatório de Acompanhamento da TC 014.75/2020-5, a

área técnica do TCU apontou, mais uma vez, que:

33.  No momento atual,  de  extremo agravamento da crise,  torna-se  fundamental  a
adoção de um discurso baseado na ciência para combater as fake news – que em
muito têm contribuído para o comportamento dissonante da sociedade em relação ao
que se deseja para o combate da pandemia – e para convencer a população a aceitar
medidas e a adotar condutas muitas vezes  impopulares,  mas necessárias.  Todavia,
verificou-se que o Ministério da Saúde não tem liderado esse processo, ao reverso,
excluiu  do  Plano  de  Contingência  Nacional  a  ação  que  lhe  atribuía  essa
responsabilidade, em desacordo com o art. 10, § 1º, incisos I e II, do Decreto 7.616/2011,
que atribui ao representante do Ministério da Saúde designado para coordenar as medidas a
serem  executadas  durante  a  Espin,  as  atribuições  de  planejar,  organizar,  coordenar  e
controlar as medidas a serem empregadas durante a emergência e de articular-se com os
gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, o que inclui as ações de comunicação à
população.
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34. Não é possível olvidar, ainda, que o Ministério da Saúde é competente para coordenar e
fiscalizar o SUS (art.  1º,  inciso II,  do Anexo I,  do Decreto 9.795/2019) e que a União
poderá  executar  ações  de  vigilância  epidemiológicas  e  sanitárias  em  circunstâncias
especiais,  como  na  ocorrência  de  agravos  inusitados  à  saúde,  que  possam  escapar  do
controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional
(art. 16, parágrafo único, da Lei 8.080/1.990).

35. Assim, considerando a atual situação de agravamento da crise causada pelo Sars-CoV-
2, materializada na incapacidade de atendimento dos hospitais públicos e privados, cabe a
essa Pasta a implementação, em coordenação com os demais Estados da Federação, de
planos  e  campanhas  de comunicação mais  efetivas  e  a  retomada da realização de
entrevistas  coletivas,  com  o  objetivo  de  esclarecer  a  população  sobre:  taxa  de
ocupação de leitos e de contaminação; quantidade de óbitos; possibilidade de, mesmo
aqueles que não integram grupos de risco, desenvolverem formas graves da doença e
virem a falecer ou a apresentar sequelas; informações falsas ou fake news; relevância
da  vacinação;  importância  de  medidas  não  farmacológicas  para  prevenção;
orientações  sobre  tipo  e  uso  de  máscara;  presença  de  novas  variantes  mais
transmissíveis;  possibilidade  de  reinfecção;  risco  que  o  desenvolvimento  de  novas
variantes representa para a eficácia das vacinas.

36. Conquanto os planos de ação relativos às ações de comunicação de risco tenham sido
elaborados pelo Ministério da Saúde, cumprindo a determinação do item 9.1.1 do Acórdão
2.817/2020, não se observou incremento ou fortalecimento na política de comunicação
do órgão para indução do comportamento da população em geral que efetivamente
contribua para a redução dos níveis de contaminação e  de mortalidade pelo novo
coronavírus.

37. Ademais, as ações verificadas não apresentaram o grau de transparência e rapidez
esperada, como também não foram constatadas providências realizadas pelo MS para
a coordenação das ações de comunicação das secretarias estaduais de saúde em prol
de um discurso unificado para informar à população as medidas que se sabem efetivas
para interromper a cadeia de transmissão do vírus, como distanciamento social, uso
de máscara, higienização das mãos e ventilação de ambientes interno  s  .

De  fato,  não  se  observou  liderança  nacional,  na  área  da  saúde,  fazendo

campanhas  informativas  em  TV,  rádio,  internet  e  mídias  impressas,  com  o  objetivo  de

conscientizar  a  população acerca da necessidade de isolamento,  do distanciamento,  do uso de

máscaras  ou  apoiando  as  medidas  de  contenção  e  fechamento  de  serviços  não  essenciais

decretadas pelos governantes locais. O próprio requerido não cumpria medidas de contenção

do vírus225.

Por fim, estudo recentemente publicado pelos pesquisadores Guilherme Loureiro

Werneck,  Ligia  Bahia,  Jéssica  Pronestino  de  Lima  Moreira  e  Mário  Scheffer,  envolvendo  o

Instituto  de  Medicina  Social  da UERJ,  Instituto  de  Estudos em Saúde Coletiva  da UFRJ e o

225 Como apontam as  seguintes  reportagens:  https://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-da-saude-vai-evento-no-
palacio-do-planalto-sem-mascara-1-24507871
https://jovempan.com.br/noticias/politica/pazuello-aparece-sem-mascara-em-churrasco-na-casa-de-ibaneis-rocha.html
https://exame.com/brasil/apos-crise-bolsonaro-e-pazuello-aparecem-juntos-e-sem-mascara/
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Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, denominado “Mortes

Evitáveis por Covid-19 no Brasil”226, junho de 2021, afirma peremptoriamente que: 

“Políticas  de  controle  da  transmissão  da  Covid-19  e  relacionadas  ao  atendimento  aos

pacientes foram incorretas, tardias, insuficientes e intermitentes. Houve falhas na coordenação

das ações e no provimento de recursos e insumos estratégicos para a saúde e concessão de

apoios financeiros e redução de tarifas a pessoas e famílias bem como oferta de créditos e

empréstimos a empresas.  Omissões conjugadas com ações equivocadas do governo federal

impediram a adoção de bloqueios com estratégias populacionais e uma melhor organização

dos  serviços  de  saúde.  A  responsabilidade  de  evitar  mortes  na  pandemia  compete  aos

governos nacionais. No Brasil, a recusa às orientações para mitigar casos e mortes impediu

poupar vidas. Aproximadamente 120 mil mortes, entre as que ocorreram até o final de março

de 2021, poderiam ter  sido  evitadas por medidas não farmacológicas  para o controle  da

transmissão na comunidade.  

3. DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

3.1.  Da plena  sindicabilidade  dos  atos  e  omissões  do então  Ministro  da Saúde  Eduardo

Pazuello

A responsabilidade por improbidade administrativa é espécie do direito sancionador

voltada  à  repressão  de  condutas  ilícitas  praticadas  por  agentes  públicos,  em  detrimento  da

moralidade  e da ética públicas,  do patrimônio  público,  do interesse público identificado como

objetivo e finalidade do Estado.

O regime de responsabilização se extrai do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal

de 1988, nos seguintes termos:

Art. 37- A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º- Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da

226 Documento disponibilizado à CPI da Pandemia, acessíve pelo link 
https://legis.senado.leg.br/comissoes/docsRecCPI?codcol=2441&s=08 (documento 1174), apresentado pela 
pesquisadora Jurema Werneck, diretora-executiva da ONG Anistia Internacional, por ocasião de seu depoimento, em 
24 de junho de 2021. 
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função  pública,  a  indisponibilidade  dos  bens  e  o  ressarcimento  ao  erário,  na  forma  e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Figura como requerido, na presente demanda, agente público que ocupou o cargo de

Ministro de Estado da Saúde à época dos fatos, precisamente entre 15/05/2020227 e 23/03/2021.

