
 

Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação 

Detalhes da Manifestação 
 

  

                         

        

Dados Básicos da Manifestação 
 

 

                         

          

Tipo de Manifestação: 
 

  

Acesso à Informação 
 

 

                         

          

Esfera: 
 

 

  

Federal 
 

 

                     

          

NUP: 
 

  

25072.019256/2021-19 
 

 

            

MS – Ministério da Saúde 
 

 

          

Órgão Destinatário: 
 

   

                     

          

Órgão de Interesse: 
 

  

 
 

 

                     
          

Assunto: 
 

  

Outros em Saúde 
 

 

            

 
 

 
          

Subassunto: 
 

   

                     

          

Data de Cadastro: 
 

  

16/07/2021 
 

 

            

Concluída 
 

 

          

Situação: 
 

   

            

09/08/2021 
 

 

          

Data limite para resposta: 
 

   

            

Internet 
 

 

          

Canal de Entrada: 
 

   

                     

                         

           

Modo de Resposta: 
 

   

Pelo sistema (com avisos por email) 
 

 

                      
                         

          

Registrado Por: 
 

  

Cidadão 
 

 

                     
                         

            

Tipo de formulário: 
 

 

Acesso à Informação 
 

 

                         

          

Serviço: 
 

  

 
 

 

                         

          

Outro Serviço: 
 

  

 
 

 

                         

   

Teor da Manifestação 
 

  

                         

         

Extrato: 
 

 

Solicito todos os estudos e ou, relatórios em posse ou controle, 
Ministério da saúde e Fiocruz ou Qualquer órgão responsável, 
descrevendo a purificação de qualquer " vírus covid 19", ( 
também conhecido como sars cov 2), incluindo quaisquer 
alegadas "variantes" diretamente de uma amostra retirada de 
um ser humano doente, onde a amostra do paciente não foi 
combinada previamente com qualquer outra fonte de material 
genético ( ou seja células de rim de macaco, aka, células vero, 
soro fetal de bovino). Observe que não estou solicitando 
estudos/relatórios em que os pesquisadores não conseguiram 
purificar o "virus" suspeito( separe o suposto vírus de tudo O 
mais na amostra do paciente e, invés disso: cultivou uma 
amostra não purificada ou outra substância não purificada, é 
ou, realizou um teste de amplificação, ou seja pcr). 
No rna total de uma amostra de paciente ou de uma cultura de 
células, ou no material genético de qualquer substância não 
purificada, é ou fabricou um genoma com base em sequências 
detectadas por pcr no rna total de uma amostra de paciente ou 
de uma cultura de células ou de qualquer substância não 
purificada, é ou produziu imagens de microscopia 
eletrônicaboca de coisas não purficadas em uma cultura de 
células.  
Esclarecimento de pedido para maior clareza, observe que já 
estou ciente de que, de acordo com a teoria do vírus, um vírus 
requer células hospedeiras para se replicar e não estou 
solicitando registros que descrevam a replicação de um vírus 
suspeito flutuando no vácuo; estou solicitando registros que 
descrevam sua purificacao(separação de tudo ou mais na 
amostra do paciente, de acordo com as práticas laboratoriais 
padrão para a purificação de coisas pequenas). 
Observe que minha solicitação inclui qualquer estudo/relatório 
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que corresponda a descrição acima, por exemplo ('mas não 
limitado a) qualquer estudo revisado por pares publicado de 
autoria de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Observe 
também que, apesar do fato de que a purificação é uma etapa 
essncial( mas não suficiente) para provar a existência de um 
vírus causador de doenças. 
Portanto, no interesse da transparência e de acordo com os 
propósitos da legislação, se algum registro corresponder a 
descrição acima dos registros solicitados e estiver atualmente 
disponível em outro local, forneça informações suficientes 
sobre cada registro para que eu possa identificar e acessar 
cada um certeza (ou seja título, autor, data, periódico). Forneça 
url sempre que possível. 
Grata desde já 
Aguardo retorno. 

 
                         

         

Proposta de melhoria: 
 

 

 
 

  

                         

         

Município do local do fato: 
 

 

 
 

  

                         

         

UF do local do fato: 
 

 

 
 

  

                         

         

Local: 
 

 

 
 

  

                         

   

Não há anexos originais da manifestação. 

 

      

                         

   

Não há anexos complementares. 

 

      

                         

   

Não há textos complementares. 

 

      

                         

   

Não há envolvidos na manifestação. 

 

      

                         

 

Campos Adicionais 
 

    

                         

  

Não há campos adicionais. 
 

