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O presente dossiê tem por objetivo fazer uma exposição de fatos notórios, por 

meio de notícias jornalísticas e atos legislativos, que evidenciam a maneira pela 

qual o Governo Bolsonaro contribuiu para que o Brasil, mesmo com uma 

população jovem, seja hoje o país com mais óbitos para a Covid-19 na América 

Latina e em todo o Hemisfério Sul, seja em números totais ou proporcionais, bem 

como o responsável pelo surgimento de novas e letais variantes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que o surto pandêmico provocado pelo novo coronavírus teve 

início em solo brasileiro, o presidente Jair Messias Bolsonaro se colocou em 

franca oposição às medidas restritivas de combate à propagação viral e adotou 

um tom de negação frente às melhores evidências sobre a Covid-19.  

A ideia deste dossiê é apresentar, com base em atos do Governo Federal, 

a maneira pela qual o Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde contribuíram 

para que o Brasil, mesmo sendo um país jovem e possuindo apenas 2,7% da 

população mundial, seja hoje responsável por mais de 10% das mortes para a 

doença em todo o mundo, bem como pelo surgimento de novas e letais 

variantes. Essa conclusão, a de imputar responsabilidade por tantas mortes a 

Bolsonaro, não é nenhuma novidade.  

O Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (CEPEDISA) da 

Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e a 

Conectas Direitos Humanos, após analisar 3.049 normas federais aprovadas em 

2020, chegaram à conclusão de que o presidente executou uma “estratégia 

institucional de propagação do coronavírus”1. 

Já um estudo de Tiago Cavalcanti, professor da Universidade de 

Cambridge, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-

SP), ligou o comportamento de Bolsonaro a mais de 10% dos casos e mortes 

de Covid-19 no país2. Palavras e atitudes importam. As pessoas têm a tendência 

de seguirem seus líderes e o exemplo não poderia ser mais errático. 

Além disso, uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de 

Michigan e da FGV mostrou que o Brasil era o país mais preparado de toda a 

 
1 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-
estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html 
2 https://oglobo.globo.com/sociedade/covid-19-estudo-liga-comportamento-de-bolsonaro-10-
dos-casos-mortes-no-brasil-24409253 
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América Latina para lidar com emergências de saúde pública segundo o Global 

Health Security Index, contando também com um sistema de saúde em 

vigilância bem desenvolvido e com um histórico igualmente positivo no 

enfrentamento da Aids, da hepatite C e da influenza (H1N1). No entanto, o 

presidente teria usado todos os seus poderes constitucionais para fazer valer sua 

agenda, minimizar a pandemia e boicotar ações de estados3. 

 

Ainda seria possível mencionar o levantamento dos professores Sandro 

Cabral (Insper), Leandro Pongeluppe (Universidade de Toronto, Canadá) e 

Nobuiuki Ito (Ibmec) que relacionou os 5.570 municípios brasileiros por 

margem de vitória do presidente na eleição presidencial de 2018 com os 

registros de contaminados e óbitos por Covid em cada cidade, bem como a 

 
3 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-usou-seus-poderes-constitucionais-para-
atrapalhar-o-combate-a-pandemia-mostra-
estudo,70003689251?utm_source=twitter:newsfeed&utm_medium=social-
organic&utm_campaign=redes-sociais:042021:e&utm_content=:::&utm_term= 
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evolução dos casos nas semanas posteriores a cinco pronunciamentos por rádio 

e televisão de Bolsonaro4.  

A conclusão foi que, nas cidades onde Bolsonaro obteve mais 70% dos 

votos, o número de mortes por habitante foi quase sete vezes maior do que 

onde venceu por pouco. Mais grave: o estudo mostra crescimento no número 

de casos e de mortes depois dos discursos do presidente minimizando a 

doença5. 

Por fim, um estudo publicado na prestigiada revista Science mostra que 

a “perigosa inação e irregularidades” do governo brasileiro, “incluindo a 

promoção da cloroquina como tratamento”, geraram agravamento da pandemia 

no Brasil, aceleraram mortes e casos e levaram sistema de saúde ao colapso6. 

Os autores, brasileiros e norte-americanos, são de instituições como a 

Universidade de Harvard, Universidade de São Paulo, Universidade Nove de 

Julho, Universidade da Flórida, dentre outras. 

O presente dossiê, produzido para auxiliar esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), pretende unir um pouco duas abordagens: serão expostos, sob 

um único documento, o aspecto formal de medidas concretas que atrapalharam 

o país na luta contra a pandemia e também os discursos e atitudes do presidente 

que contribuíram, de uma forma ou de outra, para a atual situação. 

A exposição de fatos notórios, por meio de notícias jornalísticas e atos 

legislativos como o presente documento se propõe a fazer, pode ajudar o 

Senado Federal a não esquecer nenhum detalhe e analisar o que merece ser 

melhor investigado, apurado e questionado pela comissão. Além disso, o 

 
4 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3836147 
5 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral, pesquisa-entre-cidades-bolsonaristas-e-nao-
bolsonaristas-confirma-negacionismo-mata,70003702987 
6 https://science.sciencemag.org/content/early/2021/04/13/science.abh1558 



 

 
 

5 

presente documento, com uma abordagem cronológica, pode ajudar os 

senadores a se orientarem no aprofundamento de cada assunto. 

Cabe ainda, ao final, questionar até que ponto o agravamento da 

pandemia no Brasil, sob o custo de milhares de mortes, não foi proposital – isto 

é, até que ponto as ações e omissões do Governo Federal tiveram, desde o 

início, a intenção de expor a população ao vírus e acelerar o contágio sob o 

pretexto de criar uma suposta “imunidade de rebanho”.  

Enquanto isso, a tragédia, infelizmente, segue em curso: são mais de 450 

mil óbitos confirmados até o presente momento, a expectativa de vida dos 

brasileiros caiu de 77 para 75 anos e cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre 

registraram mais mortes do que nascimentos em 2020, episódio que pode se 

repetir a nível nacional em 20217. O que apenas registra a necessidade, portanto, 

de se averiguar os responsáveis pelos óbitos provocados no país. 

 

2. BOICOTE ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VIDA 

 

2.1. Isolamento e distanciamento social 

 

Em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado 

no Brasil. Enquanto a pandemia começava a assombrar o mundo, o Governo 

continuou omisso e preferiu não tomar precauções mais duras para impedir a 

chegada do vírus ao país. Um dia antes, Bolsonaro convocara um ato contra o 

Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) que aconteceria no dia 15 de 

março8.   

 
7 https://piaui.folha.uol.com.br/covid-rouba-dois-anos-da-expectativa-de-vida-dos-brasileiros/ 
8 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-convoca-via-whatsapp-ato-contra-congresso-
e-stf/ 
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Não satisfeito, mesmo quando o mundo já estava sendo paralisado pelo 

surto epidêmico, o presidente decidiu manter uma viagem agendada e, no dia 7 

de março, embarcou para os Estados Unidos, onde se reuniu com Donald 

Trump9.  Antes de se dirigir para o norte, Bolsonaro achou um jeito de convocar 

novamente os protestos que aconteceriam no dia 15, dessa vez em discurso10. 

Em Miami, afirmou que a crise era, em boa parte, “fantasia”11. 

Logo depois, em 11 de março, a OMS declararia oficialmente que o 

mundo estava vivendo uma pandemia provocada pelo novo coronavírus12. Já 

em 12 de março, após retornar ao Brasil, o primeiro caso da doença foi 

confirmado dentre integrantes da comitiva de Bolsonaro. Ao menos 23 

adoeceram no total13.  

Em 13 de março, sexta-feira, o Ministério da Saúde atestou que o Brasil 

já estaria presenciando a transmissão comunitária do vírus14. E, assim, a pressão 

para que o presidente demovesse seus apoiadores de fazerem um ato na rua a 

seu favor no domingo cresceram consideravelmente. Aliados chegaram a 

esboçar algum senso de responsabilidade e cancelaram os eventos, que 

possuíam forte senso antidemocrático15. 

Afinal, estados começaram a anunciar medidas restritivas. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, tanto o prefeito quanto o governador anunciaram, no 

próprio dia 13, a suspensão de eventos com aglomeração e das aulas na rede 

 
9 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/07/bolsonaro-viaja-para-encontro-com-trump-
neste-sabado-na-florida.ghtml 
10 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/chamado-de-bolsonaro-para-ato-do-dia-15-
gera-indignacao-nas-cupulas-de-stf-e-congresso.shtml 
11 https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/03/10/e-fantasia-diz-bolsonaro-sobre-crise-
nos-mercados-causada-por-epidemia-de-coronavirus.htm 
12 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-
coronavirus.ghtml 
13 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/23/sobe-para-23-o-total-de-pessoas-que-
estiveram-com-bolsonaro-nos-eua-e-tem-coronavirus.ghtml 
14 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/13/brasil-confirma-
transmissao-comunitaria-de-coronavirus-entenda-o-que-e.htm 
15 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,avanco-do-coronavirus-pode-cancelar-
manifestacao-do-dia-15,70003230189 
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pública de ensino16. O presidente, contudo, passou a demonstrar como 

verdadeiramente se comportaria dali em diante. 

Por meio de mensagens de texto, Bolsonaro demonstrou profundo 

descontentamento com a ideia de os atos antidemocráticos não acontecerem e 

acionou o “gabinete do ódio” a fim de mobilizar seus apoiadores a irem às 

ruas17. E, assim, quando chegou o domingo, o presidente recepcionou seus fiéis 

apoiadores e causou um tumulto de milhares de pessoas em frente ao Palácio 

do Planalto, ignorando duas das medidas mais básicas de combate à Covid-19: 

o distanciamento social e o uso de máscara18. 

 

Foi a partir daquele domingo, dia 15, que duas mensagens 

começaram a circular juntas, uma se contrapondo à outra. O Ministério da 

Saúde indicava um caminho, e o presidente enviava uma mensagem no 

sentido oposto, a de não respeitar as orientações do seu próprio 

ministério. (MANDETTA, Luiz Henrique. Um paciente chamado Brasil: 

Os bastidores da luta contra o coronavírus. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020) 

 

No dia seguinte, uma segunda-feira, o isolamento social tinha início em 

diversas cidades. Milhões de brasileiros e brasileiras passavam a se acostumar a 

não sair mais de casa para trabalhar. E, desse modo, o presidente começaria 

uma campanha fervorosa contra as medidas restritivas que perdura até a 

atualidade. 

Antes, é importante recordar que quarentenas em massa, tais quais o 

lockdown e outras medidas para garantirem que as pessoas fiquem em casa, 

possuem comprovação científica, sendo extremamente recomendadas por 

 
16 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/crivella-publica-decreto-contra-
coronavirus-que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-rio.ghtml 
17 https://epoca.globo.com/brasil/em-mensagens-por-whatsapp-bolsonaro-demonstrou-irritacao-
com-cancelamento-de-protestos-por-ameaca-de-coronavirus-24316941 
18 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-compartilha-video-de-manifestacoes-veja-
fotos-de-militantes/ 
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epidemiologistas para momentos de necessidade em que se torna preciso 

interromper a transmissão viral. 

 

Figura 1 - As evidências existem desde o início da pandemia, como é possível observar pelo gráfico comparando as 
cidades italianas de Lodi e Bergamo no início de março e fim de fevereiro, período em que uma entrou em 

lockdown e a outra não. 

 

Um estudo publicado na revista científica “The Lancet”, em outubro de 

2020, com base em dados de 131 países, mostra que a proibição de eventos 

coletivos foi eficaz na redução média da taxa de contágio em até 29%. Outras 

determinações em prol do distanciamento, adotadas em conjunto, conseguiram 

desacelerar a epidemia em até 52%19. Outra análise, do International Journal of 

Infectious Diseases, apontava que as medidas de distanciamento social 

reduziram em 42,94% as infecções pelo novo coronavírus20. Também teve 

artigo publicado na Revista Science demonstrando a eficácia dessas medidas 

frente à pandemia21. 

Ignorando os especialistas e as melhores evidências, Bolsonaro logo 

escolheu o seu lado. Em 17 de março, indo na direção contrária das instruções 

diárias na televisão do então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o 

presidente expressou o desejo de festejar seu aniversário com mais de mil 

 
19 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext 
20 https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32270-0/fulltext 
21 https://science.sciencemag.org/content/371/6531/eabd9338.full 
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convidados22. Naquela mesma data, a despeito da gravidade da situação – e com 

a confirmação do primeiro óbito –, o chefe de Estado mostrou seu 

descontentamento com o protagonismo de Mandetta23. 

Em 20 de março, o presidente menosprezou a Covid-19 como uma 

“gripezinha” pela primeira vez. Bolsonaro, no mesmo dia, protestou contra as 

medidas tomadas pelos governadores, dizendo que não deveriam “levar para o 

extremismo”: “Tem certos governadores que estão tomando medidas extremas 

que não competem a eles, como fechar aeroportos, rodovias, shoppings e 

feiras”. Era o primeira capítulo de uma disputa com o governador Wilson 

Witzel (PSC-RJ), que determinara a suspensão dos voos nacionais para o 

estado24. 

Como resposta, nessa mesma data, o presidente tentou, se valendo dos 

seus poderes constitucionais, pela primeira vez, atacar a autonomia de estados 

e municípios para imporem medidas restritivas. Uma edição extra do Diário 

Oficial da União daquela sexta-feira trouxe a publicação de uma medida 

provisória: a MP nº 926/202025, que visava concentrar no Governo Federal o 

poder para restringir a circulação de pessoas mudando a Lei nº 13.972/202026. 

Uma liminar proferida no STF pelo Ministro Marco Aurélio, quatro dias depois, 

acabou derrubando a ordem27.  

Mas, voltando, no dia seguinte à edição dessa medida polêmica, em 21 

de março, Bolsonaro elevou o tom contra os governadores – especialmente 

João Doria, a quem chamou de “lunático” –, passando a considerar tomar 

 
22 https://www.oantagonista.com/brasil/jair-bolsonaro-prepara-festinha-tradicional-para-
comemorar-65-anos/ 
23 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,protagonismo-de-mandetta-na-crise-incomoda-
bolsonaro,70003235908 
24 https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/20/nao-vai-haver-fechamento-de-aeroportos-diz-
ministro-da-infraestrutura.ghtml 
25 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm 
26 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/21/coronavirus-mp-concentra-no-governo-federal-poder-
para-restringir-circulacao-de-pessoas.ghtml 
27 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440055&ori=1 
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medidas judiciais contra eles28. Na noite seguinte, 22 de março, Bolsonaro 

atacou as medidas de restrições de circulação adotadas por governadores, 

chamando-os de “exterminadores de empregos”29. Assim, ele estava dando o 

tom da sabotagem que caracterizaria o governo a partir daquele momento. 

Já em 24 de março, o presidente ultrapassou todos os limites do aceitável 

e decidiu pregar contra o isolamento social em pronunciamento oficial para a 

televisão, transmitido em todo o país. Contradizendo Mandetta, afirmou que a 

Covid-19 não passava de uma “gripezinha” e que estaria protegido contra a 

doença em razão do seu “histórico de atleta”. 

 

“Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem 

abandonar o conceito de terra arrasada, como proibição de transporte, 

fechamento de comércio e confinamento em massa. O que se passa no 

mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 

anos. Então, por que fechar escolas?” 

 

Um discurso nunca é apenas um discurso, como até mesmo estudos 

acadêmicos demonstram. É o que explica uma análise de economistas da FGV-

SP e da Universidade de Cambridge: eles mostraram haver uma correlação entre 

cidades que apoiam o presidente e a queda na aderência ao isolamento social 

após discursos de Bolsonaro30 31. 

Após a fala dele, os Correios cortaram adicionais no salário dos 

trabalhadores em quarentena32. A pressão para acabar com o isolamento social 

 
28 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/03/governo-bolsonaro-nao-descarta-
medidas-judiciais-contra-
governadores.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw&origin=
folha 
29 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/22/bolsonaro-volta-a-atacar-
doria-e-diz-que-governadores-exterminam-empregos.htm 
30 https://www.aosfatos.org/noticias/falas-de-bolsonaro-levaram-a-queda-no-isolamento-social-
entre-seus-apoiadores-aponta-estudo/ 
31 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3582908 
32 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/apos-fala-de-bolsonaro-correios-cortam-
adicionais-no-salario-de-trabalhador-em-quarentena.shtml 
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tinha início, muitas vezes se valendo do argumento de que a paralisação das 

atividades econômicas também provocaria a morte dos brasileiros. Essa 

dicotomia entre “saúde” e “economia” jamais foi verdadeira – como uma carta 

redigida por economistas e empresários, um ano depois, ajuda a entender33. 

Contudo, seguindo nessa linha, ele passou a pregar então um “isolamento 

vertical”, em que apenas idosos e grupo de risco ficariam confinados em casa e 

os demais seguiriam trabalhando normalmente. Desconsiderando o risco de 

colapso na saúde, o próprio presidente assumia, em 27 de março, que a medida 

não possuía nenhum embasamento científico34. A ciência, infelizmente, sempre 

foi um mero detalhe para o Planalto. 

 

“Para ele, a paralisação das atividades econômicas era um golpe 

dos governadores para inviabilizar seu governo e causar uma convulsão 

social. Esse seria, na cabeça dele, o motivo das medidas restritivas que 

estavam sendo adotadas, e ele não admitiria que fizessem isso. Aquele foi 

o seu recado antes de me ouvir” (MANDETTA, Luiz Henrique. Um 

paciente chamado Brasil: Os bastidores da luta contra o coronavírus. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2020) 

 

Naquele momento, uma projeção do Imperial College London calculava 

que medidas rígidas poderiam resultar em apenas 44 mil mortes no Brasil, mas 

o “isolamento vertical” resultaria em mais de 500 mil vidas perdidas35. 

Bolsonaro estava disposto a correr o risco.  

Importante destacar ainda que, em 10 de abril de 2021, um ano depois, a 

Folha de São Paulo mostrou que os jovens – entendidos, nesse caso, como 

pessoas com menos de 40 anos – passaram a ser maioria absoluta nas 

 
33 https://economia.ig.com.br/2021-03-22/em-carta--economistas-e-empresarios-sugerem-
lockdown-nacional-contra-covid-19.html 
34 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/governo-bolsonaro-admite-a-estados-nao-ter-
estudo-que-embase-isolamento-vertical.shtml 
35 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,estudo-preve-ao-menos-44-mil-mortes-de-covid-19-
no-brasil-isolar-so-idosos-eleva-n-para-529-mil,70003251026 
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internações em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Brasil. Um 

demonstrativo de como a estratégia seria ruim36. 

 A campanha contra a quarentena tomaria ares oficiais de volta a partir da 

edição de dois decretos. Era o início de uma iniciativa dolosa de atrapalhar os 

esforços pela vida por meio da via institucional. 

Em primeiro lugar, viria o Decreto nº 10.282/2020, publicado em 20 de 

março, que definia quais atividades deveriam ser consideradas essenciais37. Na 

tentativa de atrapalhar os estados e municípios sob medidas restritivas, 

Bolsonaro incluiu nessa lista, em 25 de março, apenas cinco dias depois, através 

do Decreto nº 10.292/2020, as casas lotéricas e os templos religiosos38.  

 Àquele momento da pandemia, já havia amplo reconhecimento do risco 

provocado pelos cultos em Igrejas, que correm o risco de serem “super 

spreaders”, isto é, os chamados “eventos supertransmissores”. Um caso que 

ficou famoso foi o da “paciente 31”, da Coreia do Sul. O país estava 

conseguindo controlar a transmissão do vírus até que uma única pessoa, do 

gênero feminino, não atendeu às exigências sanitárias e compareceu a um culto, 

resultando no final das contas em cerca de 5.000 casos de Covid-1939. 

 Logo em seguida, no dia 27 de março, o Palácio do Planalto passou a 

produzir uma campanha publicitária contra o isolamento social, intitulada “O 

Brasil Não Pode Parar”, sob o custo de aproximadamente R$ 4,8 milhões40. A 

imprensa logo divulgou que os anúncios da cidade de Milão, que inspiraram o 

 
36 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/jovens-na-uti-ja-sao-maioria-e-
necessidade-de-ventilacao-mecanica-bate-recorde.shtml 
37 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm 
38 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10292.htm#art1 
39 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/04/05/como-uma-unica-mulher-
contaminou-5000-pessoas-com-coronavirus.htm 
40 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/sem-licitacao-comunicacao-digital-do-planalto-vai-
custar-48-milhoes-
24332699?versao=amp&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilha
r&__twitter_impression=true 
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Governo Federal, eram motivos de arrependimento para o prefeito italiano41. 

Um vídeo da ação de marketing repetia o slogan enquanto mostrava setores 

profissionais que precisavam, na verdade, de auxílio financeiro por parte do 

Governo, terminando com a frase: “Para quem defende a vida dos brasileiros 

(...), o Brasil, definitivamente, não pode parar”42. A Justiça Federal acabou 

proibindo a veiculação das propagandas43.  

Apesar disso, deu tempo das redes sociais da Secom publicarem um ou 

outro conteúdo da campanha, pregando o suposto isolamento vertical: “No 

mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do #coronavírus entre jovens 

e adultos. A quase-totalidade dos óbitos se deu com idosos”44. Quando a 

secretaria foi indagada por um seguidor sobre os jovens atuarem como vetores 

da doença para os mais velhos, o perfil institucional respondeu sem 

embasamento científico algum: “Não, os jovens voltam para casa após 

passarem o dia tomando cuidados básicos de higiene para não contaminar os 

idosos, que, repetimos: DEVEM FICAR EM ISOLAMENTO”45. 

 É claro, assim, que Ministério da Saúde e a Presidência da República não 

falavam a mesma língua. No dia 28 de março, em entrevista coletiva, Luiz 

Henrique Mandetta falou da “importância de parar”, deixando expressa a 

recomendação pelo isolamento social horizontal – o único recomendado pela 

ciência – e destoando dos bolsonaristas46. Nessa mesma data, segundo 

informado pelo próprio ex-ministro à CPI no depoimento prestado à data de 

 
41 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/27/prefeito-admite-erro-
ao-apoiar-campanha-milao-nao-para-imitada-no-brasil.htm 
42 https://www.poder360.com.br/coronavirus/bolsonaro-lanca-video-com-slogan-
obrasilnaopodeparar/ 
43 https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/justica-federal-ordena-suspensao-de-campanha-
publicitaria-de-bolsonaro-contra-isolamento.html 
44 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/03/26/governo-bolsonaro-lanca-
campanha-de-isolamento-vertical-em-coronavirus.htm 
45https://web.archive.org/web/20200325145728if_/https://twitter.com/secomvc/status/1242753
090417315850 
46 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/28/covid-19-mandetta-
contraria-bolsonaro-e-reforca-urgencia-de-parar-o-pais.htm 
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04 de maio de 2021, ele havia enviado uma carta ao presidente Bolsonaro, cuja 

íntegra foi divulgada pela imprensa47. 

 No documento, Mandetta diz diretamente ao chefe de Estado que, “em 

que pese todo o esforço” empreendido pela pasta, “as orientações e 

recomendações não receberam apoio deste Governo Federal, embora tenha 

sido embasadas (sic) por especialistas e autoridades em saúde, nacionais e 

internacionais, quais sejam isolamento social e a necessidade de reconhecimento 

de transmissão comunitária”. Por fim, recomenda, expressamente, “que a 

adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de 

saúde e gravíssimas consequências à saúde da população”. 

 Mesmo assim, em 29 de março, Jair Bolsonaro decidira inspirar o povo 

brasileiro pelo seu exemplo e saiu para passear pelo comércio de Ceilândia/DF 

e Taguatinga/DF, sem máscara, ignorando todas as recomendações do seu 

próprio Ministério da Saúde, dizendo ainda que estava com vontade de baixar 

um decreto para a população poder trabalhar, liberando todas as atividades48.  

Foi a primeira saída do presidente pelas ruas do Distrito Federal, outra 

estratégia proposital contra o isolamento, de vários que passariam a acontecer. 

Naquele dia, por sinal, Bolsonaro celebrou o fato por meio de mensagens de 

texto e incentivou diretamente seus apoiadores a não ficarem em casa49. E os 

vídeos publicados pelo presidente foram excluídos das redes sociais, pelas 

próprias empresas, por “causar danos reais às pessoas”50. 

 
47 https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2021/05/04/veja-a-integra-da-carta-que-
mandetta-enviou-em-2020-a-bolsonaro-alertando-sobre-riscos-da-covid.ghtml 
48 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/apos-ignorar-ministro-bolsonaro-diz-ter-
vontade-de-baixar-decreto-para-populacao-poder-trabalhar.shtml 
49 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/bolsonaro-frenetico-nos-grupos-de-
whatsapp-contra-o-isolamento-social.html 
50 https://epoca.globo.com/brasil/apos-twitter-facebook-instagram-excluem-video-de-bolsonaro-
por-causar-danos-reais-as-pessoas-24339642 
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É preciso fazer um importante adendo à questão das contas do 

presidente em plataformas como Twitter, Instagram e Facebook. O próprio 

Bolsonaro anunciou, logo após vencer a eleição de 2018, que se utilizaria de 

suas redes sociais para fazer o anúncio oficial de ministros de Estado51. Desse 

modo, é evidente que as postagens do presidente da República possuem caráter 

diferenciado e, certamente, revestido de alguma oficialidade. 

Um mês depois, na reunião ministerial de 22 de abril, o presidente 

comentaria a experiência: “Eu vou convidar os ministros pra domingo ir passar 

na Ceilândia e Taguatinga. É convite, não é... não é missão, não. Convite. Pra 

ver como é que tá o cara na... na... na esquina. Pra vir uns merda (sic) pra falar 

aí, né? Uns merda (sic) de sempre. "Ah, o cara rompeu o isolamento. Tá dando 

um péssimo exemplo.". Tá... péssimo exemplo é o cacete, pô! Pior é tá passando 

fome! Tá na merda, porra! Sentir o cheiro de povo, como eu falei, lá. É uma 

experiência pra todo político sentir! Ir lá ver como é que tá o negócio”52. 

Em meio à tragédia que acometia o país, o Ministério da Saúde buscava 

informar a população através de entrevistas coletivas diárias. No entanto, como 

Luiz Henrique Mandetta não estava se submetendo à agenda negacionista, 

Bolsonaro decidiu atacá-lo. No dia 30 de março, o Palácio do Planalto proibiu 

a realização desses eventos. No ofício encaminhado aos ministérios, o General 

Braga Netto dizia que a intenção era que houvesse “unificação da narrativa”53. 

Na mesma data, atendendo aos desejos do presidente, o procurador-geral 

da República, Augusto Aras, pediu ao STF a derrubada de todos os decretos 

 
51 https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/31/bolsonaro-diz-que-vai-anunciar-os-
ministros-pelas-redes-sociais.ghtml 
52 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/leia-a-integra-das-falas-de-bolsonaro-e-
ministros-em-reuniao-ministerial-gravada.shtml 
53 https://oglobo.globo.com/brasil/planalto-acaba-com-entrevistas-do-ministerio-da-saude-vai-
concentrar-informacoes-sobre-novo-coronavirus-
24338981?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=compartilha
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estaduais e municipais que restringiam a circulação de pessoas54. A manifestação 

de Aras foi dada em uma ação apresentada pela Confederação Nacional do 

Transporte, segundo a qual estados e municípios invadiram a competência da 

União para legislar sobre as regras de transporte. 

Ainda em 30 de março, o chefe de Estado do Brasil declarou que o 

isolamento poderia levar a “suicídios e depressão”55. Uma revisão sistemática, 

publicada na The Lancet, em abril de 2021, demonstrou que não houve 

aumento dos suicídios na pandemia56. Mesmo assim, vale destacar que a 

narrativa seria adotada também em muitas outras oportunidades, inclusive ao 

longo deste ano. 

Um dia depois, no dia 1º de abril, Bolsonaro publicou um vídeo que 

falsamente acusava a Central de Abastecimento de Minas Gerais de estar 

desabastecida, tentando colar o discurso contrapondo “economia” e “combate 

à pandemia”. O apoiador dizia: “Fome também mata, desespero e caos matam”. 

A mentira foi logo desmascarada, mas evidencia a contraposição que se criou 

entre economia e medidas restritivas. 

Já no dia 02 de abril, o presidente decidiu atacar mais uma vez os 

governadores, criticando-os por terem “medinho do vírus”. Na ocasião, disse 

que, com apoio popular, publicaria um decreto – que já estaria inclusive pronto 

– contra o isolamento social57.  A relação com Luiz Henrique Mandetta se 

tornava cada vez mais insustentável, de modo que o presidente teria inclusive 

pedido que o ministro da Saúde se demitisse. Ele recusou, deixando claro que 

 
54 https://veja.abril.com.br/blog/radar/aras-pede-que-stf-derrube-decretos-estaduais-que-
restringem-circulacao/ 
55 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/30/sem-dados-bolsonaro-
diz-que-isolamento-pode-levar-a-suicidios-e-depressao.htm 
56 https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00091-
2/fulltext#seccestitle150 
57 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/02/bolsonaro-diz-que-
governadores-que-pregam-isolamento-tem-medinho-do-virus.htm 
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só sairia do cargo se fosse exonerado, como a imprensa noticiou no dia 03 de 

abril58. 

Depois disso, mais uma vez, a presidência da República fez um 

pronunciamento oficial na televisão. Na ocasião, de 08 de abril, Bolsonaro 

reafirmou a preocupação com a economia e disse que as medidas restritivas 

eram de responsabilidade exclusiva dos governadores e que ele jamais havia sido 

consultado sobre elas59.  

Em 09 de abril, ele  provocou mais uma aglomeração ao sair a passeio, 

no meio da pandemia, como sempre desrespeitando as medidas eficazes contra 

a doença, ao exemplo do uso de máscara e do distanciamento social60. Um 

detalhe a mais chamou a atenção: era o mesmo estabelecimento frequentado 

pelo ministro da Saúde, que interpretou o gesto como uma ameaça61.  

Mais um dos passeios em Brasília/DF se daria apenas um dia depois, na 

Sexta-Feira Santa, 10 de abril, novamente promovendo aglomerações e sem 

máscara62. Já no sábado de 11 de abril, o presidente mais uma vez provocou 

aglomeração, mas dessa vez em visita a Águas Lindas de Goiás/GO, rendendo 

até mesmo uma bronca do ministro da Saúde63. 

À data de 12 de abril, em videoconferência com lideranças religiosas, o 

presidente presenteou a população com sua análise sobre a pandemia: 

“Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do 

vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego”. Não é preciso dizer 

 
58 https://veja.abril.com.br/blog/radar/mandetta-disse-a-bolsonaro-que-se-responsabilizasse-por-
corpos-na-vala/ 
59 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52224256 
60 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/09/bolsonaro-abraca-pessoas-e-posa-para-
fotos-em-padaria-de-brasilia.ghtml 
61 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/04/visita-de-bolsonaro-a-
padaria-gerou-suspeita-de-que-mandetta-era-monitorado.shtml 
62 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/04/10/ninguem-vai-tolher-
meu-direito-de-ir-e-vir-diz-bolsonaro-em-novo-passeio.htm 
63 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/bolsonaro-visita-obra-de-hospital-provoca-
novas-aglomeracoes-e-e-criticado-por-mandetta-e-caiado.shtml 
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que todo e qualquer especialista discordava que a pandemia estaria chegando ao 

fim64. 

Já no dia 13 de abril, Bolsonaro proibiu que dados de celulares fossem 

usados para monitorar o isolamento – medida esta que era utilizada no mundo 

inteiro65. Ele realmente se empenharia em dificultar a ação daqueles que estavam 

dispostos a enrijecer o combate ao novo coronavírus. 

Em decisão de 15 de abril, o STF tomou uma importante decisão no 

âmbito da ADI 6.341, que tinha a MP nº 926/2020 como objeto. O plenário 

confirmou a decisão do ministro Marco Aurélio, decidindo que os estados e 

municípios teriam competência concorrente com a União para decretar 

medidas de enfrentamento à pandemia relacionadas à Saúde Pública66. Ou seja, 

o Tribunal Constitucional inviabilizou o Governo Federal de impedir que 

estados e municípios atuassem, reconhecendo o poder deles para definir regras 

sobre isolamento social. 

Finalmente, no dia 16 de abril, Bolsonaro demitiu o ministro Mandetta – 

depois de persegui-lo, inclusive com uso irregular da Abin (Agência Brasileira 

de Investigação)67 –, que vinha contrapondo o negacionismo do presidente68. 

Foi nomeado o médico oncologista Nelson Teich, que também defendia o 

isolamento social, para substituir Mandetta69.  

No entanto, na posse do novo ministro, na data de 17 de abril, o 

presidente mais uma vez defendeu a reabertura do comércio, afirmou que 

 
64 https://oglobo.globo.com/sociedade/parece-que-virus-comeca-ir-embora-diz-bolsonaro-antes-
do-pico-da-pandemia-esperado-pelo-ministerio-da-saude-24366907 
65 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/13/governo-adia-uso-dados-de-celulares-para-
monitorar-deslocamento-das-pessoas.ghtml 
66 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/15/maioria-do-supremo-vota-a-favor-de-que-
estados-e-municipios-editem-normas-sobre-isolamento.ghtml 
67 https://veja.abril.com.br/politica/planalto-investiga-secretamente-assessores-de-mandetta-e-
prepara-dossie/ 
68 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52316728 
69 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/04/favorito-para-a-saude-e-ligado-ao-
bolsonarismo-mas-defende-isolamento-social.shtml 
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pedira ao ministro da Justiça que as fronteiras terrestres fossem reabertas e 

criticou, de novo, os governadores70. Logo depois, seguindo o exemplo, o 

ministro da Educação expressou o desejo de premiar as universidades que não 

paralisaram as suas atividades letivas71. 

O evento de posse chamou a atenção pela aglomeração que causou. É 

que, enquanto a pandemia se agravava, os eventos oficiais do Palácio do 

Planalto nunca pararam e constantemente contaram com aglomerações e 

desrespeito às medidas sanitárias mais recomendadas em tempos de Covid-19. 

O Estadão contabilizou mais de 40 aglomerações no total, tendo início no dia 

17 de abril, em situações que vão desde a posse de novos ministros até o 

lançamento de um selo comemorativo72. 

Na sequência, como parte de uma escalada autoritária, em 19 de abril, o 

presidente discursou – em frente ao Quartel-General do Exército em 

Brasília/DF – para manifestantes que clamavam por intervenção militar73. 

Como se não bastasse alimentar uma crise política em um momento no qual o 

país deveria estar focado no enfrentamento do vírus, ele incentivou uma das 

suas habituais aglomerações – e, claro, estava sem máscara. 

Na manhã seguinte, dia 20 de abril, Bolsonaro voltou a falar com os 

apoiadores e disse que a maioria da população seria infectada. Acrescentou 

 
70 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/em-posse-de-teich-bolsonaro-defende-
abertura-de-fronteiras-e-comercio-e-critica-governadores.shtml 
71 https://jovempan.com.br/noticias/brasil/weintraub-quer-premiar-universidades-que-
mantiveram-atividades-durante-pandemia.html 
72 https://www.estadao.com.br/infograficos/politica,bolsonaro-faz-mais-de-40-eventos-com-
aglomeracoes-no-planalto,1160071 
73 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/19/bolsonaro-discursa-em-manifestacao-em-
brasilia-que-defendeu-intervencao-militar.ghtml 
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ainda: “Queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso”74. Já durante a tarde, ao 

ser questionado pelo número de óbitos, retrucou: “Não sou coveiro, tá?”75. 

No dia 22 de abril, uma decisão do então ministro do STF Celso de Mello 

proibiu o confisco de 68 respiradores adquiridos pelo Estado do Maranhão, 

governado por um adversário do presidente76. E, nessa mesma data, uma 

reunião ministerial – marcada por discursos autoritários e na qual o chefe de 

Estado teria dito que interferiria na Polícia Federal (PF) – cujo vídeo foi 

divulgado, na íntegra, um mês depois, explicita o pensamento que dominava o 

Palácio do Planalto naquele momento. 

Ao falar sobre as medidas de isolamento social, Bolsonaro falou de 

“ditadura” e adotou uma retórica inflamada: “Um bosta de um prefeito faz um 

bosta de um decreto, algema, e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse 

armado, ia pra rua (...) Eu quero todo mundo armado! Que povo armado jamais 

será escravizado”.  

Adicionou: “O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse 

governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é 

exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus 

agora, abrindo covas coletivas (...) Tá aproveitando agora, um clima desse, pra 

levar o terror no Brasil. Né? Então, pessoal, por favor, se preocupe que o de há 

mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua 

liberdade. Que homem preso não vale porra nenhuma”77. 

 
74 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-ta-diz-bolsonaro-ao-
responder-sobre-mortos-por-coronavirus.ghtml 
75 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-ta-diz-bolsonaro-ao-
responder-sobre-mortos-por-coronavirus.ghtml 
76 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/22/celso-de-mello-impede-bloqueio-de-68-
respiradores-do-maranhao-pedido-pelo-ministerio-da-
saude.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 
77 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/leia-a-integra-das-falas-de-bolsonaro-e-
ministros-em-reuniao-ministerial-gravada.shtml 
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Logo depois, em 24 de abril, uma crise política sem precedentes acabaria 

se desencadeando com a renúncia de Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de 

interferir politicamente na PF78. Em resposta, o presidente fez um discurso com 

a presença de todos os ministros, que ficaram aglomerados em um evento 

transmitido em rede nacional – apenas Paulo Guedes usou máscara. 

Hoje sabemos que na segunda-feira, dia 27 de abril, a Abin alertou o 

presidente que a pandemia avançava com força na Região Norte e, inclusive, 

estava provocando caos nos cemitérios de Manaus/AM79. Bolsonaro, contudo, 

ignorou solenemente o aviso. Na noite seguinte, em 28 de abril, quando foi 

informado por um repórter que o Brasil passara a China em número de óbitos 

para a Covid-19, deixou claro como pensava: “E daí? Lamento. Quer que eu 

faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”80. 

No dia 30 de abril, o presidente provocou uma grande aglomeração, sem 

máscara, no Rio Grande do Sul81. À noite, Bolsonaro misturou críticas a 

governadores com ameaças à democracia, que se tornaram tão rotineiras, logo 

depois da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em não permitir 

a indicação de Alexandre Ramagem à PF82. 

Dando continuidade à tática de incentivar o fim do isolamento social, no 

dia 02 de maio ele cumprimentou apoiadores no cercadinho83, gerou uma 

aglomeração num posto de gasolina em Cristalina/GO e, na mesma cidade, 

 
78 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/24/em-meio-a-pandemia-
bolsonaro-da-entrevista-com-aglomeracao-de-ministros.htm 
79 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,abin-alertou-sobre-caos-em-cemiterios-pela-covid-
19,70003325776 
80 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-
bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml 
81 https://www.facebook.com/watch/live/?v=2588232087949113&ref=watch_permalink  
82 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/04/30/bolsonaro-quase-tivemos-uma-crise-
institucional 
83 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/02/ninguem-vai-tentar-dar-um-
golpe-em-cima-de-mim-diz-bolsonaro-a-apoiadores.htm 
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juntou pessoas e ignorou o distanciamento social na 3ª Brigada de Infantaria 

Motorizada84. 

