CÂMARA DOS DEPUTADOS

, DE 2020

Senhor Presidente:

Fundamentado no art. 50 da Constituição Federal, combinado com os
artigos 115, 116 e 226 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro,
ouvida a Mesa Diretora, informações pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação,
a respeito do anúncio dos resultados referente a pesquisa com o medicamento
Nitazoxanida no tratamento da Covid-19.

JUSTIFICAÇÃO

Enquanto o Brasil ultrapassa dramaticamente a marca de 150 mil mortes
notificadas por Covid-191 e o país sofre com o alastramento da maior crise sanitária da
sua história, o Governo Bolsonaro empenha esforços na divulgação de medicamentos
que supostamente diminuem os efeitos dessa doença e gasta significativos recursos
públicos com a promoção de tratamentos sem a devida comprovação científica
necessária. Foi assim com a Cloroquina e poderá ser novamente com Nitazoxanida.
No caso da Cloroquina, amplamente divulgado pela imprensa e questionado
por diversas autoridades devido a produção de comprimidos nos laboratórios do exército
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Solicita informações ao Ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovação a
respeito dos resultados anunciados da
Nitazoxanida no enfrentamento da
Covid-19.
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brasileiro sem que haja recomendações dos organismos de saúde sobre a eficácia do
medicamento. Existem denúncias de super produção, superfaturamento, charlatanismo
e desvio de recursos públicos.
A Nitazoxanida foi anunciada ontem pelo Governo Federal com resultados
positivos na redução da carga viral dos pacientes de Covid-19 em pesquisas realizadas

no Sistema Único de Saúde3. O anúncio gerou grande dúvida na comunidade científica
quanto a sua eficácia, pois não foram apresentados quaisquer resultados ou dados
preliminares da pesquisa com a nitazoxanida, medicamento esse até então utilizado em
verminoses. O único gráfico divulgado não é real. Inclusive existe um gráfico idêntico
disponível em conhecido serviço de banco de imagens, conforme já noticiado pela
imprensa4.

Nesse sentido, para resguardar o erário, exercendo a competência de
fiscalizar os atos do Poder Executivo, solicito ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, através do Centro de Nacional de Pesquisa em Energias
e Materiais e do Laboratório Nacional de Biociências, os relatórios e informações
necessárias para comprovação dos resultados anunciados oficialmente no dia
09 de outubro de 2020 pelo Governo Federal.
São por esses motivos que requeiro as informações solicitadas.

Sala das sessões, em 20 de outubro de 2020.

Rogério Correia
Deputado Federal - PT/MG
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que o medicamento poderá ser incluído no protocolo de tratamento do novo coronavírus
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pelo Laboratório Nacional de Biociências2. O Ministro Marcos Pontes inclusive informou

