
  

  

Recebi denúncia, no dia 24/08/2021, de advogada (nome e OAB verificados e existentes e estão no 

documento original, que solicita sigilo) representante de 12 médicos que prestam serviço para a 

operadora Prevent Senior, que ainda desejam manter seu sigilo preservado. 

O documento consiste na sistematização de informações que foram enviadas aos meus assessores 

nesse período da CPI com intuito de formalizar a denúncia. 

Abaixo um resumo dos principais pontos, preservando as palavras enviadas pela denunciante.  

Informo, ainda, que várias informações apresentadas na denúncia contradizem a resposta 

enviada pela Prevent Senior ao meu requerimento, e que já aprovamos a convocação de seu 

Diretor Executivo, Dr. Pedro Batista. Acrescento que já protocolamos novos requerimentos 

solicitando informações a órgãos de fiscalização e controle, os quais estão fazendo as devidas 

apurações. 

                                                                                                             Humberto Costa 

 

DA CONDUTA DA REDE PREVENT SENIOR FRENTE À PANDEMIA 

  

DA POLÍTICA COERCITIVA ADOTADA  

Segundo a denúncia, política de coerção com relação as orientações e posições clínicas adotadas 

pela empresa é prática corrente da Direção da Prevent Senior. O gabinete teve acesso a mensagens 

de Whatsapp encaminhadas pelo Diretor Clínico, Dr. Roberto de Sá, aos médicos que trabalham na 

instituição lembrando dos conceitos de “lealdade” e “obediência” já expostos pela Prevent Senior no 

momento de contratação. Os profissionais de saúde que não se se submetem as diretrizes são 

punidos com a demissão.  

 

DO IMPEDIMENTO AO USO DE E.P.I DURANTE A PANDEMIA 

A denúncia relata que, em março de 2020, médicos e enfermeiros afirmavam que Rede Prevent 

Senior limitava o uso de EPIs no atendimento dos clientes, chegando mesmo a proibir expressamente 

o uso de máscaras para algumas solicitações. 

De acordo com a denúncia, essa proibição teria o propósito de facilitar a disseminação do vírus no 

ambiente intra-hospitalar para supostamente iniciar um protocolo de testes para tratamento da covid-

19. 



  

  

Tal protocolo de testes para tratamento da covid-19 teria sido acordado com o Governo Federal e 

relatos detalhados de médicos da Prevent Senior explicavam como o acordo havia sido firmado com 

assessores do Governo Federal, por meio do gabinete paralelo.  

 

DA SUPOSTA ALIANÇA COM O GOVERNO    

Em março de 2020, o então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticava dura e 

publicamente a política e os resultados de atendimento Prevent Senior durante a pandemia. 

Diante disso, a solução encontrada pela referida operadora de plano de saúde teria sido a 

aproximação de assessores próximos ao Presidente Jair M. Bolsonaro e ao Ministério da Economia, 

evitando conflitos com o Ministério da Saúde. 

O pacto assim teria sido firmado no final de março de 2020: a Rede Prevent Senior aderiria às 

diretrizes do Governo Federal e do Ministério da Economia repassadas por novos “assessores”, e o 

Ministério da Saúde pararia com as críticas e acusações contra a Prevent Senior, ainda que fosse 

necessário trocar o Ministro da Saúde Mandetta para tanto. 

Conforme afirmado na denúncia recebida, de fato, dias após a data do relato da existência do suposto 

acordo, cessaram as acusações advindas do Ministério da Saúde contra a Prevent Senior e 

estabeleceu um novo protocolo de atendimento pacientes com COVID, pautados no tratamento 

com os medicamentos sem eficácia.  

 

DA ASSESSORIA PARALELA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

O relatado contido na denúncia recebido por mim também explica como era o funcionamento da 

assessoria palaciana paralela. Essas informações teriam sido confidenciadas ao Diretor Clínico da 

Prevent Senior à época do ocorrido. 

Diante do descontentamento do Presidente da República com os posicionamentos adotados pelo 

então Ministro da Saúde, Mandetta na condução da pandemia, o senhor Luís Felipe Belmonte, 

advogado e aliado de Bolsonaro, teria elaborado uma nova estratégia: assessorar o Presidente 

Bolsonaro, alinhando-o com interesses econômicos.  

A essa ideia de privilegiar aspectos econômicos capitaneada por Belmonte, teria se aliado outro 

personagem próximo ao Presidente da República, o senhor Filipe Martins. Este possuiria planos 

para explorar politicamente a pandemia, transformando o Presidente na figura de um “Messias”, o 

salvador e detentor da cura. 



  

  

A estratégia encontrada pelos senhores Belmonte e Martins era a de o próprio Presidente Bolsonaro 

a influenciar a população, induzindo-a a aceitar medicamentos e procedimentos para cura e/ou 

prevenção da COVID e a população sentiria segura para a economia não parar.  

Foram então convidados para “aconselhar” o Presidente da República o renomado toxicologista 

Dr. Antony Wong, a imunologista Dra. Nise Yamaguchi e o virologista Dr. Paolo Zanotto. Esses 

profissionais, inclusive, teriam auxiliado a Deputada Federal e esposa de Belmonte, Paula Belmonte, 

a redigir projeto de lei para uso da ozonioterapia para tratamento da covid-19 (PL 1.383 de 2020). 