Na manhã seguinte, em 03 de maio, o presidente novamente participou 

de um ato antidemocrático, contra o STF e o Congresso, dizendo que as 

“Forças Armadas estão com o povo” e completando: “Queremos a 

independência verdadeiras dos três poderes, não só uma letra da constituição. 

Chega de interferência. Não vamos mais admitir interferência, acabou a 

paciência”85. 

No meio desse processo de radicalização, Bolsonaro decidiu agir com 

mais força para impor os seus desejos. No dia 07 de maio, em evento que não 

constava na agenda de nenhum dos membros do alto escalão do governo, o 

presidente liderou uma comitiva de empresários, que contava também com 

Paulo Guedes, para ir andando até o STF e pressionar os ministros a colocarem 

um fim ao isolamento social86. 

Nesse meio tempo, o presidente decidiu agendar um churrasco para 

aquele sábado. No mesmo 07 de maio, afirmou que receberia cerca de 30 

pessoas para o evento. Em tom de brincadeira, no dia seguinte, em 08 de maio, 

ironizou os questionamentos e aumento o número de convidados para 3.00087. 

Só no dia seguinte, 09 de maio – quando o churrasco aconteceria – que ele 

decidiu falar no Facebook que o evento seria “fake”88. Apesar dessa declaração, 

a Folha de São Paulo apurou que o convite efetivamente havia sido feito a 

 
84 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/02/bolsonaro-volta-a-
contrariar-medidas-de-isolamento-e-causa-aglomeracao-em-goias.htm 
85 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/03/bolsonaro---palacio-do-
planalto---domingo.htm 
86 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/bolsonaro-guedes-e-empresarios-vao-ao-stf-
para-pressionar-pelo-fim-do-isolamento-contra-coronavirus.shtml 
87 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/08/bolsonaro-ironiza-churrasco-e-nao-
responde-sobre-ramagem-na-pf 
88 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-chama-de-fake-churrasco-que-anunciou-na-
porta-do-alvorada/ 
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ministros e outros integrantes do governo, sendo cancelado apenas na sexta-

feira, véspera do programa89. 

 A estratégia de editar decretos para ampliar os serviços essenciais e 

boicotar o isolamento social voltou também e foi adotada pelo presidente da 

República nesse mesmo dia, com o Decreto nº 10.342/2020, que incluía as 

atividades de construção civil e industriais90; e no dia 11 de maio, por meio do 

Decreto nº 10.344/2020, foi além e elencou ainda os salões de beleza e 

barbearia, bem como academias de esporte91.  

 A publicação do decreto não passou pelo crivo do Ministério da Saúde, 

sujeitando o chefe da pasta a uma situação constrangedora. Nelson Teich, em 

coletiva de imprensa, foi surpreendido pelos jornalistas com a ampliação dos 

serviços essenciais determinadas pelo Executivo92.   

Bolsonaro também editou a MP nº 966/2020, no dia 13 de maio, cujo 

texto isentava os agentes públicos de punição no combate ao coronavírus93. 

Portanto, foram vários atos legislativos do Poder Executivo, publicados em 

sequência, que buscavam atrapalhar no combate à pandemia. 

 Dois dias depois, na data de 15 de maio, Bolsonaro dificultou o acesso 

ao auxílio emergencial – que permitia as pessoas a ficarem em casa – 

condicionando a sanção presidencial do socorro à retirada de ações contra a 

União por parte de estados e municípios94. 

 
89 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/bolsonaro-desiste-de-churrasco-no-alvorada-
apos-ironia-e-recorde-de-mortes-por-coronavirus.shtml 
90 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10342.htm 
91 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10344.htm 
92 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/saiu-hoje-teich-se-
surpreende-com-inclusao-de-salao-como-area-essencial.htm 
93 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv966.htm 
94 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/15/antes-de-sancionar-auxilio-bolsonaro-
quer-retirada-de-acoes-contra-uniao 
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Já no dia 17 de maio, o presidente mais uma vez contribuiu para uma 

aglomeração ao comparecer a mais um protesto antidemocrático, realizado em 

frente ao Palácio do Planalto, acompanhado de outros 11 ministros de Estado95. 

A saga teve prosseguimento em 23 de maio, quando o presidente 

provocou outra aglomeração ao passear por Brasília/DF entre o fim da tarde e 

a noite, indo para uma padaria, à casa do ministro da Secretaria de Governo, de 

um dos filhos e parando para comer cachorro-quente em uma barraca96. Tudo 

transmitido ao vivo nas redes sociais, como forma de amplificar a repercussão 

do seu comportamento para milhões de apoiadores. 

 Um dia depois, na data de 24 de maio, o presidente compareceu a mais 

um ato de apoio ao seu governo e chegou a segurar duas crianças no colo. Na 

semana seguinte, em 31 de maio, num outro protesto – como se tornara habitual 

– que contava com faixas a favor de intervenção militar, Bolsonaro novamente 

ajudou a causar aglomeração, ficando sem máscara e usando até um cavalo para 

passear pela multidão97. 

 É interessante perceber que, em 27 de maio, com mais de 25 mil mortes 

registradas no país, o Governo Bolsonaro tinha pagado menos de 7% dos R$ 

11,74 bilhões disponibilizados para execução direta no combate à pandemia98. 

E, um dia depois, em mais um ato oficial de boicote por parte do 

presidente, uma portaria que obrigava a adesão ao isolamento social da parte de 

indivíduos com suspeita de Covid-19 foi revogada99. Trata-se da Portaria 05/20, 

 
95 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/17/bolsonaro-e-ao-menos-11-ministros-
participam-de-ato-pro-governo-no-palacio-do-planalto.ghtml 
96 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/23/bolsonaro-passeia-por-brasilia-e-provoca-
aglomeracao.ghtml 
97 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/31/protestos-brasilia-31-de-
maio.htm 
98 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-abre-inquerito-para-apurar-
baixo-investimento-do-governo-no-combate-a-covid/ 
99 https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-revoga-portaria-que-autorizava-uso-da-policia-
contra-quem-descumprir-quarentena-
24450246?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
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editada em março pelos Ministério da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, 

que criminalizava as condutas referentes a descumprimento de algumas 

medidas para evitar a proliferação do coronavírus100.   

Em seu lugar, depois da saída de Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta, 

ficou a Portaria 09/20, que fala de “respeito à dignidade, aos direitos humanos 

e às liberdades fundamentais”, como se pensar em métodos para assegurar a 

quarentena fosse uma medida que desrespeitasse essas garantias 

constitucionais101. 

Já em 03 de junho, o presidente decidiu vetar o uso de R$ 8,6 bilhões de 

um fundo extinto para o combate à pandemia102. Foi o VET nº 19/2020. No 

dia 11 de junho, o presidente se vangloriou por supostamente ter vetado uma 

lei que autorizava os síndicos dos prédios a barrarem festas nos condomínios103.  

É que o contágio dos brasileiros estava sendo ignorado pelo Governo 

Federal. Um levantamento do jornal O Globo, de 20 de junho, mostrava que 

somente 7% dos compromissos oficiais do presidente, de março até aquele 

momento, tinham relação direta com a pandemia – ou então 47 de 632 itens da 

agenda oficial104. O fato não impressiona, até porque o Brasil seguia sem um 

plano nacional de enfrentamento à emergência de saúde e o Palácio do Planalto 

estava preocupado era com a tomada de três pinos105. 

À luz desse cenário, em relatório aprovado no dia 24 de junho, o Tribunal 

de Contas da União (TCU) afirmou que faltavam diretrizes ao Governo Federal 

 
100 https://www.conjur.com.br/dl/governo-edita-portaria-autorizando.pdf 
101 https://www.conjur.com.br/dl/portaria-interministerial-27-maio-2020.pdf 
102 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-veta-uso-de-r-8-6-bilhoes-de-fundo-
extinto-para-o-combate-a-pandemia,70003323549 
103 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/11/bolsonaro-diz-ter-vetado-trecho-de-
projeto-que-dava-a-sindico-poder-de-barrar-festas-em-condominio.ghtml 
104 https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-ignora-coronavirus-em-agenda-oficial-1-
24489676 
105 https://veja.abril.com.br/blog/radar/a-briga-de-bolsonaro-agora-e-contra-a-tomada-de-tres-
pinos/ 
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no combate à pandemia do coronavírus e que isso poderá causar mais infecções 

e mortes, além de desperdício de dinheiro público106. A questão era que não 

dava para coordenar esforços com estados e municípios quando o objetivo 

parecia ser sabotá-los.  

Nesse contexto, vale mencionar que a criação de Comitê de Coordenação 

Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 se deu apenas em 26 

de março de 2021107. Já a de uma Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à 

Covid-19, por sua vez, em 10 de maio de 2021108. E, ainda por cima, a secretária 

apontada para o cargo deixou o posto depois de apenas dez dias109. 

De volta à cronologia, no dia 27 de junho o presidente organizou uma 

viagem surpresa a Araguari, em Minas Gerais, e provocou aglomeração. Na 

cidade, ele circulou sem máscara, contrariando os protocolos de saúde110. A 

imprensa fez questão de lembrar que uma decisão judicial impunha uma multa 

ao presidente se aparecesse em público sem máscara no Distrito Federal. Vale 

dizer que, naquele momento, ele estava investindo menos na retórica 

autoritária, depois de diversas crises  e de se ver acuado por episódios como a 

prisão de Fabrício Queiroz e o apagão de dados, que ganhou um capítulo 

individual no presente dossiê. 

Mas isso não impediu Bolsonaro de continuar agindo como sempre em 

relação ao vírus, nem de finalmente contrair a Covid-19, informação que 

 
106 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/governo-nao-tem-diretriz-no-
combate-ao-coronavirus-diz-tcu.shtml 
107 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/26/covid-comite-
governo-federal-jair-bolsonaro-diario-oficial.htm 
108 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-05/governo-cria-secretaria-extraordinaria-
de-enfrentamento-covid-19 
109 https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/secretaria-de-enfrentamento-covid-19-deixa-
ministerio-da-saude-dez-dias-depois-de-ser-anunciada-1-25029965 
110 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/27/interna_politica,1160475/bolsonaro-
provoca-aglomeracao-ao-chegar-de-surpresa-em-araguari.shtml 
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confirmou no dia 07 de julho e o obrigou a despachar do Palácio da Alvorada111. 

Como o presidente estava atuando normalmente, estando sem máscara de 

modo constante e inclusive abraçando e cumprimentando quem encontrava, 

calculou-se que 76 pessoas ao todo poderiam ter sido infectadas por 

Bolsonaro112. 

Antes de se isolar, o presidente teve tempo ainda de assustar os 

jornalistas. Mesmo infectado, ele apareceu para dar entrevista sem 

distanciamento e depois ainda tirou a máscara113. Especialistas avaliaram que ele 

colocou os repórteres em risco114. 

E, assim que recebeu um teste negativo para a doença, em 25 de julho, 

Bolsonaro decidiu sair para um passeio de moto por Brasília/DF, encontrando 

tempo até mesmo para passar em uma loja e, novamente, sem máscara115. Logo 

em seguida, a rotina de provocar aglomerações continuaria. No dia 30 de julho, 

o presidente montou em um cavalo, tirou a máscara facial e tocou nas mãos de 

pessoas que estavam aguardando por ele no aeroporto de São Raimundo 

Nonato/PI116. Desembarcou em Campo Alegre de Lourdes, cumprimentando 

mais uma multidão sem máscara117. 

Apenas um dia depois, no 31 de julho, a rotina teria continuidade com 

uma aglomeração do outro lado do país: em Bagé/RS, Bolsonaro ficou sem 

 
111 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/07/bolsonaro-diz-que-seu-exame-para-covid-
19-deu-positivo.ghtml 
112 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-07/bolsonaro-ignorou-regras-contra-coronavirus-e-
pode-ter-contaminado-ao-menos-76-pessoas.html 
113 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/em-anuncio-sobre-diagnostico-
bolsonaro-falou-perto-de-jornalistas-e-depois-tirou-mascara.shtml 
114https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/07/07/interna_politica,1163570/bolsonaro
-expos-jornalistas-a-risco-de-infeccao-avalia-especialista.shtml 
115 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/25/bolsonaro-diz-que-teste-de-coronavirus-
deu-resultado-negativo.ghtml 
116 https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2020/07/30/em-1o-evento-publico-apos-covid-19-
bolsonaro-fica-sem-mascara-em-meio-a-aglomeracao-com-apoiadores-em-aeroporto-no-piaui.ghtml 
117 https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/07/30/bolsonaro-chega-a-campo-alegre-na-
bahia-para-inaugurar-sistema-de-abastecimento-em-1o-evento-publico-apos-se-recuperar-da-covid-
19.ghtml 
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máscara e abraçou apoiadores, dizendo estar “imunizado” e achando espaço 

para ironizar aqueles que “têm medo” da Covid-19118. 

A rotina teria continuidade ao longo do mês seguinte também, sobretudo 

em visitas a outros estados do país. Em 07 de agosto, São Vicente/SP sofreu 

com a aglomeração119. A multidão, por sinal, foi fotografada pelos profissionais 

do Palácio do Planalto, que usaram a conta institucional no Flickr para publicar 

as imagens120. Na noite de 10 de agosto, após passear, o presidente comeu um 

churrasco na rua em Brasília e ficou sem máscara, mesmo estando cercado por 

apoiadores; para completar, ainda postou o vídeo no Twitter121.  

No dia 13 de agosto, Jair Bolsonaro, novamente sem máscara facial, 

provocou uma aglomeração significativa entre seus apoiadores na cidade de 

Belém/PA – cumprimentando alguns deles122. Em 17 de agosto, foi a vez do 

presidente fazer o mesmo, mas dessa vez em Aracaju/SE123. A inauguração da 

Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I teve aglomeração sem máscara 

publicada na conta oficial do Palácio do Planalto no Flickr124. No dia 18 de 

agosto, a situação se repetiu em Corumbá/MS125. Três dias depois, na data de 

21 de agosto, foi a vez de Mossoró/RN ter uma aglomeração provocada por 

 
118 https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/07/31/bolsonaro-chega-ao-rs-para-
inaugurar-condominios-de-apartamentos-populares.ghtml 
119 https://catracalivre.com.br/cidadania/em-visita-ao-litoral-de-sp-bolsonaro-tira-mascara-e-
contraria-doria/ 
120 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157715396801181 
121 https://www.poder360.com.br/brasilia/sem-mascara-e-cercado-por-apoiadores-bolsonaro-
come-churrasquinho-em-brasilia/ 
122 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/08/13/bolsonaro-chega-em-belem-para-
inaugurar-porto-futuro.ghtml 
123 https://istoe.com.br/bolsonaro-desembarca-em-sergipe-para-inaugurar-usina-termoeletrica/ 
124 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157715523126406 
125 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/08/18/interna_politica,1177189/bolsonaro-
cumprimenta-populares-e-provoca-aglomeracao-no-ms.shtml 
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ele126. No Rio Grande do Norte, fotógrafos do Palácio do Planalto também 

fizeram registros oficiais das aglomerações127. 

O mês seguinte teria um início bastante similar. A viagem empreendida 

no dia 03 de setembro foi para a região onde cresceu, o Vale do Ribeira, onde 

novamente gerou tumulto e ficou sem máscara, encontrando tempo ainda para 

tomar uma cerveja com os amigos dentro de um bar em Eldorado/SP128. No 

Dia da Independência, em 07 de setembro, Bolsonaro reuniu 800 pessoas em 

frente ao Palácio da Alvorada, cumprimentando-as e parando para tirar foto 

sem usar máscara129. 

Uma nova aglomeração foi gerada em 11 de setembro, na cidade de 

Barreiras/BA, onde parara antes de pegar um helicóptero até São Desidério – 

ele estava sem máscara, descumprindo a norma do município. Na data de 17 de 

setembro, foi a vez do Ceará ter uma norma estadual desrespeitada pelo 

presidente, que esteve com apoiadores de Missão Velha/CE e jogou sinuca com 

populares, sem máscara, dentro de um bar lotado130. No dia seguinte, 18 de 

setembro, Bolsonaro provocou outra aglomeração sem máscara, dessa vez em 

Sinop/MT131. O encontro com os apoiadores foi parar no Flick do Palácio do 

Planalto132. Ele também discursou para produtores rurais de Sorriso/MT e falou 

que ficar em casa durante a pandemia “é para os fracos”133.   

 
126 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/08/4870095-sem-mascara--bolsonaro-
cumprimenta-apoiadores-em-meio-a-aglomeracao-no-rn.html 
127 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157715577231288 
128 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/09/03/bolsonaro-vai-a-bar-com-amigos-
sem-usar-mascara-em-eldorado-sp.ghtml 
129 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/09/07/sem-desfile-devido-a-pandemia-evento-do-
7-de-setembro-reune-bolsonaro-e-ministros-no-alvorada.ghtml 
130 https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/09/17/bolsonaro-joga-sinuca-em-bar-no-ceara-
nao-usa-mascara-e-gera-aglomeracao.ghtml 
131 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/18/sem-mascara-bolsonaro-
provoca-aglomeracao-em-viagem-ao-mato-grosso.htm 
132 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157716024133172 
133 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/18/bolsonaro-diz-que-fique-em-
casae-para-os-fracos-conversinha-mole.htm 
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A rotina de comícios eleitorais fora de hora, no meio da pandemia, estava 

a pleno vapor. E teria continuidade em 1º de outubro, quando prestigiou seus 

apoiadores no aeroporto da cidade de Campina Grande/PB – como sempre, 

ajuntando pessoas e sem máscara134. Dali, o presidente foi para São José do 

Egito/PE, onde participou da inauguração da primeira fase da segunda etapa 

do Sistema Adutor do Pajeú. A aglomeração gerada foi motivo de celebração 

com um vídeo nas redes sociais135. 

Uma outra multidão foi reservada para uma semana depois, no dia 08 de 

outubro, onde esteve sem máscara e colocou seus apoiadores em risco de 

infecção na cidade de Breves/PA, na Ilha do Marajó136. O presidente, mais uma 

vez, fez questão de passar um exemplo negativo à população e publicou o vídeo 

da aglomeração gerada nas redes sociais137. 

Já em 16 de outubro, após chegar em Resende/RJ para prestigiar a 

formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) que 

ocorreria no dia seguinte, o presidente decidiu passear pelo Centro da cidade – 

sem máscara – e novamente foi o responsável por aglomerações138. Sem se 

importar, ele parou para comer cachorro-quente. 

No dia 29 de outubro, voltou mais uma vez ao Nordeste, dessa vez para 

o Maranhão, onde inaugurou uma estrada na capital do estado. Sem usar 

nenhum equipamento de proteção individual, o presidente fez questão de 

provocar aglomeração junto a seus apoiadores em São Luiz/MA139 140. Mas a 

 
134 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/10/4879214-bolsonaro-desce-na-paraiba-
sem-mascara-aglomera-e-distribui-afagos.html 
135 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1312411649102487558?s=20 
136 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/10/08/bolsonaro-chega-em-breves-no-pa-para-
apresentar-programa-social.ghtml 
137 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1314321020719898632?s=20 
138 https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/10/16/bolsonaro-caminha-pelo-
centro-de-resende-e-causa-aglomeracao.ghtml 
139 https://oglobo.globo.com/brasil/sem-mascara-bolsonaro-provoca-aglomeracao-em-sao-luis-
no-maranhao-24718411 
140 https://www.youtube.com/watch?v=JOvZEq9DzPM 
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cidade não foi a única que sofreu. O presidente divulgou vídeos aglomerando 

também em Imperatriz/MA141 e Macabeira/MA142. 

A primeira semana foi reservada para outra agenda no Nordeste, ocasião 

na qual Bolsonaro gerou aglomeração ao acionar o sistema de águas em 

Piranhas/AL143 144. A multidão foi fotografada e as imagens compartilhadas 

pelo perfil institucional do Palácio do Planalto no Flickr, indicando seu caráter 

oficial145. No caminho, ainda em 05 de novembro, o avião teve que parar em 

Aracaju/SE e o presidente aproveitou para gerar tumulto e desrespeitar a lei 

estadual vigente sobre a obrigatoriedade do uso de máscara146 147. Para chegar 

lá, o presidente também desembarcou no aeroporto de Paulo Afonso/BA, onde 

cumprimentou os seus apoiadores – aglomerados – sem qualquer tipo de 

cuidado em relação à doença148. 

No mês de novembro, o Estado do Amapá sofreu com uma grave crise 

energética na qual a demora do Governo Federal em se mostrar presente foi 

criticada. Como resposta, 19 dias depois do apagão, no dia 21 de novembro, 

Bolsonaro pousou no aeroporto de Macapá/AP, cidade na qual foi recebido 

por uma aglomeração com dezenas de apoiadores149 150. Ele seguiu o hábito e 

estava sem máscara.  

As viagens ao redor do país acabaram se tornando menos frequentes, 

mas nada impedia o presidente de atrapalhar o país de outras maneiras. Vale o 

 
141 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1321881699073040386?s=20 
142 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1321856290348503041?s=20 
143 https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2020/11/05/mau-tempo-obriga-piloto-desviar-voo-
de-bolsonaro-da-bahia-para-sergipe.ghtml 
144 https://www.youtube.com/watch?v=JRr5D2ftLmM 
145 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157716764994732 
146 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/11/4886887-em-visita-ao-nordeste-
bolsonaro-provoca-oposicao-e-causa-aglomeracao.html 
147 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1324347609121775623?s=20 
148 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1324407891261071362?s=20 
149 https://twitter.com/search?q=(from%3Ajairbolsonaro)%20until%3A2020-11-
22%20since%3A2020-11-21&src=typed_query&f=video 
150 https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/noticia/2020/11/21/apos-quase-tres-
semanas-de-apagao-bolsonaro-chega-ao-amapa-sob-protestos.ghtml 
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registro que, em 10 de novembro, Bolsonaro criticou novamente o isolamento 

social e menosprezou as vidas perdidas para a Covid-19, com uma dose também 

de homofobia: “Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio. 

Lamento os mortos, todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, 

fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas”151. Um mês depois, 

no dia 10 de dezembro, Bolsonaro decretaria o “finalzinho da pandemia”152. 

De qualquer maneira, a agenda oficial passou a contemplar viagens 

novamente a partir de 15 de dezembro, quando o presidente compareceu à 

inauguração da Torre do Relógio da Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo (Ceagesp), discursando para centenas de pessoas e 

reunindo muitas outras153. Em 17 de dezembro, Bolsonaro reuniu uma 

multidão, sem máscara, em parada não planejada na cidade de Vera Cruz/BA, 

clicada por fotógrafos oficiais do Palácio do Planalto154. Já na semana seguinte, 

dia 22 de dezembro, o município de São Francisco do Sul/SC foi o alvo da 

aglomeração da vez155. O presidente não esteve de máscara em nenhumas das 

oportunidades. 

A virada do ano, por sua vez – quando epidemiologistas estavam 

preocupados com os encontros cheios de gente – se tornaria outro marco 

celebrado com multidões, no exemplo oposto ao esperado de um líder. Em 30 

de dezembro, o presidente promoveu uma aglomeração – que contou com 

transmissão ao vivo nas redes sociais de Bolsonaro – em uma praia do 

município conhecido como Praia Grande/SP156.  

 
151 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/10/bolsonaro-diz-que-brasil-tem-de-deixar-de-
ser-pais-de-maricas-e-enfrentar-pandemia-de-peito-aberto.ghtml 
152 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/10/bolsonaro-diz-que-pais-vive-finalzinho-
da-pandemia-em-meio-a-aumento-de-casos 
153 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/12/15/publico-convidado-a-usar-verde-azul-
e-amarelo-se-aglomera-para-inauguracao-de-relogio-da-cegesp-com-bolsonaro.ghtml 
154 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157717386967358 
155 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1341531084857733121?s=20 
156 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/sem-mascara-bolsonaro-provoca-
aglomeracao-em-praia-de-sp-abraca-banhistas-e-pega-criancas-no-colo.shtml 
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No dia seguinte, 31 de dezembro, ele reclamou publicamente das 

medidas de proteção à vida, sugerindo – mesmo sem evidência científica – que 

a falta de vitamina D aumentaria o risco de infecção pelo novo coronavírus: 

“Isso é um abuso o que está acontecendo. Uma forma de blindar a Covid é a 

vitamina D. Então, você pega sol. E ficam dando ordem, igual a esse do 

governador de São Paulo, que não têm como ser cumprida”157. 

Já em 1º de janeiro de 2021, os velhos hábitos continuaram: Bolsonaro 

decidiu nadar do mar até a areia em Praia Grande/SP, acompanhado por 

seguranças, para cumprimentar os banhistas, provocando uma aglomeração158. 

Foi tudo postado no Facebook. E nem é preciso dizer que o presidente não 

usou máscara em nenhuma das aparições públicas em São Paulo do fim do ano. 

Ironizando as críticas, no dia 04 de janeiro, ele disse: “Sabia que o tio estava na 

praia nadando de máscara? Mergulhei de máscara também, para não pegar 

Covid nos peixinhos”159. 

Em 21 de janeiro, a aglomeração se deu em Coribe/BA, onde o 

presidente esteve para inaugurar uma rodovia160. Ele cumprimentou os 

apoiadores e não usou máscara161. Também houve uma parada não planejada 

em Catolândia/BA em que o repertório se repetiu. Ambos os eventos foram 

fotografados e publicados numa site para hospedar e compartilhar, o Flickr, pela 

conta oficial do Palácio do Planalto162 163. 

 
157 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/bolsonaro-diz-que-governo-
discutira-se-infectados-poderao-tomar-vacina-contra-covid.shtml 
158 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/01/01/bolsonaro-faz-passeio-de-
lancha-e-acena-a-areia-lotada-em-praia-grande-sp.htm 
159 https://istoe.com.br/mergulhei-de-mascara-para-nao-pegar-covid-nos-peixinhos-ironiza-
bolsonaro/ 
160 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/01/21/com-aglomeracao-e-
sem-mascara-bolsonaro-inaugura-trecho-de-rodovia-na-ba.htm 
161 https://www.youtube.com/watch?v=F2zYtq5gtRo 
162 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157717976926546 
163 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157717986208027 



 

 
 

34 

Na semana seguinte, dia 28 de janeiro, Bolsonaro esteve em Propriá/SE 

e, mesmo com o aumento no número de casos e óbitos, voltou a criticar o 

isolamento: “O povo brasileiro é forte, o povo brasileiro não tem medo do 

perigo. Nós sabemos quem são os vulneráveis, os mais idosos e os com 

comorbidades. O resto tem que trabalhar”. Sem máscara, ele também provocou 

uma aglomeração, encontrou com apoiadores e até ergueu no ombro um deles, 

que era anão164. 

No dia 04 de fevereiro, o presidente se dirigiu a Cascavel/PR, onde gerou 

uma grande aglomeração no aeroporto e, sem máscara, cumprimentou 

efusivamente seus apoiadores e fez críticas à imprensa165. Na mesma data, 

participou da inauguração do Centro Nacional de Atletismo e – ainda sem 

máscara – cumprimentou crianças e não respeitou o distanciamento social166. 

Em 13 de fevereiro, Bolsonaro – sem equipamento de proteção – 

provocou mais uma aglomeração em sua passagem por São Francisco do 

Sul/SC167. Nessa viagem, outras praias também foram alvos, sempre reunindo 

várias pessoas168.  

No dia 19 de fevereiro, o presidente passou rapidamente por 

Sertânia/PE para o acionamento de comportas de um reservatório das obras 

da transposição do Rio São Francisco, ocasião marcada pela ausência do 

governador Paulo Câmara (PSB-PE) – segundo o qual aquele momento não 

permitia aglomerações – e pela quantidade de ministros juntos a Bolsonaro, 

 
164 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-critica-lockdown-povo-brasileiro-nao-tem-
medo-do-perigo/ 
165 https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/02/04/interna_politica,1235095/sem-
mascara-bolsonaro-levanta-cartaz-contra-a-globo-em-aeroporto-no-parana.shtml 
166 https://www.poder360.com.br/midia/bolsonaro-participa-de-corrida-em-centro-de-atletismo-e-
vira-meme-veja/ 
167 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/02/13/sem-mascara-jair-bolsonaro-
cumprimento-apoiadores-santa-catarina.htm 
168 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/02/15/bolsonaro-causa-aglomeracoes-em-
praias-de-sc-e-evita-imprensa.ghtml 
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amontoados sem máscara169. Antes, provocou uma aglomeração na cidade de 

Boqueirão/PB, onde cumprimentou seus fãs170. O município não tem nem 

sequer estrutura de leitos de UTI, de modo que a presença do presidente gerou 

críticas do secretário de saúde do Pará: “Descompromisso com a vida”171. 

Já em 24 de fevereiro, foi a vez do Acre sentir o efeito da presença de 

Bolsonaro, principalmente Rio Branco/AC. A  cidade de Sena Madureira/AC, 

visitada por causa de uma parada inesperada no percurso da comitiva 

presidencial, sofreu com o ajuntamento de apoiadores do presidente172. Na 

mesma data, ele retornou para Brasília/DF e gerou mais uma aglomeração para 

a conta no evento da posse dos ministros João Roma (Republicanos) e Onyx 

Lorenzoni (DEM) nas suas atuais pastas173. 

Como a segunda onda avançava e o país passou a registrar o número de 

250 mil mortos naquele mesmo dia, as aglomerações repercutiram na 

imprensa174. O Estado de Minas foi mais longe e contabilizou, juntando eventos 

ocorridos na própria capital federal, sete aglomerações ao todo em apenas 

quatro dias, mais especificamente entre 23 e 26 de fevereiro175. E, como a 

situação do país não parava de piorar, dessa vez houve alguma reação. 

É que, no dia 26 de fevereiro, uma nova aglomeração se daria em 

Tianguá/CE, à revelia do Ministério Público Federal (MPF). Ele também 

discursou contra o isolamento: “O que eu mais ouvi por aqui é: ‘presidente, eu 

 
169 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/sem-mascara-bolsonaro-ministros-fazem-
aglomeracao-em-evento-em-pernambuco-1-24890183 
170 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/02/19/bolsonaro-volta-a-provocar-
aglomeracao-em-visita-ao-nordeste.htm 
171 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/02/descompromisso-com-a-vida-diz-
secretario-de-saude-da-paraiba-sobre-passagem-de-bolsonaro-sem-mascara.shtml 
172 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1364886635121414145?s=20 
173 https://www.poder360.com.br/coronavirus/posse-de-ministros-tem-aglomeracao-no-palacio-
do-planalto/ 
174 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/24/eventos-com-
bolsonaro-tem-aglomeracao-no-dia-que-pais-atinge-250-mil-mortos.htm 
175https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/02/26/interna_politica,1241415/ignorando
-a-covid-19-bolsonaro-esteve-em-7-aglomeracoes-em-4-dias.shtml 
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quero trabalhar’. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer 

trabalhar. Esses que acham tudo e destroem empregos estão na contramão 

daqui”. Era uma crítica ao governador Camilo Santana (PT-CE), que havia 

decretado, dias antes, um toque de recolher, bem como restringido o horário 

de funcionamento de estabelecimentos comerciais176. 

Como mencionado, procuradores da República tentaram impedir a 

aglomeração sem máscara de Bolsonaro, alertando para a situação crítica que o 

estado enfrentava na pandemia. Uma vez que as recomendações foram 

descartadas, o MPF do Ceará pediu então que o presidente fosse investigado 

por sua conduta, que poderia ser tipificada como crime contra a saúde 

pública177. 

Trata-se, por sinal, de uma medida idêntica à adotada pelo MPF do Acre 

e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) – juntos, os dois órgãos 

pediram a responsabilização de Bolsonaro pela aglomeração promovida nas 

duas cidades acreanas que visitou em fevereiro. O documento lembra que os 

índices do estado, que já eram ruins o suficiente para a decretação de estado de 

emergências dois dias antes do evento, “pioraram ainda mais na primeira 

semana de março, poucos dias após as grandes aglomerações promovidas em 

razão da visita presidencial”178. 

Face ao exposto, o UOL fez um levantamento mostrando que diversas 

cidades visitadas pelo presidente viram suas estatísticas da pandemia piorarem 

após passagens de Bolsonaro. O município de Tinaguá/CE, por exemplo, 

estava com 80% de ocupação dos seus leitos de UTI quando recebeu a comitiva 

presidencial – quinze dias depois, contudo, não restava mais nenhuma vaga, e 

 
176 https://veja.abril.com.br/politica/no-ceara-bolsonaro-contraria-mpf-causa-aglomeracao-e-
critica-isolamento/ 
177 https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/03/04/mpf-do-ceara-pede-a-aras-investigacao-
contra-bolsonaro-por-conta-de-visita-ao-ceara.ghtml 
178 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/reuters/2021/03/18/mps-pedem-
responsabilizacao-de-bolsonaro-por-crimes-contra-saude-por-aglomeracoes-no-acre.htm 
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os pacientes tiveram que ser transferidos para Sobral/CE. Até que passou a 

faltar leito também na cidade vizinha. Em Cascavel/PR, os quinze dias após a 

visita foram marcados pelo crescimento da ocupação de UTIs de 76,5% para 

90,6%. No pequeno município de São Francisco do Sul/SC, por sua vez, a taxa 

de novos casos registrados por dia dobrou179. 

Nada disso impediu a continuidade das rotinas de aglomeração, como foi 

em Uberlândia/MG na data de 04 de março. A cidade havia anunciado a 

ocupação de 100% dos seus leitos de UTI três dias antes e era um dos 

municípios na “onda roxa” do programa Minas Consciente, do Governo de 

Minas Gerais180.  

Mesmo assim, ele cumprimentou os apoiadores – que estavam 

aglomerados – e criticou as medidas restritivas: “Impuseram estado de sítio no 

Brasil via prefeituras. Isso está errado. Estamos preocupados com mortes, sim, 

mas sem pânico. A vida continua”, emendou. “Os problemas a gente tem que 

enfrentar, não adianta ir para baixo da cama. Se todo mundo for ficar em casa, 

vai morrer todo mundo de fome”181. 

No meio tempo, Bolsonaro preparava mais um ato formal que a 

atribuição constitucional de presidente permitia na tentativa de sabotar os 

esforços para conter o avanço da pandemia. Em 19 de março, o presidente 

acionou o STF com uma ação de inconstitucionalidade para tentar derrubar os 

decretos de restrição de locomoção de pessoas adotados pelos governadores do 

Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul182.  

 
179 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/19/covid-cidades-em-
que-bolsonaro-gerou-aglomeracoes-tem-piora-e-ate-colapso.htm 
180 https://noticias.r7.com/minas-gerais/bolsonaro-desrespeita-restricoes-e-causa-aglomeracao-em-
uberlandia-04032021 
181 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4910153-bolsonaro-tem-idiota-que-
diz-vai-comprar-vacina--so-se-for-na-casa-da-tua-mae.html 
182 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/03/19/bolsonaro-entra-com-acao-no-stf-contra-
restricoes-de-governadores-do-df-ba-e-rs 
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A ADI 6.764, contudo, seria rejeitada por Marco Aurélio alguns dias 

depois, pois não caberia ao presidente ajuizar uma ação sem a Advocacia-Geral 

da União (AGU)183. Aliás, causou surpresa o fato de José Levi, então Advogado-

Geral da União, não assinar a petição184. 

Simultaneamente ao ajuizamento da ação, uma reportagem da CNN 

Brasil apurou que o Governo Federal estava preparando um projeto de lei para 

transformar todo tipo de trabalho em essencial185.  

Já no dia 21 de março, Bolsonaro comemorou seu aniversário na rua, 

incentivando uma aglomeração de apoiadores. Ainda discursou contra os 

governadores e as medidas de proteção à vida: “Alguns tiranetes ou tiranos 

tolhem a liberdade de muitos de vocês. O nosso Exército é o verde oliva, mas 

são vocês também. (...) Estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu 

povo, esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, pela democracia 

e o nosso direito de ir e vir. (...) Vocês me dera um voto de confiança lá atrás e 

só Deus me tira daqui”186. 

Um dia depois, em 22 de março, o presidente defendeu a própria postura 

diante da pandemia: “Devo mudar meu discurso? Me tornar mais maleável? 

Devo ceder, fazer igual ao que a grande maioria está fazendo? Se me 

convencerem do contrário, eu faço. Mas não me convenceram ainda”187. Ele 

aproveitou para comentar também sobre a saída de Eduardo Pazuello do 

Ministério da Saúde, anunciada uma semana antes, elogiando: “Orgulho”188. A 

 
183 https://www.conjur.com.br/2021-mar-23/marco-aurelio-rejeita-acao-bolsonaro-governadores 
184 https://oglobo.globo.com/brasil/contrariando-historico-agu-nao-assinou-acao-do-governo-
contra-toque-de-recolher-nos-estados-24935007 
185 https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/03/19/governo-prepara-projeto-que-classifica-
todo-tipo-de-trabalho-como-essencial 
186 https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/bolsonaro-celebra-aniversario-com-
aglomeracao-e-ataque-a-governadores/ 
187 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4913392-bolsonaro-diz-que-ainda-
nao-foi-convencido-a-mudar-postura-sobre-covid-19.html 
188 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/03/4913389-bolsonaro-o-brasil-
brevemente-vai-fabricar-e-exportar-vacinas.html 
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troca foi efetivada em 23 de março, com a posse de Marcelo Queiroga e a 

exoneração do seu antecessor189. 

Parte de um roteiro conhecido voltou a se repetir com a mudança na 

pasta. No dia 31 de março, por exemplo, minutos depois do novo ministro da 

Saúde fazer um pedido público para que os brasileiros usassem máscaras e 

mantivessem o distanciamento no feriado da Páscoa, Bolsonaro discursou sem 

máscara contra as medidas restritivas impostas para conter a Covid-19: “O 

apelo que a gente faz aqui é que esta política de lockdown seja revista. Isso cabe, 

na ponta da linha, aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim podemos 

voltar à normalidade”190. 

Na data de 09 de abril, após mais um ano de omissão deliberada no que 

tange a comunicação, Bolsonaro enfim autorizou que o Governo lançasse uma 

campanha a favor do distanciamento social e de uso de máscaras de proteção 

individual191. Os anúncios falam do básico, mas que ainda não era 

propagandeado. A primeira orientação divulgada nas redes sociais dizia: “lave 

sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel, evite aglomerações, 

mantenha o distanciamento e use máscara”192. 

Mesmo assim, contrariando as peças publicitárias divulgadas no dia 

anterior, as aglomerações seguiriam com força. Em 10 de abril, ele passeou 

pelos arredores de Brasília/DF, visitando o Morro da Santa Cruz, em São 

Sebastião, na periferia da cidade e aproveitando para ir a um culto religioso – 

sempre sem máscara. Ele voltou a criticar o isolamento: “Nessa política de fecha 

tudo, fique em casa, os pobres vão ficando desesperados; nada têm para 

 
189 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/03/23/pazuello-e-exonerado-do-ministerio-da-
saude 
190 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/sem-mascara-bolsonaro-volta-a-
dizer-que-nao-adianta-ficar-em-casa.shtml 
191 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/10/bolsonaro-autoriza-campanha-por-
distanciamento-e-uso-de-mascara 
192 https://twitter.com/planalto/status/1380631497401643009?s=20 
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comer”, afirmou. “O efeito colateral desse tipo de combate ao vírus tem sido 

realmente devastador”193. 

