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REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO DE MINISTRO Nº _____ 2020

(Da Bancada do PSOL)

Requer  a  convocação  do  Ministro  da
Saúde,  Sr.  Eduardo  Pazuello,  para
prestar esclarecimentos acerca da não
distribuição e do possível descarte de
6,8 milhões de testes para COVID-19
prestes a vencer, que estão em posse
do governo federal.

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 50 da Constituição Federal, combinado com os

Artigos  117,  II  e  219,  I,  do  Regimento Interno,  assim como da Resolução da

Câmara  nº  14/2020,  requeremos  ao  Plenário  da  Câmara  dos  Deputados  a

convocação do  Ministro  de  Estado  da  Saúde,  SR.  EDUARDO PAZUELLO,  para

prestar  os  devidos  esclarecimentos  acerca  da  não  distribuição  e  do  possível

descarte de 6,8 milhões de testes para COVID-19 prestes a vencer, que estão em

posse do governo federal. 

JUSTIFICATIVA

Dados recentes apontam que o Brasil já vive uma segunda onda da

pandemia de COVID-19. Já são quase 170 mil mortos pela doença no país, que

apresenta um aumento de 71% no número de infectados e de 43% no número de

mortos1.  Desde o início da pandemia,  inúmeras organizações,  associações de

saúde,  intelectuais,  imprensa,  parlamentares têm denunciado a forma como o

governo federal atua sobre a pandemia. Um dos temas recorrentes têm sido a

política de testagem adotada pelo Ministério da Saúde.

1 Disponível em: < https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-
commodities/noticia/2020/11/23/coronavirus-hoje-brasil-tem-alta-de-71percent-na-media-de-casos-e-vacina-
da-astrazeneca-e-70percent-eficaz.ghtml>
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É importante destacar que, a despeito de toda a crise decorrente da

pandemia de COVID-19, o Brasil, por responsabilidade do governo federal, nunca

adotou uma política rígida e estruturada de testagem em massa da população. O

país está marcado como um dos que menos realizaram testes em todo o mundo,

ainda que tenha se tornado um dos epicentros da pandemia. Da meta de 24,6

milhões de testes neste ano,  o Ministério da Saúde só conseguiu realizar  um

quinto2. Em outubro, da meta diária de 70 mil testes, só 27,3 mil foram realizados.

No último dia 22/11, o jornal O Estado de S. Paulo noticiou que o

governo federal deve descartar um total de 6,83 milhões de testes por conta do

prazo de validade, quantidade maior do que a de testes já realizados (cerca de 5

milhões)  no  país.  De acordo com o levantamento  do jornal,  96% do  estoque

esgotará  o  prazo de validade entre  dezembro de  2020 e  janeiro  de  2021.  O

descarte  gerará  um  prejuízo  enorme  não  só  aos  cofres  públicos,  mas

principalmente à saúde da população brasileira.

O  Ministério  da  Saúde  e  o  presidente  Jair  Bolsonaro  atribuem  a

responsabilidade  aos  estados  e  municípios,  argumentando  que  não  houve

demanda de novos testes e que não foi utilizado todo o estoque já distribuído pelo

governo federal  – cerca de 8 milhões. Ainda assim, ao que tudo indica, parte

desses testes foi repassada sem insumos fundamentais para sua realização, o

que reduziu a capacidade de testagem, como noticiado também pelo jornal  O

Estado de S. Paulo ainda em julho deste ano4. Nesta época, eram 9,8 milhões de

testes parados por falta de insumos5.

O descarte de 6,8 milhões de testes, somados aos milhares que não

puderam ser utilizados por falta de insumos, é apenas o reflexo direto do conjunto

de políticas adotadas por este governo, que caminhou no sentido contrário ao que

2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/opiniao/e-lastimavel-desempenho-brasileiro-na-testagem-em-
massa-para-covid-19-1-24758288
3Disponível em:  <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,prazo-de-validade-pode-levar-governo-federal-
a-jogar-fora-6-8-milhoes-de-testes,70003523522>
4 Disponível em: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-entrega-kit-incompleto-e-brasil-so-
atinge-20-da-capacidade-de-testes,70003361971>
5 Disponível em: < https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/07/30/ministerio-da-saude-tem-9-8-milhoes-de-
testes-parados-por-falta-de-insumos>
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têm sido  recomendado pelas  autoridades de  saúde no Brasil  e  no  mundo.  É

urgente,  principalmente  pelo  estado  grave  da  pandemia  no  Brasil,  que  o

Ministro de Estado da Saúde preste os esclarecimentos necessários perante esta

Casa para que mais este fato seja devidamente esclarecido e que a Câmara dos

Deputados possa cumprir fielmente seu papel de fiscalização. 

Por  isso,  requeremos às deputadas e aos deputados a aprovação

desta convocação.

Sâmia Bomfim
Líder do PSOL

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA 

Marcelo Freixo
PSOL/RJ 

Fernanda Melchionna
PSOL/RS

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Glauber Braga
PSOL/RJ 

Ivan Valente
PSOL/SP

Luiza Erundina
PSOL/SP 

Talíria Petrone
PSOL/RJ 
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