O art.  1º,  da Lei  8.429/92 é  explícito  ao afirmar  que “os atos  de improbidade

praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta

ou fundacional de qualquer dos Poderes da União (...) serão punidos na forma desta Lei ”.

O requerido, ex-Ministro de Estado, a quem se imputa diretamente o cometimento

de atos de improbidade administrativa, sujeita-se, sem maiores dúvidas, às disposições da citada

legislação repressiva.

Com  efeito,  a  Lei  8429/92  não  distingue  agente  público  de  agente  político,

categoria na qual se enquadram o Presidente da República, os Senadores, deputados Federais e

estaduais,  Ministros  dos  Tribunais  superiores,  Procurador-Geral  da  República,  Ministros  de

Estado, Governadores, dentre outros. E não poderia ser diferente, pois228

“Tais agentes públicos, conforme definição formulada alhures, exercem um munus público,
ou seja, são responsáveis por inúmeras atividades administrativas na gestão de recursos
públicos.  São,  portanto,  os  agentes  públicos  que têm o dever  legal  de  agir  com maior
probidade em suas ações. Nesse diapasão, todo e qualquer agente político, sendo este uma
espécie do gênero  agente público, está incluído no regime da Lei n. 8429/1992”.

O conjunto dos fatos ora trazidos à apreciação do poder Judiciário constitui

amostragem suficiente  da  gestão  gravemente  ineficiente  e  dolosamente  desleal  (imoral  e

antiética) do requerido Eduardo Pazuello. 

Os problemas que marcaram a gestão do requerido na pasta da saúde - e produziram

consequências  negativas  significativas  à  saúde  coletiva  -  não  se  esgotam  em  meras  falhas

administrativas, que possam ser atribuídas às dificuldades e à complexidade do gerenciamento do

227 Embora o Decreto do Presidente da República que exonerou Eduardo Pazuello do cargo de Secretário-Executivo
da pasta da saúde e o nomeou como Ministro da Saúde interino só tenha sido publicado em 02/06/2020, é fato notório
que o Requerido passou a ocupar o cargo de Ministro interino imediatamente após a exoneração de seu então chefe
Nelson Teich, ocorrida em 15/05/2020. A informação foi divulgada pela imprensa, como na reportagem do Jornal
Metrópoles,  disponível  em  https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/com-saida-de-teich-general-pazuello-
assume-por-ora-comando-da-saude Acesso em 12/02/2021.
228 CUNHA, Ageu Florêncio da. A aplicação da Lei de Improbidade administrativa aos agentes políticos. Questões
práticas sobre improbidade administrativa. Coord. DOBROWLSKI, Samantha Chantal. Brasília: ESMPU, 2011,
pp. 122-139.
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SUS numa pandemia.

O agente público, de qualquer estatura, possui competências e deveres inafastáveis,

que lhe são outorgados pelo ordenamento jurídico justamente para que alcance os objetivos a que

se propõe o Estado, entre eles, indiscutivelmente, a promoção do bem comum e a implementação

dos direitos fundamentais do cidadão. Tem, assim, o dever de obediência à legalidade, o dever de

lealdade para com a instituição que representa, o dever de imparcialidade e também o dever de

eficiência.

Assim,  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  estatuto  repressivo  das  condutas

lesivas  de  caráter  cível-administrativo,  mira  não  apenas  os  atos  caracterizados  como

corrupção/enriquecimento ilícito ou que causem danos patrimoniais ao erário  mas também atos

que importem em má-gestão ou, noutras palavras, em intolerável ineficiência, cuja gravidade

atinge tão fortemente a sociedade quanto a própria corrupção, pois lhe retira a oportunidade de

acesso  a  direitos,  sobretudo  quando  se  cuida  de  direitos  fundamentais  constitucionalmente

assegurados, aos quais o gestor público está irremediavelmente vinculado.

A má gestão pública,  em um contexto de pandemia, é, portanto, conduta de

altíssima importância, que causa efeitos devastadores na sociedade e, por essa razão, merece

reprimenda igualmente grave, a exemplo das sanções descritas na LIA.

Pode-se falar, nesse contexto, de um direito fundamental à boa administração, já

reconhecido pela União Europeia e que, em linhas gerais, se alinha,  na legislação brasileira,  à

principiologia do art. 37, da CF 1988.

Na lição abalizada de Juarez Freitas229:

“O  direito  fundamental  à  boa  administração  pública  é  entendido  como  direito  à
administração  eficiente  e  eficaz,  proporcional  cumpridora  de  seus  deveres,  com
transparência, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação e à plena
responsabilidade  por  suas  condutas  comissivas  e  omissivas.  No  conceito  enunciado,
abrigam-se, entre outros, os seguintes direitos: a) o direito à administração transparente,
que supõe combate contra a opacidade, com especial resguardo do direito à informação; b)
o direito à administração dialógica, com as garantias do contraditório e da ampla defesa; c)
o direito à administração imparcial,  isto é, que não pratica nem estimula discriminação
negativa  de  qualquer  natureza  e,  ao  mesmo  tempo,  cumpre  o  dever  de  promover
discriminações inversas ou positivas (redutoras das desigualdades injustas); d) o direito à
administração  que  zela,  interna  e  externamente,  pela  probidade,  inclusive  ao  coibir
condutas  éticas  não-universalizáveis  (tais  como as  fraudes  atribuídas  a  Madoff)  e  e) o

229 FREITAS, Juarez. Princípio constitucional da moralidade e o direito fundamental à boa administração pública. 
Temas de Improbidade Administrativa. Jorge, Flávio Cheim; Rodrigues, Marcelo Abelha e Alvim, Eduardo Arruda
Coords. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 355-376.
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direito  à  administração  preventiva,  precavida  e  eficaz  (não  apenas  eficiente),  vale
dizer, comprometida com resultados em sintonia com os objetivos fundamentais do
Estado Democrático (CF. art., 3o ) e, nessa medida, redutora dos conflitos intertemporais,
que só fazem aumentar os chamados “custos de transação”.

Assim, a exigência de boa gestão, identificada com a  administração preventiva,

precavida,  eficaz  e  eficiente,  compõe  o  direito  fundamental  à  boa  administração  ao  qual  se

vincula o agir do administrador.

É imperativo que o gestor tenha lealdade para com o interesse público e conduta

voltada à satisfação dos interesses da cidadania/coletividade, sob pena de perder-se a confiança

que deve pautar as relações entre os administrados e os agentes do Estado. Essa exigência de

lealdade densifica o conceito de  probidade, como dever do agente público, o qual “precisa até

rejeitar ordem superior manifestamente imoral”230.

A ausência  de  lealdade  para  com o  interesse  público/interesses  da  coletividade

configura a intenção desonesta do agente e o sujeita à responsabilização. 

Também Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves231 apontam no sentido de que a

violação dos deveres de eficiência e de lealdade importam em improbidade administrativa, a saber:

“São formas específicas de violação ao princípio da eficiência, a prática de atos visando fim
proibido em lei (inc. I) e a indevida omissão na prática de atos que exijam a atuação de
ofício do agente (inc. II)”.

(...)