O presidente também voltou a criticar a adoção de medidas eficazes 

contra a disseminação da Covid-19: “Com o toque de recolher, você não pode 

ir à praia, não pode fazer mais nada, não é para salvar você, e uma política, no 

meu entender, para sufocar a economia, e desgastar o Brasil de vez. Se ficar em 

casa o dia todo, você vai morrer de fome (...) É difícil viver em um país onde 

um governador como o de São Paulo com um decreto qualquer fecha tudo”194. 

No dia 17 de abril, Bolsonaro usou um helicóptero para ir até 

Goianópolis/GO e, de novo sem máscara, juntou muitos apoiadores para 

recebê-lo, apertando ao menos 144 mãos, além de carregar um bebê no colo195.  

Dois dias depois, em 19 de abril, na saída do Alvorada, o presidente recebeu 

um beijo de uma apoiadora196. Ele pouco parece se importar com 

distanciamento ou uso de máscaras. 

Na data de 23 de abril, Bolsonaro foi até Manaus/AM na companhia de 

Pazuello, sem nenhum cargo no Governo. Mesmo com um alerta de terceira 

onda, o presidente se aglomerou e parou tanto para cumprimentar apoiadores 

quanto para tirar fotos, sem máscara o tempo inteiro. Em seu discurso, afirmou: 

“Imagine essa pandemia com o Haddad presidente da República. Estaríamos 

num lockdown nacional. Graças a Deus isso não aconteceu”197. No dia seguinte, 

 
193 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/04/10/sem-mscara-bolsonaro-vai-igreja-e-
prega-contra-medidas-de-isolamento-social.ghtml 
194 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/10/bolsonaro-diz-que-respeita-constituicao-
mas-lamenta-superpoderes-do-stf 
195 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/04/bolsonaro-usa-helicoptero-fora-da-agenda-e-
sem-mascara-provoca-aglomeracao-em-cidade-goiana.shtml 
196 https://www.youtube.com/watch?v=0QOBg88YWbc 
197 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-provoca-aglomeracao-em-manaus-um-
dia-apos-governador-de-amazonas-prever-3-onda,70003691142 
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24 de abril, ele esteve em Sol Nascente/DF e Ceilândia/DF, provocando mais 

aglomeração e sem máscara198. 

Chegando no próximo mês, evidentemente nada mudaria. Em 02 de 

maio, Bolsonaro postou um vídeo das manifestações feitas a favor do governo 

em diferentes estados brasileiros – e com teor autoritário – e agradeceu, sem 

criticar as aglomerações promovidas pelos ativistas199. No dia 05 de maio, 

abraçou alguns fãs, sem máscara200.  

Nessa mesma data, ele achou por bem ameaçar editar um decreto contra 

as medidas de proteção à vida adotadas pelos demais entes federativos, da 

mesma maneira que fazia um ano antes: “Se eu baixar um decreto, vai ser 

cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido 

(...) Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto, mas, se baixar, ele será 

cumprido, com todas as forças que todos os meus ministros têm, e não será 

contestado. Não ousem contestar, quem quer que seja”201. 

Nem a CPI foi capaz de parar Bolsonaro que, na data de 09 de maio, em 

pleno Dia das Mães, organizou um passeio de moto com dezenas de apoiadores 

em Brasília/DF, mais uma vez causando aglomeração. Após o evento, ele se 

juntou a apoiadores sem se importar de usar uma máscara202. Aproveitou ainda 

para, mais uma vez, ameaçar editar um decreto contra as medidas restritivas. Na 

mesma data, ainda aproveitou para convocar os bolsonaristas para uma nova 

aglomeração, marcada para os atos de 15 de maio: “Eu vou lá para o meio”203. 

 
198 https://www.poder360.com.br/governo/sem-mascara-bolsonaro-visita-ceilandia-e-provoca-
aglomeracao/ 
199 https://exame.com/brasil/bolsonaro-posta-video-de-aglomeracao-e-agradece-manifestacoes-de-
sabado/ 
200 https://veja.abril.com.br/blog/radar/sem-mascara-bolsonaro-abraca-fas-e-diz-lamentar-morte-
de-paulo-gustavo/ 
201 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/05/bolsonaro-decreto-
restricoes.htm 
202 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-causa-aglomeracao-sem-mascara-cumprimenta-
apoiadores-apos-passeio-de-moto-25010280 
203 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/05/4923253-bolsonaro-convoca-
apoiadores-as-ruas-no-dia-15-eu-vou-la-para-o-meio.html 
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Alguns dias depois, o presidente mais uma vez desafiou as recomendações 

sanitárias que evitam a propagação da Covid-19. 

Apenas quatro manhãs depois, em 13 de maio, o presidente se dirigiu até 

o Estado de Alagoas, onde inaugurou obras em diferentes municípios204. Sem 

usar máscara em nenhum momento e novamente postando vídeos nas suas 

redes sociais, Bolsonaro gerou outra aglomeração para a lista205.  

Já no dia 15 de maio, ele participou de uma manifestação em seu apoio 

na capital federal, incentivando a reunião de pessoas206. Em seu discurso, mais 

uma vez tentou inverter a lógica e criticou aqueles que adotaram medidas de 

proteção à vida: “Foram alguns governadores e prefeitos [que destruíram 

empregos], com sua política, sem qualquer comprovação científica, do 'fique 

em casa, a economia a gente vê depois”207. Como em muitas outras 

aglomerações, a conta oficial do Palácio do Planalto publicou fotografias do ato 

no Flickr, fazendo um registro oficial208. 

Já no dia 17 de maio, manifestando seu desprezo pelo isolamento social, 

o presidente declarou: “Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa”209. 

Bolsonaro ignorou que pessoas com comorbidade ainda estão sendo vacinadas, 

que centenas de municípios ainda não aplicaram a segunda dose nos idosos 

vacinados em primeiro lugar e, além disso, que ficar em casa, se possível, ainda 

pode salvar vidas. 

 
204 https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2021/05/13/bolsonaro-visita-maceio.ghtml 
205 https://g1.globo.com/al/alagoas/video/video-sem-mascara-bolsonaro-causa-aglomeracao-em-
alagoas-9512258.ghtml 
206 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/05/15/a-cavalo-jair-bolsonaro-e-ministros-
participam-de-manifestacao-em-brasilia 
207 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/15/bolsonaro-chama-de-lula-de-
canalha-e-diz-nao-aceitar-fraude-em-22.htm 
208 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157719189364974 
209 https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-diz-que-pessoas-que-cumprem-isolamento-s%C3%A3o-
idiotas/a-57562018 
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Mas é claro que as aglomerações ainda não tinham terminado. No dia 20 

de maio, a caminho do Maranhão, Bolsonaro fez uma parada em Palmas/TO, 

onde provocou tumulto e cumprimentou seus apoiadores sem usar máscara210. 

Já na cidade de Alta Parnaíba/MA, novamente gerou uma aglomeração, 

desfilando na garupa de uma motocicleta, sem máscara, enquanto apertava a 

mão de populares211.  

Na data seguinte, em 21 de maio, o presidente permaneceu em solo 

maranhense e foi até Açailândia/MA participar de um evento. Mais uma vez, 

ele repetiu o repertório: sem máscara, gerou aglomeração e cumprimentou seus 

apoiadores. Na ocasião, também foi enfático nas críticas ao isolamento social, 

num discurso repleto de inverdades: “Quem fechou o comércio, obrigou vocês 

a ficar em casa e destruiu milhares de empregos foi o governador do seu estado. 

E as medidas aqui adotadas pelo seu governador, não tem qualquer 

comprovação científica”212. 

Em virtude das aglomerações provocadas e da ausência de máscara sobre 

a face, o Governo do Estado do Maranhão autuou Jair Messias Bolsonaro por 

descumprimento das regras sanitárias213. De fato, chamou a atenção tamanha 

irresponsabilidade, ainda mais frente à confirmação dos primeiros casos 

registrados da cepa indiana, em 20 de maio, justamente no Maranhão, onde 

entendeu por bem reunir seus seguidores214.  

Para completar a lista, vale destacar que, no sábado de 22 de maio, Jair 

Bolsonaro se valeu de suas redes sociais para convocar os apoiadores do Rio de 

 
210 https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2021/05/20/sem-mascara-bolsonaro-
cumprimenta-apoiadores-durante-passagem-pelo-aeroporto-de-palmas.ghtml 
211 https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/20/bolsonaro-participa-de-inauguracao-
de-ponte-sobre-o-rio-parnaiba-que-liga-o-ma-ao-pi.ghtml 
212 https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/21/bolsonaro-participa-de-entrega-de-
titulos-de-propriedade-rural-em-acailandia-no-ma.ghtml 
213 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/governo-flavio-dino-autua-bolsonaro-por-nao-
usar-mascara-e-gerar-aglomeracao-no-maranhao.shtml 
214 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/20/maranhao-confirma-primeiros-casos-de-
covid-19-por-cepa-descoberta-na-india 
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Janeiro a comparecerem a um passeio de moto com o presidente na cidade, ao 

exemplo do que havia ocorrido na capital federal no Dia das Mães215. O 

chamado mencionava que a concentração se daria entre 8 e 10 da manhã – 

agendando, assim, uma aglomeração.  

No dia 23 de maio, como era de se esperar, o evento – com jeito de 

comício eleitoral antecipado – tomou grandes proporções216. Ele esteve 

acompanhado do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que assim como 

Bolsonaro, não usou máscara217. Chama a atenção também que o Palácio do 

Planalto registrou oficialmente imagens do ato na conta institucional que 

mantém no Flickr, mostrando que não se tratou de uma mera agenda pessoal 

do presidente da República218. 

É inconteste – diante de tudo isso – que, de forma reiterada, o presidente 

reuniu aglomerações em meio à pandemia e, além de desrespeitar as regras de 

distanciamento social, também cumprimentou pessoas normalmente e poucas 

vezes usou uma máscara facial.  

Especialmente em momentos difíceis da pandemia, com aceleração nos 

números de casos e óbitos para a Covid-19, Bolsonaro usou esses eventos para 

afrontar prefeitos e governadores, uma vez que se mostrou um crítico ferrenho 

do isolamento social – cuja eficácia científica, por sinal, é comprovada. Por fim, 

Bolsonaro fez questão de transmitir o mau exemplo através das suas redes 

sociais e jamais alertou seus apoiadores a não aglomerarem, muito menos 

recomendou o uso de máscara. 

 

 
215 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-05/bolsonaro-faz-passeio-de-moto-em-
homenagem-ao-dia-das-maes 
216 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/23/bolsonaro-faz-passeio-de-moto-
com-apoiadores-no-rio-de-janeiro.ghtml 
217 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/bolsonaro-passeia-de-moto-e-gera-
aglomeracao-no-rio-apos-dizer-que-teve-sintomas-de-covid-19.shtml 
218 https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/albums/72157719254389551 
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2.2. Uso de máscara facial 

 

Uma parte considerável das aglomerações provocadas pelo presidente, 

listadas com riqueza de detalhes nas últimas páginas, aconteceram sem o uso de 

máscara – muitas vezes em desacordo com normas estaduais ou municipais 

vigentes à época dos fatos. O péssimo exemplo representado pela atitude de 

Bolsonaro andou lado a lado com uma campanha desenhada especificamente 

para a reprovação da medida eficaz mais barata e mais simples de proteção 

individual – e de segurança coletiva – contra a pandemia. 

Nada poderia demonstrar melhor o exemplo passado pelo presidente do 

que a repercussão ao uso de máscara por Bolsonaro em 10 de março, depois de 

um pronunciamento do ex-presidente Lula (PT). Na ocasião, o G1 mostrou que 

ele estava há um mês sem usar o equipamento de proteção individual, mais 

precisamente desde 03 de fevereiro, quando precisou ir ao Congresso – que 

exige a sua utilização. Daquele momento em diante, foram 36 eventos e, em 

todos eles, Bolsonaro não se protegeu219. 

Alguns fazem pouco caso: para o ministro da Justiça, por exemplo, “Se 

o presidente sai sem máscara e se expõe, cabe a quem está ali perto dele se 

cuidar”220. Entretanto, é claro que as autoridades sanitárias jamais concordariam 

com essa afirmação. 

Se o exemplo negativo que o presidente transmitiu sobre a utilização do 

equipamento de proteção individual já foi devidamente comprovada com as 

aglomerações provocadas em todo o país, vale destacar ainda que foram 

inúmeras as declarações de Bolsonaro questionando a eficácia do uso de 

 
219 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/10/usando-mascara-bolsonaro-sanciona-lei-
que-facilita-compra-de-vacinas-contra-covid-19.ghtml 
220 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/ministro-diz-que-se-bolsonaro-sai-ruas-
sem-mascara-cabe-quem-esta-ali-perto-dele-se-cuidar.html 
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máscaras – devidamente comprovada por diversos estudos, como aquele 

publicado na revista científica The Lancet, por exemplo221. 

Em 19 de agosto, o presidente perguntou a seus apoiadores na porta do 

Palácio do Alvorada: “Tem algum médico aí? Eficácia dessa máscara é quase 

nenhuma”. Depois, repetiu mais uma vez: “Eficácia da máscara é quase 

nenhuma”222. À data de 26 de novembro, por exemplo, o chefe do Executivo 

disparou: “A questão da máscara... não vou falar muito, porque ainda vai ter um 

estudo sério falando sobre a efetividade da máscara. O último tabu a cair”223.  

Mesmo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentiu ao afirmar que a 

ciência ainda não havia comprovado a eficácia do uso de máscara, em 14 de 

janeiro, no mesmo momento em que recomendou medidas de combate à 

Covid-19 não comprovadas, tais quais fatores ligados à felicidade, à boa 

alimentação e à atividade esportiva224. 

No dia 25 de fevereiro de 2021, sem provas, o presidente associou o uso 

do equipamento a “efeitos colaterais” em crianças, que descreveu da seguinte 

maneira aos seus apoiadores: “[as máscaras podem causar] irritabilidade, dor de 

cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, 

recusa a ir para escola ou creche, desânimo, vertigem e fadiga”225. O estudo foi 

atribuído por Bolsonaro a uma “universidade alemã”.  

Contudo, logo em seguida, 26 de fevereiro, a imprensa da Alemanha 

desmentiu a informação, mostrando que nenhum estudo conduzido por uma 

 
221 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2020/06/distanciamento-mascara-e-protecao-
ocular-sao-essenciais-contra-covid-19.html 
222 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/19/bolsonaro-contraria-ciencia-e-diz-a-
apoiadores-que-eficacia-de-mascara-e-quase-nenhuma.ghtml 
223https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/11/26/interna_politica,1214831/bolsonaro
-questiona-uso-de-mascara-ainda-vai-ter-um-estudo-serio-sob.shtml 
224 https://www.youtube.com/watch?v=cIsQWtgUQgs 
225 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-usar-mascara-causa-efeito-colateral-
como-dor-de-cabeca/ 

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-usar-mascara-causa-efeito-colateral-como-dor-de-cabeca/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-usar-mascara-causa-efeito-colateral-como-dor-de-cabeca/
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universidade do país havia alcançado aquela conclusão e que Bolsonaro, na 

verdade, se baseara apenas numa enquete feita pela internet226.  

Vale destacar que, no mês de março, uma comitiva presencial saiu do 

Brasil rumo a Israel. Se no desembarque seus membros estavam sem máscara, 

a situação era a inversa na chegada ao outro país227. Em 08 de março, as 

diferenças ficariam bastante claras quando o então chanceler Ernesto Araújo 

foi repreendido por não usar uma máscara no meio de uma cerimônia oficial 

com seu contraparte israelense228. 

Já em 05 de maio, sucintamente, o presidente sintetizou como se sentia 

em relação ao uso de máscaras: “Já encheu o saco isso”229. Para completar, no 

dia 17 de maio, Bolsonaro compartilhou um vídeo no Facebook em que o 

recém-falecido MC Kevin relatava um encontro com o presidente, ocorrido no 

fim do ano passado, da seguinte maneira: “Ele falou ‘Que porra de máscara, o 

que? Eu não quero saber de covid não, porra de máscara. Aqui não tem covid, 

não...’”230. 

O pior de tudo, porém, é que esse constrangimento àqueles que fazem 

uso da máscara facial chegou aos prédios do Governo Federal. Em 07 de julho, 

foi publicado que os convidados de Bolsonaro, desde o início da pandemia, 

eram recebidas por um chefe do Executivo sem usar máscara e que teria até 

mesmo classificado como  “coisa de veado” cobrir a boca e o nariz pela 

segurança dos outros231. No dia 01 de março deste ano, funcionários do Palácio 

 
226 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/02/26/bolsonaro-usa-enquete-
alema-distorcida-para-criticar-uso-de-mascaras.ghtml 
227 https://www.poder360.com.br/governo/comitiva-sai-sem-mascara-do-brasil-e-aparece-com-
mascara-ao-chegar-a-israel/ 
228 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/em-visita-oficial-a-israel-ernesto-araujo-e-
repreendido-por-nao-usar-mascara.ghtml 
229 https://br.noticias.yahoo.com/ja-encheu-o-saco-isso-diz-bolsonaro-sobre-uso-de-mascaras-
162500448.html 
230 https://www.uol.com.br/splash/noticias/2021/05/17/bolsonaro-mc-
kevin.htm?cmpid=copiaecola 
231 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/07/mascara-e-coisa-de-v-dizia-
bolsonaro-na-frente-de-visitas.shtml 
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do Planalto declararam se sentir constrangidos a não usar o utensílio nas 

dependências oficiais232. 

Não é para menos: um dos motivos alegados para a demissão do 

presidente da Petrobras teria sido a sua insistência em usar a máscara facial. Na 

reunião que antecedeu a sua demissão, Castello Branco – que chegou a ser 

indagado sobre ter se vestido de “astronauta” para o encontro – irritou 

Bolsonaro por se proteger e seguir as melhores orientações sanitárias233. E olha 

que o último balanço da estatal surpreendeu e teve um lucro recorde de R$ 59,9 

bilhões no último trimestre de 2020234. Vale registrar que o general Silva e Luna, 

apontado em seu lugar, já chegou à empresa orientando um funcionário a tirar 

a proteção facial, no dia 15 de abril de 2021235.  

Por sinal, mesmo dentro do Ministério da Saúde era comum que os 

funcionários não fizessem uso de máscara, como servidores relataram ao 

Estadão236. O desrespeito aos protocolos mais básicos de segurança chamou a 

atenção do ministro Queiroga ao assumir o cargo, que tornou o uso de máscara 

obrigatório na pasta – o problema é que a medida somente foi tomada mais de 

um ano após a eclosão da pandemia no país237. 

Apesar disso, mesmo que o presidente não tenha acompanhado o 

movimento, o Palácio do Planalto passou a veicular anúncios publicitários pelo 

uso de máscara a partir de 09 de abril de 2021238. O atraso também foi de pelo 

 
232 https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/o-constrangimento-de-usar-mascara-no-
palacio-do-planalto.html 
233 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/o-que-irritou-bolsonaro-na-reuniao-com-
castello-branco-dias-antes-demiti-lo.html 
234 https://glo.bo/344ZvfE 
235 https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/15/silva-e-luna-comeca-transicao-
presencial.ghtml 
236 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-ignora-protocolos-para-covid-
pasta-teve-3-mortes-de-funcionarios-este-mes,70003660772 
237 https://www.istoedinheiro.com.br/queiroga-determina-uso-de-mascaras-dentro-do-ministerio-
da-saude/ 
238 https://www.poder360.com.br/midia/planalto-faz-campanha-por-distanciamento-social-e-uso-
de-mascara/ 
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menos treze meses. Antes, a Secom preferiu alardear a campanha “O Brasil Não 

Pode Parar”, ou ainda o “Placar da Vida”. Por mais de um ano, a comunicação 

oficial não defendeu o distanciamento, tampouco os equipamentos de proteção 

individual. Mesmo o vice-presidente, em 15 de março, afirmou ter sido um erro 

do Governo, reconhecendo ainda que não houve uma campanha de 

conscientização239. Muito pelo contrário, dado o exemplo presidencial. 

E a campanha antimáscara também teve ares oficiais – dessa vez não pela 

edição de decretos, mas principalmente através dos vetos presidenciais de Jair 

Bolsonaro. Pelo VET 25/2020 (Veto nº 25/2020)240, em 03 de julho, 

posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional, o presidente tentou  

impedir que 25 dispositivos – tratando dos locais de uso obrigatório de máscara, 

penalidades pelo descumprimento da obrigação e imposição de fornecimento 

gratuito de máscaras – fossem aprovados241. 

Uma das disposições vetadas exigia o uso de máscaras em 

estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, escolas e demais 

locais fechados em que haja reunião de pessoas – o Executivo foi contra, 

alegando que a medida incorreria em “violação de domicílio”242. Bolsonaro 

também havia vetado a previsão de multas a serem aplicadas pelos entes 

federados em caso de descumprimento da obrigatoriedade, bem como a 

necessidade de fornecimento, pelo poder público, de máscaras aos mais 

pobres243. 

 
239 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/mourao-diz-que-governo-falhou-ao-
nao-fazer-campanha-pelo-uso-de-mascara-e-contra-aglomeracao.shtml 
240 https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13385 
241 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/19/derrubado-veto-de-bolsonaro-ao-
uso-obrigatorio-de-mascara-na-pandemia 
242 https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-veta-uso-obrigatorio-de-mascara-em-comercio-
escolas-templos-1-24513437 
243 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/03/bolsonaro-veta-parte-de-lei-que-
determina-o-uso-de-mascaras-em-locais-publicos.ghtml 
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Em retificação do mesmo VET 25/2020, publicada em 06 de julho, o 

presidente ampliou o escopo do seu veto para que atingisse também a 

obrigatoriedade conferida ao uso de máscara em presídios e unidades 

socioeducativas244. Seus efeitos, porém, seriam suspensos pelo ministro Gilmar 

Mendes, do STF, em resposta a uma ação apresentada pelo PDT e pela Rede 

Sustentabilidade que reestabeleceu o uso de máscaras nestes locais em agosto. 

Unanimemente, os demais ministros, no Plenário da Corte, viriam a validar a 

decisão monocrática em 12 de fevereiro, confirmando a derrubada dos vetos245. 

Essa postura do presidente Bolsonaro também reflete na agenda oficial 

de outros órgãos do Governo Federal. Um exemplo vem de um evento da 

FUNAG (Fundação Alexandre de Gusmão), vinculada ao Ministério das 

Relações Exteriores, que organizou um evento virtual sobre a “nocividade do 

uso de máscaras”246. O palestrante não foi rebatido em nenhum momento e o 

vídeo acabou sendo retirado do ar pelo YouTube por contrariar suas normas, 

uma vez que a plataforma não permite nenhum conteúdo que incentive 

“atividades que possam causar danos físicos graves ou morte”247. 

Além disso, pelo menos até 07 de abril de 2021, o aplicativo oficial do 

Ministério da Saúde, criado para orientar a população sobre os cuidados com o 

novo coronavírus, recomendava o uso de máscaras apenas para quem 

apresentar sintomas ou então estiver cuidando de uma pessoa infectada pela 

doença248. É justamente o oposto do que deve ser feito, uma vez que o uso deve 

 
244 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/06/em-novo-veto-governo-
desobriga-uso-de-mascaras-em-presidios 
245 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/supremo-forma-maioria-para-derrubar-
vetos-de-bolsonaro-ao-uso-obrigatorio-de-mascaras-em-locais-publicos-e-presidios/ 
246 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/10/05/funag-seminarios-
pandemia-itamaraty.htm 
247 https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/youtube-retira-do-ar-video-de-fundacao-do-
itamaraty-contra-uso-de-mascaras 
248 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-da-saude-mantem-orientacoes-
desatualizadas-sobre-uso-de-mascara-na-pandemia,70003673614 
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ser constante para evitar a propagação do vírus e até porque assintomáticos 

podem transmitir a Covid-19. 

As informações falsas são tantas que não é de se espantar que a mesma 

pasta entregou aos profissionais da área médica um lote de máscaras impróprias 

para o uso em hospitais, nas quais a embalagem continha um aviso “non-

medical” (não-médica, em inglês)249. Falta apenas entender até que ponto a 

campanha contra o uso de máscaras, bem como o boicote ao isolamento social 

– extensamente analisado –, podem estar conectados com uma teoria esdrúxula, 

sem base científica, que contava com o entusiasmo de alguns membros do 

Governo Federal. 

 

3. A ESTRATÉGIA DA IMUNIDADE DE REBANHO 

 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus popularizou o termo 

“imunidade de rebanho”, que designa a ideia de que, quando um número 

suficientemente elevado de pessoas supera uma doença, sua transmissão é 

interrompida – isto é, a cada paciente que desenvolve os anticorpos contra a 

doença, ter-se-ia um número menor de pessoas suscetíveis a serem infectadas, 

dando fim ao surto. Seria possível apostar na teoria e acelerar o contágio da 

população para dar fim ao surto pandêmico? Os especialistas desaconselhavam, 

apontando para o risco de milhões de pessoas falecerem250. 

A tese não era inédita e chegou a ser cogitada no Reino Unido de Boris 

Johnson. A questão é que, frente à projeção do Imperial College London – na 

qual ficava clara a possibilidade de salvar centenas de milhares de vidas 

implementando o isolamento social –, o primeiro-ministro britânico recuou e 

 
249 https://www.poder360.com.br/governo/governo-federal-distribuiu-mascaras-improprias-para-
profissionais-de-saude/ 
250 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54792939 
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seguiu as evidências científicas para evitar um morticínio no seu país251. 

Inclusive, um ano depois, reconheceu – frente à segunda onda – a  importância 

do lockdown, dizendo que a medida teria sido mais importante até mesmo do 

que a vacinação para brecar a ascensão da curva de óbitos252. 

No Brasil, o presidente teve acesso à mesma projeção, porém aplicada à 

realidade nacional, mostrando que o país poderia salvar até 485 mil vidas caso 

optasse por uma quarentena total253. Simultaneamente, como revelou o ex-

ministro Luiz Henrique Mandetta, o Ministério da Saúde fez um estudo 

mostrando que o Brasil poderia chegar a 180 mil óbitos por Covid-19 ao longo 

do ano de 2020, número que ficaria aquém da realidade254. Segundo ele, a reação 

de Bolsonaro foi “negacionista”255. A mesma versão foi apresentada no 

depoimento prestado, em 04 de maio de 2021, nesta CPI da Pandemia256. 

Por sinal, ainda em relação às declarações do ex-ministro no âmbito desta 

CPI, vale destacar que, quando questionado pelo senador Humberto Costa (PT-

PE) sobre a estratégia da imunidade de rebanho, o ex-ministro Luiz Henrique 

Mandetta afirmou ter sim a impressão de que essa foi a estratégia adotada pelo 

Governo Federal. Nelson Teich, ouvido no dia seguinte pela comissão, ainda 

lembrou: “Essa tese de imunidade de rebanho, em que você adquire a 

imunidade através do contato, e não da vacina, isso é um erro. A imunidade 

você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas”257. 

 
251 https://oglobo.globo.com/sociedade/estudo-que-previu-meio-milhao-de-mortes-no-reino-
unido-fez-governo-mudar-de-posicao-sobre-coronavirus-24310244 
252 https://www.sbtnews.com.br/noticia/mundo/165522-boris-johnson-lockdown-foi-mais-
importante-que-vacinacao 
253 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/29/brasil-podera-poupar-ate-485-mil-vidas-se-
optar-por-quarentena-total 
254 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/05/04/governo-nao-ouvia-tecnicos-da-saude-diz-
pesquisador-citado-por-mandetta 
255 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/25/mandetta-alertou-bolsonaro-
sobre-180-mil-mortes-reacao-foi-negacionista.htm 
256 https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/05/04/mandetta-explica-saida-do-
ministerio-da-saude-em-abril-de-2020 
257 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57004708 
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No entanto, o presidente deu inúmeras declarações que indicam um 

entendimento contrário àquele pregado pelos dois nomes que indicou primeiro 

ao Ministério da Saúde. Especialmente a partir do primeiro pronunciamento à 

televisão, quando oficialmente menosprezou o efeito devastador do 

coronavírus e insistiu na ideia, equivocada, de que apenas os mais velhos 

correriam risco frente ao vírus – de modo que o ideal seria haver um 

“isolamento vertical”. 

Em 1º de abril de 2020, numa entrevista concedida ao apresentador 

Datena e transmitida ao vivo na TV Bandeirantes, Bolsonaro foi explícito sobre 

a sua visão, mostrando que achava positivo para o Brasil que os jovens 

pegassem logo o vírus: “A garotada abaixo de 40 anos, a princípio contraindo 

vírus, não vai ter problema. Se infectando agora, vai ser uma barreira no futuro 

para não transmitir o vírus aos mais idosos”258. 

É sempre importante destacar que, um ano depois, os jovens se 

tornariam maioria nos leitos de UTI do país259. E, bom – o eterno e inesquecível 

comediante Paulo Gustavo não tinha comorbidade, mas mesmo assim, aos 42 

anos, não resistiu, deixando para trás seu marido e dois filhos260. O ideal é 

sempre evitar a infecção; o contágio, então, certamente – como a humanidade 

sabe desde a Idade Média, em que as quarentenas eram impostas nos tempos 

de Peste Negra. 

 Apesar disso, no dia seguinte, em 02 de abril, o presidente continuou 

insistindo na tese: “O vírus é uma coisa que 60% ou 70% vai ter. Não vai fugir 

disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Eu 

desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Desconheço. Muito pelo 

 
258 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/01/clima-de-histeria-foi-criado-por-quem-
exagerou-na-dose-diz-bolsonaro.ghtml 
259 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/jovens-na-uti-ja-sao-maioria-e-
necessidade-de-ventilacao-mecanica-bate-recorde.shtml 
260 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/05/05/asma-leve-como-a-de-paulo-gustavo-nao-
piora-quadro-de-covid-19-dizem-medicos 
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contrário”261.  O percentual de 70% voltaria a aparecer inúmeras vezes, 

sinalizando a sua visão de que o contágio era inevitável e que deveria acontecer 

logo, uma vez que serviria como condição para o país superar a pandemia. 

Um exemplo é na noite daquela mesma data, ocasião na qual o presidente 

repetiria a tese em entrevista ao programa “Os Pingos nos Is” da rádio Jovem 

Pan: “Como dizem os infectologistas, 60 ou 70% da população será infectada e 

só a partir daí nós teremos um país considerado como imunizado. Antes disso, 

isso não vai acontecer. Então a chuva, que vai molhar 70% da população, não 

temos como fugir dessa realidade”262. 

Na manhã seguinte, em 03 de abril, ele decidiu repetir tudo mais uma vez 

para os seus apoiadores: “Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de 

vocês”. Seria o momento no qual a população ficaria livre da pandemia: “Toda 

a nação vai ficar livre da pandemia quando 70% for infectada e conseguir os 

anticorpos”263. 

Antes de continuar, vale destacar também – como um parêntesis – que, 

no mês de dezembro de 2020, foi divulgada uma pesquisa mostrando que o 

percentual de pessoas com anticorpos na cidade de Manaus atingira o patamar 

de 76%264. Ou seja, segundo a teoria pregada por Bolsonaro, o município havia 

alcançado o percentual mágico que garantia a imunização. Não é nem preciso 

comentar sobre a tragédia enfrentada pelos manauaras no início de janeiro, 

objeto do próximo capítulo deste dossiê. 

Mas o presidente ficou verdadeiramente obcecado com essa tese. Tanto 

que, na manhã de 20 de abril, Bolsonaro voltou a falar que 70% dos brasileiros 

 
261 https://www.reuters.com/article/saude-coronavirus-bolsonaro-naoehtudoiss-
idLTAKBN21K35S 
262 https://www.youtube.com/watch?v=K0ktC-qF6X8 (minuto 1:29:40 do vídeo) 
263 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/03/bolsonaro-compara-
coronavirus-chuva.htm 
264 https://www.istoedinheiro.com.br/estudo-aponta-que-76-da-populacao-de-manaus-tem-
anticorpos-contra-covid-19/ 
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contrairiam o novo coronavírus: “Aproximadamente 70% da população vai ser 

infectada, não adianta querer correr disso, é uma verdade”. Acrescentou ainda: 

“Queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso”. Em outro momento, durante 

a tarde, ao ser questionado pelo número de óbitos, retrucou: “Não sou coveiro, 

tá?”265. 

Já em 28 de abril, após ser informado por uma repórter que o Brasil havia 

ultrapassado a China no número de mortes para a Covid-19, ele respondeu: “E 

daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”. 

Em seguida, repetiu: “É o que digo para vocês, o vírus vai atingir 60% da 

população, infelizmente, é uma realidade. Mortes vão haver (sic), ninguém 

nunca negou que haveriam mortes”266. 

Na data em que o país chegou a 10.000 vidas perdidas para o vírus, dia 

09 de maio, Bolsonaro decidiu aproveitar o sábado para andar de jet-ski, ocasião 

na qual encontrou com alguns apoiadores que festejavam numa lancha e 

expressou: “É uma neurose, 70% vai pegar o vírus. Não tem como, é uma 

loucura”267. Na segunda-feira, 11 de maio, o presidente foi questionado sobre o 

lockdown em Recife e disse: “É pior pô. O vírus vai atingir 70%”268. 

O percentual viria a ser mencionado em várias outras oportunidades por 

Bolsonaro. No dia 07 de julho, ao anunciar que havia contraído a Covid-19, 

salientou de novo a sua tese:  “O que eu posso falar para todo mundo aqui. 

Esse vírus é quase como, eu já dizia no passado e era muito criticado, era como 

uma chuva, né, vai atingir você, né?” Já em 15 de julho, por exemplo, ele voltaria 

à tona ao dizer: “Todos dizem que pelo menos 70% da população será 

 
265 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/20/nao-sou-coveiro-ta-diz-bolsonaro-ao-
responder-sobre-mortos-por-coronavirus.ghtml 
266 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-o-que-diz-
bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml 
267 https://www.poder360.com.br/governo/em-passeio-de-jet-ski-em-brasilia-bolsonaro-diz-que-
pais-vive-neurose/ 
268 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/12/bolsonaro-repete-que-
70percent-pegarao-coronavirus-cientistas-estimam-18-milhao-de-mortes-se-isso-ocorrer.ghtml 
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contaminada. Tem que tomar cuidado com os idosos, mas, em algum momento, 

esses também serão contaminados”269. 

A busca pela imunidade de rebanho foi realmente abraçada por muitos 

dos apoiadores do presidente, inclusive no Congresso. Em 28 de outubro, por 

sugestão do então líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros 

(PP-PR), uma comissão efetivamente discutiu a teoria. Três dos quatro médicos 

ouvidos no debate, liderado pelo Professor Luizinho (PP-RJ), eram notórios 

defensores da cloroquina e detratores do isolamento social: Anthony Wong, 

Nise Yamaguchi e Paolo Zanotto. Todos eles discursaram de modo alinhado, 

contrariando os consensos científicos270. 

Tanto Luiz Henrique Mandetta quanto Nelson Teich defendiam a 

necessidade de isolamento social e jamais foram favoráveis à imunidade de 

rebanho. Em razão disso, no desenrolar das investigações da presente comissão, 

o senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse ter restado clara “a existência de 

um gabinete das sombras, um ministério paralelo da saúde, um poder 

paraestatal” que não só aconselhava Bolsonaro como também definia medidas 

em desacordo com as políticas públicas defendidas pelos seus ministros271. 

Em razão desse fato, torna-se necessário falar ainda sobre a atuação de 

Osmar Terra (MDB-RS), notório pelas previsões extremamente equivocadas 

em relação à pandemia272, que foi muitas vezes apontado como o mentor sobre 

saúde para o presidente. Por sinal, no último mês de dezembro, um 

levantamento jornalístico mostrava que Bolsonaro havia tido mais encontros 

 
269 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-07-17/a-aposta-na-imunidade-de-rebanho-contra-a-covid-
19-no-brasil-expoe-a-risco-milhoes-de-vidas.html 
270 https://noticias.r7.com/brasil/medicos-defendem-na-camara-busca-da-imunidade-de-rebanho-
28102020 
271 https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2021/05/06/depoimentos-revelam-
existencia-de-gabinete-das-sombras-da-saude-diz-renan-calheiros.ghtml 
272 https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/deputado-osmar-terra-que-subestimou-a-
pandemia-testa-positivo-para-a-covid-19,bbaf5641502ddc1a95c80cdfe4e116e0l5kdbcyr.html 
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oficiais com o deputado do que com os titulares do Ministério da Saúde273. Em 

21 de maio de 2021, o G1 revelou que ambos haviam se encontrado em pelo 

menos 17 oportunidades274. 

Por isso mesmo, chama a atenção o alinhamento de discurso entre os 

dois. No dia 13 de abril, por exemplo, ele afirmou que os casos somente 

diminuíram com a infecção – e o desenvolvimento de anticorpos – por parte 

de 60% da população brasileira275. Já em 25 de abril, ele novamente defendeu a 

criação de uma  imunidade de rebanho , dessa vez em entrevista concedida à 

CNN Brasil. “Só termina a epidemia depois que 70% da população está 

contaminada”276. 

Vale destacar ainda que a mídia estava de olho no detalhe do percentual 

de 60% e 70% sendo repetido desde o ano passado, chamando a atenção para 

o discurso repetitivo277. Afinal, um cálculo conservador – que levasse em 

consideração uma taxa de óbito entre 0,6% e 1% para a Covid-19 – indicaria 

um número de mortos potencial entre 800 mil e 1,47 milhão no país. Jamais 

poderia ser algo a ser menosprezado. 

Nada impediu que o Governo Federal, ao que tudo indica, tenha adotado 

a teoria, expressando inúmeras vezes ao longo de 2020 que a pandemia estaria 

terminando – isto é, expressando concordância com a ideia de que, como boa 

parte da população já desenvolvera anticorpos contra a doença, o vírus 

finalmente deixaria de se alastrar. 

 
273 https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-teve-mais-encontros-oficiais-230135717.html 
274 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/21/bolsonaro-recebeu-17-vezes-peca-chave-
de-gabinete-paralelo-da-saude-aponta-levantamento.ghtml 
275 https://twitter.com/OsmarTerra/status/1249871680270487554?s=20 
276 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/25/osmar-terra-defende-a-imunizacao-de-
rebanho-e-diz-que-a-quarentena-e-ineficiente (minuto 2:20) 
277 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/12/bolsonaro-repete-que-
70percent-pegarao-coronavirus-cientistas-estimam-18-milhao-de-mortes-se-isso-ocorrer.ghtml 
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Basta ver as declarações do presidente de que o país estava se 

aproximando do fim da pandemia. Uma delas, de 30 de outubro, chama especial 

atenção: “Está acabando a pandemia, acho que ele [Doria] quer vacinar o 

pessoal na marra rapidinho, porque vai acabar e ele [Doria] fala: ‘acabou por 

causa da minha vacina’. Tá ok?”278. É fundamental ter essa visão do presidente 

para buscar explicações sobre muitas outras atitudes do Governo, inclusive em 

relação às vacinas. 

