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ENFRENTAMENTO LUIZ HENRIQUE MANDETTA CONTA OS BASTIDORES DO COMEÇO DA PANDEMIA NO PAÍS E COMO O GOVERNO PERDEU AS VANTAGENS

SUS. Sistema era a vantagem
do país contra o vírus

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

O Brasil tinha tudo para ser referência mundial no combate
ao coronavírus. A doença chegou com atraso, o SUS (Sistema Único de Saúde) permitia
um controle na população e tínhamos preferência na compra
de vacinas.
O que deu errado?
Para o médico e ex-ministro
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro sabotou as vantagens do
país. “Ele nunca acreditou no
vírus”, afirmou em entrevista
exclusiva a OVALE. Confira:
O SUS não era vantagem?
O SUS forte era a nossa fortaleza. Esses laboratórios que
estão fazendo vacina queriam
que o Brasil fosse o primeiro
país que recebesse a vacina deles. É que nós somos uma Ferrari para vacinar, uma potência
para entregar a vacina.
Temos 340 mil agentes comunitários de saúde e eles sabem
onde mora o idoso, onde está
o acamado, o cara que sofreu
transplante. O Brasil já foi capaz de vacinar seis milhões de
pessoas num dia. Nenhum país
do mundo faz isso.
Essa fortaleza chamada SUS,
de porta de entrada ao sistema,
que era o passo que estávamos
dando, a gente jogou fora. O vírus está andando de Ferrari e
nós de carroça.

País. Agentes de saúde
poderiam controlar a pandemia

O presidente não quis usar?
Ele jamais poderá dizer que
foi mal assessorado. Uma das
coisas que me angustiava era
fazer o presidente prestar atenção na gravidade e quais eram
as nossas armas, ao ponto de
ter tido uma reunião na casa
dele, num sábado, no começo
de abril [de 2020], com todos
os ministros. Entreguei por escrito o que estava acontecendo
e o que poderia acontecer.
Disse a ele que, se o país fosse pelo caminho que estavam
apontando, haveria 180 mil
mortos no final de 2020. Mas
ele não queria saber da verdade. Ouvia médicos que diziam
que o vírus ia acabar rápido.
Ele é uma pessoa superficial.
O que aconteceu?
Eles quiseram escutar as pessoas que diziam que a doença
iria durar seis semanas, que o
povo deveria tomar cloroquina e ir trabalhar. Isso era uma
tragédia. Na hora que a doença
chegasse ao povão e a população fosse em direção ao sistema de saúde, não ia ter sistema
se fosse naquele caminho. Eu
ficava no Ministério da Saúde,
e não pedi para sair, porque
cada dia era mais um dia para
montar esse enorme quebra-cabeça, que é fazer o SUS de Roraima ao Rio Grande do Sul, de
leste a oeste. Ali foi um erro de
escutar as pessoas que falavam
o que ele queria escutar.
O governo não se preparou
para combater a pandemia?
Tínhamos três pilares: proteção da vida, defesa do SUS e
as decisões pela ciência, isso
montado em eixos. O primeiro era prevenir e o presidente
fez questão de boicotar a prevenção. O segundo era o atendimento. Enquanto falávamos
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a Ferrari,
EE“Emasnóssemtemos
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nós de carroça”.

que o vírus ia acabar em
pouco tempo”.

Luiz Henrique Mandetta
Ex-ministro da Saúde

Idem

palácio do
PLANALTO.
De acordo com o
ex-ministro, presidente
Jair Bolsonaro
sabotou combate à
pandemia

‘O vírus a
de ferrari
de carro

Ministro da Saúde no início da pandemia no Brasil, L
OVALE que Bolsonaro nunca acreditou no potencia