“O  dever  de  lealdade  em muito  se  aproxima da  concepção  de  boa-fé,  indicando  a
obrigação de o agente: a) trilhar os caminhos traçados pela norma para a consecução do
interesse público e b) permanecer ao lado da administração em todas as intempéries. Além
disso,  deve  ser  transparente,  repassando  aos  órgãos  a  que  esteja  vinculado  todas  as
informações  necessárias  à  concreção  dos  projetos  que  visem ao  regular  andamento  do
serviço.”

Outrossim, ao discorrer sobre o efeito da discricionariedade sobre os atos do agente

público, os mesmos autores defendem que232:

“O interesse público primário a ser satisfeito não se identifica com o interesse de um ramo
da  Administração  ou  mesmo  com  o  subjetivismo  da  autoridade  responsável  pela
prática do ato, mas, sim, com a comunidade em sua inteireza”.

230 FREITAS, Juares. Ob. cit., p. 358.
231 Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, pp.259-262.
232 p. 294.
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Se atingir  a  eficiência  é obrigação do gestor público,  é  de se concluir  que as

decisões do ex-Ministro requerido são plenamente sindicáveis porque,  longe de estarem numa

zona  ampla  de  possibilidades  a  escolher,  todas  elas  válidas  para  o  atingimento  das

finalidades da pasta da saúde, continham-se em estreitos  limites,  vinculados aos critérios

técnicos e científicos já conhecidos no percurso de evolução da pandemia de COVID-19. Com

isso, quer-se dizer que não havia espaço para atuação meramente discricionária ou de acordo

com critérios pessoais de escolha. 

Uma  vez  que  as  decisões  ministeriais  não  estiveram  amparadas  em  critérios

técnico-científicos razoáveis (isto é, aceitos majoritariamente pela comunidade científica), não se

pode  considerar  que  elas  sejam  infensas  ao  controle  judicial,  sob  o  argumento  de  estarem

justificadas por uma pretensa discricionariedade técnica.

Outrossim, a responsabilidade do gestor é tanto maior quanto maior for a sua

competência hierárquica e âmbito ou poder de decisão. 

No caso do ex-Ministro da Saúde ora demandado, não se pode negar que tenha

independência técnica para tomar decisões em tais ou quais sentidos. Não obstante, tais decisões

não podem perder de vista as finalidades das competências atribuídas ao cargo, isto é,  não

podem desvencilhar-se da finalidade de implementação integral  do direito à saúde ou da

necessidade de nortear os trabalhos do Sistema Único de Saúde, na função de gestor nacional

do sistema (art. 16, inc. III, “b” e “c”; inc. VI, inc. X e inc. XIX, parágrafo único, da Lei

8080/90233), nunca antes tão necessária como numa pandemia jamais vista.

Além disso, compete ao Ministro da pasta da saúde tomar decisões embasadas em

critérios  técnicos/científicos  majoritariamente  aceitos,  de  modo  planejado  e  oportuno,

demonstrando  cumprir  o  dever  de  lealdade  para  com  o  Estado  (suas  finalidades)  e

robustecer a confiança que a população nele deposita. Não menos importante, o Ministro da

233 Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:(...)
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública; 
c) de vigilância epidemiológica; 
(...)
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
(...)
XIX -(...)
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,
como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional. 
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Saúde tem de cumprir  o  dever de eficiência,  sem o que a atividade técnico-administrativa de

execução da política pública de saúde (e de gestão do SUS) sequer se justifica.

 Isto significa que, quaisquer que sejam as opiniões de outros eventuais agentes do

governo sobre os temas afetos à saúde,  estes não podem ser “conselheiros” do Ministro da

Saúde em questões técnicas, à míngua de conhecimento específico. Aliás, é para cuidar das

questões técnicas específicas do governo e da administração pública que existem os Ministros de

Estado, cada qual com as suas incumbências gerenciais próprias.

Ora,  o exercício da independência técnica se faz em prol do interesse público.

Se a ação/omissão danosa do Ministro da Saúde se dá sem fundamentação técnica, mas por mera

reverência  a  opiniões  externas,  é  de  se  concluir  que  o  Ministro  se  mostra  inábil  ou

incompetente – tecnicamente - para exercer o cargo. 

Sucede que um agente público dessa estatura não pode ser inábil, incompetente

ou ineficiente. Se as decisões de gestão – que deveriam ser técnicas - são adotadas por força de

influências  externas,  está  comprovado  o  comportamento  doloso  ilícito  do  Ministro  e

perfeitamente configurado o ato de improbidade administrativa que, em última análise, é a

deslealdade  qualificada da conduta do agente público  frente  ao cidadão a quem deveria

servir – é a imoralidade manifesta no trato da coisa pública, visto que a decisão, que deveria

ser de âmbito técnico,  é adotada para privilegiar, atender, beneficiar não a coletividade/ o

interesse público mas sim sentimento pessoal ou interesse de terceiro.

Deve-se salientar que até o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a

necessidade  de  que  as  medidas  de  combate  à  pandemia  sejam  determinadas  “com  base  em

evidências  científicas  e  em análises  sobre  as  informações  estratégicas  em saúde” e  que  as

decisões  administrativas  sujeitem-se  “aos  princípios  constitucionais  da  precaução  e  da

prevenção, que impõem juízo de proporcionalidade e a não adoção, a priori, de medidas ou

protocolos a respeito dos quais haja dúvida sobre impactos adversos a tais bens jurídicos”. O

STF também afirmou expressamente a incidência da Lei de Improbidade Administrativa sobre os

atos praticados pelos agentes públicos na vigência do estado de emergência em saúde pública

(pandemia  de  Covid-19)  e  enfatizou  que  a desconsideração  das  evidências  científicas  por

opiniões técnicas constitui indício de erro grosseiro e de culpa grave do gestor. 

Do voto do Ministro Luís  Roberto  Barroso,  nas ADIs 6421, 6422, 6424, 6425,

6427, 6428 e 6431, destaca-se :

27.  Dito  isso,  passo,  então,  para  os  parâmetros  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem
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utilizado  nas  questões  relacionadas  à  proteção  da  vida  e  da  saúde.  De acordo  com a
jurisprudência consolidada nesta Corte, tais questões – assim como aquelas atreladas
ao meio ambiente – devem observar standards técnicos e evidências científicas sobre a
matéria,  tal  como  estabelecidos  por  organizações  e  entidades  internacional  e
nacionalmente  reconhecidas.  Ainda  de  acordo  com  o  entendimento  do  STF,  a
Organização  Mundial  de  Saúde  é  uma  autoridade  abalizada  para  dispor  sobre  tais
standards[10]. Confira-se:

(...) (RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016 (...)

28.  Em  sentido  análogo,  a  Lei  nº  13.979/2020,  que  dispôs  sobre  as  medidas  para  o
enfrentamento da pandemia de COVID-19, norma já aprovada pelo Congresso Nacional,
determinou que as medidas de combate à pandemia devem ser determinadas “com
base  em evidências  científicas  e  em análises  sobre  as  informações  estratégicas  em
saúde”.

29. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece, ainda, que em matéria
de proteção à vida,  à  saúde e  ao meio ambiente,  as  decisões  adotadas pelo Poder
Público  sujeitam-se  aos  princípios  constitucionais  da  prevenção  e  da  precaução.
Havendo  qualquer  dúvida  científica  acerca  da  adoção  da  medida  sanitária  de
distanciamento social – o que, vale reiterar, não parece estar presente – a questão deve ser
solucionada em favor da saúde da população. Em português mais simples, significa que, se
há alguma dúvida, não pode fazer. Se há alguma dúvida sobre o impacto real que uma
determinada substância, um determinado produto, ou uma determinada atuação vai
provocar na saúde e na vida das pessoas, o princípio da precaução e o princípio da
prevenção recomendam a autocontenção. Confira-se a jurisprudência da Corte:

(...) (RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016 (...)

30. Portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já oferece alguns marcos a nos
guiarem na solução do problema que aqui se põe. Em primeiro lugar, nós já assentamos que
os consensos médicos e científicos são decisivos. Em segundo, afirmamos o respeito aos
princípios da precaução e da prevenção. Os mesmos critérios de observância de consensos
técnicos e científicos aplicam-se, igualmente, à verificação da ocorrência de erro grosseiro
ou  dolo,  no  que  respeita  às  medidas  econômicas  voltadas  ao  combate  aos  efeitos  da
pandemia.

(...) O problema estará na qualificação do que seja erro grosseiro. Portanto, penso que essa
é a intervenção que precisamos fazer.

33. Nessas condições, a consideração sobre: (i) standards e evidências técnico-científicas,
tal  como  estabelecidos  por  organizações  e  entidades  reconhecidas  nacional  e
internacionalmente; bem como (ii) sobre a observância dos princípios da precaução e da
prevenção constituem critérios inafastáveis para a adoção de decisões a respeito de temas
que envolvam a proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente. A desconsideração de tais
critérios por opiniões técnicas constitui indício de erro grosseiro e de culpa grave. Em
razão disso, as autoridades às quais compete decidir devem exigir que toda e qualquer
opinião técnica sobre o tema explicite tais standards e evidências, bem como esclareça
acerca da observância dos princípios da precaução e da prevenção. A não exigência de
tais elementos torna a autoridade corresponsável pelos danos decorrentes da decisão,
por faltar  com  dever  de  diligência  imprescindível  a  lidar  com  bens  de  tamanha
relevância.  Nesse  sentido,  vale  anotar  que  o  dever  de  diligência  e  de  cuidado  da
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autoridade é proporcional à relevância dos bens em jogo e à gravidade da situação
que lhe é dada enfrentar.

34. Logo de início, excluí da incidência da medida provisória os atos capituláveis na Lei de
Improbidade Administrativa.  Portanto,  essa medida provisória não beneficia nenhum
agente  público  que  tenha  praticado  ato  de  improbidade  administrativa  ou  que
responda pela prática de ato de improbidade administrativa. Para isso, existe legislação
e jurisprudência específicas. Além dessa exclusão,  que já decorre da lógica do sistema,
impõem-se  ainda  algumas  outras  a  serem implementadas  pela  técnica  da  interpretação
conforme a Constituição de dois dispositivos da Medida Provisória 966/2020.

35.  A interpretação  conforme  a  Constituição  consiste  em uma  técnica  de  decisão  que
mantém a norma em vigor, não lhe retira a validade, mas exclui expressamente algumas
interpretações, algumas leituras, que eram possíveis de serem feitas à luz do seu texto, mas
que são incompatíveis com a Constituição. Portanto, interpretar conforme a Constituição
significa manter o texto, mas eliminar algumas possibilidades de sentido daquela norma. 

36. Assim, o art. 2º da MP 966/2020, que dispõe sobre a figura do erro grosseiro, deve
receber interpretação conforme a Constituição, a fim de que se estabeleça que, na análise
de ocorrência de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas
autoridades:  (i)  de  standards,  normas  e  critérios  científicos  e  técnicos,  tal  como
estabelecidos  por  organizações  e  entidades  reconhecidas  nacional  e
internacionalmente; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da
prevenção. Na mesma linha, deve-se conferir interpretação conforme a Constituição ao art.
1º  da  MP 966/2020,  para  explicitar  que,  para  os  fins  de  tal  dispositivo,  a autoridade
competente  deve  exigir  que  a  opinião  técnica  com  base  na  qual  decidirá  trate
expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
como  estabelecidos  por  organizações  e  entidades  reconhecidas  nacional  e
internacionalmente; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução
e da prevenção. (grifos nossos)

Nesse contexto, a atuação do ex-Ministro da Saúde EDUARDO PAZUELLO, ao

estimular o tratamento precoce para covid-19 sem comprovação científica, adquirindo/distribuindo

medicamentos  não  suficientemente  testados,  inclusive  com  risco  de  efeitos  colaterais,  e  sem

autorização  da  agência  responsável,  configura  conduta  ilícita,  a  um só  tempo  violadora  dos

princípios da  lealdade,  da  moralidade  administrativa  e  da  eficiência,  e  também  geradora de

prejuízos quantificáveis ao erário e de danos inestimáveis à saúde da população brasileira. 

A  atuação  negligente,  omissa  e  de  improviso do  requerido,  na  condução  do

enfrentamento  da  pandemia,  também  foi  objeto  de  apreciação  pela  Ministra  Rosa  Weber,  do

Supremo Tribunal Federal, no julgamento de pedido cautelar na Ação Civil Originária nº 3.478,

proposta pelo governo do Piauí a fim de obrigar a União a restabelecer leitos de UTI naquele

estado da federação, em 03/03/2021. Em sua decisão, a Ministra  reafirmou a necessidade de a

conduta governamental se pautar em critérios científicos e nas recomendações da Organização

Mundial de Saúde e destacou a  restrita  margem de discricionariedade ao gestor público na
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concretização das políticas de saúde coletiva, sobretudo em situação de emergência sanitária: 

“A diminuição do número de leitos em um cenário de recrudescimento da pandemia é o
bastante para o reconhecimento do interesse processual do Estado autor. Portanto, não me
convencem, ao menos nesse juízo provisório, as alegações da União, formuladas na ACO
3.473, conexa, de que não há pretensão resistida à habilitação de novos leitos. Os próprios
argumentos  de  mérito  articulados  pela  União  contra  o  pedido  de  tutela  de  urgência
evidenciam a necessidade da intervenção judicial para equalizar o impasse federativo que
ora se apresenta.

Destaco, nesse contexto,  a informação do Conselho Nacional de Secretário de Saúde
(CONASS) no sentido de que, em janeiro de 2021 existiam 7.017 leitos de financiados
pelo Ministério da Saúde e, em fevereiro 2021, 3.187 leitos,  contra os 12.003 leitos
habilitados em dezembro de 2020. Mostram-se igualmente preocupantes as alegações do
Estado requerente de que não teria, a ré, se posicionado sobre a prorrogação da habilitação
dos 278 de leitos de UTI (solicitada em janeiro e fevereiro de 2021), bem como de que não
contará, o Estado requerente, já partir de março de 2021, com o financiamento de ‘nenhum’
leito de UTI para pacientes com COVID 19 por parte do Governo Federal (evento 5).