Mas a saga continua. Em 13 de novembro, por exemplo, ele classificou 

a segunda onda como uma “conversinha”: “E agora tem essa conversinha de 

segunda onda” (...) “Tem que enfrentar se tiver [segunda onda] porque, se 

quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis”279. No dia 10 de 

dezembro, falou que o país vivia o “finalzinho da pandemia”280. Em 19 de 

dezembro, foi a vez de dizer que a “pressa para a vacina não se justifica”, 

porque: “A pandemia está chegando ao fim”281. 

Outro que concordava com a teoria era, de novo, o próprio Osmar Terra. 

Em 24 de agosto, em entrevista à Jovem Pan, ele também disse que a pandemia 

estava no fim: “Essa epidemia tem começo, meio e fim, e está indo pro fim nos 

lugares onde estava mais intensa e onde o vírus não tinha circulado, 

independente do discurso apocalíptico de que teríamos um milhão de morto 

(...) Não tem segunda onda, essa segunda onda é só para assustar, faz parte do 

repertório de assustar a população”282.  

 
278 https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-pandemia-esta-acabando-ironiza-
pressa-de-doria-para-comprar-vacina-1-24721013 
279 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/bolsonaro-diz-que-possibilidade-de-
segunda-onda-da-covid-e-conversinha.shtml 
280 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/12/10/bolsonaro-diz-que-pais-vive-finalzinho-
da-pandemia-em-meio-a-aumento-de-casos 
281 https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-pressa-para-vacina-nao-se-justifica-ve-
pandemia-chegando-ao-fim-24805314 
282 https://jovempan.com.br/programas/os-pingos-nos-is/pandemia-de-covid-19-no-brasil-esta-
no-fim-afirma-osmar-terra.html 
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Em 16 de dezembro, o deputado gaúcho reiterou sua visão à Revista 

Veja: “Mas acho que já passamos de 60% da população com imunidade, ou seja, 

creio que 60% da população já se contaminou. Isso significa que já estamos 

chegando na imunidade de rebanho”283. O pior de tudo, porém, é pensar que 

essa teoria pode ter guiado decisões completamente equivocadas do Governo 

Federal, ao custo de muitas vidas. 

Um exemplo reside na questão do kit-intubação, que consiste em 

anestésicos e sedativos, por exemplo. Ainda que sua aquisição fosse 

fundamental para um país vivendo sob uma emergência sanitária, uma compra 

foi cancelada em agosto pelo Governo Federal, que não deu maiores 

explicações para o Conselho Nacional de Saúde (CNS)284. Após o 

cancelamento, o Conselho publicou a Recomendação nº 54, um documento no 

qual alerta para o risco de desabastecimento e urge à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e ao Ministério da Saúde pela regularizarem o 

estoque285. Mesmo assim, nada foi feito. 

Em abril de 2021, quase mil cidades temiam a escassez de  medicamentos 

do kit-intubação286. Não demorou para que chegassem relatos sobre pacientes 

que precisaram ser amarrados aos leitos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São 

Paulo287 288. Diante da falta de oferta, o governador João Doria acusou o 

Governo Federal de confisco dos insumos para o kit-intubação289. Quando 

 
283 https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/recuperado-da-covid-19-osmar-terra-avisa-penso-
exatamente-como-pensava/ 
284 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/20/governo-cancelou-em-agosto-de-2020-
compra-de-medicamentos-para-kit-intubacao 
285 http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/recomendacoes-2020/1321-recomendacao-
n-054-de-20-agosto-de-2020 
286 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/quase-mil-cidades-temem-falta-de-
remedios-do-kit-intubacao-diz-cnm 
287 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/04/14/sem-sedativo-pacientes-intubados-
no-rio-ficam-acordados-e-amarrados-ao-leito-diz-enfermeira.ghtml 
288 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/26/pacientes-intubados-sao-amarrados-
por-falta-de-medicamentos-dizem-medicos-de-hospital-da-zona-norte-de-sp.ghtml 
289 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56754214 
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estados e municípios tentaram comprar por conta própria, se depararam com 

preços até 1.290% mais caros entre outubro e abril290. No final, o Brasil precisou 

de socorro internacional, recebendo doações da Espanha e da OPAS, braço da 

OMS para a América Latina291 292. 

Isso sem contar a desativação do hospital de campanha do Governo 

Federal, em Águas Lindas/GO, no mês de outubro de 2020293. Além disso, o 

Ministério da Saúde reduziu pela metade os leitos de UTI custeados pela pasta 

em fevereiro deste ano294, com o número de leitos financiados tendo caído 70% 

entre os picos da pandemia295.  

Outro evento que merece destaque diz respeito ao Ministério da 

Economia. Em 17 de novembro, Adolfo Sachsida, secretário de Política 

Econômica, declarou que a probabilidade de segunda onda era “baixíssima”296. 

Em 04 de janeiro, a pasta afirmou que não tinha estudos sobre os impactos da 

segunda onda297. E, por fim, no dia 14 de maio, graças ao trabalho da presente 

CPI, a sociedade ficou sabendo que o ministério não reservou recursos no 

Orçamento de 2021 para combater a doença pois não esperava a continuidade 

da pandemia neste ano298. 

 
290 https://www.otempo.com.br/cidades/demanda-nas-alturas-fez-preco-de-remedios-do-kit-
intubacao-subir-ate-1-290-1.2470503 
291 https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2021-04/medicamentos-
do-kit-intubacao-doados-pela-espanha-chegam-ao-brasil 
292 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/22/opas-vai-ajudar-o-brasil-a-
comprar-remedios-do-kit-intubacao.ghtml 
293 https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/10/22/apos-quatro-meses-hospital-de-
campanha-de-aguas-lindas-de-goias-e-desativado.ghtml 
294 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-05/ministerio-da-saude-reduz-pela-metade-os-leitos-
de-uti-para-covid-19-custeados-pela-pasta-em-fevereiro.html 
295 https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2021/03/09/numero-de-leitos-de-uti-covid-
financiados-pelo-ministerio-da-saude-cai-mais-de-70percent-entre-picos-da-pandemia.ghtml 
296 https://oglobo.globo.com/economia/probabilidade-de-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-
baixissima-diz-secretario-de-politica-economica-24751187 
297 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/governo-diz-nao-ter-estudos-sobre-impactos-da-
segunda-onda-de-covid-1-24822255 
298 https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/05/14/ministerio-da-economia-diz-a-cpi-que-
nao-esperava-continuidade-da-pandemia-em-2021.ghtml 
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E, retomando aos teóricos do Governo, se restava alguma dúvida sobre 

a adesão de Osmar Terra à teoria da imunidade de rebanho, ela deixou de existir 

durante a CPI da Pandemia. Mesmo após um ano, ficou claro que o ex-Ministro 

da Cidadania seguiu com a mesma visão acerca do tema.  

Acontece que, no dia 02 de maio de 2021, em entrevista que criticou 

insistentemente o isolamento social e culpou as novas cepas por suas previsões 

equivocadas, afirmou expressamente: “Não é a vacina que vai acabar com a 

pandemia. Quem vai acabar com a pandemia é a imunidade de rebanho, é a 

imunidade de rebanho que as pessoas estão adquirindo. O vírus está vacinando 

oito vezes mais do que os governos”299. Antes, detalhou a teoria: 

“Epidemia só termina quando um percentual importante da 

população já tem anticorpos. E é o vírus que provoca a maior parte 

desses anticorpos, não é a vacina. A vacina vai ajudar, vai proteger 

grupo de risco. Mas as pessoas que se contaminam, elas ficam 

imunizadas. Essa quantidade gigantesca de contágio que teve, 

principalmente nesses últimos meses agora, imunizou uma 

quantidade extraordinária (...) Está chegando aí nos 60% as pessoas 

imunizadas, e isso que empurra a curva para baixo, faz cair o número 

de casos (...) É a imunidade da população que vai aumentando e vai 

diminuindo a capacidade do vírus de contaminar, e o vírus vai para 

o fim.” 300 

 

Ainda que a sociedade estivesse de olho nas declarações que negavam a 

possibilidade de segunda onda, é inegável que o tema acaba de ganhar novo gás, 

seja por meio da investigação instaurada no Senado Federal ou então, 

principalmente, a partir da entrevista do vice-governador do Estado do 

Amazonas à Folha de São Paulo, no dia 05 de maio de 2021, em que declarou:  

“Quando o ministro chegou para resolver o problema [do colapso do 

sistema de saúde amazonense], ele já estava criado. Mas que problema é esse? 

A política de contaminação para ter imunidade de rebanho. Se dizia no 

 
299 https://www.youtube.com/watch?v=lHIahSJ9y_o&t=590s (38:28-38:40) 
300 https://www.youtube.com/watch?v=lHIahSJ9y_o&t=590s (9:58-10:50) 

https://www.youtube.com/watch?v=lHIahSJ9y_o&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=lHIahSJ9y_o&t=590s
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Amazonas que o convívio e contaminação geraria isso. Essa era política 

anunciada pelo próprio governo federal. Mas nesse ponto, o que se mostra é 

que o tiro saiu pela culatra, ocorreu a gestão de uma cepa mais contundente. 

Isso é por inação do governo estadual, mas também por causa de uma política 

do governo federal”301. 

Dessa maneira, faz-se mister olhar mais de perto para a catástrofe 

enfrentada por esse Estado, com foco na responsabilidade do Governo Federal. 

 

4. TRAGÉDIA NO ESTADO DO AMAZONAS 

 

No dia 14 de janeiro de 2021, os brasileiros foram surpreendidos com 

uma verdadeira catástrofe no sistema de saúde amazonense e, especialmente, 

manauara: os hospitais, lotados, estavam sem oxigênio para os pacientes. Faltou 

ar para quem precisava até mesmo no Hospital Universitário Getúlio Vargas, 

uma unidade federal. 

Naquela ocasião, em entrevista à Folha de São Paulo, Jesem Orellana da 

Fiocruz-Amazônia declarou: “Há informações de que uma ala inteira de 

pacientes morreu sem ar (...) Acabou o oxigênio e os hospitais viraram câmaras 

de asfixia. Os pacientes que conseguirem sobreviver, além de tudo, devem ficar 

com sequelas cerebrais permanentes.”302.  

E logo ficaria claro que o Governo Federal verdadeiramente contribuiu 

para essa tragédia. Nesse sentido, vale se atentar à cronologia traçada pela 

 
301 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/05/vice-do-amazonas-diz-que-politica-
de-imunidade-de-rebanho-apoiada-por-bolsonaro-levou-manaus-ao-
colapso.shtml?__twitter_impression=true 
302 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/01/oxigenio-acabou-e-
hospitais-de-manaus-viraram-camara-de-asfixia-diz-pesquisador-da-fiocruz.shtml 
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própria AGU por meio de ofício, enviado ao STF, que se encontra disponível 

em sua integralidade para o público303. 

Só que, antes de mais nada, deve se ter em vista que, na data de 23 de 

dezembro, o governador havia sido editado um decreto suspendendo todas as 

atividades que não fossem essenciais no Estado do Amazonas304. Era o Decreto 

nº 43.234, que teria efeito a partir do dia 26 de dezembro com prazo de 15 dias 

e evitaria quaisquer aglomerações nas festas de fim de ano305. O problema é que 

foram muitos protestos, tanto no dia 23306 quanto no dia 26307. A reação obrigou 

o Governador a recuar e autorizar a reabertura308. E, claro: sob o aplauso 

entusiasmado dos bolsonaristas, inclusive do filho do presidente309. 

A mesma situação que preocupou as autoridades estaduais também foi 

objeto de análise federal. No final do ano passado, o Ministério da Saúde, 

“acompanhando o número de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em 

Manaus, AM, observou, naquele Município, um aumento de casos a partir já da 

semana do Natal de 2020, com significativo aumento a partir de 27 de 

dezembro, quando o número de hospitalizações dobrou, em relação à semana 

anterior (36 casos em 20 de dezembro, versus 88 casos, em 27 de dezembro) 

(...)”310. 

 
303 https://apublica.org/wp-content/uploads/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-de-colapso-em-
manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes-10-dias-antes-documento.pdf 
304 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/23/governo-do-am-proibe-eventos-e-
atendimento-de-servicos-nao-essenciais-a-partir-de-sabado-26.ghtml 
305 https://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Decreto-n.-43.234-de-23-
de-dezembro-de-2020.pdf 
306 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/23/protesto-bloqueia-ruas-no-centro-
de-manaus-contra-novo-fechamento-do-comercio.ghtml 
307 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/26/multidao-faz-protesto-no-centro-de-
manaus-contra-novo-fechamento-do-comercio-video.ghtml 
308 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/12/27/apos-protestos-governo-do-am-
decide-autorizar-reabertura-do-comercio-a-partir-de-segunda-28.ghtml 
309 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/01/15/deputados-bolsonaristas-comemoraram-
queda-de-lockdown-em-manaus-no-fim-do-ano 
310 https://apublica.org/wp-content/uploads/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-de-colapso-em-
manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes-10-dias-antes-documento.pdf 
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 Em 28 de dezembro, “o Ministro da Saúde reuniu seu secretariado e 

principais assessores para tratar do tema e planejar ações compatíveis com essa 

evolução das hospitalizações”. Restou decidido, portanto, que uma comitiva iria 

para a cidade avaliar a situação. Mesmo diante da gravidade dos casos, eles 

esperaram seis dias até 03 de janeiro, no aguardo da troca de gestores 

municipais, data na qual – com os técnicos presentes no município – “o número 

de hospitalizações motivadas pela Covid-19 em Manaus voltou a dobrar (159 

casos)”311.  

Sucede que, precisamente 10 dias antes da crise estourar de vez, no dia 

04 de janeiro,  os representantes do Ministério da Saúde se encontraram com 

autoridades estaduais e municipais, concluindo que havia “possibilidade 

iminente de colapso do sistema de saúde, em 10 dias”312. Na mesma reunião, o 

órgão previu ainda que o auge da crise se daria entre os dias 11 e 15 de janeiro, 

como resultado de um aumento da pressão sobre o sistema de saúde na 

sequência das festas de fim de ano.  

A previsão acertou em cheio: o Governo Bolsonaro sabia, dez dias 

antes, que o sistema de saúde colapsaria. O governo também já sabia da 

possibilidade de transferência de pacientes para hospitais universitários federais 

de todo o Brasil e para a rede de saúde no Rio de Janeiro. Ainda assim, nada foi 

feito – como também houve omissão em relação a oxigênio. 

Segundo um ofício da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, o 

então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi avisado por telefone, no dia 07 

de janeiro, que a fabricante de oxigênio hospitalar, White Martins, havia relatado 

dificuldades em atender à demanda crescente pelo produto313. Ao STF, o 

 
311 https://apublica.org/wp-content/uploads/2021/01/governo-bolsonaro-sabia-de-colapso-em-
manaus-e-necessidade-de-transferir-pacientes-10-dias-antes-documento.pdf 
312 https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-bolsonaro-sabia-de-iminente-colapso-no-
amazonas-dez-dias-antes-de-crise-estourar-24843353 
313 https://oglobo.globo.com/brasil/acao-do-mpf-contra-pazuello-cita-omissao-na-crise-do-
oxigenio-em-manaus-estimulo-cloroquina-veja-as-provas-24973017 
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Governo afirmou que sabia da escassez de oxigênio desde 08 de janeiro, “por 

meio de e-mail enviado pela empresa fabricante do produto” 314.  

É importante ressaltar que o ex-ministro da Saúde chegou a admitir que 

sabia do problema desde 08 de janeiro. No dia 18 de janeiro, em coletiva de 

imprensa, ele afirmou: “No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a 

partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se 

não houvesse ações para que a gente mitigasse este problema. Mas aquela foi 

uma surpresa tanto para o governo do estado como para nós. Até então, o 

assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa”. 

Mesmo assim, como retratado em ação promovida pelo Ministério 

Público Federal em face de Eduardo Pazuello, outras fornecedoras de oxigênio 

só foram procuradas na data do colapso – isto é, no dia 14 de janeiro. Essa é a 

data em que foram procuradas as empresas Air Liquide e Messer, bem como a 

Indústria Brasileira de Gases (IBG); já a Air Products, por sua vez, só foi 

procurada em 25 de janeiro315.   

É preciso lembrar que, antes disso, diante da falta de oxigênio que matou 

pacientes amazonenses, o estado passou a depender de uma rede de 

solidariedade, que envolveu artistas brasileiros e até mesmo a Venezuela, por 

cilindros de oxigênio316. 

Por sinal, em virtude do trabalho exemplar desempenhado pela CPI da 

Pandemia, o ex-chanceler Ernesto Araújo confirmou que o país não agradeceu 

ao Governo Venezuelano pela doação de oxigênio, que chegou de caminhão 

 
314 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/governo-bolsonaro-diz-ao-stf-que-
saude-sabia-desde-o-dia-8-sobre-escassez-de-oxigenio-em-manaus.shtml 
315 https://oglobo.globo.com/brasil/acao-do-mpf-contra-pazuello-cita-omissao-na-crise-do-
oxigenio-em-manaus-estimulo-cloroquina-veja-as-provas-24973017 
316 https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/01/19/doacao-da-venezuela-e-rede-de-
solidariedade-levam-oxigenio-para-manaus 
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até alcançar o Estado de Amazonas317. Como colocou o presidente da comissão 

Omar Aziz (PSD-AM): “Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em 

Manaus, o oxigênio da Venezuela estava vindo pela estrada. Um voo da FAB 

[Força Aérea Brasileira], se o Ministério das Relações Exteriores tivesse 

interferido, em uma hora ia e voltava”. 

Entre os dez dias que separaram o diagnóstico de “iminente colapso” do 

Ministério da Saúde e a eclosão da crise, o Governo de fato não procurou 

oxigênio, mas recomendou o tratamento precoce, ineficaz contra a Covid-19. 

Ainda em 12 de janeiro, a Folha de São Paulo noticiou que a pasta estava 

pressionando a capital do Amazonas a adotar os referidos medicamentos318.   

É que, em ofício destinado à Prefeitura de Manaus no dia 07 de janeiro, 

o Ministério da Saúde pediu autorização para visitar as Unidades Básicas de 

Saúde destinadas ao tratamento do coronavírus para que fosse “difundido e 

adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de 

internamentos e óbitos decorrentes da doença”. O próprio presidente afirmou, 

a 12 de janeiro, que interveio na cidade pela adoção do coquetel sem eficácia319. 

Recentemente, o jornal O Globo lembrou ainda que a gestão de Eduardo 

Pazuello – ao listar as “ações emergenciais” tomadas entre 06 e 16 de janeiro – 

cita a disponibilização da plataforma “TrateCov Brasil” aos médicos, um 

aplicativo que recomendava como lidar com a doença. O problema é que, como 

foi relevado pela imprensa, o “TrateCov Brasil” orientava hidroxicloroquina até 

mesmo para bebês, sendo retirado do ar após as revelações virem à tona320.  

 
317 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/18/questionado-na-cpi-se-agradeceu-a-
venezuela-por-doacao-de-oxigenio-araujo-diz-que-nao.ghtml 
318 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/01/ministerio-da-saude-pressiona-
manaus-e-diz-ser-inadmissivel-nao-usar-cloroquina-contra-covid-19.shtml 
319 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-critica-manaus-por-nao-adotar-tratamento-
precoce-contra-a-covid-19/ 
320 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,app-do-ministerio-da-saude-que-recomendava-
cloroquina-e-retirado-do-ar,70003589433 
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É que o ministro chegou a lançar oficialmente o “TrateCovBrasil” em 

Manaus, no dia 11 de janeiro, acompanhado da então secretária de Gestão de 

Trabalho da pasta, Mayra Pinheiro321. A TV Brasil chegou até mesmo a anunciar 

a utilização do projeto por médicos de Manaus322. 

E, no dia 14 de janeiro, quando tudo começou, chegaram 120.000 doses 

de hidroxicloroquina à cidade, enviadas pelo Ministério da Saúde323. 

Infelizmente, a postura não foi a mesma na hora de procurar por oxigênio, 

transferir os pacientes ou para salvar vidas com medidas eficazes contra a 

Covid-19. Na verdade, muito pelo contrário: um lockdown chegou a ser 

aventado, mas o Governo não só foi contra, mas pediu para que a medida não 

fosse adotada324.  

 Para a transferência de pacientes, por sua vez, o Governo decidiu 

aguardar para que as pessoas começassem a morrer nas ambulâncias325. Vale 

destacar que, no dia 12 de janeiro, representantes do Ministério da Saúde e do 

governo do Amazonas se reúnem em Manaus e falaram sobre a necessidade de 

transferir pacientes devido ao esgotamento da capacidade hospitalar no estado. 

No entanto, a ata da reunião mostra que a transferência só seria aceita “em 

situação extremamente crítica”. E apenas em 14 de janeiro, dois dias depois, 

quando pacientes estavam morrendo asfixiados, que finalmente começou a 

elaboração de um plano para a transferência dos enfermos326. 

 
321 https://oglobo.globo.com/brasil/pazuello-mente-ao-dizer-que-tratecov-foi-mostrado-em-
manaus-como-plataforma-em-desenvolvimento-1-25024922 
322 https://www.youtube.com/watch?v=ol-ACRrkSKY 
323 https://oglobo.globo.com/brasil/acao-do-mpf-contra-pazuello-cita-omissao-na-crise-do-
oxigenio-em-manaus-estimulo-cloroquina-veja-as-provas-24973017 
324 https://oglobo.globo.com/sociedade/as-vesperas-de-colapso-no-am-equipe-de-pazuello-pediu-
meio-termo-em-reuniao-sobre-possivel-lockdown-24861634 
325 https://oglobo.globo.com/brasil/amazonas-governo-esperou-obitos-em-ambulancia-para-
transferir-pacientes-24975957 
326 https://oglobo.globo.com/brasil/acao-do-mpf-contra-pazuello-cita-omissao-na-crise-do-
oxigenio-em-manaus-estimulo-cloroquina-veja-as-provas-24973017 
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A crise acabaria assolando outros municípios amazonenses. Em Coari, a 

quinta cidade mais populosa do estado, o total de mortos sem oxigênio – como 

se revelou em 19 de janeiro – chegou a pelo menos sete327. Naquela mesma data, 

foi divulgado que, para o Ministério Público Federal, ao menos 51 pessoas 

teriam perdido a vida por falta de oxigênio, sendo que 28 delas seriam de 

Manaus328. São centenas de famílias em luto por incompetência estatal. Faltou 

oxigênio, mas sobrou cloroquina. 

 

5. INCENTIVO A TRATAMENTO INEFICAZES CONTRA A 

COVID-19 

 

5.1. O mundo frente aos remédios 

 

Antes de mostrar como o Governo Bolsonaro incentivou o uso, 

distribuiu e gastou recursos públicos valiosos com um remédio ineficaz e cheio 

de efeitos adversos – que levaram até mesmo à morte de brasileiros que 

acreditaram nas palavras do presidente –, é fundamental exibir, com riqueza de 

detalhes, a robustez das evidências sobre a ineficácia da cloroquina. 

Assim como outros fármacos, tanto a hidroxicloroquina quanto a 

cloroquina têm ação in vitro, isto é, são eficazes em conter a multiplicação do 

vírus no tubo de ensaio. Mas, na hora de ver os efeitos em humanos, o resultado 

foi negativo. É preciso ter em visto dois indicadores usados em farmácia, o 

“IC50” e o “IC90”, que representam a quantidade de remédio necessária no 

tubo de ensaio para reduzir na metade ou em 90% a multiplicação do vírus. A 

 
327 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sete-pessoas-morrem-por-falta-de-oxigenio-
em-coari-no-amazonas-24846356 
328 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/amazonas-51-pessoas-morreram-sem-oxigenio-
aponta-mp-24846056 
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ideia, então, é que seria necessário colocar essa mesma quantidade no sangue 

do ser humano para o remédio ter efeito.  

Com isso em vista, um estudo feito em Manaus pelo médico Marcus 

Lacerda, (com experiência com cloroquina por causa do tratamento em malária) 

e publicado no JAMA (The Journal of the American Medical Association) em 

24 de abril, analisou o uso de duas doses da droga: uma mais alta (IC50) e outra 

menor (que, ainda assim, seria superior àquela utilizada contra outras doenças 

prescritas na bula).  

A aplicação da dose mais alta teve que ser paralisada em virtude dos 

óbitos, interrompendo os estudos. Ou seja, a indicação seria de que a dose eficaz 

in vitro não poderia ser usada em humanos em razão da sua toxicidade. Antes 

mesmo da publicação oficial do estudo, a interrupção virou assunto e notícia 

em 13 de abril329. Enquanto isso, a pesquisa concluiu que a dose mais baixa era 

ineficaz. 

Os pesquisadores chegaram a ser ameaçados por bolsonaristas330. E, um 

ano depois, em 08 de maio de 2021, o presidente continuava atacando os 

cientistas: “Agora, apesar de sermos minoria na CPI, nós queremos apurar o 

caso de Manaus. Lá deram uma dose quádrupla em gente, irmãos nossos, e 

entraram em óbito. Os nomes das pessoas que participaram dessa experiência 

nós já temos”331. 

Logo depois da publicação dos brasileiros, veio um artigo na revista The 

Lancet que alertava sobre a ineficácia e os riscos associados ao uso de 

hidroxicloroquina, motivando os franceses a desautorizarem o uso do 

 
329 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/04/13/estudo-com-cloroquina-e-
interrompido-apos-efeitos-colaterais-em-pacientes.htm 
330 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/17/pesquisadores-que-testaram-efeitos-
da-cloroquina-em-pacientes-da-covid-19-recebem-ameacas.ghtml 
331 https://br.financas.yahoo.com/noticias/bolsonaro-mente-novo-sobre-rem%C3%A9dio-
142400869.html 
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medicamento para o tratamento de Covid-19 ainda no dia 27 de maio de 

2020332. 

Muitos outros estudos foram sendo conduzidos e publicados nos 

maiores jornais científicos, como uma pesquisa observacional de grandes 

proporções realizada em Nova Iorque entre os meses de março e abril de 

2020333. Publicada no mês de junho, mas com análise preliminar dos dados 

divulgada ainda em abril334, seu texto também demonstrou, logo de cara, a 

ineficácia do medicamento. Tudo isso ainda nos momentos iniciais da 

pandemia. 

Também em junho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a 

desaconselhar oficialmente o uso do fármaco. Nas palavras da Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), braço regional da organização internacional:  

 

“[C]om base em novas descobertas, a OMS anunciou em 17 de 

junho de 2020 que o braço de hidroxicloroquina do Estudo Solidariedade 

que buscava encontrar um tratamento eficaz para COVID-19 foi 

interrompido. O Grupo Executivo do estudo e os principais 

pesquisadores tomaram a decisão baseados em evidências do Estudo 

Solidariedade (incluindo dados do estudo francês Discovery), do ensaio 

Recovery do Reino Unido e de uma revisão Cochrane de outras evidências 

sobre a hidroxicloroquina”. 

Os dados e os resultados recentemente anunciados mostraram 

que a hidroxicloroquina não resulta na redução da mortalidade de 

pacientes com COVID-19 hospitalizados, quando comparados com o 

padrão de atendimento.” 

 

Nesse mesmo mês, em 15 de junho, a agência reguladora dos Estados 

Unidos deixou de permitir o uso de cloroquina, afirmando ainda que não seria 

“mais razoável acreditar que as formulações orais de hidroxicloroquina e de 

 
332 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/27/cloroquina-deixa-de-ser-
autorizada-na-franca-para-tratamento-da-covid-19.htm 
333 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2012410 
334 https://edition.cnn.com/2020/04/22/health/hydroxychloroquine-new-york-study-results-
unreleased/index.html 
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cloroquina possam ter eficácia no tratamento da doença e que seus benefícios 

superem riscos conhecidos e potenciais”335.  

O quadro mundial do primeiro semestre de 2020 já era de profunda 

descrença em relação aos efeitos positivos do remédio. Tanto é que países como 

França, Itália e Portugal já tinham parado de fazer uso do fármaco336. A 

comunidade científica brasileira foi na mesma linha e, em julho, foi anunciado 

o resultado do maior estudo brasileiro sobre o tema – liderado pelos hospitais 

Albert Einsein e Sírio-Libanês – que demonstrava, como sempre, a ineficácia 

da droga337.  

Hoje, então, a comunidade científica já tem um entendimento bastante 

pacificado sobre o assunto. Uma meta-análise publicada na Nature mostrou que 

a cloroquina não possui nenhuma eficácia contra a Covid-19, enquanto a 

hidroxicloroquina, por sua vez, pode estar associada até mesmo a um aumento 

na taxa de letalidade dos pacientes338. O estudo, assinado por 94 cientistas, 

ganhou destaque na imprensa339. 

Até o Didier Raoult, polêmico médico francês que deu início à febre da 

cloroquina, já assumiu que o medicamento não reduz mortes340. Ele já era 

famoso por negar o aquecimento global, por exemplo341. Mesmo assim, foi o 

responsável por fazer Trump acreditar na droga – que não tinha eficácia 

comprovada, é claro, como o The Guardian alertava desde 07 de abril342. 

 
335 https://oglobo.globo.com/sociedade/agencia-reguladora-dos-eua-revoga-permissao-para-uso-
de-cloroquina-contra-covid-19-1-24480433 
336 https://g1.globo.com/fato-ou-fake/coronavirus/noticia/2020/06/25/e-fake-que-cloroquina-
seja-distribuida-gratuitamente-por-toda-a-europa-para-tratar-a-covid-19.ghtml 
337 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/07/hidroxicloroquina-nao-
tem-eficacia-diz-maior-estudo-brasileiro-sobre-a-droga.shtml 
338 https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z 
339 https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z 
340 https://epoca.globo.com/sociedade/maior-defensor-da-cloroquina-medico-frances-admite-
pela-primeira-vez-que-medicamento-nao-reduz-mortes-24843829 
341 https://slate.com/news-and-politics/2020/03/didier-raoult-hydroxychloroquine-plaquenil.html 
342 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/hydroxychloroquine-trump-coronavirus-
drug 
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O mais impressionante é que, não satisfeito em aconselhar o uso de um 

fármaco ineficaz contra a doença, Bolsonaro também passou a insistir na 

ivermectina, um vermífugo cuja eficácia para a Covid-19 carece de qualquer 

comprovação científica. A própria fabricante do remédio atesta esse fato343. E, 

em julho de 2020, quando os boatos tiveram início, os especialistas em saúde 

pública já alertavam que a dose do remédio eficaz in vitro seria 100 vezes maior 

àquela usada em humanos – e o uso em grandes quantidades seria altamente 

tóxico344. 

E, depois, junto à ideia de tratamento precoce, começou a se vender a 

ideia de que zinco, azitromicina, Remdesivir e Anitta, dentre outros, também 

ajudariam no combate ao novo coronavírus. Nenhum deles, contudo, possui 

qualquer comprovação científica – alguns deles já foram, inclusive, desbancados 

pela OMS345 346. Cientistas tiveram que se preocupar até em desmentir os boatos 

sobre a vitamina D347. 

 Um levantamento mostra bem o isolamento do mundial em relação à 

defesa da cloroquina e da ivermectina contra a Covid-19: o país é o único no 

qual a defesa dos dois remédios não caiu após a comprovação científica sobre 

a ineficácia de ambos se consolidar. Dessa forma, o Brasil liderou o planeta em 

fake news sobre o tratamento da doença348.  

 
343 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/02/05/fabricante-da-
ivermectina-diz-que-dados-nao-apontam-eficacia-contra-covid-19.htm 
344 https://saude.abril.com.br/medicina/ivermectina-o-que-sabemos-sobre-seu-uso-contra-o-
coronavirus/ 
345 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/16/oms-anuncia-a-ineficacia-de-quatro-
medicamentos-contra-o-coronavirus.ghtml 
346 https://pebmed.com.br/oms-reforca-que-ivermectina-nao-deve-ser-usada-para-covid-19-fora-
de-ensaios-clinicos/ 
347 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/02/13/vitamina-d-protege-coronavirus-
especialistas-explicam-por-que-nao.htm 
348 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-e-unico-pais-onde-fake-news-
sobre-cloroquina-ainda-circulam-com-frequencia.shtml 
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Os tratamentos sugeridos na pandemia geraram comparações com o uso 

de esterco bovino na Índia349 ou à recomendação de vodca e sauna da 

Bielorússia350. O Brasil chegou a virar piada na Assembleia Nacional da França 

frente ao assunto da cloroquina após uma declaração do primeiro-ministro Jean 

Castex351. E tudo isso por causa das declarações e ações do presidente da 

República. 

5.2. As ações do Governo Bolsonaro  

 

No dia 21 de março de 2020, a busca por uma cura milagrosa contra a 

doença teve início quando Bolsonaro decidiu afirmar que mandara o Exército 

aumentar a produção de cloroquina352. Embora naquele momento o 

medicamento ainda estivesse sendo testado, seja no Brasil ou no exterior, 

tampouco havia alguma evidência da eficácia do remédio. Hoje, sabemos ainda 

que a fornecedora responsável pela cloroquina foi procurada pelo Governo no 

dia 1º de abril, um mês antes do processo de consulta de preços ser 

formalizado353.  

 

“Sempre que eu ia ao gabinete dele [Bolsonaro], em cima da mesa 

havia caixas de cloroquina. Nunca tinha máscaras de proteção ou álcool 

em gel, mas a cloroquina estava lá”. (MANDETTA, Luiz Henrique. Um 

paciente chamado Brasil: Os bastidores da luta contra o 

coronavírus. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020) 

 
349 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/05/11/medicos-da-india-pedem-para-que-pessoas-
do-pais-nao-usem-esterco-bovino-contra-a-covid-19-veja-video.ghtml 
350 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/03/31/interna_internacional,1134119/p
residente-da-bielorrussia-indica-vodca-e-sauna-para-curar-coronavirus.shtml 
351 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/04/14/primeiro-ministro-da-franca-cita-
cloroquina-no-brasil-ao-rebater-deputado-e-provoca-risos-veja-video.ghtml 
352 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/03/21/interna_politica,1131176/bolsonaro-
hospital-albert-einsten-ja-testa-cloroquina-contra-covid-19.shtml 
353 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/28/fornecedora-de-cloroquina-do-exercito-
foi-consultada-um-mes-antes-de-concorrente 
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Em 25 de março,  o Ministério da Saúde anunciou que distribuiria 3,4 

milhões de unidades de cloroquina e hidroxicloroquina aos estados, criando um 

protocolo para dar a droga a pacientes em casos graves. O então ministro da 

Saúde Luiz Henrique Mandetta expressava preocupação com desabastecimento 

para aqueles que tem lúpus e fazem uso do remédio: “Aqueles que vão na 

farmácia podem fazer do efeito adverso do remédio um efeito muito prejudicial 

à sua saúde. Se você teve essa iniciativa pela falta de informação, o mais correto 

a fazer é a entrega do medicamento. Se você não tem malária e lúpus, não deve 

fazer uso desse medicamento” 354. 

Em seu depoimento à CPI da Pandemia, além de dizer que a ordem para 

produzir cloroquina não partiu da sua pasta, Mandetta se explicou sobre o 

protocolo: “A única coisa que o Ministério da Saúde [na minha gestão] fez, após 

consulta ao Conselho Federal de Medicina e aos conselheiros, era para uso 

compassivo, quando não há outro recurso terapêutico a pacientes graves em 

ambiente hospitalar. Mesmo porque a cloroquina é uma droga que, sim, para 

uso indiscriminado, sem monitoramento, a margem de segurança é estreita (...) 

Tem uma série de reações adversas, cuidados que têm que ser feitos, e a 

automedicação poderia ser muito perigosa”355. 

No meio tempo, o presidente começava a defender publicamente o 

remédio. Em 26 de março, ao comentar sobre a cloroquina e a 

hidroxicloroquina: “Não posso afirmar, porque não sou médico nem 

pesquisador, mas as informações (são que) já deu certo, já deu certo”356. Já no 

 
354 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/governo-cria-protoloco-para-dar-
cloroquina-a-pacientes-graves-com-covid-19.shtml 
355 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/05/04/interna_politica,1263226/mandetta-
ordem-de-produzir-cloroquina-nao-partiu-do-ministerio-da-saude.shtml 
356 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-diz-que-coronavirus-nao-passara-em-lotericas-
porque-vidro-blindado-1-24331311 
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dia 29 de março, em vídeo divulgado nas suas redes sociais passeando pelas ruas 

do Distrito Federal, Bolsonaro comentou: “A hidroxicloroquina está dando 

certo em tudo quanto é lugar”357. 

À 31 de março, por sua vez, o Exército Brasileiro publicou uma notícia 

em seu site: “Laboratório Químico Farmacêutico do Exército intensifica a 

produção de cloroquina”. A publicação, contudo, foi apagada do site em meio 

ao começo dos trabalhos da CPI358. O dia foi cheio, uma vez que presenciou 

ainda um pronunciamento televisivo do presidente, no qual afirmou: “O vírus 

é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência 

cientificamente comprovada, apesar de a hidroxicloroquina parecer bastante 

eficaz”359. 

No dia 1º de abril, por sua vez, Jair Bolsonaro – segundo ele mesmo em 

entrevista ao apresentador Datena, do programa televisivo Brasil Urgente – 

teria se reunido com pesquisadores, que por sua vez seriam “unânimes” em 

atestar a eficácia do fármaco contra a Covid-19: “Tivemos a sorte de esse 

material aí, chamado hidroxicloroquina, que alguém teve a ideia de ministrar 

isso aí e deu certo. Deu certo, não. Está dando certo”360.  

A Nota Informativa nº 6/2020-DAF/SCTIE/MS passaria a valer na 

mesma data361, com um protocolo para casos graves que em pouco alterou a 

Nota Informativa nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS de 27 de março362. 

 
357 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-hidroxicloroquina-esta-dando-
certo-em-tudo-quanto-e-lugar/ 
358 https://veja.abril.com.br/blog/radar/site-do-exercito-apaga-noticia-sobre-aumento-da-
producao-de-cloroquina/ 
359 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/em-pronunciamento-na-tv-bolsonaro-
muda-o-tom-e-nao-critica-o-isolamento-social.ghtml 
360 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/01/interna_politica,841797
/bolsonaro-hidroxicloroquina-e-realidade-bastante-palpavel-contra-co.shtml 
361 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/13/NT6-1-4-20-Cloroquina-
DAF-SCTIE.pdf 
362 http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Informativa_05-
2020_DAF_SCTIE_Cloroquina.pdf.pdf 
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Em 08 de abril, no pronunciamento oficial da presidência para a 

televisão, Bolsonaro mais uma vez defendeu o uso – inclusive precoce – da 

hidroxicloroquina363 364.  

Vale lembrar que a aquisição do insumo de cloroquina pelo Exército, 

para viabilizar a produção da droga, terminou com um superfaturamento de 

167%, objeto de investigação pelo TCU e que merece uma atenção. Até porque, 

como se ficou sabendo, o departamento jurídico avisou  sobre o 

superfaturamento no dia 27 de abril, como até uma troca de e-mail obtida pela 

CNN Brasil comprova365.  