   

                         

     

Dados das Respostas 
 

   

                         

     

Tipo de 
Resposta 

Data/Hora Teor da Resposta Decisão Compromisso 
 

Anexos 

Resposta 
Conclusiva 

22/07/2021 
15:42 

A presente demanda não 
dispõe de clareza de dados 
para que seja possível 
compreender a informação 
requerida pela interessada, 
porquanto solicita: 
"SOLICITO TODOS OS 
ESTUDOS E OU, 
RELATÓRIOS EM POSSE 
OU CONTROLE, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E 
FIOCRUZ OU QUALQUER 

Informação 
Inexistente 
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL, 
DESCREVENDO A 
PURIFICAÇÃO DE 
QUALQUER " VÍRUS COVID 
19", (TAMBÉM CONHECIDO 
COMO SARS COV 2), 
INCLUINDO QUAISQUER 
ALEGADAS "VARIANTES" 
DIRETAMENTE DE UMA 
AMOSTRA RETIRADA DE 
UM SER HUMANO DOENTE, 
ONDE A AMOSTRA DO 
PACIENTE NÃO FOI 
COMBINADA 
PREVIAMENTE COM 
QUALQUER OUTRA FONTE 
DE MATERIAL GENÉTICO ( 
OU SEJA CÉLULAS DE RIM 
DE MACACO, AKA, 
CÉLULAS VERO, SORO 
FETAL DE BOVINO). 
OBSERVE QUE NÃO 
ESTOU SOLICITANDO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS EM 
QUE OS PESQUISADORES 
NÃO CONSEGUIRAM 
PURIFICAR O "VIRUS" 
SUSPEITO( SEPARE O 
SUPOSTO VÍRUS DE TUDO 
O MAIS NA AMOSTRA DO 
PACIENTE E, INVÉS DISSO: 
CULTIVOU UMA AMOSTRA 
NÃO PURIFICADA OU 
OUTRA SUBSTÂNCIA NÃO 
PURIFICADA, É OU, 
REALIZOU UM TESTE DE 
AMPLIFICAÇÃO, OU SEJA 
PCR). NO RNA TOTAL DE 
UMA AMOSTRA DE 
PACIENTE OU DE UMA 
CULTURA DE CÉLULAS, OU 
NO MATERIAL GENÉTICO 
DE QUALQUER 
SUBSTÂNCIA NÃO 
PURIFICADA, É OU 
FABRICOU UM GENOMA 
COM BASE EM 
SEQUÊNCIAS 
DETECTADAS POR PCR NO 
RNA TOTAL DE UMA 
AMOSTRA DE PACIENTE 
OU DE UMA CULTURA DE 
CÉLULAS OU DE 
QUALQUER SUBSTÂNCIA 
NÃO PURIFICADA, É OU 
PRODUZIU IMAGENS DE 
MICROSCOPIA 
ELETRÔNICABOCA DE 
COISAS NÃO PURFICADAS 
EM UMA CULTURA DE 
CÉLULAS. 
ESCLARECIMENTO DE 
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PEDIDO PARA MAIOR 
CLAREZA, OBSERVE QUE 
JÁ ESTOU CIENTE DE QUE, 
DE ACORDO COM A 
TEORIA DO VÍRUS, UM 
VÍRUS REQUER CÉLULAS 
HOSPEDEIRAS PARA SE 
REPLICAR E NÃO ESTOU 
SOLICITANDO REGISTROS 
QUE DESCREVAM A 
REPLICAÇÃO DE UM VÍRUS 
SUSPEITO FLUTUANDO NO 
VÁCUO; ESTOU 
SOLICITANDO REGISTROS 
QUE DESCREVAM SUA 
PURIFICACAO(SEPARAÇÃO 
DE TUDO OU MAIS NA 
AMOSTRA DO PACIENTE, 
DE ACORDO COM AS 
PRÁTICAS LABORATORIAIS 
PADRÃO PARA A 
PURIFICAÇÃO DE COISAS 
PEQUENAS). OBSERVE 
QUE MINHA SOLICITAÇÃO 
INCLUI QUALQUER 
ESTUDO/RELATÓRIO QUE 
CORRESPONDA A 
DESCRIÇÃO ACIMA, POR 
EXEMPLO ('MAS NÃO 
LIMITADO A) QUALQUER 
ESTUDO REVISADO POR 
PARES PUBLICADO DE 
AUTORIA DE QUALQUER 
PESSOA, EM QUALQUER 
LUGAR. OBSERVE TAMBÉM 
QUE, APESAR DO FATO DE 
QUE A PURIFICAÇÃO É 
UMA ETAPA ESSNCIAL( 
MAS NÃO SUFICIENTE) 
PARA PROVAR A 
EXISTÊNCIA DE UM VÍRUS 
CAUSADOR DE DOENÇAS. 
PORTANTO, NO 
INTERESSE DA 
TRANSPARÊNCIA E DE 
ACORDO COM OS 
PROPÓSITOS DA 
LEGISLAÇÃO, SE ALGUM 
REGISTRO 
CORRESPONDER A 
DESCRIÇÃO ACIMA DOS 
REGISTROS SOLICITADOS 
E ESTIVER ATUALMENTE 
DISPONÍVEL EM OUTRO 
LOCAL, FORNEÇA 
INFORMAÇÕES 
SUFICIENTES SOBRE 
CADA REGISTRO PARA 
QUE EU POSSA 
IDENTIFICAR E ACESSAR 
CADA UM." Dessa forma, 
impossibilitada a identificação 
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e a compreensão da 
solicitação, a demanda 
enquadra-se como 
informação inexistente, com 
ausência de dados claros e 
concretos para atendimento. 
Fundamento: Inciso III do §1º 
do art. 11, da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, 
in verbis: "Art. 11. O órgão ou 
entidade pública deverá 
autorizar ou conceder o 
acesso imediato à informação 
disponível. § 1º Não sendo 
possível conceder o acesso 
imediato, na forma disposta 
no caput, o órgão ou entidade 
que receber o pedido deverá, 
em prazo não superior a 20 
(vinte) dias: I - comunicar a 
data, local e modo para se 
realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a 
certidão; II - indicar as razões 
de fato ou de direito da 
recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; ou III - 
comunicar que não possui a 
informação, indicar, se for do 
seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, 
ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou 
entidade, cientificando o 
interessado da remessa de 
seu pedido de informação." 
(Grifos aditados). 