Esses nomes circulavam pela Prevent Senior. 

 

DA DIVULGAÇÃO DO TRATAMENTO COM CLOROQUINA NA REDE PREVENT 

SENIOR ANTES DA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CONEP 

De acordo com a denúncia, a pesquisa pactuada entre o Governo federal e a Prevent Senior deveria 

comprovar a eficácia da combinação de cloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina no 

tratamento da covid-19. 

Foram indicados para a condução da pesquisa os médicos Rodrigo Esper Fernando Okawa, 

respectivamente supervisor e professor do programa de residência médica da Prevent Senior.   

Chama a atenção entre o material encaminhado pela denúncia “print” de mensagem de Whatsapp de 

25 de março de 2020 encaminhado pela direção da Prevent Senior aos seus médicos indicando o 

início do protocolo de hidroxicloroquina combinada com azitromicina para uma gama de pacientes 

ambulatoriais que preenchessem critério e observando: “Por favor, NÃO INFORMAR O 

PACIENTE ou FAMILIAR sobre a medicação e nem sobre o programa”.  

Como apontado na denúncia, não avisar pacientes e familiares teria por objetivo facilitar a 

manipulação dos resultados da pesquisa para “comprovar” a eficácia do tratamento e entregar o 

combinado com os “assessores” do Presidente da República. 

No dia 29 de março de 2020, o Diretor Clínico da instituição, o senhor Pedro Batista Júnior, 

concedeu entrevista à CNN Brasil assumindo que a operadora de saúde fazia testes de cloroquina 

nos pacientes antes da concessão de autorização (https://www.cnnbrasil.com.br/saude/medico-

explica-os-bastidores-do-tratamento-de-coronavirus/). 

Deste modo, quando foi solicitada a autorização da pesquisa junto à CONEP em 6 de abril de 2020, 

os pacientes da Rede Prevent Senior, sem ciência, já estavam servindo de “cobaias humanas” desde 

26 de março. 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/medico-explica-os-bastidores-do-tratamento-de-coronavirus/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/medico-explica-os-bastidores-do-tratamento-de-coronavirus/


  

  

A pesquisa foi autorizada pela CONEP somente em 14 de abril de 2020, porém, o colegiado 

suspendeu a autorização apenas seis dias depois, em virtude da identificação de diversas 

irregularidades: inexistência de grupo de controle, diferença entre o número de participantes 

declarados (700) do ensaio clínico com o número definido no projeto de pesquisa (200); burla no 

dever de notificar casos de covid-19, notificando número inferior ao real. 

A denúncia recebida por mim destaca: “É fundamental citar que no dia que foi noticiada a 

suspensão da autorização concedida pelo CONEP, o Dr. Rodrigo Esper, recebeu uma ligação 

do filho do presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto”.  

 

DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM EFICÁCIA COMPROVADA  

Contudo, após a suspensão, em detrimento à vida e dignidade dos pacientes em prol de interesses 

econômicos e políticos, em contrariedade ao Conselho de ética, a Prevent Senior, intensificou a 

propagação do suposto protocolo:  

Inclusive, há um vídeo gravado pelo responsável pela pesquisa, Dr. Rodrigo Esper, em que ele 

mostra como os remédios do protocolo passaram a ser disponibilizados. 

  

DA PROPAGAÇÃO DE (DES) INFORMAÇÕES COM O APOIO DE SUPOSTOS 

ASSESSORES  

Vale observar que muitas entrevistas (e lives) foram realizadas entre o Diretor da Prevent Senior em 

conjunto com pessoas apontadas com supostos assessores do governo federal como no caso do 

virologista Paolo Zanotto... Dra. Nise Yamaguchi ... e o Sr. Paulo Eneas 

É válido destacar que Sr. Paulo Eneas é editor de um dos maiores portais na internet que apoiam o 

governo Bolsonaro, o Crítica Nacional, o articulista influenciado pelo Sr. Olavo de Carvalho, que 

inclusive declarava apoio à Prevent 

 

DO USO DO DENOMINADO “KIT PREVENT” COMO MEDIDA PROFILÁTICA  

A Rede Prevent Senior não permite que seus médicos exerçam suas funções com autonomia 

profissional, ... A equipe médica é e estava condicionada a respeitar o fluxo de atendimento 

determinado pela Direção na admissão de pacientes com sintomas gripais, independente da 

confirmação dos exames laboratoriais receitava o kit.  



  

  

Ressalta que a liberdade e a autonomia são regidas por princípios que assumem que as condutas 

sejam norteadas por evidências científicas de benefício e segurança em prol dos pacientes.   