Mesmo assim, eles viriam a concluir a compra do medicamento semanas 

depois, em maio, cerca de 600 quilos de pó de cloroquina adquiridos junto à Sul 

Minas. No ofício enviado ao tribunal para justificar ter pagado a mais pelo 

produto, o Exército se justificou em cima da necessidade de “produzir 

esperança”366.  

O Processo nº 022.765/2020-4, ao qual a Revista Veja teve acesso, deixa 

bem clara a confiança na droga. Para motivar a dispensa de licitação, por 

exemplo, um documento diz que a cloroquina visava “evitar o agravamento da 

doença e o maior número de pessoas que venham a utilizar os leitos hospitalares 

das unidades intensivas de CTI sobrecarregando ainda mais o Sistema de Saúde 

nacional”367.  

Não havia motivo para tamanha expectativa. A Anvisa publicou a Nota 

Informativa nº 1/2020/SEI/DIRE1/ANVISA, em 09 de abril daquele ano, em 

que recomendou “ao Ministério da Saúde e Comitê de Crise para Supervisão e 

 
363 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52224256 
364 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/08/em-pronunciamento-bolsonaro-
defende-uso-da-cloroquina-para-tratamento-do-coronavirus.ghtml 
365 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/10/15/departamento-do-exercito-questionou-
preco-inflado-de-cloroquina-antes-de-compra 
366 https://www.reuters.com/article/saude-covid-exercito-cloroquina-idLTAKBN28W2G4 
367 https://veja.abril.com.br/brasil/processo-no-tcu-escancara-opcao-de-governo-pela-cloroquina/ 
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Monitoramento dos Impactos da Covid-19 que os comprimidos de 

hidroxicloroquina fabricados pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do 

Exército e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmanguinhos, da 

Fundação Oswaldo Cruz, sejam destinados exclusivamente as indicações 

terapêuticas já aprovadas por esta Anvisa e que constam na bula do 

medicamento”368. O documento era assinado pelo diretor-presidente da 

agência, que depois disso chegou a ignorar pedidos do MPF para deixar de se 

manifestar sobre o assunto. 

Mudando de assunto, antes de reestabelecer a linha cronológica, é preciso 

se atentar para os últimos dias de Mandetta à frente da Saúde, já que ele foi 

demitido em 16 de abril. Nesse sentido, faz-se mister comentar sobre uma 

tentativa de mudança na bula da cloroquina, denunciada à presente CPI369: 

 

“Eu estava dentro do Palácio do Planalto quando fui informado, após uma 

reunião, que era para eu subir para o terceiro andar porque tinha lá uma 

reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de 

cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um 

assessoramento paralelo. Nesse dia, havia sobre a mesa, por exemplo, um 

papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido, 

daquela reunião, que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, 

colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, 

inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que 

falou: ‘isso não’ e o ministro Jorge Ramos falou: ‘não, não, isso daqui não 

é nada da lavra daqui. Isso é uma sugestão.’ Mas é uma sugestão de alguém. 

Alguém pensou e se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de 

decreto” 

 

Como o diretor-presidente da Anvisa confirmou a reunião, bem como o 

veto que deu à ideia, passou a ser fundamental descobrir quem aconselhava o 

presidente da República ao exemplo contrário da agência sanitária do país ou 

 
368 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/composicao/diretoria-colegiada/reunioes-da-
diretoria/votos/2020/rextra-06.2020/item-1-1-nota-tecnica-1-2020-dire1.pdf 
369 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/04/mandetta-diz-na-cpi-que-planalto-
tentou-mudar-a-bula-da-cloroquina.ghtml 
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de seu próprio Ministério da Saúde370. Logo ficou claro, pelo depoimento de 

Antonio Barra Torres, que a médica imunologista Nise Yamaguchi estava 

envolvida com a ideia371. Ela, por sua vez, colocou o nome do tenente-médico 

Luciano Dias Azevedo, anestesista, na roda também372. 

Ao que tudo indica, a reunião foi em 06 de abril. É que, na agenda do 

presidente para a data, consta uma reunião com Braga Netto, Ernesto Araújo, 

Jorge Antonio de Oliveira, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno, Osmar 

Terra (MDB/RS), Dra. Nise Yamaguchi, e Dr. Luciano Dias Azevedo373. Na 

data de 10 de abril, uma reportagem sobre o Luciano revelou que, nesta reunião 

do dia 06, “coube a ele e à doutora Yamaguchi tentar convencer Mandetta, 

numa reunião no Palácio do Planalto, a assinar um decreto liberando a 

hidroxicloroquina para tratamento de infectados com o coronavírus, inclusive 

em estágio inicial”374. Mandetta se recusou. 

Nesse contexto dos conselheiros para a hidroxicloroquina, vale 

mencionar o evento, realizado em 24 de agosto, chamado “Brasil vencendo a 

Covid-19”, que não só contou com a presença como também de discursos 

proferidos por Arthur Weintraub e o próprio Luciano Dias Azevedo – este 

último, por sinal, ainda entregou um “Ato de Apoio ao Tratamento Precoce” 

nas mãos de Jair Bolsonaro, que participou da solenidade375.  

Também discursaram a médica clínica Raíssa Soares e a anestesiologista 

Luciana Cruz, bem como o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, 

 
370 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/05/11/presidente-da-anvisa-diz-que-vetou-
tentativa-de-mudar-bula-da-cloroquina.ghtml 
371 https://www.poder360.com.br/congresso/barra-torres-diz-que-nise-yamaguchi-apoiou-
mudanca-na-bula-da-cloroquina/ 
372 https://www.oantagonista.com/brasil/nise-diz-que-militar-anestesista-foi-autor-do-decreto-da-
cloroquina/ 
373 https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/agenda-do-presidente-da-
republica/2020-04-06 
374 https://br.financas.yahoo.com/noticias/defensor-da-hidroxicloroquina-militar-anestesista-
154900059.html 
375 https://www.youtube.com/watch?v=B4PqnnALIjw 
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Élcio Franco, e o próprio presidente da República. É preciso destacar as 

palavras de Arthur Weintraub376: 

 

 “Logo no fim de fevereiro, começo de março, eu já conversando... o 

presidente teve já uma postura de entender o problema (...) E isso foi 

sendo passado e o presidente sempre defendeu que existe um tratamento 

precoce, um atendimento precoce que envolve o uso off-label da 

hidroxicloroquina e da cloroquina, junto com outros fármacos. E o 

presidente sempre tratou isso da seguinte maneira: o médico tem que ter 

liberdade (...) Eu agradeço de novo, de coração, ao presidente Bolsonaro, 

por ter me dado essa oportunidade. Minha formação é jurídica (...) O que 

eu gostaria de transmitir hoje é esse agradecimento, por ter participado 

disso, de ter recebido essas informações. Os médicos que eu tenho 

referência, o doutor Luciano Azevedo, a doutora Nise, o doutor Paulo 

Zanotto... O presidente sempre repetiu isso, os médicos tem que ter 

liberdade.”  

 

Essa fala de Arthur Weintraub precisa ser recordada dada a matéria, 

publicada no jornal Métropoles, de que haveria indícios dele ser o chefe do 

gabinete paralelo da Saúde. A reportagem lembra ainda que Luciano Dias 

Azevedo discursou, no mesmo “Brasil Vencendo a Covid-19”, agradecendo ao 

ex-assessor do presidente: “Gostaria de agradecer ao Arthur Weintraub porque 

desde o início de fevereiro ele nos procurou, começou unir os grupos de 

médicos para estudar a doença e pesquisar soluções. Senhor Arthur abriu 

porta”377.  

Aliás, o anestesista foi nomeado para o Conselho Superior da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 

junho de 2020 por Abraham Weintraub, que ainda era  ministro da Educação e 

é irmão de Arthur, hoje um dos representantes do Brasil na Organização dos 

Estados Americanos (OEA). 

 
376 https://www.youtube.com/watch?v=B4PqnnALIjw (05:15-09:09) 
377 https://www.metropoles.com/brasil/videos-indicam-que-arthur-weintraub-pode-ter-
coordenado-o-ministerio-paralelo 
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Na mesma apuração pelo Metrópoles, foi possível encontrar um vídeo 

de Arthur no dia 12 de abril de 2020, em transmissão ao vivo com Eduardo 

Bolsonaro (PSL-DF), dizendo:  “Seu pai virou pra mim e disse: ô magrelo, você 

que é porra louca, vai lá e estuda isso daí. Aí comecei a ler artigo científico, 

artigo que o pessoal começa a soltar. Esses caras me mandando, o Luciano Dias 

Azevedo, Paulo Zanotto, e falei pra ele [Bolsonaro] ‘cloroquina tá funcionando, 

já tem resultado’. Ele ainda completou imitando um diálogo: “Então vamos 

botar na bula que o médico dá conta, pode dar, já que a gente tá vendo uma 

emergência... ‘Não, não pode’. ‘Mas fez com o Tamiflu’. ‘Mas hoje não pode’. 

‘Por que não pode hoje?’”378. 

 Interessante recordar ainda, sobre a estrutura desse possível gabinete, 

que tanto Nise Yamaguchi quanto Paolo Zanotto participaram de um debate 

na Câmara dos Deputados, a convite do líder do Governo, sobre imunidade de 

rebanho, como fora comentado no presente dossiê379. Adicionalmente, o 

Twitter de Arthur Weintraub oferece ainda mais indícios sobre sua posição. 

No dia 27 de março de 2020, ele escreveu que estava ajudando o 

presidente “em questões ligadas à hidroxicloroquina” e fez questão 

“publicamente de agradecer ao Dr Luciano Dias Azevedo, Médico da Reserva 

da Marinha e membro do Docentes Pela Liberdade, por todo apoio técnico 

(...)”380. Em 08 de abril do mesmo ano, mais uma vez ele disse que estava 

ajudando com a hidroxicloroquina, inclusive chegando “a trabalhar no final de 

semana dando apoio com insumos e doações do medicamento”381. 

Não por acaso, o jornal O Globo publicou uma matéria, no dia 09 de 

agosto, sobre como Arthur Weintraub teria sido transformado em “guru” da 

 
378 https://twitter.com/Metropoles/status/1396249495533404165?s=20 
379 https://noticias.r7.com/brasil/medicos-defendem-na-camara-busca-da-imunidade-de-rebanho-
28102020 
380 https://twitter.com/ArthurWeint/status/1243673752531017735?s=20 
381 https://twitter.com/ArthurWeint/status/1248017287245746178?s=20 
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cloroquina, “com a incumbência de ler estudos sobre os efeitos do 

medicamento no combate à Covid-19”382. Nem mesmo a Secom fez questão de 

esconder o fato, divulgando, no dia 24 de agosto, a informação que o presidente 

havia apontado ele como um servidor da presidência “especialmente para 

acompanhar questões relativas ao tratamento precoce da Covid-19”383. 

 

Nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a 

cloroquina como um caminho de saúde. A preocupação dele era sempre 

“vamos dar esse remédio porque com essa caixinha de cloroquina na mão 

os trabalhadores voltarão à ativa, voltarão a produzir”. Até na produção 

da cloroquina o presidente é assombrado pela ideologia. A Fiocruz produz 

cloroquina há muitos anos (...)”(MANDETTA, Luiz Henrique. Um 

paciente chamado Brasil: Os bastidores da luta contra o 

coronavírus. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020) 

 

Se entrou em atrito com um ministro da Saúde por não querer seguir as 

melhores evidências científicas frente à pandemia, Bolsonaro perderia o 

segundo da mesma maneira. No dia 12 de maio, Nelson Teich publicou um 

alerta sobre os efeitos colaterais do uso de cloroquina. O presidente não gostou 

e, um dia depois, em 13 de maio, disse: “Olha só, todos os ministros, eu já sei 

qual é a pergunta, têm que estar afinados comigo (...) Nesse caso, não é gostar 

ou não do ministro Teich, é o que está acontecendo”.  

Segundo Bolsonaro, na mesma ocasião: “Se existe uma possibilidade de 

diminuir esse número com a cloroquina, por que não usar? Alguns falam que 

pode ser placebo. Pode ser. Você não sabe. Mas pode não ser também. A gente 

não pode, por exemplo, falar: ‘Ah, se tivesse usado a cloroquina lá atrás, teria 

salvo milhões de pessoas’”. Ele também aproveitou para dizer que conversaria 

 
382 https://oglobo.globo.com/brasil/irmao-mais-novo-do-ex-ministro-da-educacao-arthur-
weintraub-vira-guru-da-cloroquina-24576502 
383 https://twitter.com/secomvc/status/1298021203244920835?s=20 
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com o ministro da Saúde sobre ampliar o protocolo do remédio para ser usado 

desde o início do tratamento384. 

Em 14 de maio, a pressão exercida sobre Teich aumentou, com o 

presidente dizendo: “Agora votaram em mim para eu decidir e essa questão da 

cloroquina passa por mim. Está tudo bem com o ministro da Saúde (...) Mas 

essa questão da cloroquina vamos resolver. Não pode o protocolo – de 31 de 

março agora, quando estava o ministro da saúde anterior – dizendo que só pode 

usar em caso grave... Não pode mudar o protocolo agora? Pode mudar e vai 

mudar”385. No dia seguinte, 15 de maio, o ministro da Saúde deixou o seu 

cargo386. 

Já na terça-feira de 19 de maio, Bolsonaro antecipou: o novo protocolo 

sairia na quarta-feira387. E assim foi feito. No dia 20 de maio, ampliou-se o 

protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso do remédio, inaugurando a defesa 

de um “tratamento precoce” – tese que não é aceita na comunidade científica – 

e contrariando as orientações da OMS388.  

Tratava-se da Nota Informativa nº 09 /2020-SE/GAB/SE/MS389. A 

decisão, que colocou os brasileiros em risco, não foi aprovada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)390. E, por uma coincidência do 

destino, no mesmo dia a Science Direct publicou uma análise mostrando não 

 
384 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/13/apos-teich-fazer-alerta-sobre-cloroquina-
bolsonaro-defende-o-medicamento-e-pede-ministros-alinhados-com-ele.ghtml 
385 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/bolsonaro-enquadra-teich-e-diz-
que-ministerio-da-saude-mudara-protocolo-sobre-cloroquina.shtml 
386 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/15/teich-deixa-o-ministerio-da-saude-antes-de-
completar-um-mes-no-cargo.ghtml 
387 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-05/novo-protocolo-para-cloroquina-sai-
nesta-quarta-diz-bolsonaro 
388 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/ministerio-da-saude-muda-
protocolo-e-amplia-possibilidade-de-uso-de-cloroquina-em-casos-leves.shtml 
389 https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/21/Nota-informativa---Orienta----
es-para-manuseio-medicamentoso-precoce-de-pacientes-com-diagn--stico-da-COVID-19.pdf 
390 https://oglobo.globo.com/sociedade/anvisa-nao-foi-consultada-por-governo-nem-avaliou-
seguranca-da-cloroquina-contra-covid-19-24582217 
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haver benefícios no uso do remédio, que poderia até mesmo aumentar 

mortes391. 

Evidentemente, não tardaria para a defesa pública da cloroquina pelo 

presidente voltar com força. Em 23 de maio, por exemplo, comentou sobre os 

testemunhos de cura, por exemplo392. Só que é o Ministério da Saúde que 

protagonizou um episódio, no dia 25 de maio, que merece destaque. A TV 

Globo teve acesso às atas de reuniões do Comitê de Operações de Emergência 

do Ministério da Saúde realizadas entre abril e junho e, na referida data, o comitê 

discutiu longamente a compra de cloroquina.  

O Governo decidiu trazer 3 toneladas de insumo farmacêutico ativo para 

o Brasil. Mas nada chama mais a atenção do que a presença de um alerta dos 

técnicos, discordando da decisão, ter sido completamente ignorada. Para 

completar, numa reunião de 03 de julho, o Ministério da Saúde já tinha mais de 

4 milhões de comprimidos de cloroquina. E, como alguns estados não quiseram 

as doses, cerca de 1,4 milhão de comprimidos havia ficado em estoque para 

devolução393. 

 Entretanto, de volta às frases do presidente, no dia 04 de junho ele deu 

a entender que a hidroxicloroquina seria o único tratamento disponível frente à 

Covid-19 até o advento da vacina394. Insistente, quando contraiu a doença, Jair 

Messias Bolsonaro publicou um vídeo, no dia 07 de julho, ingerindo um 

comprimido de hidroxicloroquina: “Hoje, terça, estou muito melhor do que 

 
391 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871402120301363 
392 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/23/bolsonaro-insiste-na-
defesa-da-cloroquina-e-diz-que-ja-ouviu-testemunhos-de-cura.htm 
393 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/07/24/pazuello-despreza-recomendacao-
do-ministerio-da-saude-para-nao-comprar-mais-cloroquina.ghtml 
394 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/04/interna_politica,869398
/bolsonaro-volta-a-defender-uso-da-hidroxicloroquina-contra-covid-19.shtml 
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sábado. Então, com toda certeza, né, está dando certo”395. Repetiu a dose no 

dia seguinte, em 08 de julho396. E, durante a sua quarentena forçada, a 

propaganda da cloroquina chegou até a ganhar ares cômicos, em 23 de julho, 

com a imagem do presidente mostrando uma caixa de cloroquina às emas do 

Palácio da Alvorada397. 

Um levantamento do jornal O Globo mostrou, em  19 de julho, que 

Bolsonaro já havia defendido, em público, o uso da cloroquina em pelo menos 

27 dias398.  Passados dez meses da matéria, no dia 20 de maio de 2021, outra 

reportagem do mesmo veículo merece destaque: o jornalista Rayanderson 

Guerra contabilizou 23 discursos oficiais do presidente em defesa da 

cloroquina399. O primeiro teria sido na data de 09 de junho de 2020, em reunião 

do Conselho de Governo; o último, em 14 de maio de 2021, num evento 

sediado no Mato Grosso do Sul400. 

É claro que o discurso seguiria intacto – apesar disso, normalmente 

batendo na mesma tecla. A agência de fact-checking “Aos Fatos” registrou até 

agora 38 mentiras iguais sobre a eficácia da hidroxicloroquina entre 29 de março 

de 2020 e 08 de maio de 2021, dentre as quais 11 foram em 2021401. 

Enquanto isso, não satisfeito com o protocolo que adotou o tratamento 

precoce, o Ministério da Saúde decidiu ampliar ainda mais a indicação de 

cloroquina contra a Covid-19 para alcançar gestantes e crianças, conforme se 

 
395 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/07/07/interna_politica,870168
/em-video-bolsonaro-toma-hidroxicloroquina-e-diz-que-confia-na-medicac.shtml 
396 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-estar-muito-bem-com-uso-de-
cloroquina-e-reconhece-que-isolamento-retardou-contagio,70003357603 
397 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/23/bolsonaro-exibe-caixa-de-
cloroquina-para-emas-no-palacio-da-alvorada.htm 
398 https://oglobo.globo.com/sociedade/aliados-nos-erros-desde-marco-bolsonaro-defendeu-em-
publico-uso-da-cloroquina-em-pelo-menos-27-dias-24540059 
399 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defendeu-uso-de-cloroquina-em-23-discursos-
oficiais-leia-as-frases-25025384?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo 
400 https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-defendeu-uso-de-cloroquina-em-23-discursos-
oficiais-leia-as-frases-25025384?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo 
401 https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/ 
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anunciou em 15 de junho de 2020 por Mayra Pinheiro402. Foi assim que nasceu 

a Nota Informativa nº 11/2020-SE/GAB/SE/MS. Logo após viria a Nota 

Informativa nº 17/2020- SE/GAB/SE/MS, cujos traços o Governo Federal 

tentou apagar da internet403. 

Pouco depois da nova ampliação de protocolo, o site do Ministério da 

Saúde divulgou um texto, em 18 de junho, anunciando que a pasta teria 

adquirido “3 milhões de comprimidos de cloroquina 150 mg, produzidos pela 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)”404.  

Na medida em que o tempo avançava, a defesa dos remédios ineficazes 

seguia sendo a tônica do Governo Federal. Uma declaração do Pazuello, dada 

em 21 de julho, exemplifica bem: “Hoje, podemos resumir da seguinte forma: 

o tratamento ideal é o tratamento precoce”405. Aos poucos, contudo, foi sendo 

criada a ideia de um “kit-Covid”, que serviria até mesmo como eufemismo para 

os medicamentos. 

 Esse foi o termo utilizado pelo ministro da Saúde quando anunciou, em 

16 de setembro, que estaria avaliando a possibilidade de distribuir na Farmácia 

Popular esses remédios406. Também foi, igualmente, a designação para o “Dia 

D”, que o Ministério da Saúde agendou para 03 de outubro. A ideia seria fazer 

uma campanha de mobilização pelo tratamento, desde os estágios iniciais, com 

as drogas que integram o pacote, inclusive a hidroxicloroquina407. 

 
402 https://globoplay.globo.com/v/8629536/ 
403 https://piaui.folha.uol.com.br/wp-content/uploads/2021/05/com-nota-extra-nota-
informativa-covid.pdf 
404 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-saude-amplia-orientacoes-
para-uso-da-cloroquina-2 
405 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/21/pazuello-volta-a-
defender-medicamentos-sem-eficacia-comprovada-contra-covid.htm 
406 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/16/governo-avalia-distribuir-na-
farmacia-popular-kit-covid-com-cloroquina-diz-pazuello.ghtml 
407 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/09/25/governo-planeja-dia-d-contra-covid-19-
com-hidroxicloroquina 
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Já em 22 de outubro, numa transmissão ao vivo ao lado do presidente, o 

ministro Eduardo Pazuello falou que tomou hidroxicloroquina, Annita (nome 

comercial da nitazoxanida) e azitromicina para se recuperar da Covid-19. 

“Procure um médico e siga as prescrições do médico. O que o médico 

prescrever, tome o mais rápido possível. (…) Fui diagnosticado clinicamente 

antes de fazer o exame e comecei já a tomar os remédios”408. 

Todavia, nada disso se compara, em termos de campanha institucional 

pela divulgação dos remédios ineficazes, com o TrateCov – um aplicativo 

desenvolvido para  auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico de Covid-19. 

O portal previa que o sistema seria orientado por “opções terapêuticas 

disponíveis na literatura científica atualizada”. No entanto, o chamado “kit-

Covid” era recomendado à mais vasta gama de pessoas, com hidroxicloroquina 

sendo receitada, sem distinção, tanto para idosos quanto para bebês409. 

O mais inacreditável foi que o lançamento se deu em Manaus, em 11 de 

janeiro, quando o local vivia a iminência de colapso. E o mesmo Governo 

responsável pela omissão em face da cidade passou a acusar os manauaras de 

estarem naquela situação por não fazerem uso do tratamento precoce. A 

secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse que não usar as drogas 

indicadas pela pasta era “inadmissível”; enquanto isso, Jair Bolsonaro atribuiu a 

tragédia justamente à ausência de remédios ineficazes da sua predileção410. A 

questão é que jamais havia faltado cloroquina em Amazonas. O coordenador 

da UTI do Hospital Getúlio Vargas relatou, por exemplo, que todos os 

pacientes fizeram tratamento precoce411. 

 
408 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2021/01/18/bolsonaro-pazuello-contradicao/ 
409 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/aplicativo-do-ministerio-da-saude-
estimula-usar-hidroxicloroquina-para-tratar-covid-ate-em-bebes.shtml 
410 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,saude-lanca-aplicativo-para-estimular-uso-de-
medicamento-sem-eficacia-comprovada-contra-covid-19,70003580984 
411 
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 
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Em ofício de 06 de janeiro, Eduardo Pazuello determinara que fosse 

disponibilizado, “desde já”, do aplicativo desenvolvido para facilitar o 

diagnóstico de Covid-19412. Se atualmente o ministro prega que se tratava de 

um protótipo, tornado público devido à ação de um hacker, a alegação 

certamente não condiz com a página do Ministério da Saúde no Facebook, por 

exemplo, ou com o anúncio feito pelo site da Casa Civil413.  

Por mais que as postagens do Twitter tenham sido apagadas, ainda é 

possível acessar ao conteúdo da divulgação do TrateCov no perfil institucional 

da pasta nos dias 13 de janeiro414 e 14 de janeiro415. Isso sem contar a reportagem 

da TV Brasil416. E, para finalizar, vale registrar que nem mesmo a Saúde acusava 

uma possível invasão cibernética, como a resposta obtida pela editora do The 

Intercept Brasil junto à pasta demonstra417. 

Ainda é preciso falar da nebulização da cloroquina, um procedimento 

experimental bastante perigoso e que consiste na dissolução dos comprimidos 

em soro fisiológico, que depois é vaporizado para ser inalado pelo paciente. 

Apoiada pelo presidente, o experimento foi criticado – como conta o Nexo 

Jornal – pela Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia que, em nota, 

afirmou que a prática de nebulização desses medicamentos “é certamente 

danosa ao já combalido sistema respiratório do paciente”. Para a associação, o 

 
412 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/05/20/pazuello-determinou-disponibilizacao-do-
app-tratecov-em-6-de-janeiro-no-amazonas 
413 https://noticias.uol.com.br/colunas/cristina-tardaguila/2021/05/19/pazuello-covid-cpi-
pandemia-tratecov.htm 
414 
https://web.archive.org/web/20210121193718/twitter.com/minsaude/status/1349433194358009
856 
415 
https://web.archive.org/web/20210121194753/twitter.com/minsaude/status/1349746971406286
848 
416 https://www.youtube.com/watch?v=ol-ACRrkSKY 
417 https://twitter.com/rafaelmmartins/status/1395370911038062593?s=20 
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procedimento pode “causar consequências a longo prazo como insuficiência 

respiratória crônica”418. 

Foram quatro casos no Rio Grande do Sul e cinco no Amazonas de 

pessoas que morreram após serem submetidas a procedimentos clandestinos. 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, as experimentações teriam violado 

substancialmente o Código de Nuremberg e outros documentos internacionais 

de bioética, como a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 

da Unesco419. 

Isso não impediu o presidente de recomendar a nebulização de 

cloroquina em mais de uma oportunidade: na live semanal de 11 de fevereiro420; 

em entrevista à uma rádio gaúcha para sair em defesa de uma médica que havia 

realizado o procedimento no dia 21 de março421; e atacando a imprensa em 

outra live, dessa vez em 14 de abril422. Já o ministro Onys Lorenzoni postou um 

vídeo que mostrava, supostamente, o sucesso da nebulização da cloroquina. 

Acontece que, depois, revelou-se que a paciente, na verdade, acabou 

falecendo423. A mídia foi apagada pelo Twitter por violação dos termos de uso 

da rede424. 

Voltando à cloroquina em cápsula, a Agência Pública fez um excelente 

apanhado geral, em 01 de março de 2021, sobre a distribuição ao redor do Brasil 

 
418 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/04/17/As-mortes-associadas-%C3%A0-
nebuliza%C3%A7%C3%A3o-de-cloroquina 
419 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/comite-de-etica-pede-investigacao-
de-medica-que-aplicou-cloroquina-nebulizada-em-manaus.shtml 
420 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/02/11/interna_politica,1237147/bolsonaro-
indica-uso-de-cloroquina-em-nebulizacao-contra-covid-19.shtml 
421 https://epoca.globo.com/brasil/bolsonaro-liga-para-radio-defende-nebulizacao-de-cloroquina-
em-paciente-com-covid-19-24935157 
422 https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2021/04/15/live-bolsonaro-15-abril-
2021-coronavirus-covid.htm 
423 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/04/14/onyx-post-nebulizacao-de-
cloroquina-investigada-mortes.htm 
424 https://www.poder360.com.br/midia/twitter-exclui-video-publicado-por-onyx-em-apoio-a-
nebulizacao-com-cloroquina/ 



 

 
 

89 

dos comprimidos desenvolvidos pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do 

Exército (LQFEx) e pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM). Toda 

a produção de cloroquina das Forças Armadas em 2020 aconteceu em três 

meses — março, maio e junho. Nesse período, a produção superou em 25 vezes 

a quantidade anual para a malária. Vale dizer ainda que o norte do país foi a 

região que proporcionalmente mais recebeu cloroquina425.  

O esforço pela obtenção de cloroquina levou a uma enorme mobilização 

de vários setores do Estado Brasileiro, inclusive do Itamaraty – como 

telegramas revelados pela Folha de São Paulo bem demonstram. O que chama 

a atenção, porém, é a disparidade entre a energia depositada para conseguir um 

remédio ineficaz contra a Covid-19 e a investida nas vacinas pelo chanceler 

Ernesto Araújo426.  A propaganda contou até mesmo com o pagamento de mais 

de R$ 1,3 milhão para ações de marketing com influenciadores digitais427. 

Hoje, sabe-se que nem mesmo a gestão de Marcelo Queiroga na Saúde 

interrompeu a distribuição de cloroquina aos municípios. Uma reportagem do 

jornal O Globo verificou que, em 30 de março de 2021,  foram enviados 27.7 

mil comprimidos para Limeira/SP; e, no dia 27 de abril de 2021, a remessa 

totalizou 100 mil cápsulas ao todo para Presidente Prudente/SP428.  

Bolsonaro, enquanto isso, fez uma postagem por semana em defesa do 

tratamento precoce desde o início da pandemia – inclusive, sete publicações 

foram excluídas429. É possível que essa atitude tenha uma relação com o 

 
425 https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-
milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/#Link2 
426 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/05/telegramas-mostram-que-ernesto-mobilizou-
itamaraty-para-garantir-cloroquina-mesmo-apos-
alertas.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw 
427 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/governo-bolsonaro-pagou-influenciadores-
para-defender-atendimento-precoce-contra-covid-19-diz-agencia-24950390 
428 https://oglobo.globo.com/brasil/gestao-de-marcelo-queiroga-no-ministerio-da-saude-manteve-
distribuicao-de-cloroquina-para-municipios-25012178 
429 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/bolsonaro-fez-um-post-por-semana-em-
defesa-do-tratamento-precoce-desde-o-inicio-da-pandemia.shtml 
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resultado de uma pesquisa Datafolha, responsável por mostrar que 37% dos 

que apoiam Bolsonaro para 2022 dizem ter feito uso do referido tratamento 

precoce – uma taxa maior do que entre a população geral, de 23%. Ao mesmo 

tempo, seu exemplo negativo extrapolava a individualidade. Muitas empresas 

passaram a distribuir kit-Covid aos funcionários, por exemplo430. 

E, é claro, tudo teve um custo. Em levantamento de janeiro de 2021, uma 

reportagem da BBC Brasil conferiu que o Governo Federal havia gastado pelo 

menos R$ 90 milhões com remédios ineficazes do “tratamento precoce”431. As 

despesas consideradas incluíam aquelas com a cloroquina, a hidroxicloroquina, 

o Tamiflu, a ivermectina, a azitromicina e a nitazoxanida. Seria importante que 

a comissão se aprofundasse quanto aos gastos efetivamente desperdiçados na 

insistência em contrariar a ciência. 

No entanto, o preço a ser pago vai além do aspecto financeiro. Apostar 

no tratamento precoce foi a receita do fracasso para muitos municípios. Sob a 

impressão de que havia um remédio eficaz, as cidades presenciaram a uma falsa 

impressão de normalidade. Para ficar em um exemplo, é o caso de 

Uberlândia/MG – onde se oferecia hidroxicloroquina de graça – que 

sobreviveu a um colapso sanitário ao custo de muitas vidas humanas432.  

As reações adversas à cloroquina, por sua vez, dispararam 558% em 

apenas um ano, matando ao menos nove pessoas no total433. Além disso, um 

estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) conferiu que 71% das 

internações por Covid-19 tinham em comum o elemento da lesão renal aguda, 

com um dos motivos sendo o tratamento com hidroxicloroquina e 

 
430 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56571572 
431 https://epoca.globo.com/brasil/tratamento-precoce-governo-bolsonaro-gasta-quase-90-
milhoes-com-remedios-ineficazes-mas-ainda-nao-pagou-butantan-por-vacinas-24848576 
432 https://piaui.folha.uol.com.br/receita-do-colapso/ 
433 https://oglobo.globo.com/sociedade/kit-covid-reacoes-adversas-cloroquina-disparam-558-
anvisa-ja-registra-nove-mortes-1-24956029 
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azitromicina434. No Paraná, um secretário do Governo do Estado, Ney 

Leprevost, perdeu o pai – que contraiu a Covid-19 – por efeito da hepatite 

medicamentosa, outro risco associado ao tratamento precoce435. Infelizmente, 

decisões políticas, por vezes, resultam em tragédias que não podem ser 

escondidas. 

 

6. NEGAÇÃO E OCULTAÇÃO DOS NÚMEROS DA 

PANDEMIA  

 

No dia 22 de março, Bolsonaro decidiu acusar o próprio Ministério da 

Saúde do Governo Federal de exagerar nos números da pandemia436. Era a 

primeira vez que o presidente adotava a mentira de que seus adversários 

estariam inflacionando os dados da Covid-19 no Brasil. Essa desconfiança 

diante das estatísticas oficiais se tornaria rotineira e levou à adoção de medidas 

graves e concretas contra os dados da pandemia.  

É importante mencionar, nesse contexto, a edição da MP nº 928/2020, 

em 23 de março, que suspendeu os prazos para que órgãos e entidades do 

governo respondessem a pedidos de acesso a informações, incluindo 

explicitamente suas próprias políticas para lidar com a emergência de saúde – 

no caso de negativa, tampouco caberia recurso ao peticionário437.  

 
434 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2021/04/lesao-renal-aguda-esta-
presente-em-71-das-internacoes-por-covid-19.html?__twitter_impression=true 
435 https://epoca.globo.com/brasil/adotar-tratamento-precoce-foi-um-erro-ele-se-arrependeu-
relato-de-secretario-paranaense-apos-morte-do-pai-1-24978281 
436 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/povo-sabera-que-foi-enganado-por-
governadores-e-imprensa-sobre-coronavirus-diz-
bolsonaro.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social-
media&utm_content=geral&utm_campaign=uol 
437 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv928.htm 
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Embora a prorrogação de prazos na pandemia pudesse ser razoável, o 

contexto e a amplitude da medida chamaram a atenção438. Três dias depois, um 

trecho da medida provisória foi suspenso por decisão liminar do Ministro 

Alexandre de Moraes439. 

No dia 30 de março, dando prosseguimento ao negacionismo, ele 

endossou uma notícia falsa – envolvendo a morte de um borracheiro em 

Pernambuco – e ainda completou: “Parece que há interesse de alguns 

governadores em inflar o número de óbitos vitimados do vírus”440. 

Em 02 de abril, o presidente afirmou aos seus apoiadores que as medidas 

restritivas impostas pelos estados serviriam para conter o avanço rápido do 

vírus e impedir que os hospitais ficassem lotados. No entanto, ao defender que 

a população não deveria estar sob confinamento, expressou o seu 

descontentamento com uma mentira, dizendo desconhecer quaisquer hospitais 

que estivessem cheios441. 

O presidente citou um hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Municipal 

Ronaldo Gazolla, que afirmou ter 200 leitos e apenas 12 ocupados até aquele 

momento: “O vírus é uma coisa que 60% ou 70% vai ter. Não vai fugir disso. 

A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Eu 

desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Desconheço. Muito pelo 

contrário”. 

No dia 30 de abril, criticou o governador João Doria colocando os 

números em dúvida: “Partindo do princípio que o número de óbitos é 

 
438 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/24/bolsonaro-edita-mp-que-suspende-prazos-
de-respostas-a-lei-de-acesso-a-informacao.ghtml 
439 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/26/alexandre-de-moraes-suspende-mp-que-
alterou-atendimento-a-lei-de-acesso-a-informacao.ghtml 
440 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/03/31/bolsonaro-endossa-noticia-falsa-para-
dizer-que-estados-inflam-mortes-por-coronavirus.ghtml 
441 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/04/02/bolsonaro-diz-que-
governadores-que-pregam-isolamento-tem-medinho-do-virus.htm 
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verdadeiro, porque o Diário da União da cidade de SP tem colocado, na dúvida, 

a causa de qualquer morte como coronavírus para inflar o número e fazer uso 

político disso. É o governador 'gravatinha' de SP fazendo politicagem em cima 

de mortes.”442. 

A partir da saída de Nelson Teich, quando o Ministério da Saúde passou 

a ser chefiado pelo General Eduardo Pazuello, a situação piorou enormemente 

e medidas graves chegaram a ser tomadas. 

Os primeiros sintomas de mudança, dias após a mudança no comando 

ministerial, vieram no dia 19 de maio, data em que o Brasil atingiu pela primeira 

vez o número de mil mortos em um único dia para a doença. A tradicional 

coletiva de imprensa do Ministério da Saúde ignorou a pandemia e se dedicou 

a tratar da doação de leite materno443 e, nas redes sociais, preferiu ignorar os 

dados de óbitos e divulgar um “placar da vida”, mostrando a quantidade de 

brasileiros recuperados444. Foi o mesmo dado que a pasta preferiu enviar, por 

e-mail, aos jornalistas445. 

 Em 03 de junho, o Governo divulgou dados sobre a Covid-19 com 

atraso, após as 22h, feito que se repetiria nos dias seguintes446. O Ministério da 

Saúde cada vez dava uma versão: se no dia 03, falou em "problemas técnicos", 

em 04 de junho o discurso mudou para alegar “necessidade de checagem de 

informações” e, em 05 de junho a pasta admitiu que buscava “ajustar o horário 

 
442 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/04/30/bolsonaro-quase-tivemos-uma-crise-
institucional 
443 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/05/26/placar-da-vida-estimula-
negacionismo-por-omitir-realidade-tragica-da-covid-19-dizem-especialistas.htm 
444 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/05/26/placar-da-vida-estimula-
negacionismo-por-omitir-realidade-tragica-da-covid-19-dizem-especialistas.htm 
445 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/19/saude-ignora-marca-
de-mil-mortes-e-foca-em-aleitamento-e-atendimento-remoto.htm 
446 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/saude-atrasa-divulgacao-de-numero-
de-mortes-do-coronavirus-pelo-segundo-dia.shtml 
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de divulgação dos dados” pois estaria realizando checagens nos dados447. 

Contudo, a ordem era mesmo de Bolsonaro. 

Ao ser questionado sobre o motivo para a mudança no horário de 

divulgação do balanço, o presidente deu a entender que o motivo, político, seria 

atacar a imprensa e atrapalhar a chegada de informação ao povo brasileiro: 

“Acabou matéria do Jornal Nacional”448. É preciso lembrar que, muito antes 

disso, Bolsonaro acusava os jornais de alimentarem uma suposta histeria 

mentirosa acerca do vírus – de modo que a tomada de medidas concretas está 

dentro de um contexto maior de declarações absurdas do presidente. 

No dia 10 de março, disse: “Muito do que tem ali é muito mais fantasia, 

a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga. 

Alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do 

petróleo”. Em 22 de março, falou que a imprensa estaria “enganando” os 

brasileiros sobre o coronavírus449. No pronunciamento oficial para a televisão, 

dois dias depois – em 24 de março –, o presidente disse que a mídia estaria 

potencializando um clima de “histeria”450. Isso para ficar apenas nos exemplos. 

