
6 gerais Belém, quinta-feira, 10 de junho de 2021

O ex-secretário-executivo 
do Ministério da Saúde 
Élcio Franco, braço di-

reito do ex-ministro Eduardo 
Pazuello na pasta, afirmou à 
CPI da Covid, no Senado, que 
a gestão do general defen-
dia o “atendimento precoce” 
para pacientes com a doença. 
O termo passou a ser usado 
após o ministério ser forte-
mente criticado por promo-
ver o tratamento precoce com 
remédios sem eficácia para o 
novo coronavírus.

“A nossa gestão defendia o 
atendimento precoce”, afir-
mou o ex-secretário.

O relator da comissão, Re-
nan Calheiros (MDB-AL), 
questionou então com qual 
medicamento seria o atendi-
mento precoce. 

“Com o medicamento que 
o médico julgar oportuno. 
Se for usar ‘off label’ (fora da 
bula), que ele faça o esclare-
cimento ao paciente, que só 
poderá usar se aceitar”, disse 
Franco.

Em seguida, Renan exi-
biu um vídeo do ano passa-
do em que Franco defende o 

tratamento precoce. “Temos 
evidência científica de de-
terminados medicamentos. 
Aqueles que dizem que não 
têm evidência são os verda-
deiros negacionistas”, disse 
ele na ocasião.

O ex-secretário também 
afirmou que tomou hidro-
xicloroquina quando teve 
covid-19: “O médico me re-
comendou. Eu tomei na fase 
viral, que eu me lembre, a hi-
droxicloroquina, invermecti-
na, nitoxizamida. Depois eu 
tomei anticoagulantes, tomei 
dexametasona injetável e an-
tibiótico também. O médico 

recomendou e eu aceitei”.
Franco negou que o Minis-

tério da Saúde tenha aposta-
do na tese da imunidade de 
rebanho para frear a pande-
mia. O ex-secretário chegou a 
interromper a fala do relator.

“De forma alguma, sena-
dor”, afirmou, interrompen-
do Renan. “Nunca se discutiu 
na área técnica do ministério, 
entre os secretários e o minis-
tro essa ideia de imunidade 
de rebanho a que o senhor se 
referiu. Assim como influen-
za a gente imaginava que te-
ria que ter campanhas anuais 
de imunização”.

Ex-secretário é ouvido
Élcio Franco diz que não houve aposta na tese da imunidade de rebanho nem em política negacionista

CPI da CovId

O governo de Joe Biden che-
gou a um acordo para a com-
pra de 500 milhões de doses 
da vacina da Pfizer contra o 
coronavírus para doar a pelo 
menos 100 países ao longo dos 
próximos dois anos, comuni-
caram nesta quarta-feira vá-
rios funcionários do governo 
à imprensa americana. Biden 
pode anunciar oficialmente o 
plano nesta quinta-feira, se-
gundo dia de uma viagem pela 
Europa e véspera da reunião do 
G7 no Reino Unido, em meio a 

pedidos crescentes para que os 
Estados Unidos e outros países 
ricos desempenhem um papel 
mais substancial no forneci-
mento global de vacinas.

Na viagem de oito dias à 
Europa, a primeira ida ao 
exterior desde que assumiu 
a Casa Branca, Biden preten-
de reivindicar uma posição 
de liderança para os Estados 
Unidos, após o desgaste nas 
relações transatlânticas du-
rante o governo de Donald 
Trump. A vacina é um dos 
itens que estarão em pauta, 
assim como a criação de um 
imposto global sobre grandes 

corporações e uma aliança 
internacional para fazer fren-
te à China, que os EUA con-
sideram uma competidora 
estratégica, que ameaça sua 
primazia.

Pessoas familiarizadas com 
a compra disseram que os 
Estados Unidos pagarão um 
preço “sem fins lucrativos” pe-
las vacinas. As primeiras 200 
milhões de doses devem ser 
distribuídas este ano, e 300 mi-
lhões, no próximo ano. Espera-
se que Albert Bourla, presiden-
te-executivo da Pfizer, apareça 
com o presidente quando Bi-
den fizer o anúncio.

Biden doará 500 mi de
doses para 100 países

riO De JaNeirO, rJ
AgênciA O glObOO presidente Jair Bolsona-

ro não só voltou a defender o 
uso do medicamento com pôs 
em dúvida a qualidade das 
vacinas. Em discurso feito em 
evento com igrejas evangélicas 
em Anápolis, Goiás, Bolsona-
ro disse que também não há 
comprovação científica da efi-
cácia dos imunizantes, que es-
tariam em fase experimental:

“(O tratamento precoce) 
não tem comprovação cientí-
fica. E eu pergunto: a vacina 
tem comprovação científica ou 
está em estado experimental 
ainda? Está experimental”.

Bolsonaro 
põe em xeque
a qualidade 
das vacinas

BrasÍLia
AgênciA O glObO

A senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) fez uma per-
gunta sobre uma doação de 
hidroxicloroquina feita pelos 
Estados Unidos no ano pas-
sado, e Franco disse que era 
para o tratamento de doenças 
como malária, lúpus e artrite 
reumatoide. O senador de opo-
sição Rogério Carvalho (PT-SE) 
reagiu: “Com todo o respeito, o 
presidente Jair Bolsonaro fez 
propaganda da hidroxicloro-
quina e recebeu dos Estados 
Unidos para tratamento da co-
vid. Não podemos aceitar esse 
tipo de declaração mentirosa, 
reincidente na CPI”.

Após críticas do senador 

Otto Alencar (PSD-BA) à con-
dução feita pelo governo para 
combater a pandemia, o ex-se-
cretário rebateu: “Nunca tive-
mos uma atuação negacionista 
da ciência”, disse ele.

CONVOCaÇÃO
A comissão da CPI da Co-

vid decidiu nesta quarta-feira 
convocar o deputado federal 
e ex-ministro Osmar Terra 
(MDB-RS) para prestar depoi-
mento. Ele é apontado como o 
organizador do grupo de mé-
dicos que formou o chamado 
“gabinete paralelo” de acon-
selhamento do presidente Jair 
Bolsonaro.

medicamentos para outros fins

  Líder do chamado “gabinete paralelo”, Osmar Terra será ouvido pela CPI 
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