(…)

Em xeque, na pandemia do Coronavírus, cláusulas vitais de saúde coletiva. Juridicamente
repelidas  por  esta  Suprema  Corte,  por  inócuas,  medidas  de  improviso  e  sem
comprovação  científica  para  combater  a  pandemia  do  Coronavírus.  Firmado  em
recentes  precedentes  que  o  caminho  para  combater  uma  pandemia  dessa  natureza
passa,  prioritariamente,  à  luz  da  Constituição  Federal, pelo  estado  da  arte  das
evidenciais científicas. O discurso negacionista é um desserviço para a tutela da saúde
pública nacional.  A  omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros têm
como  consequências  esperadas,  além  das  mortes  que  poderiam  ser  evitadas,  o
comprometimento, muitas vezes crônico, das capacidades físicas dos sobreviventes que são
significativamente subtraídos em suas esferas de liberdades.

Em defesa da população no ensejo da pandemia, ‘a solução de conflitos sobre o exercício
da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em
evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde’ (ADI N.
6341, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/acórdão Min. Edson Fachin, Plenário). À União
compete planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas (art. 21,
XVIII, da CF) - v.g. ADPF 756, ADI 6.586 e 6.587, todas de relatoria do Min. Ricardo
Lewandowski; e ADPF 709-MC, Rel. Min. Roberto Barroso. 

Em tema de saúde coletiva,  o elã do federalismo de cooperação impõe ao  Governo
Federal ‘atuar como ente central no planejamento e coordenação de ações integradas
(...),  em  especial  de  segurança  sanitária  e  epidemiológica  no  enfrentamento  à
pandemia da COVID-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos
órgãos regionais e locais de saúde pública’ (ADPF 672, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário).

Nesse contexto,  uma vez identificada omissão estatal  ou gerenciamento errático em
situação de emergência, como aparentemente ora se apresenta, é viável a interferência
judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcadas
constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6º e 196).
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De fato, é restrita a margem de discricionariedade na concretização das políticas de saúde
coletiva, sobrelevado, esse dever prestacional, em situação de emergência sanitária. É da
jurisprudência desta Suprema Corte ‘(…) que o dever estatal de atribuir efetividade aos
direitos  fundamentais,  de  índole  social,  qualifica-se  como  expressiva  limitação  à
discricionariedade  administrativa.  Isso  significa  que  a  intervenção  jurisdicional,
justificada pela ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação
real ao direito à saúde, tornar-se-á plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto,
ao  postulado  da  separação  de  poderes),  sempre  que  se  impuser,  nesse  processo  de
ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a
decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito (RE
581.352 Agr., Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, é de se exigir do Governo Federal que suas ações sejam respaldadas por critérios
técnicos  e  científicos,  e  que  sejam implantadas,  as  políticas  públicas,  a  partir  de  atos
administrativos lógicos e coerentes.

E não é lógica nem coerente, ou cientificamente defensável, a diminuição do número de
leitos de UTI em um momento desafiador da pandemia, justamente quando constatado um
incremento das mortes e das internações hospitalares. 

Sem dúvida a programática constitucional não placita retrocessos injustificados no direito
social  à  saúde.  Especialmente em tempos de emergência sanitária,  as  condutas dos
agentes públicos que se revelem contraditórias às evidências científicas de preservação
das  vidas  não devem ser  classificadas  como atos  administrativos  legítimos,  sequer
aceitáveis. No limite e em tese, as ações administrativas erráticas que traiam o dever
de  preservar  vidas  podem  configurar  comportamentos  reprimíveis  sob  as  óticas
criminal e do direito administrativo sancionador.” (grifamos)

Segue a mesma linha o voto proferido pelo  Ministro Marco Aurélio, relator das

ADOs 65 e 66, já disponibilizado no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal234, em que

declarou inconstitucional o estado de omissão do governo federal na condução da pandemia: 

“Ante a deficiência da prestação de serviços públicos de saúde no contexto da pandemia
covid-19, impossibilitado o alcance do propósito delineado no texto constitucional, deve o
Judiciário pronunciar-se, minimizando os riscos das incertezas, prestigiando valores caros
aos  cidadãos,  sob  pena  de  negar  o  acesso  à  Justiça  e  a  efetividade  da  prestação
jurisdicional. 

(...)

A  época  é  de  crise  generalizada  na  República.  A  inércia  do  Governo  Federal
relativamente à formulação e implementação de políticas voltadas à concretização do
direito à vida e à saúde é agravada considerados o negacionismo quanto à gravidade
da doença,  a  recusa inicial  em adquirir  vacinas,  a  ensejar  o atraso na compra,  a
reiterada e persistente omissão de autoridades públicas na observância de medidas
envolvendo o uso de máscara e o distanciamento social, o incentivo à realização de

234  Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6158258. Julgamento em curso.
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aglomerações e a disseminação de inverdades relacionadas ao tratamento da doença. 

(...)

Nada obstante o empenho, pelo Governo Federal, de forças e verbas públicas no âmbito da
saúde pública e da economia,  tem-se a denominada  falha estatal estrutural.  As atuais
políticas públicas mostram-se incapazes de reverter o quadro de inconstitucionalidade. 

(...)

Julgo  procedente,  em  parte,  os  pedidos  formulados  nas  ações  diretas  de  nº  65  e  66,
declarando inconstitucional a demora do Executivo na adoção de medidas sanitárias e
econômicas necessárias à contenção da pandemia e determinando a instituição, em 30
dias, de comissão de gestão da crise, integrada por representantes da União, das unidades
federadas e da comunidade científica, visando a coordenação das ações e o implemento de
providências,  normativas  e  administrativas,  voltadas  à  contenção  da  pandemia  e  à
mitigação dos impactos econômicos.” (grifo nosso)

                  

                    Conforme se articulou nos itens precedentes desta exordial, resta claro que as atitudes

adotadas pelo ex-Ministro requerido - relativas ao “tratamento precoce”, à aquisição de vacinas,

à testagem da população, às campanhas informativas e à distribuição de medicamentos essenciais

– não se pautaram pelos melhores parâmetros técnico-científicos, mas tiveram, como norte,

outras opiniões, orientações e influências – internas e externas ao governo federal235 – as quais

não justificam as políticas públicas adotadas, diante da necessidade de perseguir, como finalidade

da gestão, o atendimento eficiente e eficaz das necessidades coletivas de saúde pública. 

As atitudes (ações e omissões) do gestor nacional do SUS, contestadas na presente

demanda,  configuram  improbidade  administrativa  porque  dele  se  deveria  esperar

responsabilidade, independência e competência técnicas compatíveis com o status do cargo -

jamais  acatamento  acrítico  de orientações  indevidas  e  inadequadas  –  considerando,

principalmente, a repercussão de suas decisões para a gestão de um sistema de saúde que atende

potencialmente mais de 200 milhões de pessoas. 