Em 04 de junho, deputados estaduais de São Paulo invadiram o hospital 

de campanha do Anhembi, reprisando o discurso presidencial de que o 

governador João Doria estaria mentindo sobre o número de mortes e casos no 

estado451. 

 
447 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/site-do-ministerio-da-
saude-com-casos-e-mortes-por-covid-19-sai-do-ar.htm 
448 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/05/dados-do-coronavirus-bolsonaro-defende-
excluir-de-balanco-numero-de-mortos-de-dias-anteriores.ghtml 
449 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/relembre-o-que-bolsonaro-ja-disse-sobre-a-
pandemia-de-gripezinha-e-pais-de-maricas-a-frescura-e-mimimi.shtml 
450 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/24/leia-o-pronunciamento-do-
presidente-jair-bolsonaro-na-integra.htm 
451 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/06/deputados-invadem-hospital-de-campanha-
do-anhembi-e-causam-tumulto.shtml 
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 Na noite do mesmo 04 de junho, o Governo Federal fez algo 

inacreditável: em meio à pandemia, o site do Ministério da Saúde foi tirado do 

ar. Junto a isso, o documento com os números de casos e óbitos foi alterado 

para priorizar apenas as informações das últimas 24 horas, mas sem os dados 

consolidados452.  

A ordem parece ter sido de Bolsonaro, que justificou a medida: “É para 

pegar o dado mais consolidado. E tem que divulgar os mortos no dia. Ontem, 

por exemplo, dois terços dos mortos eram de dias anteriores. Tem que divulgar 

o do dia”453. A ideia era passar números menores – e, se o modelo fosse 

adotado, como o registro atrasa, a maior parte dos óbitos simplesmente não 

seria divulgada. 

Alegavam estar adotando uma nova metodologia, mas na verdade se 

tratava de um apagão de dados. Quando o portal eletrônico voltou a funcionar, 

19 horas depois, no dia 05 de junho, ele não tinha nenhuma informação sobre 

os casos “novos” – isto é, aqueles registrados no próprio dia. Desapareceram 

os números consolidados e o histórico da doença desde seu começo. Também 

foram eliminados do site os links para downloads de dados em formato de tabela, 

essenciais para análises externa dos números. 

É que, como Carlos Wizard – na época, trabalhando na pasta – 

esclareceu, para o Governo Bolsonaro as quantidades eram “fantasiosas ou 

manipuladas”. Em suas palavras: “Tinha muita gente morrendo por outras 

causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento 

 
452 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/06/05/site-do-ministerio-da-
saude-com-casos-e-mortes-por-covid-19-sai-do-ar.htm 
453 https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/06/05/acabou-materia-no-jn-
diz-bolsonaro-sobre-horario-de-dados-do-coronavirus.htm 
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maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como 

Covid. Estamos revendo esses óbitos”454. 

A reação foi imediata. Os maiores veículos de imprensa do país, por 

exemplo, formaram um consórcio para reunir os dados de cada uma das 

secretarias estaduais e assegurar a divulgação dos dados. No texto, eles 

explicaram que o Governo Federal deixou de publicar a “curva de casos novos 

por data de notificação e por semana epidemiológica; casos acumulados por 

data de notificação e por semana epidemiológica; mortes por data de notificação 

e por semana epidemiológica; e óbitos acumulados por data de notificação e 

por semana epidemiológica” 455. O Conselho de Secretários da Saúde também 

se prontificou a ajudar na publicação dos números456. 

No dia 06 de junho, a Universidade John Hopkins, referência no 

acompanhamento de dados da pandemia ao redor do mundo, excluiu o Brasil 

de seu balanço global em virtude do apagão de dados457. A repercussão foi 

verdadeiramente mundial458. Um dia depois, o Ministério da Saúde disse que as 

informações voltariam para o site, mas a pasta acabou apresentando dados 

divergentes de casos e de mortes naquela noite de 07 de junho459. 

A tentativa de interferir na divulgação dos números era antiga: desde 

abril, o presidente queria que as coletivas de imprensa fossem iniciadas com um 

“placar da vida”, mostrando a quantia de brasileiros “recuperados” da doença, 

 
454 https://blogs.oglobo.globo.com/bela-megale/post/ministerio-da-saude-vai-recontar-mortos-
pela-covid-19-porque-diz-ver-dados-fantasiosos.html 
455 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-
para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml 
456 https://www.dw.com/pt-br/iniciativas-tentam-contornar-apag%C3%A3o-de-dados-da-covid-
19/a-53735171 
457 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/06/universidade-johns-hopkins-
exclui-brasil-do-balanco-global-sobre-coronavirus-apos-governo-mudar-divulgacao-do-boletim-
diario.ghtml 
458 https://veja.abril.com.br/mundo/capitao-sem-bussola-a-repercussao-mundial-do-apagao-de-
dados-no-brasil/ 
459 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/07/ministerio-divulga-dados-
divergentes-de-casos-e-de-mortes-sobre-coronavirus.ghtml 
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e não com as informações realmente relevantes para o público, como novos 

casos e óbitos provocados pela pandemia460. A iniciativa acabou restrita às redes 

sociais através do trabalho desempenhado pela Secom. 

Para o apagão de dados se desenrolar, muitos funcionários precisaram 

atuar nos bastidores. Em mensagens de um grupo de WhatsApp obtidas pela 

Reuters, uma das maiores agências internacionais de notícias, o tenente-coronel 

reformado do Exército Jorge Luiz Kormann – que era secretário-executivo 

adjunto do Ministério da Saúde e depois viria a ser indicado para diretor da 

Anvisa por Bolsonaro – pode ser visto orientando, por ordens superiores, a 

retirada de todas as informações públicas do site461. 

“Retirar do ar números CUMULATIVOS!!!!”, escreveu Kormann às 

17h23 em 5 de junho, de acordo com uma imagem da conversa vista pela 

Reuters. Kormann deixava evidente, em suas mensagens de texto, que estava 

agindo por ordem de Pazuello. Pouco depois, como descrito, todas as 

estatísticas haviam sido ocultadas do público. Em 8 de junho, apenas três dias 

depois de Kormann ter dado a ordem de remover os dados, ele foi promovido 

a secretário-executivo adjunto da pasta. 

Contudo, para Pazuello, o sumiço dos números era meramente “uma 

mudança técnica”462. Diante de toda a repercussão negativa, em 07 de junho o 

empresário Carlos Wizard se viu obrigado a deixar o Governo463. Mesmo assim, 

foi preciso haver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 08 de junho, 

 
460 https://veja.abril.com.br/blog/radar/apagao-nos-dados-da-pandemia-comecou-a-ser-armado-
pelo-planalto-em-abril/ 
461 https://www.reuters.com/article/saude-corona-bolsonaro-anvisa-idBRKBN28H1HZ-OBRDN 
462 https://exame.com/brasil/pazuello-explica-apagao-dados-covid-19-mudanca-tecnica/ 
463 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/07/apos-polemica-sobre-dados-da-covid-19-
carlos-wizard-deixa-o-ministerio-da-saude 
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para que só então os números consolidados finalmente voltassem a aparecer no 

portal eletrônico do Ministério da Saúde no dia 09 de junho464. 

Entretanto, como não tinha desencanado da ideia de descredibilizar os 

números da pandemia, Bolsonaro chegou a um novo cúmulo em 11 de junho 

ao incentivar seus apoiadores a invadirem hospitais com o objetivo de filmarem 

leitos de UTI para que as imagens fossem repassadas à Abin e à PF. É que, 

segundo o presidente, eles estariam vazios. Nas palavras dele, na tradicional live 

de quinta-feira: “Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital 

público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tá fazendo isso, 

mas mais gente tem que fazer, para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, 

se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda”465.  

Especialistas enxergaram que Bolsonaro cometeu um crime ao proferir 

essa declaração466. Até mesmo o ministro Gilmar Mendes, do STF, classificou 

o pedido do presidente como “criminoso”467. No mesmo dia, um grupo tentou 

invadir o mesmo Hospital Ronaldo Gazolla, no Rio de Janeiro, que o presidente 

acusava com fake news, tendo chutado portas e derrubado computadores468. 

Já na data seguinte à convocação, cinco deputados estaduais do Espírito 

Santo fizeram uma “visita surpresa” ao hospital Dório Silva, em Serra/ES, 

apenas para se depararem com leitos totalmente ocupados. A Secretaria de 

Saúde repudiou a atitude, que chamou de “invasão”, perpetrada pelos 

parlamentares469. Depois de relatos similares vindos também de São Paulo e do 

 
464 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/09/ministerio-da-saude-volta-a-divulgar-no-
site-oficial-dados-acumulados-da-covid-19.ghtml 
465 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/06/12/bolsonaro-incentiva-invasao-a-
hospitais-para-checar-ocupacao.htm 
466 https://www.gazetadopovo.com.br/republica/bolsonaro-incentivo-invasao-de-hospitais-crime/ 
467 https://www.conjur.com.br/2020-jun-14/gilmar-critica-pedido-invasao-hospitais-bolsonaro 
468 https://oglobo.globo.com/rio/grupo-chuta-portas-derruba-computadores-em-alas-de-
pacientes-com-covid-19-no-ronaldo-gazolla-24477088 
469 https://www.agazeta.com.br/es/politica/secretaria-de-saude-repudia-invasao-de-deputados-do-
es-a-hospital-0620 
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Distrito Federal, Augusto Aras pediu que os Ministérios Públicos Estaduais 

apurassem os ocorridos470. 

É preciso registrar que, na própria live de 11 de junho, o presidente havia 

encontrado um espaço para espalhar ainda mais inverdades sobre os dados 

oficiais: “Levando-se em conta o ministro anterior, esses números eram 

fictícios. E ele todo dia estava vendendo o peixe de ‘fique em casa’, ‘não saia, a 

curva tem que amansar’, ‘ciência, foco, foco na OMS (Organização Mundial da 

Saúde)’. Olha o vexame da OMS aí. Gosto do Mandetta como pessoa, mas ali 

ele deu uma escorregadinha na questão da pandemia. Deu uma inflada (...) boa 

sorte ao Mandetta, mas houve exagero nos números da época”471. 

Contudo, diante da repercussão negativa causada pelo apagão de dados 

e as invasões de hospitais, Bolsonaro acabou precisando esmorecer esse 

discurso. Nada que o impedisse de voltar com tudo assim que as curvas 

epidemiológicas passaram a apresentar uma piora. 

No dia 26 de janeiro, pouco depois dos primeiros estragos provocados 

pela chegada da segunda onda – sentidos principalmente em Manaus/AM –, o 

presidente tornou a colocar em dúvida os dados oficiais do país: “Até que 

pesem muitos laudos, né, que são forçados, dados como se Covid fossem, na 

verdade, nós sabemos que não é. Mas vamos supor que todos os laudos fossem 

verdadeiros. O Brasil, realmente, cada vez mais morre menos gente por milhões 

de habitantes”472. 

 Enquanto a pandemia continuava avançando – e os números por milhão 

de habitantes piorando – Bolsonaro decidiu dobrar a aposta no negacionismo. 

 
470 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/aras-pede-investigacao-sobre-
denuncias-de-invasao-hospitais 
471 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/11/interna_politica,1155941/bolsonaro-
acusa-mandetta-de-forjar-numeros-da-covid-19-no-brasil.shtml 
472 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/01/26/sem-provas-
bolsonaro-poe-em-duvida-numero-de-mortos-por-covid-19.htm 



 

 
 

100 

Em 12 de março, ele atacou os governadores e afirmou novamente que os 

números da pandemia estariam sendo inflados para prejudicá-lo473. Na semana 

seguinte, à data de 18 de março, o presidente questionou os dados de ocupação 

das UTIs e expressou sua indignação: “Parece que só morre de Covid”474. 

 Em meio à retomada desse discurso, o Ministério da Saúde causou 

polêmica, no dia 24 de março, ao alterar os critérios de confirmação dos óbitos 

logo após um recorde negativo de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil. 

Sem aviso prévio, a ficha dos pacientes no Sistema de Informação de Vigilância 

Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) passara a ter novos campos 

obrigatórios, o que poderia acarretar numa subnotificação para aquele dia475. 

Contudo, após as duas maiores entidades de secretários de saúde se 

manifestarem contra a mudança, a situação foi revertida ainda na mesma data476. 

 Em 1º de abril, Bolsonaro voltou a mentir: “As informações que nós 

temos pelo Brasil todo é que não tem faltado leito de UTI. Chega em 95%, 

90%, mas não tem faltado leito de UTI”, disse. “E se tiver faltando, [é porque] 

está faltando planejamento por parte dos interessados. Porque o governo não 

mede esforços para liberar leitos de UTI”477. Ele ignorou, é claro, que os 

sistemas de saúde de vários estados colapsaram ou estavam com fila para leitos, 

bem como o fato de o Governo ter jogado contra a imposição de medidas 

restritivas.  

Já em 16 de abril, em conversa franca com seus apoiadores, o presidente 

voltou a insistir na sua tese esdrúxula: “Pedi ao ministro da Saúde apresentar 

 
473 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/12/bolsonaro-questiona-dados-e-ataca-
governadores.ghtml 
474 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/em-momento-mais-critico-da-covid-
bolsonaro-questiona-ocupacao-de-utis-no-brasil.shtml 
475 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/24/apos-recorde-de-mortes-
por-covid-19-ministerio-da-saude-altera-criterios-de-confirmacao-dos-obitos.ghtml 
476 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/24/secretarias-dizem-que-
ministerio-aceitou-pedido-e-voltou-atras-em-alteracoes-no-sistema-sobre-mortes-por-covid.ghtml 
477 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/04/01/contrariando-
dados-bolsonaro-nega-que-haja-falta-de-leito-de-uti-no-brasil.ghtml 
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quantas pessoas morreram de cada doença nos últimos cinco anos. Tem certas 

doenças das quais não morre mais ninguém. O vírus matou o mosquito da 

dengue. Sabemos que o vírus está matando, especialmente idosos, mas temos 

que ter o número concreto”478. 

No dia 20 de abril, por fim, falando com lideranças evangélicas em 

Anápolis/GO, voltou a atacar as estatísticas oficiais do Governo: “Começou a 

cair o número de mortes por Covid porque eles têm medo que eu consiga uma 

investigação na frente e vão ver lá que muito óbito foi colocado 'suspeita de 

Covid' para exatamente inflar números e pressionar a população contra o nosso 

governo”479. 

 

7. A SABOTAGEM ÀS VACINAS 

Enquanto países como Israel puderam acelerar o ritmo da vacinação pela 

aposta antecipada nas vacinas – como a própria comitiva presidencial ouviu no 

país, enquanto procurava por um spray nasal480 –, o presidente passou o ano de 

2020 inteiro agindo contra a vacinação dos brasileiros, bem como espalhando 

desinformação e tentando atrapalhar os esforços do Governador de São Paulo 

em prol da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que pode ter 

salvado a vida de milhares de brasileiros. 

 

7.1. CoronaVac 

O primeiro alvo realmente foi contra o imunizante responsável pela 

grande maioria das doses aplicadas no país, mas que ele chamava 

 
478 https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-compara-esquerdistas-a-vermes-e-questiona-dados-da-
covid-19-nao-morre-mais-ninguem-de-outras-doencas-184534769.html 
479 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/20/sem-provas-
bolsonaro-diz-que-numeros-da-pandemia-foram-inflados.htm 
480 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/03/netanyahu-disse-a-ernesto-que-sucesso-de-
vacina-em-israel-ocorreu-por-aposta-antecipada-na-pfizer.shtml 
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pejorativamente pelo apelido “vacina chinesa de João Doria”481. No entanto, 

como se sabe, depois o Governo Federal seria obrigado a comprar o imunizante 

produzido pelo Estado de São Paulo, produzido por um de seus maiores 

adversários políticos. 

O acordo entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac foi 

anunciado em 11 de junho482 e, como resposta, os bolsonaristas – inclusive 

figuras como o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e o 

presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson – encheram as redes sociais de 

mensagens contra os testes da vacina, em campanha marcada por ataques 

xenófobos a China483.  

O próprio Bolsonaro também atacou o governador, mesmo que nas 

entrelinhas. No dia 30 de julho, atacou a iniciativa do Estado de São Paulo com 

uma indireta: “Se fala muito sobre a vacina da Covid-19. Nós entramos naquele 

consórcio de Oxford, e pelo que tudo indica, vai dar certo e 100 milhões de 

unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal?”484 

Mesmo diante da reação dos apoiadores do presidente, a primeira oferta 

de vacina recusada por Bolsonaro viria do próprio Instituto Butantan, no 

mesmo dia 30 de julho. Através do ofício nº 160/2020, assinado pelo diretor da 

instituição, Dimas Covas, o Butantan dizia que tinha capacidade de fornecer 

“60 milhões de doses da vacina a partir do último trimestre de 2020”485.  A 

resposta nunca chegou. 

 
481 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/21/bolsonaro-responde-a-
criticas-sobre-vacina-chinesa-nao-sera-comprada.htm 
482 https://www.butantan.gov.br/noticias/butantan-e-governo-de-sp-vao-testar-e-produzir-vacina-
inedita-contra-coronavirus 
483 https://oglobo.globo.com/sociedade/nas-redes-sociais-apoiadores-de-bolsonaro-atacam-
parceria-entre-instituto-butantan-china-para-teste-de-vacina-contra-covid-19-24476423 
484 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/07/30/bolsonaro-aposta-em-vacina-
de-oxford-nao-e-daquele-outro-pais.htm 
485 https://piaui.folha.uol.com.br/bolsonaro-recusou-tres-ofertas-de-vacina/ 
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A segunda correspondência se tratava do ofício nº 177/2020, de 18 de 

agosto, no qual a instituição prometia o fornecimento de 45 milhões de doses 

em dezembro e outras 15 milhões para os primeiros três meses de 2020 ao custo 

de 21,50 reais a dose. Mais uma tentativa aconteceria no dia 07 de outubro, com 

um ofício entregado em mãos para o então ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello486. Na reportagem “O Sabotador”, escrita pela jornalista Mallu Gaspar 

à Revista Piauí, relata-se como o principal obstáculo à aquisição era 

Bolsonaro487. 

O próprio Governo do Estado de São Paulo, junto ao Instituto Butantan, 

daria publicidade ao conteúdo dos três ofícios em coletiva de imprensa realizada 

por Dimas Covas em fevereiro de 2021, depois do Governo Federal acusar a 

instituição de atraso na entrega488. Só que, enquanto tinha propostas de vacinas 

em mãos, o principal ocupante do Palácio do Planalto preferia bater no 

espantalho da vacinação obrigatória. Em agosto, por exemplo, disse aos seus 

apoiadores que “ninguém pode ser obrigado a tomar vacina”489. 

No dia 20 de outubro, em resposta às reiteradas propostas, o Ministério 

da Saúde finalmente reagiu e anunciou ter comprado 46 milhões de doses da 

CoronaVac, prometendo ainda começar o programa de imunização no primeiro 

trimestre de 2021490. Acontece, contudo, que o presidente usou os seus poderes 

constitucionais para desautorizar o seu ministro e suspender a aquisição491.  

Em sua rede social, ele escreveu: “A vacina chinesa de João Doria, 

qualquer vacina antes de ser disponibilizada à população, deve ser comprovada 

 
486 https://piaui.folha.uol.com.br/bolsonaro-recusou-tres-ofertas-de-vacina/ 
487 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-sabotador/ 
488 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/19/ministerio-da-saude-ignorou-tres-
oficios-com-ofertas-de-vacinas-enviados-pelo-butantan-diz-diretor-do-instituto.ghtml 
489 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54902608 
490 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/10/20/governo-federal-anuncia-que-vai-
comprar-46-milhoes-de-doses-da-vacina-chinesa-em-parceria-com-o-butantan.ghtml 
491 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/21/bolsonaro-desautoriza-pazuello-e-
suspende-compra-da-vacina-coronovac.ghtml 



 

 
 

104 

cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo 

brasileiro não será cobaia de ninguém. Minha decisão é a de não adquirir a 

referida vacina”. Na sequência, o secretário-executivo da referida pasta, Élcio 

Franco, reafirmou a decisão presidencial: “Não há intenção de compra de 

vacinas chinesas”492. 

No mesmo dia, em visita às instalações da Marinha em Iperó (SP), 

Bolsonaro voltaria a se pronunciar: “Toda e qualquer vacina está descartada. 

Tem que ter uma validade da Saúde e uma certificação por parte da Anvisa 

também”. Ele continuou: “Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro 

mão da minha autoridade (...) Até porque estaria comprando uma vacina que 

ninguém está interessado nela, a não ser nós...”493.  

A desculpa era esfarrapada, como o próprio presidente deixaria escapar 

em entrevista à Jovem Pan, fornecida em 22 de outubro, quando disse que não 

compraria a CoronaVac mesmo se ela fosse aprovada pela Anvisa: “Da China 

nós não comparemos, é decisão minha. Eu não acredito que ela [vacina] 

transmita segurança suficiente para a população pela sua origem”494. 

Ainda na mesma data, como uma tentativa de aplacar os boatos de que 

demitiria Pazuello, Bolsonaro fez uma live junto com o ministro – que, com 

Covid-19, propagandeou o uso de hidroxicloroquina. Na ocasião, o general 

afirmou que “um manda, o outro obedece”, demonstrando ter aceitado a 

decisão presidencial495.  

Uma semana depois, os ataques continuaram. Em 29 de outubro, o 

presidente usou a sua live semanal para atacar João Doria mais uma vez: “Então, 

 
492 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/saude-atualiza-info-coronavac 
493 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/10/21/bolsonaro-cancela-
acordo-por-coronavac-nao-abro-mao-da-minha-autoridade.htm 
494 https://noticias.r7.com/brasil/bolsonaro-diz-que-vacina-chinesa-nao-parece-segura-por-sua-
origem-22102020 
495 https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/10/22/um-manda-outro-obedece-diz-
pazuello-em-live-com-bolsonaro.htm 
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querido governador de São Paulo, você sabe que sou apaixonado por você, sabe 

disso. Poxa, fica difícil, né? E outra coisa: ninguém vai tomar tua vacina na 

marra, não, tá ok? Procura outra. E eu, que sou governo, não vai comprar sua 

vacina também não. Procura outro pra pagar sua vacina”496. 

O novo capítulo dessa história se desenrolaria no dia 10 de novembro, 

quando a Anvisa comunicou ao Instituto Butantan que suspendera os estudos 

clínicos da CoronaVac497. Dimas Covas disse ter estranhado a decisão, porque 

a agência fora “notificada de um óbito, não de um efeito adverso”498. Bolsonaro 

aproveitou a ocasião para escrever: “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina 

que o Doria queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse 

que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro 

ganha”499. A situação fez com que fosse necessário divulgar para o público que 

a causa do óbito havia sido um suicídio500. 

As semanas foram passando e o Governo Federal seguia ignorando a 

CoronaVac quando tratava da imunização dos brasileiros. Depois de dar muitos 

prazos diferentes – foram quatro meses diferentes num curto espaço de 

tempo501 – o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu uma resposta de 

João Doria: “Por que iniciar a imunização só em março se podemos fazer isso 

já no mês de janeiro, como outros países começam a fazer agora em 

dezembro?”502 

 
496 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/bolsonaro-diz-para-doria-arrumar-
outro-para-pagar-vacina-e-fala-em-reeditar-decreto-do-sus.shtml 
497 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/11/09/anvisa-determina-
interrupcao-de-estudos-clinicos-sobre-coronavac.htm 
498 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/09/diretor-do-butantan-estranha-
decisao-da-anvisa-de-suspender-teste-da-coronavac-e-um-obito-nao-relacionado-a-vacina.ghtml 
499 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/10/mais-uma-que-jair-bolsonaro-ganha-diz-o-
presidente-ao-comentar-suspensao-de-testes-da-vacina-coronavac.ghtml 
500 https://www.reuters.com/article/saude-coronavirus-suicidio-embate-idLTAKBN27Q36D 
501 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/pazuello-agora-preve-para-
fevereiro-o-inicio-da-vacinacao-contra-covid-19.shtml 
502 https://www.poder360.com.br/coronavirus/doria-critica-saude-por-vacinacao-so-em-marco-e-
diz-que-sp-comeca-em-janeiro/ 
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Enquanto isso, vários países começavam a vacinação ao redor do mundo, 

aumentando a pressão sobre o presidente, que não parecia se importar. Em 17 

de dezembro, por exemplo, afirmou: “Eu não vou tomar [a vacina]! Alguns 

falam que eu estou dando péssimo exemplo. Ô imbecil, ô idiota, que está 

dizendo que eu estou dando péssimo exemplo: Eu já tive o vírus, eu já tenho 

anticorpos. Para que tomar vacina de novo?!”503 

Apenas em 7 de janeiro, depois do Instituto Butantan anunciar uma taxa 

de eficácia de 78% para casos graves, que o Ministério da Saúde finalmente 

anunciou a compra de 100 milhões de doses da CoronaVac, só então incluindo 

o imunizante no planejamento da pasta504. 

E, mesmo após a coletiva do ministro Eduardo Pazuello, o presidente 

insistia no discurso antivacina ao falar com seus apoiadores: “Quem é que vai 

tomar vacina aqui? Não estou fazendo campanha nem contra nem a favor. A 

vacina emergencial não tem segurança ainda e ninguém pode obrigar alguém a 

tomar algo que você não tem certeza das consequências”505.  

O ministro da Saúde tampouco desistia da disputa política com João 

Doria, mesmo a custo da vacinação dos brasileiros. Em 08 de janeiro, o STF 

teve que barrar a tentativa de Pazuello de requisitar seringas e agulhas 

compradas por Doria para o seu plano estadual de imunização506. Dias depois, 

no dia 15 de janeiro, a guerra pela primeira foto da vacinação teria continuidade 

com o pedido do Ministério da Saúde ao Instituto Butantan para que todo o 

 
503 https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/12/17/bolsonaro-diz-que-nao-tomara-vacina-e-
chama-de-idiota-quem-o-ve-como-mau-exemplo-por-nao-se-imunizar-eu-ja-tive-o-virus.ghtml 
504 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/pazuello-anuncia-contrato-com-
butantan-para-100-milhoes-de-doses-da-coronavac.shtml 
505 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/01/07/bolsonaro-diz-que-vacina-emergencial-
contra-covid-19-no-segura-mas-garante-2-milhes-de-dose-em-janeiro.ghtml 
506 https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/01/4899080-stf-impede-pazuello-de-
requisitar-seringas-e-agulhas-compradas-por-doria.html 
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seu estoque de CoronaVac fosse entregue imediatamente à pasta. A solicitação 

foi negada e quase deu início a um novo capítulo judicial507. 

Nessa mesma data, Bolsonaro decidiu se pronunciar publicamente mais 

uma vez contra o governador. Para o presidente, Doria “foi desmoralizado pela 

baixa taxa de sucesso na sua vacina, que ele tanto defendeu (...) [ele] está sendo 

esculachado nas mídias sociais sobre a vacina que ele queria impor”508. O 

problema é que restavam apenas dois dias até o encontro de Bolsonaro com a 

realidade. 

Após a vacinação da primeira brasileira ser realizada pelo governador de 

São Paulo, em 17 de janeiro, o presidente se recusou a comentar o evento 

histórico que havia  sido presenciado ao vivo na televisão. Preferiu se expressar 

apenas no dia seguinte, quando mudou o discurso, dizendo que a CoronaVac 

era “a vacina do Brasil”, sem antes ter cometido um ato falho: “Apesar da 

vacina... Apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais”509. 

Graças ao imunizante produzido em São Paulo, milhares de idosos foram 

salvos do auge da segunda onda, que matou mais brasileiros do que todo o ano 

de 2020. O Ministério da Saúde teve tempo de se atrapalhar ainda, esquecendo 

100 mil vacinas do Butantan em 29 de abril510 ou confundido os estados do 

Amapá e do Amazonas na entrega dos imunizantes em fevereiro511. 

 Daria para falar ainda da capitalização política pelo presidente sobre a 

reserva de vacinas para a segunda dose, de modo a culpar os governadores pela 

 
507 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-16/guerra-da-vacina-se-acirra-e-butantan-cobra-cota-
de-sao-paulo-antes-de-entregar-doses-coronavac-a-ministerio-da-saude.html 
508 https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-diz-que-doria-esta-desmoralizado-por-baixa-
taxa-de-sucesso-da-coronavac-24841071 
509 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/apos-silencio-sobre-aprovacao-da-
coronavac-bolsonaro-alfineta-doria-e-diz-que-vacina-e-do-brasil.shtml 
510 https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/ministerio-da-saude-confirma-ter-retido-105-mil-
doses-da-covonavac-mas-diz-que-vacinas-nao-foram-esquecidas-24994381 
511 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/02/25/76-mil-doses-de-vacina-que-tinham-
sido-enviadas-por-engano-ao-amapa-chegam-ao-amazonas.ghtml 
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vacinação atrasada512 513; ou então a orientação do ministério para usar todas os 

frascos de vacina, sem estocar nada, fazendo com que muitos lugares ficassem 

sem ter como aplicar a segunda dose514. Nada que impedisse o brilho da 

CoronaVac, que em dado momento correspondia a 80% das doses aplicadas no 

país515. 

 

7.2. Pfizer 

Desenvolvida a partir de uma tecnologia inovadora, o imunizante da 

Pfizer/ BioNTech, desde o início, parecia um sonho de consumo para qualquer 

país. Hoje, com pesquisas realizadas em Israel, sabemos que a eficácia de 94% 

já está mais do que comprovada516. Em 09 de novembro, a análise preliminar 

dos estudos da fase 3 de desenvolvimento da vacina já apontavam para uma 

eficácia superior a 90%517. No dia desse anúncio, o presidente do Chile 

comemorou – afinal, seu país já havia garantido a compra de 10 milhões de 

doses da Pfizer518. Os resultados eram muito promissores antes disso. 

Mas o Brasil não parecia preocupado em garantir as suas doses com 

antecedência, o segredo dos países que aceleraram o ritmo da vacinação com o 

imunizante. A Revista Veja revelou, no dia 15 de julho, que a Pfizer negociava 

com o Brasil519.  

 
512 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-divulga-n-de-doses-de-vacinas-entregues-
aos-estados/ 
513 https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2021/04/16/pgr-pede-a-
governadores-explicacoes-sobre-numero-baixo-de-vacinas-aplicadas.ghtml 
514 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/05/02/orientacao-de-ministerio-durante-
gestao-de-pazuello-causou-falta-de-vacinas-para-2a-dose-entenda-o-que-pode-acontecer.ghtml 
515 https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/vacinacao-no-brasil-depende-80-da-coronavac/ 
516 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/25/vacina-da-pfizer-apresenta-94-de-eficacia-
em-teste-no-mundo-real-em-israel 
517 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/09/vacina-da-pfizer-contra-covid-e-
mais-de-90percent-efetiva-aponta-analise-preliminar-de-estudos-da-fase-3.ghtml 
518 https://www.terra.com.br/noticias/mundo/presidente-do-chile-comemora-sucesso-da-pfizer-e-
acordo-de-compra-de-vacina,1a19dbe39f7f1b678b2332767bc48308iwdgiuv9.html 
519 https://veja.abril.com.br/economia/produziremos-100-milhoes-de-doses-da-vacina-este-ano-
diz-ceo-da-pfizer/ 
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Só que a primeira oferta rejeitada pelo Governo Federal foi em 14 de 

agosto, segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo520. A proposta 

previa 500 mil doses ainda em dezembro de 2020, totalizando 70 milhões até 

dezembro deste ano. No dia 18 de agosto, a Pfizer aumentou a oferta inicial: o 

número de doses seria de 1,5 milhão ainda em 2020, com possibilidade de mais 

1,5 milhão até fevereiro de 2021 e o restante nos meses seguintes. O prazo da 

proposta era 29 de agosto. 

À CPI da Pandemia, Carlos Murillo – CEO da Pfizer Brasil – revelou 

que uma terceira oferta, feita em 26 de agosto com prazo de 15 dias, teria 

igualmente ficado sem resposta521. O documento previa a chegada de 4,5 

milhões de doses ainda no primeiro trimestre de 2021 ao preço de US$ 10 a 

dose, o padrão utilizado pelo laboratório nas ofertas para os países de renda 

média522. 

Acontece que, ainda sem conseguir uma resposta positiva – mas com 

outros países já tendo garantido a aquisição de seus imunizantes junto à 

farmacêutica – veio uma nova proposta, prevendo dessa vez, em 11 de 

novembro, a chegada das primeiras doses para janeiro e fevereiro – seriam 2 

milhões de unidades523. No mês de março de 2021, a própria Pfizer confirmou 

oficialmente que o Governo não teria respondido às ofertas, feitas nesses 

termos524. 

No entanto, a imprensa já estava de olho na situação desde o último 

semestre de 2020. Em 14 de outubro, o CEO da Pfizer Brasil revelou à Revista 

 
520 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/governo-negou-3-vezes-ofertas-da-
pfizer-e-perdeu-ao-menos-3-milhoes-de-doses-de-vacina.shtml 
521 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/13/representante-da-pfizer-confirma-
governo-nao-respondeu-ofertas-feitas-em-agosto-de-2020 
522 https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-poderia-ter-recebido-45-milhoes-de-doses-mais-da-
pfizer-ate-marco-se-tivesse-fechado-acordo-em-2020-1-25015633 
523 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/governo-negou-3-vezes-ofertas-da-
pfizer-e-perdeu-ao-menos-3-milhoes-de-doses-de-vacina.shtml 
524 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/pfizer-confirma-que-governo-
rejeitou-oferta-de-70-milhoes-de-doses-de-vacinas.shtml 
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Veja sobre a oferta pela farmacêutica de milhões de doses ao Governo Federal, 

que não havia respondido; e que o CEO global da Pfizer, diante da situação, 

teria escrito uma carta para Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello, tampouco 

obtendo uma resposta525.  

O teor da carta se tornou conhecido pelo público brasileiro a partir de 

uma matéria da CNN Brasil526. Nela, assinada em 12 de setembro, Abert Boula 

cobra celeridade aos brasileiros: “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 (...) 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”. 

O documento foi remetido com cópia também ao vice-presidente 

Hamilton Mourão e aos ministros Braga Netto (àquele momento, na Casa 

Civil), Paulo Guedes (Economia) e ao embaixador do Brasil para os Estados 

Unidos, Nestor Foster. Só que o Governo Federal, diante de uma das vacinas 

mais promissoras e eficazes de todo mundo, foi incapaz de responder à 

empresa. 

Hoje, sabe-se – por meio de uma reportagem da Folha de São Paulo, por 

sua vez feita através de documentos entregues à CPI – que no período entre 14 

de agosto e 12 de setembro de 2020 – isto é, entre a primeira oferta e a carta 

enviada pelo CEO global do laboratório – foram enviados ao menos dez e-

 
525 https://veja.abril.com.br/saude/governo-federal-ignora-proposta-de-compra-de-vacina-da-
pfizer/ 
526 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/22/em-carta-ceo-mundial-da-pfizer-pediu-a-
bolsonaro-pressa-na-compra-de-vacinas 
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mails para o Governo Federal que cobravam uma resposta formal à oferta 

apresentada527. 

No dia 17 de agosto, representantes da farmacêutica enviaram dois e-

mails, uma para técnicos da Saúde e outro para técnicos da Economia, sobre a 

vacina e as propostas; em 18 de agosto, reiterou-se a oferta, garantindo a 

possibilidade de antecipação de 1 milhão de doses para 2020, relembrando o 

prazo para o dia 29 daquele mês e pedindo urgência na resposta. 

Já nos dias 19, 21, 25 e 26 de agosto, foram feitos novos contatos, tanto 

telefônicos quanto eletrônicos, cobrando uma posição do Ministério da Saúde 

e enviando uma revisão no cronograma e entrega de doses. Novos contatos 

foram feitos em 02 de setembro, depois com a carta em 12 de setembro e, em 

15 de setembro, ocorreu uma reiteração da carta enviada a partir de um e-mail 

a técnicos da Saúde. 

Impressiona que, no meio da troca de e-mails, os representantes da Pfizer 

tenham deixado claro como o registro da Anvisa não seria um empecilho, uma 

vez que o contrato só seria efetivamente assinado após a autorização para uso 

do imunizante, de modo a impedir qualquer prejuízo financeiro ao país. 

Mas foi principalmente quando a oferta de novembro estava na mesa que 

o assunto ganhou espaço na mídia nacional528 e internacional529. No dia 16 de 

novembro, foi noticiado que representantes do laboratório se encontrariam 

com os principais nomes do Ministério da Saúde530. E, em 26 de novembro, a 

 
527 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/05/governo-ignorou-10-emails-da-pfizer-sobre-
vacinas-em-1-mes-mostram-documentos-da-cpi.shtml 
528 https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-oferece-ao-brasil-milhoes-de-doses-de-
vacina-para-o-1o-semestre/ 
529 https://www.dw.com/pt-br/pfizer-oferece-ao-brasil-milh%C3%B5es-de-doses-de-vacina-
contra-covid-19/a-55661327 
530 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/11/16/ministerio-da-saude-recebe-representantes-
da-pfizer-para-ouvir-proposta 
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Anvisa avisou que havia recebido os resultados obtidos pela vacina nas fases 1 

e 2 dos testes clínicos531. 

Nesse meio tempo, Fabio Wajngarten conta que houve uma reunião com 

o CEO da Pfizer para tratar da vacina em 17 de novembro. No dia, contudo, o 

presidente não participou – ao invés disso, ele cumpriu agenda comparecendo 

a um evento com o cantor Amado Batista532. 

Nada que fizesse o Governo Bolsonaro rever a sua posição. Tanto é que, 

em 02 de dezembro, o ministro da Saúde afirmou que, no Brasil, tem “um 

número de grande quantidade que reduz a uma, duas, três” as opções de vacina 

para o país533.  

Ele estava ecoando o comentário feito no dia anterior pelo secretário de 

Vigilância em Saúde da pasta, segundo o qual a vacina ideal “seria feita de dose 

única, embora muitas vezes isso talvez não seja possível, só seja possível em 

mais de uma dose, mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos 

períodos, em temperaturas de 2ºC a 8ºC graus”534. Na época, alardeava-se a 

necessidade de manter os frascos da Pfizer à temperatura de -70ºC. 

Então o discurso buscava excluir o imunizante como uma alternativa 

viável para o país, apesar de estar repleto de equívocos. Em primeiro lugar, um 

representante da empresa concedeu entrevista, no próprio 02 de dezembro, em 

resposta à declaração: “Estão sendo feitos recipientes, de fácil transporte, que 

conseguem manter a vacina a -70ºC. Esse transporte pode ser feito até por uma 

 
531 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/11/26/anvisa-diz-que-recebeu-
documentos-com-resultados-dos-testes-da-vacina-da-pfizer-contra-covid-19.ghtml 
532 https://istoe.com.br/bolsonaro-nao-participou-de-reuniao-da-pfizer-para-se-encontrar-com-
amado-batista/ 
533 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/pazuello-diz-que-brasil-trabalha-com-no-
maximo-tres-opcoes-de-vacina-contra-covid-19-24777250 
534 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ministerio-da-saude-indica-que-vacina-da-
pfizer-pode-ficar-de-fora-dos-planos-do-brasil-1-24775385 
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ou duas semanas. E a vacina, depois, pode ser colocada no refrigerador por 5 a 

6 dias”535. 