Além das orientações, os médicos passaram a ser controlados por gráficos que demonstravam 

o desempenho, induzindo a competitividade entre os médicos que passaram a ter “metas” de 

prescrição de medicamentos, e quando não atingidas as metas os médicos eram desligados 

 

DOS FORNECEDORES   

A denúncia aponta forte relação da Prevent com a Vitamedic, uma das empresas que mais lucrou e 

investiu com a pandemia. Conforme será descrito, o ciclo era o seguinte: a Vitamedic fornecia 

os principais medicamentos do “kit prevent”, a Prevent Senior fornecia os dados e os assessores 

Wong, Yamaguchi e Zanotto propagam a informação.   

Segundo relato dos consulentes que exerciam cargos na diretoria da instituição, quanto mais 

rápido a “roda de interesses” girasse, mais o governo federal propagava informações e mais a 

Prevent Senior entrava em evidência.   

 

DAS EXPERIÊNCIAS   

Com o avanço da Pandemia os médicos da Rede Prevent Senior passaram a questionar se as 

experiências inclusas nos protocolos eram seguros sob o ponto de vista jurídico.  

Dentre os diversos relatos que a advogada descreve de relatos de clientes, o mais impactante foi de 

um coordenador cuja afirmação é que ele sentia como se participasse do Terceiro Reich. A terceira 

categoria de experiências tinha por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como 

métodos de tratamento para enfermidades.   

 Os kits experimentais eram organizados assim: 

Hidroxicloroquina  

Azitromicina  

Ivermectina  

Além desses, outros medicamentos de uso desconhecido para o tratamento de pacientes com a 

síndrome respiratória aguda grave ocasionada pelo COVID19 também foram “experimentados” pela 

Rede Prevent Senior, são eles:  

Metotrexato  

Flutamida  



  

  

Etanercepte   

Além da utilização de medicamentos ineficazes para o tratamento de doentes acometidos pelo vírus 

COVID 19, alguns experimentos foram realizados, dos quais destacam-se:  

Tornar a heparina inalatória;  

Ozonioterapia;  

Imunoterapia  

 

DO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID19 NA REDE 

PREVENT SENIOR  

Um dos protocolos de gerou inúmeras reclamações1 e diversas infrações ao código de ética médica 

e inclusive à legislação penal diante ao exercício ilegal da profissão, é o procedimento 

denominado “ACOLHIMENTO”... É válido explicar que os profissionais atuantes na Rede Prevent 

Senior, utilizam um sistema/software que regula a inclusão e o acesso de informações do prontuário 

eletrônico dos pacientes - o TechSallus.2   

Por este ângulo, no sistema denominado ACOLHIMENTO, os médicos do pronto atendimento, sem 

direito ao exercício de sua autonomia, são obrigados a (atenção): Permitir que enfermeiros 

atendam os pacientes e operem os computadores utilizando o sistema Techsallus, incluindo 

prescrições nos prontuários  

No sistema de ACOLHIMENTO a Rede Prevent Senior permite que a equipe de enfermeiros atue 

no indevido exercício da Medicina, enquanto o médico fica subordinado aos princípios de “lealdade 

e obediência”.  

Conforme demonstrado, em razão do protocolo de ACOLHIMENTO, é orientado ao médico 

que forneça seu login e senha para toda a equipe de enfermagem que estará atuante durante 

seu plantão.  

  

 
1 Disponível  na  plataforma  Reclame  Aqui,  acessível  através  do  link: 

https://www.reclameaqui.com.br/empresa/prevent-senior/  
2 Conforme disponibilizado na página eletrônica da empresa, o TechSallus é  “o conjunto de  sistemas automatizados, 

na qual são  utilizados conceitos modernos de definição de processos (Entidades/Relacionamentos), linguagem de 

programação de última geração (visual Studio, .NET e DELPHI7), Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

Relacional (SQL SERVER 2000 e 2005) e ferramentas nativas do Banco de Dados para desenvolvimento de Sistema 

de Apoio a Decisão (Analysis Services Gerador de Cubos de Informação Multidimensional)”. Disponível em < 

http://www.felipemenezes.kinghost.net/pgSitSolucao.aspx> com acesso em 14 de junho de 2021.  



  

  

 

É importante reconhecer que, diante a evidente sobrecarga, alguns enfermeiros possuem boa 

intenção e querem ajudar os médicos, então acessam as informações dos prontuários no ímpeto de 

aprender as condutas.  

 

 

 

  
 
  

    
 



  

  

 DO CASO ANTONY WONG  

Foi de conhecimento público que o Dr. Antony Wong, um dos principais médicos e apoiadores 

do governo, apontado como membro integrando do suposto grupo de assessores do governo federal, 

faleceu na Rede Prevent Senior. O que não noticiado sobre o caso é que ele, um dos principais 

defensores do tratamento precoce e um dos principais críticos da vacina, a causa da morte está em 

apuração pelo Ministério Público do Estado de SP e CREMESP por suposta fraude no atestado. 

DO CASO REGINA HANG  

Outro conhecido caso de óbito da Rede Prevent Senior é da mãe do empresário Luciano Hang que 

emocionado gravou um vídeo recomendando que as pessoas fizessem o tratamento precoce. 

A alegação do Sr. Luciano Hang é que sua mãe teria supostamente falecido por não ter tido a 

oportunidade de utilizar os medicamentos do Kit – o que não condiz com as informações do 

prontuário.  