235 Exemplos, dentre outros, das orientações inadequadas, acolhidas pelo requerido em: “Live” com o Presidente da 
República, de 22/10/2020, disponível em  https://youtu.be/H-XREELbrfs; Discurso do Presidente da República 
disponível em https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-
republica-jair-bolsonaro-durante-o-encontro-brasil-vencendo-a-covid-19-palacio-do-planalto; Discurso do Presidente 
da República, durante o Encontro Brasil Vencendo a Covid-19, disponível em 
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/discursos/2020/discurso-do-presidente-da-republica-jair-
bolsonaro-durante-o-encontro-brasil-vencendo-a-covid-19-palacio-do-planalto; e notícia de ato do Presidente da 
República disponível em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/23/bolsonaro-exibe-caixa-de-
cloroquina-para-emas-no-palacio-da-alvorada.htm Acesso em 25/02/2021.
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Quaisquer orientações não baseadas em sólidas razões técnico-científicas ou que

não tivessem por finalidade perseguir o interesse público e social deveriam ter sido repelidas pelo

Ministro requerido. Não o fazendo, incidiu o ex-Ministro, manifestamente, em conduta antiética,

imoral e desleal para com o interesse coletivo.

3.2. Da tipificação dos atos e omissões do requerido consoante a Lei 8.429/92

No  que  concerne  aos  fatos  articulados  na  presente  ação,  há,  no  mínimo,

negligência grave do ex- Ministro na ausência de adoção de providências imprescindíveis para a

contenção  da  epidemia  de  COVID-19  (a  exemplo  do  não  planejamento  com  antecedência  e

eficiência  para  a  aquisição  de  distribuição  de  vacinas  em  tempo  hábil;  e  da  ausência  de

planejamento para distribuição eficiente dos kits de testes do tipo PCR, que estão a vencer nos

almoxarifados do Ministério). 

Diz-se, no mínimo, porque tudo indica que tais condutas são, em verdade, dolosas,

uma vez que, como se narrou na descrição dos fatos, as atitudes adotadas pelo chefe da pasta da

saúde o foram não com apoio em critérios técnicos, estudos científicos e necessidades prementes

da população (que exigiriam diligência no planejamento para aquisição e distribuição de vacinas,

kits  de  testes  etc),  mas,  ao  contrário,  com  base  na  aceitação  acrítica  (e  injustificável)  de

orientações não técnicas e não-científicas de setores internos e externos ao governo federal.

Ao mesmo tempo, no que respeita às condutas de disponibilização, implementação

e desenvolvimento de terapêutica alternativa à COVID-19, que compreendem desde as orientações

de “tratamento precoce” ao lançamento do aplicativo TRATE-COV, passando pelo beneplácito à

produção indiscriminada de cloroquina pelo Laboratório do Exército, a responsabilidade por ato de

improbidade administrativa  resta ainda mais  evidente,  pois essas condutas,  todas determinadas

pelo ex-Ministro da Saúde demandado, foram flagrantemente dolosas e, mais uma vez, amparadas

tão somente em conjecturas pessoais e/ou externas, adotadas de forma acrítica e injustificada.

Despiciendo  dizer  que  tais  ações  não  tiveram  qualquer  compromisso  com  a

eficiência (eis que despendidos recursos públicos para financiar ações que não tiveram qualquer

eficácia), nem com a ética pública (já que desrespeitados princípios basilares da Bioética – como

os da beneficência e da não-maleficência). Mas essas condutas também afrontaram fortemente o

princípio da lealdade institucional, que deveria pautar a atuação do Ministro de Estado, uma vez

que, tendo ao seu dispor corpo técnico do Ministério  especializado e capaz de orientá-lo com

segurança no campo das ações sanitárias – já que o Ministro não tem qualquer formação na área –
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preferiu deixá-lo de lado e insistiu na adoção de medidas comprovadamente não eficazes ou, até

mesmo, maléficas ao usuário.

Resultado  da  afronta  ao  princípio  da  lealdade  às  instituições  é  a  falta  de

credibilidade do Ministério da Saúde como órgão público orientador da política pública de

saúde -  experimentada  não  apenas  pelos  usuários  mas  também  pelos  gestores  estaduais  e

municipais  do  SUS-,  justamente  num  período  de  tantas  incertezas  e  inseguranças,  como  a

pandemia de COVID-19.

Finalmente,  as ações do ex-Ministro da Saúde enfeixadas  no tópico “tratamento

precoce” foram também nitidamente ilegais. É que o lançamento das orientações de atendimento

precoce a casos de COVID19, pelo Ministério, sem a aprovação da CONITEC, configurou, em

verdade, burla ao procedimento de construção, discussão e indicação de Protocolos Clínicos e

de Diretrizes  Terapêuticas,  disciplinado no art.  19-M e art.  19-Q da Lei  8080/90 236.  Ora,

nenhum medicamento/procedimento/prática terapêutica pode ser indicado para uso no SUS (com

evidente implicação financeira e orçamentária), sem a prévia aprovação da CONITEC, mediante

procedimento  específico  ou,  na  falta  de  protocolo,  sem a  autorização  de  uso  específico  pela

ANVISA (art. 19-T da Lei 8080/90)237. 

E mais:  o fato de a indicação de uso dos medicamentos do kit-COVID ter sido

publicada sob a forma de “orientações” e não de “protocolo” em nada diminui a responsabilidade

do  ex-Ministro.  Ao  contrário,  essa  forma  de  apresentação  da  terapêutica  teve  como  objetivo

justamente  burlar  a  exigência  de  aprovação  pela  CONITEC,  aprovação  essa  que  muito

provavelmente não teria ocorrido, pois não há estudos científicos consistentes que apontem para o

uso seguro e eficaz desses medicamentos no tratamento da COVID_19. 

Não  se  pode  negar  o  óbvio:  a  “orientação”  constitui  claramente  um protocolo

simplificado, porque arrola situações clínicas (sintomas) e indica quais medicamentos devem ser

236Art. 19-M.  A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em:   
I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na
falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;       
(...)
Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos,
bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

237Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:
I  - o  pagamento,  o  ressarcimento  ou o reembolso de medicamento,  produto e procedimento  clínico ou cirúrgico
experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

148  



ministrados, com sua respectiva posologia. Logo, a conduta do ex-Ministro foi  flagrantemente

dolosa, em evidente fraude à legislação aplicável.

No particular, com essa conduta, o ex-Ministro se tornou responsável por despesa

não autorizada em lei, pois a dispensação dos medicamentos para o tratamento precoce, em

uso  não  preconizado  pela  ANVISA  (“off  label”),  se  enquadra  como  procedimento

experimental. E a própria Lei 8080/90 enquadra a referida despesa ilegal no crime do art. 315, do

Código Penal: 

Art. 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de

verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos financeiros

do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas nesta lei. 

Outrossim, na questão do acesso às informações sobre a evolução da epidemia no

Brasil, o ex-Ministro demandado descumpriu dolosamente o princípio da publicidade (art. 37

CF 88),  tentando  escamotear  tal  intenção,  como se  explicou  minuciosamente  no  item 3.4.  A

conduta, nesse contexto, é portanto, não apenas atentatória à eficiência, à lealdade institucional e à

ética pública mas também, nitidamente, ilegal.

O  art.  3º  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  12527/2011)  estabelece,  como

princípios a serem observados por todos os agentes públicos (I) a publicidade como preceito geral

e  o  sigilo  como  exceção;  (II)  a  divulgação  de  informações  de  interesse  público,

independentemente de solicitações;(III) a utilização de meios de comunicação viabilizados pela

tecnologia da informação; (IV) o fomento ao desenvolvimento da  cultura de transparência na

administração pública; e (V) o desenvolvimento do controle social da administração pública.