Além disso, o Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração assinou 

uma nota em que afirma ser possível para o setor de serviços de refrigeração 

nacional adequar a infraestrutura e disponibilizar soluções para qualquer 

temperatura, inclusive a exigida pelo imunizante536.  Os fornecedores diziam 

estar prontos537. E, para completar, a própria Pfizer apresentou, àquela data, um 

plano logístico detalhado que incluía um recipiente no qual a vacina poderia ser 

armazenada por quinze dias tão só e somente com gelo seco538. 

 Por fim, hoje sabemos que as doses da Pfizer podem ser mantidas em 

uma geladeira por até um mês por nova determinação da Anvisa539. Quando as 

primeiras doses chegaram ao país, elas já podiam ser mantidas sob uma 

temperatura de congelador padrão por até duas semanas540. Segundo a agência, 

naquele momento, os frascos podiam ser guardados em temperaturas entre -25 

°C e -15 °C por esse período de até duas semanas e, quando retirados do 

congelador, o imunizante ainda pode ser armazenado por até cinco dias nas 

temperaturas entre 2 °C e 8 °C, que o Governo desejava541. 

Vale destacar que especialistas recomendavam a aquisição antecipada de 

uma cesta variada de imunizantes como forma de dirimir o risco e assegurar a 

 
535 https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-diz-que-temperatura-nao-impede-
distribuicao-da-vacina-no-brasil/ 
536 https://static.poder360.com.br/2020/12/COMUNICADO-VACINA-CORONAVIRUS-
PFIZER.pdf 
537 https://www.istoedinheiro.com.br/fornecedores-garantem-refrigeradores-para-vacina-da-pfizer-
no-brasil/ 
538 https://www.poder360.com.br/coronavirus/pfizer-apresenta-ao-governo-caixa-inovadora-para-
transporte-de-vacina/ 
539 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/05/19/agencia-dos-eua-autoriza-
armazenar-vacina-da-pfizer-em-geladeiras-comuns-por-ate-um-mes.ghtml 
540 https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-02/fda-autoriza-conservacao-de-
vacina-da-pfizer-em-temperatura-mais-alta 
541 https://canaltech.com.br/saude/anvisa-atualiza-formas-de-armazenamento-da-vacina-da-pfizer-
que-chega-em-abril-183322/ 
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vacinação dos brasileiros542, enquanto Luiz Henrique Mandetta – em entrevista 

à Globo News – também saiu em defesa da vacina da Pfizer, no dia 11 

dezembro, embora lembrando a necessidade de adquirir diferentes vacinas: 

“Toda e qualquer vacina disponível, no Brasil não vai ter uma solução única (...) 

E cada uma delas tem uma logística específica. A Pfizer, que é -70, reserve para 

as capitais, reserve para os locais que você tem essa logística”543. 

Outro ponto: será que, se a logística necessária para viabilizar a vacinação 

fosse tão complicada assim, tantos países latino-americanos teriam assegurado 

suas doses? Desde outubro, a empresa não tinha acordos somente com países 

desenvolvidos, mas também com nações como Chile, Peru e Costa Rica544. Já 

em dezembro, Equador, Panamá e México se juntavam à lista545. 

Dito isso, de volta ao dia 02 de dezembro, a gigante farmacêutica decidiu 

dar o prazo de uma semana para que o Brasil respondesse à sua oferta, até 

mesmo em razão das doses – sempre concorridas – que foram reservadas para 

a proposta ser feita. Os representantes do laboratório garantiam que as 

primeiras doses ainda chegariam no país em até dois meses, isto é, até 

fevereiro546.  

No dia 08 de dezembro, em audiência pública na Câmara dos Deputados, 

o presidente da Pfizer Brasil falou sobre a oferta de 70 milhões de doses, além 

de detalhar o plano logístico para o país e frisar que as doses poderiam começar 

a chegar em janeiro547. E, sem desistir, executivos da empresa se encontraram 

 
542 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56160026 
543 https://g1.globo.com/globonews/globonews-em-pauta/video/mandetta-sobre-numeros-da-
covid-no-brasil-tragedia-anunciada-9095439.ghtml (minuto 6:30) 
544 https://veja.abril.com.br/saude/governo-federal-ignora-proposta-de-compra-de-vacina-da-
pfizer/ 
545 https://oglobo.globo.com/sociedade/pfizer-da-uma-semana-para-brasil-fechar-acordo-por-
vacina-da-covid-19-24777940 
546 https://oglobo.globo.com/sociedade/pfizer-da-uma-semana-para-brasil-fechar-acordo-por-
vacina-da-covid-19-24777940 
547 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/08/presidente-da-pfizer-brasil-preve-
possibilidade-de-iniciar-em-janeiro-vacinacao-contra-covid.ghtml 
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com o chefe da Secom na data de 09 de dezembro548. Por sinal, apenas um dia 

depois da vacinação em massa começar no Reino Unido, justamente com doses 

do laboratório549. 

Mas nenhum contrato foi celebrado entre as partes. Muito pelo contrário: 

o Governo Bolsonaro partiu para o ataque. Em 17 de dezembro, em discurso 

no qual disse mais uma vez que não se vacinaria, o presidente decidiu dar uma 

de suas declarações mais célebres: “Se tomar e virar um jacaré é problema seu. 

Se virar um super-homem, se nascer barba em mulher ou homem falar fino, ela 

[Pfizer] não tem nada com isso”550. 

 O pronunciamento fez uma menção implícita à tese negacionista que 

essa vacina alteraria o material genético da população, propagandeada por 

bolsonaristas como a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)551. A repercussão 

internacional foi intensa, sempre em tom jocoso e de descrédito para com o 

país552 553. 

Na semana seguinte, em 28 de dezembro, quando o Brasil já estava 

notavelmente atrasado na vacinação de seus habitantes, Bolsonaro decidiu 

atacar mais uma vez a Pfizer: “O Brasil tem 210 milhões de habitantes, um 

mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham 

que estar interessados em vender para gente? Por que eles, então, não 

 
548 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/vacina-da-pfizer-e-secom.html 
549 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/08/idosa-de-90-anos-e-a-primeira-a-
ser-vacinada-contra-covid-no-reino-unido.ghtml 
550 https://canaltech.com.br/saude/anvisa-atualiza-formas-de-armazenamento-da-vacina-da-pfizer-
que-chega-em-abril-183322/ 
551 https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/12/03/interna_politica,1217196/bia-kicis-
diz-que-vacina-pode-afetar-dna-e-e-desmentida-por-especial.shtml 
552 https://www.independent.co.uk/news/world/politics/bolosonaro-covid-vaccine-brazil-
crocodiles-b1776753.html 
553 https://www.france24.com/en/live-news/20201218-brazil-s-bolsonaro-warns-virus-vaccine-
can-turn-people-into-crocodiles 
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apresentam documentação na Anvisa? Pessoal diz que eu tenho que ir atrás. 

Não, não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar”554. 

A empresa novamente precisou vir a público se explicar. Em nota, a 

Pfizer esclareceu que a ausência de um pedido de uso emergencial se dava pela 

falta de acordo com o governo brasileiro, uma vez que o laboratório só poderia 

cumprir com algumas exigências da Anvisa, ao exemplo da definição de 

quantidade de doses e cronograma, após a “celebração do contrato definitivo”, 

o que ainda não tinha ocorrido555.  

Não deixa de ser interessante perceber que muitas nações procuraram a 

Pfizer para assegurar prioridade na recepção das doses do imunizante, escassas 

em todo o mundo. Israel conseguiu ser o maior exemplo na imunização para 

todo o mundo não só porque comprou com antecedência – e por um preço 

alto –, mas porque também costurou um acordo para compartilhar informações 

sobre os pacientes após a vacinação, como conta a Bloomberg556. Teve quem 

correu atrás dos imunizantes. E teve quem os rejeitou. 

A situação fica ainda mais absurda diante do relato do ex-chefe da Secom, 

Fabio Wajngarten, à CPI da Pandemia: “Nesse encontro, o CEO da Pfizer, 

Carlos Murillo, me agradeceu por ter respondido à carta e nada mais. Frase dele: 

‘Eu quero que o Brasil seja a vitrine na América Latina da vacinação da Pfizer’, 

que, naquele momento, era a maior perspectiva de eficácia”. A farmacêutica 

desejava transformar o país em vitrine, mas o presidente e o ministro da Saúde 

preferiram ignorá-la557. E, por causa do atraso, mesmo tendo sido a sexta nação 

 
554 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 
555 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/12/30/obstaculos-de-
bolsonaro-e-burocracia-dificultam-chegada-de-vacina-da-pfizer.htm 
556 https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-25/covid-19-vaccine-inequality-is-
about-data-not-just-doses 
557 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/05/12/Como-a-carta-da-Pfizer-confirma-a-
ina%C3%A7%C3%A3o-na-compra-de-vacinas 
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a ser procurada pela Pfizer, o Brasil perdeu 40 posições na corrida pelo 

produto558. 

Diante de tantos confrontos, no dia 07 de janeiro, a Pfizer – também por 

meio de uma nota – tornou público as ofertas ignoradas pelo Governo desde o 

mês de agosto, expressando ainda que países “como Estados Unidos, Japão, 

Israel, Canadá, Reino Unido, Austrália, México, Equador, Chile, Costa Rica, 

Colômbia e Panamá, assim como a União Europeia e outros países, garantiram 

um quantitativo de doses para dar início à imunização de suas populações, por 

meio de acordo que engloba as mesmas cláusulas apresentadas ao Brasil”559. 

E, finalmente, em 23 de janeiro, o Ministério da Saúde confirmou que 

havia recusado as ofertas da Pfizer560 561. O texto elencava alguns motivos para 

a decisão, cada um deles desmontado rapidamente – seja por contradições do 

Governo ou por explicações técnicas dos especialistas.  

A nota começa com a alegação de que poucas doses chegariam em um 

primeiro momento, servindo como uma “conquista de marketing, branding e 

growth para a produtora de vacina”, mas que, no 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”. 

A primeira leva poderia ser de 2 milhões de vacinas. O problema é que o 

Governo Federal ignorava que, dias antes, não via risco de “frustração” no seu 

empenho – que contou até com um avião pintado com a bandeira nacional – 

em trazer ao país exatamente 2 milhões de doses da Índia, só que da 

 
558 https://infograficos.oglobo.globo.com/brasil/acordo-pfizer-plano-nacional-imunizacao.html 
559 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/08/pfizer-diz-que-ofereceu-proposta-para-
brasil-comprar-vacinas-em-agosto 
560 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/01/governo-reconhece-oferta-da-pfizer-por-
vacinas-mas-diz-que-acordo-causaria-frustracao-a-brasileiros.shtml 
561 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/nota-1 
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AstraZeneca562. E ainda omitia, é claro, o número total de doses ofertadas, que 

foi de 70 milhões no mês de agosto – ou que os primeiros frascos poderiam 

chegar no país ainda antes caso um acordo tivesse sido celebrado 

prematuramente.  

Além disso, chegou a ter uma oferta para 4,5 milhões de doses até o 

primeiro trimestre de 2021. Será que seria pouco? Bom, o mais engraçado é que, 

meses depois, Bolsonaro comemoraria como uma vitória a chegada, por meio 

do Covax Facility, de apenas 842 mil doses da Pfizer ao país563. 

A outra justificativa apresentada pelo Ministério da Saúde foi o contrato, 

que era tido como “abusivo” em razão de cláusulas tidas como padrão para 

multinacionais do ramo. Dentre os pontos mencionados, os dois primeiros 

eram referentes à necessidade de depósito em um fundo garantidor e sobre a 

escolha do foro nos Estados Unidos para eventual resolução internacional de 

disputas. Ambos são comuns: a União Europeia, por exemplo, concordou com 

o mesmo, dando garantias financeiras à farmacêutica com um fundo564. 

A última questão contratual levantada foi sobre a responsabilidade civil 

sobre possíveis e hipotéticos efeitos colaterais da vacina, aceita pelos Estados 

Unidos e pela Europa. Especialistas alertavam que a cláusula era comum, ao 

menos desde a década de 80, e funciona para tornar atrativa a produção de 

imunizantes por parte dos laboratórios, sem correr o risco de arcar 

financeiramente com inúmeros processos ajuizados em todo o mundo565. Na 

verdade, de tão normal, sem qualquer inovação legislativa anterior, o próprio 

 
562 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/aviao-com-2-milhoes-de-doses-da-
india-chega-a-sao-paulo.shtml 
563 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1382280984008200197?s=20 
564 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2081 
565 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/direito-e-economia-da-responsabilizacao-por-
vacinas-07012021 
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Governo Federal concordara com a mesmíssima disposição no acordo 

celebrado entre a AstraZeneca e a Fiocruz566. 

No restante da nota, o Governo chega a dar a justificativa de que já tinha 

um acordo com Butantan – mesmo que não o tivesse durante todo o último 

semestre de 2020, quando as ofertas foram feitas – e ao fato da farmacêutica 

não ter se responsabilizado pelo diluente da vacina – que, na realidade, se trata 

apenas de um soro fisiológico comum567 568. 

Por muitas semanas, o discurso se manteve praticamente inalterado. No 

dia 11 de fevereiro, por exemplo, o então ministro da Saúde – disse que o 

problema com o laboratório não seriam as dificuldades logísticas ou de 

armazenamento, mas sim “as cláusulas leoninas”569. Mas a novela foi lentamente 

caminhando para o fim, como através da aprovação da Lei 14.125/21, 

sancionada em 10 de março, que assevera a responsabilidade civil do Estado 

por efeitos colaterais das vacinas – mesmo que a Fiocruz já tivesse celebrado 

um acordo idêntico com a AstraZeneca570.  

A suposta necessidade de uma lei para esclarecer a controvérsia acerca 

da responsabilidade civil tem servido como uma nova desculpa dos aliados ao 

Governo Federal. Entretanto, além da manifesta contradição presente no 

argumento, ignora-se que o presidente da República poderia ter simplesmente 

editado uma Medida Provisória para resolver a questão, muito antes, se assim 

fosse necessário ou desejado. A ideia até chegou a prosperar, mesmo que com 

atraso, para a MP 1026/2021, publicada em 06 de janeiro.  

 
566 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/02/24/clausula-de-responsabilidade-por-
eventuais-efeitos-colaterais-da-vacina-e-obstaculo-para-acordo-entre-governo-federal-e-pfizer.ghtml 
567 https://fda.gov/media/144413/download 
568 
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/01/24/interna_nacional,1231871/justificativ
as-do-governo-para-recusar-vacina-da-pfizer-nao-convencem.shtml 
569 https://jovempan.com.br/noticias/brasil/pazuello-diz-que-pfizer-impos-condicoes-leoninas-
para-venda-da-vacina.html 
570 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14125.htm 
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A primeira versão do documento, segundo revelado pelo Estadão, 

continha uma cláusula quase idêntica ao da Lei 14.125/21, com um artigo 

autorizando a União para assumir responsabilidade sobre os efeitos adversos 

que as vacinas pudessem apresentar. O texto também liberava a contratação de 

um seguro para cobrir os riscos assumidos. Essa versão descartada da MP da 

Vacina foi enviada ao Palácio do Planalto, ao fim de dezembro, com o aval dos 

ministros da Saúde, da Justiça, da Controladoria-Geral da União (CGU) e da 

AGU571.  

Sucede, contudo, que o texto depois foi devolvido – dessa vez, 

suprimindo o trecho que facilitaria as negociações com a Pfizer e até mesmo 

com a Janssen, além de, diferentemente da primeira versão, contar com a 

assinatura de Walter Bragga Neto, à essa altura como ministro da Casa Civil. 

Também foi retirado da MP o dispositivo que permitia uma reserva de 

segurança, como aquela utilizada pelos Estados Unidos. No parecer jurídico 

que apresentaram, a AGU considerava que a ideia era dotada de “induvidosa 

constitucionalidade”, enquanto a CGU enfatizava que o governo já se 

responsabilizava, na prática, por meio da aprovação conferida pela Anvisa. 

Nesse sentido, vale lembrar ainda que, em 19 de novembro, o então 

secretário-executivo da Saúde, Élcio Franco, afirmou que “O Governo 

Brasileiro e o Ministério da Saúde não tem intenção de preparar, de elaborar, 

nenhuma legislação no sentido de isentar a responsabilidade pelo responsável 

pela produção dessa vacina”572. 

Adicionalmente, nos e-mails enviados pela Pfizer Brasil que cobravam 

uma resposta às ofertas, noticiados pela Folha de São Paulo, havia – em um 

deles, de outubro – a disponibilização de pareceres jurídicos “que confirmam 

 
571 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-exclui-de-mp-da-vacina-item-que-
facilitava-negociacao-com-a-pfizer,70003603415 
572 https://twitter.com/tesoureiros/status/1392318666012831745?s=20 
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que a proposta enviada pela Pfizer está prevista no direito público e pode ser 

assinada pelo governo, de acordo com a lei 8666 [uma referência à lei de 

licitações]”. O discurso está alinhado com o TCU, para o qual a Saúde poderia 

“fazer tudo o que estiver no seu alcance” para adquirir vacinas573. Já o ministro 

Gilmar Mendes, do STF, expressara a Pazuello que não vislumbrava qualquer 

obstáculo à compra da Pfizer574. 

 Dada essa observação, só em 08 de março, finalmente, o Governo 

Federal anunciara a compra de milhões de doses da vacina575; em 19 de março, 

veio a notícia de que o acordo com a Pfizer havia sido concluído576. Mas nem 

isso impediu que as polêmicas continuassem, como a denúncia do ex-chefe da 

Secom de que o Ministério da Saúde teria travado as negociações com a empresa 

mesmo quando os diretores da Pfizer “se comprometeram a antecipar entregas, 

aumentar os volumes e toparam até mesmo reduzir o preço da unidade, que 

ficaria abaixo de US$ 10 (cerca de R$ 55)”577. 

 É importante dar atenção a isso, uma vez que uma outra justificativa 

comum para negar a vacina – trazida à tona na CPI da Pandemia por Pazuello, 

que culpou “preço, logística e quantidade” pela sua postura – é o custo unitário 

de cada dose, normalmente fixado em US$ 10578. Para além da questão ética 

sobre o preço de uma vida, novamente o Governo Federal mostra as suas 

contradições, uma vez que a dose da Covaxin foi vendida a US$ 15 (cerca de 

 
573 https://www.istoedinheiro.com.br/tcu-para-comprar-vacinas-saude-pode-fazer-tudo-o-que-
estiver-ao-seu-alcance/ 
574 https://oglobo.globo.com/brasil/gilmar-mendes-disse-pazuello-que-nao-via-obstaculos-em-
clausulas-para-compra-da-vacina-da-pfizer-1-25019581 
575 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/08/bolsonaro-faz-videoconferencia-
com-representantes-da-pfizer-para-tratar-de-compra-da-vacina-diz-ministro.ghtml 
576 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/19/governo-federal-assina-contratos-com-
pfizer-e-janssen-para-vacinas 
577 https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2021/04/23/ex-secretario-responsabiliza-saude-por-
demora-na-compra-de-vacinas-da-pfizer 
578 https://www.poder360.com.br/congresso/pazuello-diz-que-negou-pfizer-por-preco-logistica-e-
quantidade/ 
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R$ 80), mesmo ainda estando na fase de ensaios clínicos – isto é, sem aval para 

uso da Anvisa –, não tendo sido testada no país e sem a mesma eficácia. 

Aos poucos, ficaria bastante claro ainda, principalmente pela agenda 

oficial dos ministros, que a vacina indiana foi priorizada em detrimento da 

Pfizer. Quando a negociação com os representantes da Bharat – laboratório da 

Índia – começou, em novembro, a Covaxin ainda era uma vacina em estágio 

inicial de desenvolvimento. Ainda assim, enquanto a fabricante americana 

recebia somente respostas negativas, em fevereiro o ministério fechou um 

contrato de R$ 1,6 bilhão para o fornecimento de 20 milhões de doses da vacina 

indiana para o Brasil579.   

 

7.3. Covax Facility 

A desigualdade de acesso aos imunizantes era uma preocupação mundial 

desde que a pandemia teve início. Pensando nisso, um consórcio mundial de 

vacinas – ligado à OMS – foi anunciado em 15 de julho, sendo “projetado para 

garantir o acesso rápido, justo e equitativo às vacinas contra Covid-19 em todo 

o mundo” e com o objetivo de distribuir 2 bilhões de doses até o fim de 2021580. 

Alguns países arcariam com os custos para receber parte dos imunizantes e 

outros, sem capacidade para suprir todos os custos de compra e distribuição, 

colaborariam para receber e distribuir as doses581. 

Antes disso, porém, as tratativas já estavam a pleno vapor – e o Brasil 

não participou das conversas. Em 24 de abril, por exemplo, o país foi deixado 

 
579 https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/agendas-indicam-que-governo-priorizou-
vacina-indiana-sem-autorizacao-da-pfizer-com-registro.html 
580 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6231:mais-de-
150-paises-manifestam-interesse-em-mecanismo-de-acesso-global-a-vacina-contra-covid-
19&Itemid=812 
581 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,oms-quer-distribuir-2-bilhoes-de-doses-de-vacina-
contra-covid-19-ate-2021-acao-envolve-165-paises,70003364925 
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de fora582. Já no dia 04 de maio, a decisão foi do próprio Governo Federal: a 

resposta foi que o Brasil não iria participar, mas sim entrar em “outras 

parcerias”583. A aliança, naquele momento, já contava com dezenas de países. 

Inspirado tanto pelos ataques de Donald Trump à organização em 

virtude dos seus supostos laços com a China, bem como pela retórica de 

extrema-direita sobre “globalismo” – teoria da conspiração alimentada por 

nomes como Ernesto Araújo e Olavo de Carvalho – o presidente chegara a 

manifestar o desejo de tirar o Brasil da OMS, em 05 de junho584. 

Essa ameaça está dentro de um contexto mais amplo de ataques contra 

a organização. Na data de 08 de junho, foi a vez de criticar a tomada de 

“decisões antagônicas” no combate ao coronavírus585. No dia 18 de junho, 

Bolsonaro disse que a entidade “não acerta uma”586. E, meses antes, o 

presidente mentira sobre o trabalho desenvolvido pela OMS, chegando a 

afirmar que ela seria responsável por incentivar “masturbação” e 

homossexualidade para crianças587. Isso sem contar as críticas direcionadas ao 

próprio diretor-geral da organização, desdenhando de suas orientações588. 

O contexto é necessário para explicar como o Governo Federal chegou 

a pensar em não aderir à aliança mundial por vacinas. O então chanceler 

Ernesto Araújo era contra o Brasil integrar o Covax Facility, recusando 

 
582 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/24/sem-brasil-oms-faz-mega-
evento-com-lideres-mundiais-e-rebate-bolsonaro.htm 
583 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/05/04/brasil-fica-de-fora-de-acao-
mundial-para-acelerar-vacina-e-apoiar-oms.htm 
584 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-06/bolsonaro-diz-que-brasil-pode-sair-
da-oms 
585 https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-diz-que-oms-toma-decisoes-antagonicas-
no-combate-ao-coronavirus/ 
586 https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/06/18/bolsonaro-volta-a-criticar-oms-e-diz-
que-entidade-nao-acerta-nada.ghtml 
587 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-acusa-oms-de-incentivar-masturbacao-e-
homossexualidade-em-criancas,70003288228 
588 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/04/23/interna_politica,1141334/bolsonaro-
desdenha-de-orientacoes-da-oms.shtml 
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ingressar na iniciativa diversas vezes até ser convencido do contrário pela 

embaixadora Nazareth Azevêdo, então representante do Brasil para a ONU em 

Genebra589. 

O desentendimento interno ajuda a explicar por que o país foi um dos 

últimos a aceitar integrar o consórcio, entrando nas conversas apenas em julho 

e sendo obrigado a pedir uma extensão do prazo de 30 dias, em 17 de setembro, 

para avaliar a sua participação590. Pelo menos, a situação teve uma resolução 

bem mais rápida: na data de 24 de setembro591, com o prazo estendido, o 

Governo editou medidas provisórias que o permitiam adentrar a aliança e, no 

dia seguinte, 25 de setembro, o Brasil passou a oficialmente fazer parte do 

Covax Facility592. 

No entanto, o país poderia ter optado por imunizar uma parcela bem 

maior da sua população. Acontece, contudo, que o Governo Federal escolheu 

a cobertura mínima do consórcio de apenas 10% da população – o percentual 

poderia ter sido até mesmo de 50%, que asseguraria a chegada de milhões de 

doses a mais593.  

Segundo Ernesto Araújo, ex-chanceler do Brasil – em depoimento à CPI 

da Pandemia –, o responsável pela decisão da cobertura mínima de 10% foi o 

 
589 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ernesto-araujo-nao-queria-que-brasil-assinasse-
covax-facility-embaixadora-interveio-24941382 
590 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/09/17/governo-pede-mais-30-dias-para-decidir-se-
participa-de-consorcio-de-vacinas 
591 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/24/governo-edita-medidas-
provisorias-para-aderir-a-alianca-covax-que-busca-vacina-contra-a-covid-19.ghtml 
592 https://www.poder360.com.br/coronavirus/brasil-adere-a-alianca-para-aceleracao-da-vacina-
contra-a-covid-19/ 
593 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/12/08/brasil-optou-por-cobertura-
minima-em-alianca-mundial-de-vacinas.htm 
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Ministério da Saúde594. Enquanto isso, Pazuello atribuiu a decisão ao preço, 

mostrando pouco caso com a urgência pela vacina595. 

 

7.4. Outras vacinas 

Desde agosto – mesmo mês em que o Governo ignorou a oferta da 

Pfizer –, o presidente Jair Bolsonaro empreendeu uma campanha contra o 

espantalho da “vacinação obrigatória”, usado como um recurso para alimentar 

o movimento antivacina e todo tipo de negacionismo sobre a imunização.  

A primeira declaração do gênero foi no dia 31 de agosto, depois de dizer 

que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” e ouvir uma apoiadora 

desacreditar todos os imunizantes que estavam sendo desenvolvidos: “Em 

menos de 14 anos, ninguém pode botar uma vacina no mercado. Tem que 

proibir”596. A interação inspirou uma publicação da Secom nas redes sociais597. 

No mundo real, a cientista-chefe da OMS se viu obrigada a responder: 

“Essas declarações mostram o quanto é necessário educação, transparência e 

informação pública sobre a importância das vacinas no geral, e em seguida sobre 

a vacina contra a Covid-19”598. 

Em 19 de outubro, o presidente preferiu continuar questionando a 

necessidade de uma imunização total e completa por parte dos brasileiros ao 

invés de incentivar a vacinação, afirmando que “não será obrigatório (sic) esta 

 
594 https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2021/05/18/para-ernesto-araujo-decisoes-
sobre-adesao-ao-covax-facility-eram-de-responsabilidade-do-ministerio-da-saude 
595 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-05/pazuello-preco-foi-entrave-para-
aumentar-doses-pelo-covax-facility 
596 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/bolsonaro-afirma-que-ninguem-pode-
obrigar-ninguem-tomar-vacina-1-24616614 
597 https://www.istoedinheiro.com.br/fala-de-bolsonaro-inspira-postagem-da-secom-ninguem-e-
obrigado-a-tomar-vacina/ 
598 https://www.istoedinheiro.com.br/oms-refuta-declaracao-de-bolsonaro-vacinas-fizeram-muito-
pela-humanidade/ 
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vacina e ponto final”599. O assunto se tornou uma verdadeira obsessão, 

voltando a ser mencionado em 07 de dezembro, por exemplo600. Já em 14 de 

dezembro, o presidente afirmou que assinaria uma MP para que cada brasileiro 

assinasse um termo de responsabilidade para tomar qualquer vacina contra a 

Covid-19601. No dia 17 de dezembro, veio uma nova declaração: “Ninguém 

pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Se o cara não quer ser tratado, que não 

seja. Se não quero fazer quimioterapia e vou morrer, o problema é meu, pô”602. 

Em outras diversas oportunidades, o presidente disse que não tomaria a 

vacina, passando um péssimo exemplo para a população brasileira. Se no dia 26 

de novembro, falou: “Eu digo pra vocês: eu não vou tomar. É um direito 

meu”603. Já no dia 15 de dezembro, Bolsonaro reafirmou a posição em 

entrevista à Band: “Eu não vou tomar a vacina e ponto final. Se alguém acha 

que minha agenda está em risco, o problema é meu e ponto final”604. Todas 

essas frases ignoram o papel da vacinação na saúde coletiva. 

Ao redor do mundo, líderes mundiais seguiram o exemplo contrário e 

preferiram tornar públicas as suas imagens se vacinando como forma de 

estimular a população a ser imunizada605. O presidente e a vice-presidente dos 

EUA, por exemplo, televisionaram o ato606. Em Israel, o premiê Benjamin 

Netanyahu foi o primeiro a ser vacinado, pelo seu próprio ministro da Saúde, 

 
599 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/10/19/bolsonaro-vacina-nao-sera-obrigatoria-e-
ponto-final 
600 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/bolsonaro-governo-vai-ofertar-vacina-
gratuita-e-nao-obrigatoria 
601 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2020/12/15/bolsonaro-quer-exigir-termo-de-
responsabilidade-de-quem-for-vacinado-no-brasil-especialistas-criticam.ghtml 
602 https://www.poder360.com.br/coronavirus/bolsonaro-volta-a-criticar-vacinacao-obrigatoria-e-
ironiza-vacina-da-china/ 
603 https://www.facebook.com/watch/?v=376187106810976 
604 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/12/eu-nao-vou-tomar-vacina-e-ponto-
final-problema-meu-diz-bolsonaro.shtml 
605 https://www.poder360.com.br/internacional/pelo-menos-23-lideres-mundiais-ja-foram-
vacinados-contra-a-covid-19/ 
606 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/12/29/interna_internacional,1224595/a
o-contrario-de-bolsonaro-lideres-mundiais-tomam-vacina-contra-covid-19.shtml 
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como forma de encorajar os israelenses a não terem medo da vacina607. E, 

mesmo que Bolsonaro se vacine, os brasileiros podem nem ficar sabendo: o 

Planalto decidiu impor um sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do 

presidente608. 

Como já está sendo possível ver, para além de todas as declarações e atos 

oficiais contra a Pfizer e a CoronaVac, a vacinação em geral também foi atacada 

pelo presidente. Dias após ter mandado suspender a compra das vacinas que o 

Ministério da Saúde havia feito, vendidas pelo Instituto Butantan, o presidente 

se pronunciou, em 26 de outubro, dizendo: “Não é mais barato investir na cura 

do que na vacina?”609. É só mais um exemplo. 

Em 19 de dezembro, por sua vez, Bolsonaro atingiu o cúmulo do 

absurdo: “A pressa da vacina não se justifica”. Essa frase, que sintetiza como o 

Governo Federal atuou ao longo do ano de 2020, estava inserida dentro do 

contexto de outra declaração assustadora: “A pandemia, realmente, está 

chegando ao fim. Temos uma pequena ascensão agora, que chama de pequeno 

repique” 610. Apenas de janeiro até abril de 2021, morreram mais brasileiros do 

que no ano de 2020 inteiro. 

Já em 07 de janeiro, colocou as vacinas em descrédito: "E você vê, é uma 

vacina emergencial. Não tem uma comprovação científica ainda”611. Mesmo 

mais recentemente, o presidente seguiu desinformando ou então 

menosprezando a vacinação. No dia 04 de março deste ano, disse: “Tem idiota 

que pede compra de vacina. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender 

 
607 https://oglobo.globo.com/mundo/netanyahu-toma-vacina-contra-covid-inicia-campanha-de-
imunizacao-de-israel-24805388 
608 https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-impoe-sigilo-de-ate-cem-anos-cartao-de-
vacinacao-de-bolsonaro-24828941 
609 https://br.noticias.yahoo.com/bolsonaro-nao-e-mais-barato-investir-na-cura-do-que-na-vacina-
142435501.html 
610 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-pressa-por-vacina-nao-se-
justifica,70003558071 
611 https://www.aosfatos.org/noticias/idas-e-vindas-do-discurso-de-bolsonaro-sobre-vacinas-
remedios-e-mortes-pela-covid-19/ 
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no mundo”612. Ignorou, é claro, que o contrato de aquisição da Pfizer e da 

Janssen seria assinado apenas em 19 de março, ou que a oferta está cada vez 

mais limitada em virtude justamente do atraso na compra dos imunizantes. 

Em meio ao negacionismo, o alto escalão do Ministério da Saúde não 

saiu ileso, debochando das vacinas enquanto vangloriava a cloroquina – é o que 

mostrou uma reportagem da Reuters, agência de notícia internacional, que teve 

acesso às mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp da pasta613. 

O secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco – no segundo posto mais 

importante do ministério – criticava, na data de 12 de junho, até os testes da 

vacina da AstraZeneca, ironizando com a pergunta: “Quem quer ser cobaia?”. 

Três dias depois, em 15 de junho, atribuiu a queda na taxa de mortalidade da 

Covid-19 ao protocolo de tratamento adotado por Bolsonaro, escrevendo: “A 

cloroquina está revertendo a situação”. 

A Reuters também conta que as conversas entre o Ministério da Saúde e 

a AstraZeneca tiveram início nesse mesmo mês de junho e ouviu uma fonte a 

par das tratativas. Segundo ela, nenhum dos funcionários do Governo parecia 

entender a velocidade com que precisariam agir para garantir uma parte do 

fornecimento limitado da empresa. Pazuello teria manifestado interesse em 

adquirir a vacina “e depois se levantou e saiu da sala”. “Ele não apareceu em 

ligações futuras”, comentou614.  

Aliás, ainda nesse tópico sobre a vacina da AstraZeneca, como se não 

bastasse as outras trapalhadas, é importante destacar a tentativa de interferência 

na Fiocruz por parte do Governo Federal. Mayra Pinheiro – que era secretária 

 
612 https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/03/04/bolsonaro-diz-que-tem-
idiota-que-pede-compra-de-vacina-so-se-for-na-casa-da-tua-mae.ghtml 
613 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/alto-escalao-do-ministerio-da-saude-
defendeu-cloroquina-debochou-de-vacina-em-grupo-de-whatsapp-revela-agencia-de-noticias-
24857079 
614 https://www.reuters.com/article/saude-covid-vacinas-atrasobr-idBRKBN29W1DG-OBRDN 
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de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde e se 

notabilizou pela defesa da cloroquina – gravou um áudio sobre a instituição: 

“Tudo deles envolve LGBTI. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os 

tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula 

Livre, Marielle vive” 615. 

Por esses motivos, bolsonaristas tentaram atrapalhar a reeleição de Nísia 

Trindade ao cargo de presidente do órgão. Em resposta, o grupo dela acabou 

colocando mais candidatos em disputa para fazer com que a candidatura 

bolsonarista não emplacasse. E obtiveram êxito: Florio Polonini ficou de fora 

da lista tríplice616. Contudo, causa espanto que, em meio à pandemia, aparelhar 

o órgão responsável pela produção das vacinas tenha sido um objetivo. Embora 

tenha levado dois meses para isso, Bolsonaro acabou confirmando, no mês de 

janeiro, o nome de Trindade para ser reconduzida ao cargo617. 

Mas é claro que, com o sucesso da vacinação ao redor do mundo, o 

Governo Federal tentaria vender a ideia de que sempre foi a favor dela. Foi com 

esse intuito que a Secom publicou um texto nas redes sociais, seguido de um 

vídeo, com essa narrativa mentirosa sobre como o presidente da República 

atuou diante da pandemia618 619.  

A linha do tempo construída pela secretaria ignora completamente as 

declarações de Bolsonaro ou a sabotagem contra a CoronaVac. Se por um lado 

menciona que a Anvisa emitiu autorização para testes da vacina da Pfizer e da 

Janssen, em 21 de julho e 18 de agosto, não fala sobre ter rejeitado a primeira 

 
615 https://piaui.folha.uol.com.br/fiocruz-na-mira-do-bolsonarismo/ 
616 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/20/candidato-bolsonarista-fica-fora-da-lista-
trplice-para-presidir-a-fiocruz.ghtml 
617 https://www.sbtnews.com.br/noticia/coronavirus/158680-bolsonaro-confirma-nisia-trindade-
por-mais-4-anos-na-presidencia-da-fiocruz 
618 https://cultura.uol.com.br/noticias/17874_em-rede-social-secom-faz-publicacao-defendendo-
bolsonaro-em-relacao-a-vacina.html 
619 https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/governo-diz-que-sempre-apoiou-vacinacao-
declaracoes-mostram-o-contrario/ 
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em pelo menos três oportunidades ou de apenas ter fechado um acordo com a 

segunda em março de 2021, quando o imunizante já estava sendo utilizado para 

a campanha de imunização dos Estados Unidos620. 

Em seguida, o texto passa a justificar a posição do presidente a partir da 

tese de que seria preciso aguardar a aprovação pela Anvisa – e que todas as suas 

ações seriam explicadas por essa razão técnica. Em primeiro lugar, ignora-se o 

sucesso obtido pelos países que apostaram desde cedo em determinados 

imunizantes. Além disso, o diretor-presidente da própria Anvisa esclareceu que 

a exigência de registro pela agência era necessária para o uso, não para a 

aquisição de vacinas621. 

Entretanto, essa parte serve ainda para, sobretudo, mostrar a contradição 

do Governo Federal. A indiana Covaxin foi adquirida, no dia 25 de fevereiro, 

mesmo sem aval da Anvisa622. O imunizante da Janssen, por sua vez, também 

passou por essa situação: o contrato foi fechado antes dela ser aprovada para 

uso emergencial623. É o mesmo que ocorreu ao se aderir ao Covax Facility, 

quando nem se sabia qual imunizante seria utilizado. 

 Por fim, deve-se destacar uma frase do próprio Bolsonaro que já foi 

mencionada neste dossiê. Ao ser questionado se compraria a CoronaVac caso 

ela obtivesse uma resposta positiva da Anvisa, o presidente negou e deu como 

motivo a “origem” do imunizante624. 

 
620 https://abcnews.go.com/Health/us-begins-rollout-johnson-johnson-coronavirus-
vaccine/story?id=76167161 
621 https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-11/amigo-de-bolsonaro-presidente-da-anvisa-critica-
acoes-sem-cabimento-do-governo-na-pandemia.html 
622 https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/25/ministerio-da-saude-assina-contrato-para-
compra-de-20-milhoes-da-covaxin 
623 https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/03/31/vacina-da-janssen-contra-a-covid-
e-aprovada-para-uso-emergencial-no-brasil-pela-anvisa.ghtml 
624 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/bolsonaro-diz-que-governo-nao-comprara-
coronavac-mesmo-se-vacina-for-aprovada-pela-anvisa-1-24705798 
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Certamente, cabe aos senadores da CPI da Pandemia questionar: se o 

motivo para o atraso na compra das vacinas não pode ser explicado pelo motivo 

técnico – isto é, a aprovação da Anvisa –, como se observa até mesmo por ações 

do próprio Governo Federal, então o que justifica a falta de proatividade na 

busca por imunizantes e as ofertas sem resposta da Pfizer e do Instituto 

Butantan? 