Por sua vez, o art. 7º, da Lei 8080/90, define, como diretrizes de organização do

SUS, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização

pelo usuário (inc. VI), a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a

alocação  de  recursos  e  a  orientação  programática  (inc.VII)  e  a  participação  da comunidade

(inc.VIII).

Não  há  dúvidas  de  que  a  conduta  do  ex-Ministro  requerido,  no  episódio  de

suspensão  da  divulgação  dos  dados  completos  de  novos  casos  de  COVID-19  e  de  óbitos

notificados  diariamente  afrontou  diretamente  o  princípio  da  publicidade  e  as  regras  de

transparência, incidindo, com perfeita adequação, na infração prevista no art. 32 da LAI, a saber: 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou
militar:
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I  -  recusar-se  a  fornecer  informação  requerida  nos  termos  desta  Lei,  retardar
deliberadamente  o  seu  fornecimento  ou  fornecê-la  intencionalmente  de  forma
incorreta, incompleta ou imprecisa

(...)

Em suma, a sensação de desalento que o cidadão experimenta em face da atuação

do ex-Ministro da  Saúde já  se  afigura  evidente  e  qualifica,  como  ineficiência  intolerável,  as

condutas  que se vem de descrever,  sujeitando-as,  sem maiores  dúvidas,  às  sanções da Lei  de

Improbidade Administrativa.

Sobre a adequação típica das condutas narradas nesta ação, pode-se dizer que todas

importam, no mínimo, em desvio de poder (art. 11, caput e inc. I, LIA), pois, sejam comissivas

ou omissivas,  perseguem a  satisfação  de  interesse  pessoal  ou  de  terceiro  (atendimento  a

orientação  externa),  diversa,  portanto,  da  finalidade  prevista  nas  normas  que  outorgam

competência de coordenação geral do SUS ao gestor público, Ministro de Estado da Saúde.

Nos casos das omissões no planejamento, na aquisição e na distribuição de vacinas

(item 3.2)  e  da omissão na  distribuição  oportuna  de milhões  de  kits  de testes  tipo PCR para

COVID-19 (item 3.3), o ex-Ministro requerido não ofereceu quaisquer justificativas razoáveis, o

que enseja sua responsabilidade a título de violação dos princípios da moralidade, da eficiência

e  da lealdade às  instituições (art.  11,  caput  e  incs.  I  e  II,  LIA),  sobretudo levando-se  em

consideração  os  graves  e  deletérios  efeitos  que  a  conduta  omissiva  vem gerando  para  a

sociedade (descontrole da epidemia, mortes em escala de milhares, ainda em ascensão).

Na hipótese da omissão de informação à população sobre a evolução da epidemia

de COVID-19 no Brasil (item 3.4), houve grave negativa de publicidade de dados oficiais (art.

11, caput e incs. I e IV, LIA). O ex-Ministro demandado optou, intencionalmente, pela ocultação

de informações, interrompendo a divulgação sistemática de dados que vinha sendo realizada pelo

Ministério  (o  que  gerou  a  reação  dos  meios  de  comunicação),  violando  o  princípio  da

transparência e o dever de publicidade dos atos da administração. Não se pode negar que tais

dados (número de casos, número de óbitos etc) eram e são de indiscutível interesse de toda a

população,  pois,  além de informar  oficialmente  a  evolução da epidemia  no país,  permitiam à

sociedade avaliar a própria atuação do Ministério em seu combate. 

Assim, restou evidente que o episódio de sonegação de informações à população,

protagonizado pelo ex-Ministro imputado, tinha por objetivo esconder a realidade da epidemia,

numa clara assunção de posição ideológica  (“famílias  deveriam assistir  menos televisão”),  em

detrimento  do  compromisso  com  a  cidadania  (direito  fundamental  à  informação)  e  com  a
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democracia (participação e controle social).

Já  no  que  tange  ao  tratamento  precoce  (item 3.1)  e  à  omissão  na  distribuição

oportuna de milhões  de kits  de testes  tipo  PCR para COVID-19 (item 3.3),  há  mais do que

afronta  a  princípios  da  administração  pública  (legalidade,  eficiência,  economicidade)  e

desvio de finalidade (art. 11, caput e inc. I, LIA): há também indiscutível dano ao erário (art.

10, inc. IX, LIA), causado no mínimo por negligência grave (investimento público em terapêutica

sem comprovação  científica  e  ausência  da  adoção  de  medidas  administrativas  que  pudessem

permitir  a  utilização oportuna dos  testes  pelos laboratórios  centrais),  atribuíveis  a decisões  ou

omissões  do Ministro imputado.  No caso dos  testes,  caberia  a  ele  fomentar  a  priorização  das

medidas necessárias ao aumento da capacidade operacional dos laboratórios, o que não ocorreu

por meses. Na hipótese da produção de cloroquina,  mesmo a parte delegada ao laboratório do

Exército seguiu as pautas de “necessidades” validadas pelo Ministério da Saúde.

Ademais, não pode socorrer ao ex-Ministro requerido o argumento de que as

atitudes  adotadas  (ações  ou  omissões)  estariam  amparadas  por  um  suposto  poder

discricionário.

Na hipótese da omissão na distribuição dos kits de testes PCR (item 3.3), não havia

possibilidade de adotar-se outra medida administrativa senão planejar e providenciar a sua remessa

aos estados e municípios, que certamente careciam (como até o presente momento carecem) de

testes  em  número  suficiente  e  adequado  ao  rastreamento  do  coronavírus  na  população.  A

alternativa de aguardar, protelar, não adequar a capacidade operacional dos laboratórios

centrais ou não distribuir simplesmente não era válida, daí não se poder justificar a conduta

do então Ministro pelo exercício de uma suposta discricionariedade.

Na hipótese de omissão no planejamento, na aquisição e na distribuição de vacinas

(item  3.2),  igualmente  não  havia  possibilidade  de  adotar-se  outra  medida  administrativa

senão  planejar,  contratar  e  implementar  a  distribuição  (e  uma  campanha  nacional  de

vacinação), em tempo oportuno, pois é a vacina – até o presente momento, considerado o estágio

atual  de  desenvolvimento  científico  –  a  única  resposta  efetiva  ao  combate  da  epidemia  de

coronavírus e suas deletérias consequências para a sociedade. Portanto, a alternativa de esperar,

aguardar, protelar, ainda que se quisesse cercar da maior certeza científica possível sobre a

segurança e a eficácia das vacinas então em desenvolvimento, simplesmente não era viável . O

que  se  viu  no  mundo  inteiro  foi  uma  corrida  pela  aquisição  de  todas  as  vacinas  em

desenvolvimento,  mesmo  ainda  não  aprovadas  pelas  autoridades  de  saúde,  como  medida  de

precaução,  para permitir  a vacinação da população assim que se tornassem disponíveis,  o que
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efetivamente começou a ocorrer a partir de dezembro de 2020, em numerosas localidades. Não se

justifica em absoluto a conduta omissiva e letárgica do Ministro com base em um suposto,

em verdade inexistente,  poder discricionário.  E  esta  omissão,  que  vem custando – e  ainda

custará, infelizmente – a morte de milhares de cidadãos, se qualifica ainda mais negativamente

pela  imoralidade, já que a conduta do ex-Ministro demandado fora pautada por indevida

orientação externa, por ele acatada acriticamente. 

Mais uma vez, na hipótese da negativa de informações da pandemia à sociedade

(item 3.4), a conduta do então Ministro também não estava amparada em qualquer competência

discricionária. O dever de informar correta e adequadamente – sobretudo num momento em

que se atravessa uma emergência de saúde pública – não se poderia flexibilizar diante da

motivação  exposta  pelo  Ministro  (alterar  a  forma de  divulgação  dos  dados  para  tornar

supostamente mais precisa a informação). Em verdade, como se viu, a intenção subjacente era

outra,  em  sentido  diametralmente  oposto  ao  propugnado  pelas  normas  legais:  desinformar,

esconder dados relevantes, minimizar a gravidade da pandemia, para dar à população a sensação

de que não se vivia uma situação de anormalidade.

Por  fim,  uma suposta  discricionariedade  técnica  não ampara a  “opção” do

Ministro pela edição de diretrizes de tratamento precoce da COVID-19 (item 3.1), com base

em medicamentos  sem qualquer  comprovação  científica  de  eficácia  e  segurança,  tampouco  a

insistência  nessa  linha  de  “combate”  à  pandemia.  Neste  caso,  não se pode sequer falar  em

discricionariedade. Primeiro,  porque essa “opção” afrontou a legislação aplicável (embora

assim  não denominado,  o  documento  em  tudo  se  equipara  a  um  protocolo  de  diretrizes

terapêuticas,  publicado  sem  a  aprovação  da  CONITEC;  por  sua  vez,  o  uso  off  label de

medicamentos ali descritos também não contou com a aprovação da ANVISA). Segundo, porque

a “opção” não se apresenta tecnicamente razoável, visto que lhe falta fundamento técnico e

científico suficiente. Não sendo lícita, razoável nem mesmo “técnica”, a decisão não pode ser

justificada pelo poder discricionário da ex-autoridade demandada.

Os fatos ora narrados se subsumem, em vez disso, muito precisamente, à noção de

abuso/desvio  de  poder.  Tais  atos,  na  definição  de  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello238,  são

aqueles: “a) contaminados por intuitos pessoais – pois a lei está a serviço da coletividade e não

do agente; b) correspondentes a outra regra de competência, distinta da exercida – pois à lei não

são indiferentes os meios utilizados; c) que revelam opção desarrazoada – pois a lei não confere

liberdade para providências absurdas; d) que exprimem medidas incoerentes: 1. com os fatos

238 “O Desvio de poder”, RDA 172/19.
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sobre os  quais  o  agente deveria exercitar  seu juízo; 2.  com as  premissas  que o ato deu por

estabelecidas; 3. com decisões tomadas em casos idênticos, contemporâneos ou sucessivos – pois

a lei não sufraga ilogismos, nem perseguições, favoritismos, discriminações gratuitas à face da

lei, nem soluções aleatórias; e) que incidem em desproporcionalidade do ato em relação aos fatos

– pois a lei não endossa medidas que excedem ao necessário para a consecução de seu fim”.

Por  tais  razões,  as  condutas  do  requerido  ex-Ministro  Eduardo  Pazuello  se

enquadram no disposto nos arts. 10 e 11, da Lei 8429/92, a saber: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta

lei, e notadamente:

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os  princípios da

administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na

regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

(…)

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

E, assim agindo, o requerido merece ser condenado às seguintes sanções previstas

no art. 12, da mesma lei: 

Art.  12.  Independentemente  das  sanções  penais,  civis  e  administrativas,  previstas  na

legislação  específica,  está  o  responsável  pelo  ato  de  improbidade  sujeito  às  seguintes

cominações: 
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(…) 

II -  na hipótese do art. 10,  ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,  perda da função

pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil

de até  duas vezes o valor do dano e  proibição de contratar  com o Poder Público ou

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função

pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil

de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,

pelo prazo de três anos.

             

                    O valor inicialmente estimado do dano ao erário relativo aos fatos narrados nesta

ação alcança  R$  121.940.882,15 (cento  e  vinte  e  um  milhões,  novecentos  e  quarenta  mil,

oitocentos  e oitenta e dois reais e quinze centavos) e  compõe-se de:  R$ 1.146.147,51, alocados

pelo Exército para a produção de cloroquina para COVID-19, para distribuição conforme pautas

do Ministério da Saúde;  R$ 258.750,00 gastos pelo Ministério da Saúde para aquisição de 3,75

milhões de comprimidos de cloroquina; R$ 3.400.000,00 alocados diretamente pelo Ministério da

Saúde  para  a  campanha  promocional  do  tratamento  precoce  (“Flight  8”);  R$  19.983.984,64

investidos em campanhas promocionais do tratamento precoce, sob supervisão do Ministério da

Saúde, executados, mediante termo de execução descentralizada (TED), pela SECOM/PR (“TED

Secom - Cuidado e Atendimento Precoce)”; e R$ 97.152.000,00 (noventa e sete milhões, cento e

cinquenta e dois mil reais) referentes ao valor gasto com a aquisição dos 2,3 milhões de kits de

testes PCR cuja perda por falta de uso (expiração da validade) foi estimada para o final do mês de

maio, pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública.

                  Não se articula nesta ação montante relativo ao dano moral coletivo decorrente das

condutas do requerido e de outros agentes públicos, no contexto da pandemia, cuja apuração está

em curso no procedimento MPF/DF n. 1.16.000.001440/2021-00.

4. DOS PEDIDOS

                        Ex positis, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:
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1. o recebimento e a autuação da presente demanda, acompanhada de cópia  dos  autos  do

Inquérito Civil nº 1.16.000.000183/2020-81 e anexos;

2. a notificação do requerido EDUARDO PAZUELLO, para manifestação  preliminar,  nos

termos do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92; 

3. o recebimento desta ação, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92;

4. a citação do requerido, para, querendo, responder à presente ação;

5. a produção de todas as provas admissíveis em direito, inclusive a testemunhal e a juntada

posterior  de  documentos,  sobretudo  em  contraprova  e,  em  sendo  necessário,  a  prova

pericial;

6. a condenação do requerido  às  sanções  constantes  do  art.  12,  da  Lei  nº  8.429/92,  pela

prática  dos  atos  de  improbidade  administrativa  previstos  nos  art.  10  e  11,  do  mesmo

diploma normativo.

Dá à causa o valor (mínimo)  de  R$ 121.940.882,15 (cento e vinte e um

milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). 

Brasília, 28 de junho de 2021.

Luciana Loureiro Oliveira                            Ana Carolina Roman Araújo 

Procuradora da República                                   Procuradora da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho                                   Melina Montoya Flores

Procurador da República                                                      Procuradora da República

Paulo José Rocha Júnior                                              Anna Carolina Resende Maia Garcia

Procurador da República                                                         Procuradora da República

Mário Alves Medeiros                                                              Marcelo Ribeiro
Procurador da República                                                      Procurador da República
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