No meio tempo, o Governo Federal se recusava a apresentar um plano 

nacional de imunização contra a Covid-19. A pressão teria início em 12 de 

agosto, quando o TCU abriu prazo para que a Casa Civil da Presidência da 

República apresentasse um plano de ação para aquisição, produção e 

distribuição das futuras doses da vacina625. Caso não tivesse um plano, seria 

preciso elaborar um, junto ao Ministério da Saúde, em 60 dias626. O Governo 

não apresentou um plano e, ao invés disso, recorreu – como revelado em 24 de 

novembro –, postergando a apresentação627. 

Nessa mesma data, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação 

sobre o tema no STF, concluiu que o Governo deveria apresentar um plano de 

vacinação em 30 dias628. A decisão foi atendida somente no dia 10 de dezembro, 

com o documento se tornando público em 12 de dezembro e sendo 

amplamente criticado629.  

O principal alvo das críticas dizia respeito a esse plano não trazer uma 

data para o início da campanha, afirmando apenas que a imunização de grupos 

prioritários aconteceria no primeiro semestre de 2021. Lewandowski reagiu 

 
625 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/08/12/tcu-da-15-dias-para-que-governo-federal-
apresente-plano-de-vacinacao-contra-a-covid-19.ghtml 
626 https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-determina-a-casa-civil-que-elabore-plano-de-
imunizacao-do-brasil.htm 
627 https://valor.globo.com/impresso/noticia/2020/11/24/governo-recorre-e-posterga-plano-de-
vacinacao-anticovid.ghtml 
628 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/24/stf-iniciara-em-4-de-dezembro-julgamento-
de-duas-acoes-sobre-vacina-contra-covid.ghtml 
629 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/12/14/As-lacunas-do-plano-de-
vacina%C3%A7%C3%A3o-do-governo-federal-sob-an%C3%A1lise 
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dando 48 horas para que uma data fosse apresentada por Eduardo Pazuello 630. 

É nesse contexto de cobranças que, semanas depois, o ministro da Saúde, em 

11 de janeiro, soltaria uma de suas frases mais célebres: “A vacina vai começar 

no dia D, na hora H, no Brasil”631. 

Além disso, pesquisadores que constavam como signatários do 

documento juntado à ação que tramitava ao STF publicaram uma nota pública 

manifestando não terem sido consultados sobre a inclusão de seus nomes antes 

do envio632. Outra lacuna daquele plano se refere à omissão textual sobre a 

compra de insumos633. 

Pouco depois, na data de 21 de dezembro, uma auditoria do TCU 

chegaria à conclusão de que, até aquele momento, o Ministério da Saúde não 

tinha um plano estratégico para o enfrentamento da Covid-19. A auditoria 

mostrava como um dos exemplos de problemas nas ações da Saúde a demora 

para a aquisição de seringas e agulhas para as vacinas634. 

Vale se aprofundar na aquisição de seringas e agulhas. Ignorando a 

necessidade de vacinação, o Governo Federal só abriu licitação para adquirir 

331 milhões desses insumos no dia 16 de dezembro, depois que outros países 

já estavam vacinando – isto é, com muito atraso635. Não surpreende, portanto, 

que o pregão tenha fracassado e só tenha sido possível adquirir 3% do total – 

aliás, justamente porque os preços foram superiores àqueles previstos pelos 

 
630 https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-12/STF-da-48-horas-para-Ministro-da-
Saude-informar-datas-de-vacinacao 
631 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/vacinas-chegarao-aos-estados-tres-
ou-quatro-dias-apos-aval-da-anvisa-diz-pazuello.shtml 
632 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 
633 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/12/14/As-lacunas-do-plano-de-
vacina%C3%A7%C3%A3o-do-governo-federal-sob-an%C3%A1lise 
634 https://www.poder360.com.br/coronavirus/governo-nao-tem-plano-estrategico-contra-a-
covid-19-diz-tcu/ 
635 https://exame.com/brasil/saude-abre-licitacao-para-compra-de-331-milhoes-de-agulhas-e-
seringas/ 
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técnicos da pasta, uma vez que a demanda, àquela altura, já havia elevado o 

custo da compra636. 

Não houve pressa alguma na busca pelos instrumentos que viabilizavam 

a vacina, mesmo que a imprensa estivesse alertando sobre a situação ao menos 

desde 07 de dezembro637. Levou três meses até que se respondesse à oferta de 

40 milhões de seringas da OPAS. O Governo acabou aceitando a proposta 

apenas em 10 de dezembro, quando ainda por cima optou por um frete mais 

demorado638.  

Temendo atrasos na entrega por parte da União, como se noticiou em 30 

de dezembro, os governadores se viram obrigados a ir atrás de seringas por 

conta própria639. O Ministério da Economia tomou uma atitude em 03 de 

janeiro, em resposta a um pedido da Saúde, ao definir que o país deveria 

restringir a exportação de seringas640. O problema é que o país enfrentava um 

risco da falta de oferta ser sentida e o presidente parecia ignorar, afirmando em 

06 de janeiro que só voltaria a comprar seringas quando os preços voltassem ao 

normal – ignorando não só a realidade de uma pandemia como o atraso 

perpetrado pelo seu Governo641. 

Esse atraso todo, para além da questão das seringas, no planejamento da 

etapa mais importante para a superação da maior crise na saúde em mais de um 

século, condiz também com o atraso na aquisição das vacinas. É importante 

destacar como o Governo Federal não avançou, com antecedência, em 

 
636 https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/12/29/pregao-fracassa-e-governo-compra-so-
3percent-de-331-milhoes-de-seringas-para-vacina.ghtml 
637 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55222195 
638 https://oglobo.globo.com/sociedade/ministerio-da-saude-levou-3-meses-para-responder-
oferta-de-seringas-da-opas-escolheu-frete-mais-demorado-24833919 
639 https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/temendo-atrasos-da-uniao-governadores-saem-a-
compra-de-agulhas-e-seringas/ 
640 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/01/03/governo-restringe-
exportacao-de-seringas-apos-fracasso-em-compra-da-saude.htm 
641 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/01/4898635-bolsonaro-diz-que-compra-
de-seringas-esta-suspensa-ate-que-precos-voltem-ao-normal.html 
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nenhuma negociação com a Janssen – de dose única e testada no país –, a 

Moderna ou tantos outros imunizantes promissores que estavam sendo 

desenvolvidos.  

À BBC Brasil, Gonzalo Vecina Neto, fundador da Anvisa e professor da 

USP, expressou como a antecipação teria sido importante: “O Brasil teria 

condições de ter uma oferta muito maior de vacina se nós tivéssemos feito o 

que outros países fizeram, como, por exemplo, o Chile. O Chile hoje tem três 

doses de vacina por habitante, só que ele começou a comprar vacina em 

setembro”642.  

Na mesma reportagem, a epidemiologista Ethen Maciel opina sobre a 

aposta antecipada em vacinas que estavam na fase de testes, o que garantiu 

acesso antecipado a vários países. Para minimizar o risco de ensaios clínicos que 

dessem errado, uma das estratégias para minimizar o risco seria montar uma 

cesta variada de vacinas643.  

Não fosse João Doria, o país passaria o primeiro trimestre dependente 

apenas da produção da AstraZeneca pela Fiocruz – que enfrentou atrasos e está 

condicionada à chegada de insumos do exterior – e de entregas esporádicas e 

em pequenas quantidades do Covax Facility, no qual o Brasil aderiu com 

cobertura mínima. Uma estratégia muito mais eficaz teria sido comprar, 

antecipadamente, de laboratórios que apresentavam resultados promissores, 

tais quais o da Janssen, da Pfizer, da Moderna e até mesmo da Sputnik, por 

exemplo. 

 

 

 

 
642 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56160026 
643 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56160026 
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8. A QUESTÃO INDÍGENA 

 

Seria impossível abordar o descaso perante a Covid-19 sem atentar aos 

povos indígenas. O presidente Bolsonaro, desde antes de assumir, avisou que 

não demarcaria mais nenhuma terra indígena644 645.  No Governo, ele anunciou 

logo depois de tomar posse que a atribuição passaria para o Ministério da 

Agricultura646. Sobre a decisão, em 02 de janeiro de 2019, comentou que 

buscaria “integrar” os indígenas, bem como os quilombolas, pois viveriam em 

“lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por 

ONGs”647. Para ele, como comentou em 10 de março de 2020, as demarcações 

teriam sido inventadas pela esquerda para atrapalhar o Brasil648.  

Não surpreende, portanto, que fazendas tenham sido certificadas 

irregularmente em terras indígenas na Amazônia649. Um grande incentivador da 

exploração econômica da casa dos povos nativos, o presidente chegou a 

apresentar um projeto de lei, em 05 de fevereiro de 2020, para legalizar a 

mineração e o garimpo nesses locais650. Trata-se do PL 191/2020, que 

Bolsonaro pediu ao presidente da Câmara dos Deputados que priorizasse651. 

 
644 http://www.justificando.com/2017/04/04/nem-um-centimetro-para-quilombola-ou-reserva-
indigena-diz-bolsonaro/ 
645 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/no-que-depender-de-mim-nao-tem-mais-
demarcacao-de-terra-indigena-diz-bolsonaro-a-tv.shtml 
646 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-transfere-para-a-agricultura-as-
atribuicoes-sobre-demarcacao-de-terras-indigenas-e-quilombolas.ghtml 
647 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/02/bolsonaro-diz-que-vai-integrar-indios-e-
quilombolas.ghtml 
648 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/03/10/interna_politica,833376
/bolsonaro-demarcacoes-foram-invencao-da-esquerda-para-atrapalhar-o-b.shtml 
649 https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-
irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/ 
650 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/bolsonaro-envia-projeto-que-
regulamenta-exploracao-de-terras-indigenas 
651 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/02/bolsonaro-prioriza-ameaca-aos-povos-
indigenas-com-projeto-que-libera-mineracao.shtml 
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Muito antes disso, ele declarava desde outubro de 2019: “Vamos ajudar 

o garimpeiro. No que depender de mim, dependo do Parlamento, vamos dar 

carta branca para o homem buscar seu ouro, seu diamante no Brasil todo 

(...)”652. O Fantástico, da TV Globo, fez uma reportagem no dia 16 de maio de 

2021 sobre o grupo criminoso “Boi na Brasa”, que explora ouro na Amazônia 

e alicia indígenas – um deles havia sido levado por um avião da FAB para se 

reunir com o Governo653.  

A reportagem chamou a atenção para o fato de que, nas bordas da terra 

indígena Munduruku, em Jacareacanga/PA – área de atuação dessa organização 

– o ministro do Meio Ambiente discursou a garimpeiros, em 05 de agosto de 

2020, defendendo a legalização da atividade654. 

Outro exemplo de atuação do Governo é de 30 de abril de 2020. Depois 

de uma reportagem do próprio Fantástico sobre uma ação do Ibama contra o 

garimpo de ouro ilegal em terras indígenas ter irritado Bolsonaro, o ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou dois servidores de carreira que 

ocupavam cargos de chefia na fiscalização do órgão ambiental655. Meses depois, 

em reportagem publicada pela Folha de São Paulo, revelou-se que a Terra 

Indígena Trincheira Bacajá, habitada pelo povo Xikrin, voltara a sofrer com o 

desmatamento ilegal e a presença massiva de não indígenas656. 

Já em reunião de 24 de março de 2021, Bolsonaro recomendou aos 

indígenas a pressionarem por mineração e agronegócio em suas terras, 

enquanto o presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Marcelo 

 
652 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/10/03/bolsonaro-promete-carta-
branca-a-garimpeiros-e-cita-roubo-de-ouro-em-sp.htm 
653 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/16/familia-de-garimpeiros-ilegais-se-associa-
a-indios-e-quadrilhas-para-explorar-ouro-na-amazonia.ghtml (08:06-08:20) 
654 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/16/familia-de-garimpeiros-ilegais-se-associa-
a-indios-e-quadrilhas-para-explorar-ouro-na-amazonia.ghtml (7:41-8:04) 
655 https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/04/ibama-exonera-chefes-de-fiscalizacao-apos-
operacao-contra-garimpo.shtml 
656 https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/07/apos-exoneracao-de-coordenadores-do-
ibama-desmate-volta-crescer-em-area-indigena-do-pa.shtml 
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Xavier, orientou um madeireiro a entrar com uma ação popular contra uma 

associação indígena que discorda do garimpo657. Aliás, o mesmo Marcelo Xavier 

apareceu numa live do presidente da República defendendo a mineração como 

“solução” para as terras indígenas, porque hoje isso “é feito de maneira 

escondida”658. Em 14 de maio de 2021, Bolsonaro disse que não era justo 

“criminalizar o garimpeiro”659. 

As ações perante os madeireiros também chamaram a atenção da 

imprensa nacional e internacional. No fim do ano passado, mais de 200 mil 

metros cúbicos no valor de R$ 130 milhões de madeira foram apreendidos na 

Operação Handroanthus660. Só que, ao contrário do que se esperaria, a maior 

carga de madeira apreendida do país recebeu críticas do ministro do Meio 

Ambiente, que foi ao Pará defender a liberação da madeira661. Em razão desse 

evento, o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva acusou Salles de fazer 

uma “inversão”, tornando “legítima a ação dos criminosos, não do agente 

público”662. Hoje, o ministro é alvo de uma operação policial sobre exportação 

ilegal de madeira663. 

Esse tipo de estímulo pode estar relacionado a determinados resultados 

desastrosos aos povos originários. Como ao fato de, no primeiro ano de 

Governo Bolsonaro, a invasão de terras indígenas ter aumentado 135%664. 

 
657 https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/04/03/em-reuniao-
bolsonaro-e-funai-incentivam-indigenas-a-predir-por-agronegocio.htm 
658 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/16/familia-de-garimpeiros-ilegais-se-associa-
a-indios-e-quadrilhas-para-explorar-ouro-na-amazonia.ghtml (8:49-9:07) 
659 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nao-e-justo-querer-criminalizar-garimpeiro-no-
brasil-defende-bolsonaro,70003715772 
660 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/02/04/juiz-do-pa-aplica-multa-milionaria-a-
policiais-federais-envolvidos-em-mega-apreensao-de-madeira-na-amazonia.ghtml 
661 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/07/ministerio-do-meio-ambiente-e-pf-
divergem-sobre-maior-carga-de-madeira-ja-apreendida-no-pais.ghtml 
662 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/26/salles-tornou-legitima-a-acao-dos-
criminosos-e-nao-do-agente-publico-diz-ex-chefe-da-pf-no-am.ghtml 
663 https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/05/19/ricardo-salles-entenda-operacao-
contra-exportacao-ilegal-de-madeira-que-mira-ministro-do-meio-ambiente.ghtml 
664 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/10/invasoes-de-terras-indigenas-aumentam-135-
no-primeiro-ano-do-governo-bolsonaro.shtml 
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Poderia se citar também que a mineração na Amazônia bateu recorde nos 

últimos dois anos, sendo que o desmate causado pela atividade em Unidades de 

Conservação cresceu 80,62% no primeiro trimestre em comparação com o 

mesmo período de 2019665.  

Daria para falar, igualmente, da invasão por garimpeiros de uma terra 

indígena Yanomami, em 10 de maio de 2021, que resultou em um confronto 

armado666. Líderes indígenas relataram que duas crianças foram encontradas 

mortas após o episódio667. O descaso recente com os indígenas chegou a 

resultar, até mesmo, na morte de uma criança por desnutrição grave – com 

apenas um ano e pesando 3 quilos – na Terra Yanomami668. 

É importante destacar essas situações, bem como a questão da extração 

de madeira e do garimpo ilegais, porque é preciso entender como o Governo 

Federal deixou que o vírus se alastrasse até aldeias remotas e isoladas dos 

maiores centros urbanos. Uma dessas formas talvez tenha sido justamente 

através da chegada de exploradores e aventureiros que, incentivados pela 

promessa de legalização, saíram em busca da exploração comercial de terras 

indígenas.  

Quando o vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre as 

invasões de garimpeiros, em 09 de julho de 2020, se limitou a dizer que seria 

uma “tarefa hercúlea” bloquear o território indígena para impedir a “chegada 

de gente”, emendando: “Se nós vamos ter que bloquear a entrada, também 

vamos ter que bloquear a saída”. Eximindo as pessoas externas às aldeias, 

 
665 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/06/mineracao-na-amazonia-bate-recordes-de-
desmate-nos-ultimos-dois-anos-e-avanca-sobre-areas-de-conservacao.ghtml 
666 https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,conflito-armado-em-terra-indigena-yanomami-em-
roraima-tem-indigenas-e-garimpeiros-baleados,70003710466 
667 https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/05/15/lideres-indigenas-relatam-mortes-de-
duas-criancas-em-conflitos-na-terra-yanomami-diz-associacao.ghtml 
668 https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/05/22/crianca-indigena-com-desnutricao-
morre-na-terra-yanomami-diz-conselho-de-saude.ghtml 
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Mourão ainda aproveitou para fazer sua defesa de que o indígena seja “mais 

integrado” à sociedade669.  

Em 27 de novembro daquele ano, ele repetiu a dose, dizendo que “o 

eterno jogo de gato e rato” do garimpo em terras indígenas continuaria até haver 

uma regulamentação670. É claro que seria possível concordar com o vice-

presidente – é um debate que será travado no Legislativo. Só que o importante 

para os fins do dossiê é desenhar o contexto em que os povos se viram 

inseridos. 

Apesar de estar longe de ser a única, outra fonte de contágio é, de fato, a 

ida às cidades em busca de alimentos, produtos de higiene ou para realizar 

saques de programas sociais, mas a FUNAI já foi acusada pelo MPF de não ter 

evitado a situação no Pará ao descumprir uma ordem judicial que determinava 

justamente a entrega de cestas básicas, para efeito de exemplo – que evitaria o 

deslocamento671.  

Além disso, ainda antes da pandemia, residia uma polêmica quanto a 

comunidades indígenas que não vivem em áreas que já tenham sido 

completamente demarcadas – para estes, por decisão do final de 2019, não 

haveria mais atendimento. É o que conta uma matéria da BBC Brasil, de 04 de 

fevereiro de 2020, sobre indígenas Guarani-Kaiowá que estariam passando por 

necessidades alimentares672.  

Nessa toada, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 

reclamou muito da Instrução Normativa nº 9 (IN 09) da FUNAI, editada no 

 
669 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cobrado-mourao-defende-indio-mais-
integrado-e-evita-compromisso-contra-garimpo-ilegal,70003358890 
670 https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/mourao-diz-que-garimpo-em-terras-
indigenas-eterno-jogo-de-gato-rato-24768665 
671 https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/12/23/mpf-acusa-funai-de-nao-entregar-cestas-
basicas-e-material-de-higiene-para-indigenas-do-para.ghtml 
672 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51272231 
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dia 16 de abril de 2020 – isto é, em plena pandemia673. Para a associação, o 

documento assegurava a certificação de imóveis para posseiros, grileiros e 

loteadores em terras indígenas ainda não formalmente homologadas674. A 

pedido do MPF, acionado pela entidade – que considerava a instrução uma 

permissão para que não indígenas permanecessem dentro de terras indígenas 

com limites já conhecidos –, a Justiça Federal da Bahia suspendeu os efeitos da 

IN 09675. 

De certo é que, após o vírus atingir Manaus, a Covid-19 viajou para leste 

e oeste, fugindo do centro de saúde da região. A maneira mais rápida de chegar 

a um hospital, para muitos enfermos que vivem isolados, sempre foi por meio 

de avião. Só que até as ambulâncias aéreas se tornaram problemáticas na medida 

em que havia queda nos níveis de oxigênio quando as aeronaves subiam676. 

Para começar pelo início, em 17 de março de 2020, a Portaria nº 

419/2020 da FUNAI suspendeu a autorização de entrada em terras indígenas 

para evitar o contágio – atitude louvável, mas criticada por lideranças locais por 

supostamente ter ignorado as invasões ilegais que cresceram no período677.  

No dia 02 de abril do mesmo ano, o primeiro caso oficial de coronavírus 

entre os povos nativos foi registrado – uma agente indígena de saúde foi 

infectada por um médico que que voltava de férias e já apresentava sintomas678.  

Os informes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), encarregada 

 
673 https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9-de-16-de-abril-de-2020-253343033 
674 https://apiboficial.org/2020/04/28/nota-tecnica-a-instrucao-normativa-da-funai-no-092020-e-
a-gestao-de-interesses-em-torno-da-posse-de-terras-publicas/ 
675 https://apiboficial.org/2021/03/18/a-pedido-do-mpf-justica-federal-da-bahia-suspende-efeitos-
da-instrucao-normativa-no-9-da-funai/ 
676 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/07/o-amazonas-doador-de-vida-espalha-a-
pandemia.shtml 
677 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/Boletim%20de%20Servicos/2020/Bolet
im%20Edicao%20Extra%20de%2017.03.2020.pdf 
678 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/04/02/indigena-no-
amazonas-e-primeiro-caso-de-covid-19-em-aldeias.htm 
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pela saúde dos indígenas, não previam quarentena prévia para profissionais de 

saúde. 

Quanto à FUNAI, por exemplo, para além da instrução normativa 

supramencionada, ficou faltando ainda a elaboração de um Plano de 

Contingência para situação de indígenas isolados e de recente contato, sem que 

uma sala de situação para acompanhar a crise sanitárias nessas aldeias – prevista 

pela Portaria 4094/2018, assinada pela FUNAI e pela SESAI – tenha sido 

criada, como conta reportagem do GLOBO de 28 de junho de 2020679.  

Todas as críticas viriam a ser detalhadas no âmbito da ADPF 709/DF 

(Processo nº 0097227-03.2020.1.00.0000), ajuizada pela APIB logo depois, em 

01 de julho, juntamente com outros seis partidos políticos, apontando vários 

atos omissivos e comissivos violadores de seus direitos680. Na ação, requereu-se 

que fossem construídas barreiras sanitárias para impedirem a entrada de 

invasores em terras indígenas habitadas por povos isolados ou de recente 

contato, além da retirada dos invasores que atualmente se encontram nesses 

territórios.  

Também foi demandado que o atendimento do Subsistema de Saúde 

Indígena do SUS seja prestado a todos indígenas do país, mesmo aqueles não 

aldeados ou que habitem áreas não demarcadas e que a União elabore um plano 

de enfrentamento do Covid-19 para os povos indígenas brasileiros. Dentre as 

críticas apresentadas, constam a não contenção de invasões a terras indígenas 

ou a não remoção de seus invasores, forçando contato com as tribos; e o 

ingresso, em terras indígenas, de equipes de saúde sem cumprimento de 

quarentena e sem a observação de medidas de prevenção ao contágio. 

 
679 https://oglobo.globo.com/brasil/sob-criticas-funai-alvo-de-disputas-politicas-no-governo-
federal-2-24503918 
680 http://uerjdireitos.com.br/wp-content/uploads/2020/07/uerjdireitos_uerjdireitos_adpf-709-
apib.pdf 
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Além disso, fala-se sobre a decisão da FUNAI e da SESAI de só prestar 

assistência especializada de saúde a povos residentes em terras indígenas 

homologadas. Narra a exordial que indígenas não aldeados, urbanos, estariam 

sendo remetidos ao SUS geral, sem atenção especializada aos indígenas. Para 

além disso, é comentado que as demais tribos, moradoras de terras indígenas 

pendentes de homologação, teriam ficado sem atendimento.  

Por fim, também é citada a não elaboração de um plano pormenorizado 

e concreto, que contenha uma estratégia de proteção das comunidades 

indígenas e um cronograma de implementação, com a participação das 

comunidades indígenas681. 

O ministro Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente a liminar em 08 

de julho, determinando, por exemplo, a criação de barreiras sanitárias que 

impedissem o ingresso de terceiros em seus territórios, conforme plano a ser 

apresentado pela União, ouvidos os membros da sala de situação; e a criação de 

uma sala de situação para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos 

povos indígenas em isolamento e de contato recente. 

Ademais, definiu-se pela imediata extensão dos serviços do Subsistema 

Indígena de Saúde aos povos aldeados situados em terras não homologadas, a 

ampliação dos serviços do Subsistema Indígena de Saúde aos povos indígenas 

não aldeados quando verificada barreira de acesso ao SUS geral; e, por fim, pela 

elaboração e monitoramento de um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para 

os Povos Indígenas Brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da 

ciência da decisão, com a participação do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos e dos representantes das comunidades indígenas682. 

 
681 https://www.conjur.com.br/2021-fev-05/direitos-fundamentais-stf-direitos-fundamentais-
covid-19 
682 https://www.jota.info/wp-content/uploads/2020/07/adpf-709-cautelar-1.pdf 
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O Plenário do STF referendou as medidas de enfrentamento da Covid-

19 em terras indígenas no dia 05 de agosto683. Mesmo assim, em 07 de agosto, 

o ministro Barroso ainda teve que mandar o Governo Federal complementar o 

Plano de Barreiras Sanitárias para Povos Indígenas Isolados e de Recente 

Contato (PIIRCs) apresentado ao Supremo. Na data de 22 de outubro, ele 

determinou à União também que o Plano Geral de Enfrentamento e 

Monitoramento da Covid-19 para os Povos Indígenas fosse refeito, pois seria 

“genérico e vago”684. Uma terceira versão foi rejeitada em dezembro685. Um 

plano só viria a ser homologado pelo ministro no dia 16 de março de 2021, 

quando a segunda onda já explodia no Brasil686. 

É claro que, no meio tempo, surgiram outras polêmicas. Na primeira 

reunião da sala de situação – cuja criação fora determina por Barroso –, em 17 

de julho, terminou com os indígenas alegando que foram atacados pelo 

Governo Bolsonaro687. Dada a situação, no dia 22 de julho o ministro teve que 

se manifestar nos autos sobre a sessão: “Como foi impossível a comunicação 

adequada entre os participantes, o melhor caminho será o de termos um novo 

começo, sem reavivar mal-entendidos que dificultem uma solução de 

compromisso e construtiva, que, de resto, é urgente”688. 

Além disso, resta evidente que o negacionismo de Brasília também 

atingiu os indígenas, que receberam inúmeras doses de remédios ineficazes face 

à pandemia. O jornalista Rubens Valente, do UOL, encontrou um ofício 

distribuído pelo DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Vilhena/RO, 

de 15 de março de 2021, em que se diz que “está sendo realizado” entre os 

 
683 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=448997&ori=1 
684 https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=453860&ori=1 
685 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457584&ori=1 
686 https://www.conjur.com.br/2021-mar-16/barroso-homologa-parcialmente-plano-conter-covid-
indigenas 
687 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/07/indigenas-dizem-ter-sido-atacados-
pelo-governo-bolsonaro-em-1a-reuniao-de-gabinete-sobre-coronavirus.shtml 
688 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF709decisao22jul.pdf 
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indígenas um suposto “tratamento profilático com ivermectina para a 

população maior de dez anos” e um suposto “tratamento kit-covid para todos 

os indígenas que apresentarem sintomas”689.  

Trata-se do Ofício Circular nº 20/2021/Vilhena/DSEI/SESAI/MS690. 

O documento foi enviado para os chefes da FUNAI de Cacoal/RO e de 

Juína/MT e dezenas de lideranças indígenas da região e assinado pela 

coordenadora do DSEI Vilhena, Solange Pereira Vieira Tavares. Os DSEIs, 

vale lembrar, são vinculados à SESAI. A unidade de Vilhena é responsável pelo 

atendimento de 6 mil indígenas de 144 aldeias e 43 etnias diferentes. 

Milhares de doses de cloroquina foram enviadas às Terras Indígenas 

Yanomami e Raposa Serra do Sol, em Roraima. Vale destacar que os casos de 

malária realmente aumentaram entre os Yanomami; e que a cloroquina, como 

diz a bula, é recomendada para a doença. O problema é que, como informou a 

coluna de Lauro Jardim no GLOBO, a medida foi anunciada como parte do 

plano de combate à Covid e o medicamento não pode ser usado contra a malária 

porque o tratamento envolve o uso combinado com primaquina, que não foi 

distribuída em conjunto pelo governo691. 

De maneira similar, em documento intitulado “Ação Interministerial de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional de Combate à 

Pandemia da Covid-19 no Âmbito da Saúde Indígena no Estado de Roraima”, 

de meados do ano passado, é possível verificar o envio de pelo menos 90.500 

comprimidos de cloroquina divididos entre o DSEI Yanomami, o DSEI Leste 

Roraima e Missão Roraima692. 

 
689 https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/03/18/covid-19-indigenas-
ivermectina-kit-medicacao-ministerio-da-saude.htm 
690 https://apiboficial.org/files/2021/03/SEI_MS___0019551674___Oficio_Circular.pdf 
691 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/cresce-o-numero-de-casos-de-malaria-
entre-os-yanomami-na-pandemia-governo-nao-mandou-segundo-remedio-para-tratamento.html 
692 https://drive.google.com/file/d/1JfiBQcsm1ngJMtGFHW6JopPvDNjfY-gC/view 
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Nesse sentido, a Recomendação nº25/2020 do MPF de Roraima, 

endereçada, dentre outros, aos ministros da Defesa e da Saúde no âmbito do 

Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000596/2020-31, relata, no dispositivo 

XXVII que ocorreu, na realidade, a distribuição de 100.500 (cem mil e 

quinhentos) comprimidos do medicamento cloroquina para os DSEI 

Yanomami e Leste Roraima, assim como para os Polos-base visitados, “sem 

que houvesse igual distribuição dos demais medicamentos antimaláricos 

(Primaquina, Artemeter e Lumefantrina), não obstante a justificativa da Sesai 

ter sido o enfrentamento da Malária”693. 

Logo em seguida, no ponto XXVIII conta-se que “semanas depois, o 

estoque dos medicamentos Primaquina, Artemeter e Lumefantrina do Dsei 

Yanomami atingiu níveis preocupantes, verificando-se até mesmo a ausência 

deles para tipos específicos de tratamento de Malária”. E, por fim, o documento 

assinado pela Subprocuradora-Geral da República Eliane Peres Torelly de 

Carvalho mostra que o custo da ação foi de R$ 4.905.868,73 (quatro milhões, 

novecentos e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e três 

centavos) “apenas com a logística de transporte, conforme Ofício n° 

21402/GM-MD (documento de etiqueta PGR- 00304080/2020), lavrado pelo 

Ministro da Defesa)”.  

Nessa linha, uma notícia publicada no dia 01 de julho no site do Governo 

do Brasil, sob o título “Aldeias Yanomami recebem reforço no combate à 

Covid-19”, informa que foram entregues “297 mil comprimidos de 

medicamentos como cloroquina; azitromicina; prednisona e paracetamol” ao 

DSEI Yanomami694. No portal eletrônico do Localiza SUS, também é possível 

 
693http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/protected/download/recuperarIntegra?modulo=0&sistema=
portal-reco&id=52051449 
694 https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/07/aldeias-yanomami-
recebem-reforco-no-combate-a-covid-19 
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conferir o envio de dezenas de milhares de comprimidos de cloroquina 

destinados aos povos indígenas695. 

Ainda com relação ao tratamento precoce, vale destacar que, segundo 

Bruno Stankevicius Bassi e Leonardo Fuhrmann, do portal independente “De 

Olho nos Ruralistas”, a página 39 de um documento em formato Power Point, 

divulgado em 24 de julho por Eduardo Pazuello, trazia a informação sobre 

100.500 comprimidos de cloroquina entregues para DSEIs. Os dados sobre 

combate à Covid-19 entre os povos indígenas teriam sido apresentados por 

Elcio Franco, na época secretário-executivo da pasta, e por Robson Santos da 

Silva, na função de chefe da SESAI696. 

 

Importante esclarecer que, em seu depoimento à CPI da Pandemia, 

Pazuello afirmou que a pasta não havia distribuído cloroquina às terras 

indígenas quando questionado697. 

 
695 
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Insumos_MEDICAMENTOS/DEMAS_C
19Insumos_MEDICAMENTOS.html 
696 https://deolhonosruralistas.com.br/2020/07/25/governo-federal-distribuiu-100-mil-unidades-
de-cloroquina-para-indigenas/ 
697 https://www.oantagonista.com/brasil/pazuello-nega-que-distribuiu-kit-covid-para-indigenas/ 
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Os efeitos da política defronte os povos indígenas já são certamente 

desastrosos. Uma reportagem do Estadão de 15 de maio de 2021, por exemplo, 

revela como as etnias Munduruku e Apiaká, que vivem nas margens do Rio 

Tapajós, estão sofrendo com a Covid-19 e até mesmo com a malária. Revela-

se, na matéria, os dados de um estudo chamado “O cerco do ouro: garimpo 

ilegal, destruição e luta em terras Munduruku”, segundo o qual 31 indígenas 

morreram nas aldeias. Além disso, é relatado que, entre 2018 e 2020, os casos 

de malária entre indígenas – uma comorbidade para a Covid-19 – passaram de 

645 para 3.264698.  

Ao todo, segundo a APIB, 1.072 indígenas das mais diferentes etnias 

vieram a óbito em virtude da Covid-19699. A taxa de mortalidade desses povos 

seria até 7 vezes maior do que a da população brasileira, comparada em 

diferentes faixas etárias700. Uma das vítimas foi o último homem remanescente 

do povo Juma, em Rondônia701. Ou seja: a Covid-19 decretou o fim prematuro 

de um povo indígena. 

Diante da omissão do Governo Federal, o Congresso Nacional bem que 

estava tentando fazer a sua parte. No dia 21 de maio de 2020, a Câmara dos 

Deputados aprovou um projeto, sob a relatoria de Joenia Wapichana (Rede-

RR), que criava medidas de proteção aos indígenas. E, em 16 de junho, foi a 

vez do Senado Federal aprovar o texto, que criava o Plano Emergencial para 

Enfrentamento à Covid-19 nos Territórios Indígenas, coordenado pela União, 

 
698 https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,nas-margens-do-rio-tapajos-indigenas-sofrem-com-
explosao-de-garimpos-desmatamento-e-covid,70003715714 
699 https://covid19.socioambiental.org/ 
700 https://oglobo.globo.com/brasil/brasil-ja-registra-mais-de-mil-mortes-de-indigenas-por-covid-
19-aponta-entidade-24922195 
701 https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2021/02/17/indigena-aruka-ultimo-homem-do-
povo-juma-morre-vitima-da-covid-19-em-rondonia.ghtml 
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e demonstrava ainda preocupação com os povos isolados ou de recente 

contato702. 

No entanto, o esforço foi boicotado por meio do VET 27/2020703, de 08 

de julho, quando o presidente, diretamente, vetou 22 dispositivos do PL 

1.142/2020 – justamente aqueles que previam medidas concretas de prevenção 

do contágio e da disseminação de Covid-19 para os povos nativos –, dentre os 

quais a exigência de elaboração de um plano de contingência, bem como a 

previsão de acesso universal a água potável, a distribuição gratuita de materiais 

de higiene e a distribuição de materiais informativos sobre a doença704. Também 

foi vetado o dispositivo sobre a obrigação da União de distribuir alimentos 

diretamente às famílias “na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas 

agrícolas”. 

Não foi por acaso que a primeira decisão liminar do ministro Luís 

Roberto Barroso se deu no próprio dia 08 de julho. Era uma maneira de impedir 

que a omissão governamental tivesse prosseguimento. E, pelo menos, o 

Congresso Nacional ainda derrubou o veto na data de 19 de agosto705. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de mais de um ano de pandemia, o Brasil já passou por muitos 

sentimentos diferentes – seja de raiva, indignação, lamentação ou resignação. O 

único sentimento que jamais deve se perder de vista é a dimensão da tragédia 

vivenciada pelo país. No momento em que se tornou o epicentro da pandemia, 

 
702 https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/16/coronavirus-senado-aprova-projeto-que-
preve-medidas-para-tentar-proteger-indigenas.ghtml 
703 http://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13425 
704 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/17/congresso-analisa-vetos-a-pacote-
anticrime-uso-de-mascaras-auxilio-emergencial-e-ajuda-a-indigenas 
705 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/19/congresso-derruba-vetos-de-
bolsonaro-a-lei-que-protege-indigenas-na-pandemia 
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um “covidário” de novas cepas pela inação do Governo Bolsonaro, o país se 

tornou até mesmo uma ameaça regional. A sociedade brasileira nunca passou 

por nada parecido na história. 

Em 14 de maio de 2021, uma publicação preliminar do Ipea, assinada 

por Marcos Hecksher, mostra que registramos, em proporção da nossa 

população total, mais mortes por Covid-19 em 2020 do que 89,3% dos demais 

178 países com dados compilados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Quando a comparação desses registros é ajustada à distribuição 

populacional por faixa etária e sexo em cada país, nosso resultado se torna pior 

que os de 94,9% dos mesmos 178 países. Com base em dados de nível de 

ocupação compilados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 

Brasil registrou queda do indicador mais intensa do que as de 84,1% dos demais 

63 países analisados entre os três últimos trimestres de 2019 e de 2020706. 

Não é para menos, dado que, com base nos dados do dia 24 de maio, o 

Brasil é o 10º país com mais mortes por milhão de habitantes, a despeito de ter 

uma população relativamente jovem – segundo a OCDE, apenas 9% dos 

brasileiros são idosos com mais de 65 anos707. Com 2.100 óbitos por Covid-19 

para cada um milhão de pessoas, ficamos atrás apenas de Bélgica, Eslováquia, 

Montenegro, Bulgária, Macedônia do Norte, São Marino, República Tcheca, 

Bósnia e Herzegovina e Hungria708. De todas essas nações, a mais jovem depois 

do Brasil tem 14% de idosos. Já a mais populosa possui cerca de 11 milhões de 

habitantes, frente aos 211 milhões de brasileiros. 

O exemplo que o país tem hoje não poderia ser mais errático. A situação 

é tão assustadora que estudos sugerem uma correlação entre o voto no 

 
706 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37981&Itemi
d=457 
707 https://data.oecd.org/pop/elderly-population.htm 
708 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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presidente da República e o contágio por Covid-19. É que, segundo sugere uma 

matéria do Valor Econômico, no conjunto dos 5.570 municípios brasileiros, 

quanto maior o percentual de votos obtido pelo presidente Jair Bolsonaro em 

2018, maior é a taxa de contaminação pelo coronavírus. Quanto menor a adesão 

que Bolsonaro teve, menos frequentes são os casos de Covid-19709. 

Face ao exposto, o país não precisa somente de justiça perante as mortes 

que poderiam ter sido evitadas. Mas também de proteção contra a ameaça de 

terceira onda. A CPI da Pandemia, se bem-sucedida, pode ter uma tarefa 

civilizatória ao delimitar a memória sobre esse período para o futuro e ainda 

funcionar como um meio para estimular as melhores práticas diante da 

pandemia com base na ciência. 

 

 

 
709 https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/05/24/contagio-da-covid-19-cresce-em-areas-
de-voto-bolsonarista.ghtml 