 
                         

      

Dados do recurso - Primeira Instância 

Destinatário MS – Ministério da Saúde 

Data de Abertura 22/07/2021 15:44 

Prazo de Atendimento 27/07/2021 23:59 

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada 

Origem da Solicitação Internet 

Justificativa  

O questionamento passado ao ministério da saúde do Brasil, foi exatamente o mesmo 
encaminhado para mais de 40 países no mundo, todos entenderam a solicitação e enviaram 
suas respostas prontamente. 
Solicito, todo e qualquer estudo/artigo que demonstre a purificacao/isolamento, do "virus" sars 
cov 2 causador da "covid", que não tenha sido infectado e ou manipulado com nenhuma célula 
ou tratamento genético. 
A resposta de não entendimento da pergunta, vindo do ministério da saúde, não é apenas 
insatisfatória, mas me faz crer que tentam desviar da resposta solicitada. 
Para as análises de todos os procedimentos que estão fazendo se vê necessário o isolamento 
do vírus seguindo os postulados de Kochs, para isso ou isolamento e ou purificação do vírus 
seguindo o postulado de kochs deve estar nas mãos do ministério da saúde, Fiocruz e Instituto 
Butantã, eu quero todos os estudos, artigos, bibliografia que comprovem aos moldes da 
pergunta acima, o isolamento do vírus. 
Grata. 
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Resposta do recurso - Primeira Instância 

Não há registro de resposta 

  
 

                         

   

Denúncia de descumprimento 
 

   

                         

    

Não há registro de denúncias de descumprimento. 

 

   

                         

   

Dados de Encaminhamento 
 

   

                         

     

Não há registros de encaminhamento. 

 

       

                         

      

Dados de Prorrogação 
 

  

                         

       

Não há registros de prorrogações. 
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Dados Básicos da Manifestação 
 

 

                          

          

Tipo de Manifestação: 
 

  

Acesso à Informação 
 

 

                          

          

Esfera: 
 

 

  

Federal 
 

 

                      

          

NUP: 
 

  

25072.019256/2021-19 
 

 

            

MS – Ministério da Saúde 
 

 

          

Órgão Destinatário: 
 

   

                      

          

Órgão de Interesse: 
 

  

 
 

 

                      
          

Assunto: 
 

  

Outros em Saúde 
 

 

            

 
 

 
          

Subassunto: 
 

   

                      

          

Data de Cadastro: 
 

  

16/07/2021 
 

 

            

Concluída 
 

 

          

Situação: 
 

   

            

09/08/2021 
 

 

          

Data limite para resposta: 
 

   

            

Internet 
 

 

          

Canal de Entrada: 
 

   

                      

                          

           

Modo de Resposta: 
 

   

Pelo sistema (com avisos por email) 
 

 

                       
                          

          

Registrado Por: 
 

  

Marcella picone  
 

 

                      
                          

            

Tipo de formulário: 
 

 

Acesso à Informação 
 

 

                          

          

Serviço: 
 

  

 
 

 

                          

          

Outro Serviço: 
 

  

 
 

 

                          

   

Teor da Manifestação 
 

  

                          

         

Extrato: 
 

 

Solicito todos os estudos e ou, relatórios em posse ou controle, 
Ministério da saúde e Fiocruz ou Qualquer órgão responsável, 
descrevendo a purificação de qualquer " vírus covid 19", ( 
também conhecido como sars cov 2), incluindo quaisquer 
alegadas "variantes" diretamente de uma amostra retirada de 
um ser humano doente, onde a amostra do paciente não foi 
combinada previamente com qualquer outra fonte de material 
genético ( ou seja células de rim de macaco, aka, células vero, 
soro fetal de bovino). Observe que não estou solicitando 
estudos/relatórios em que os pesquisadores não conseguiram 
purificar o "virus" suspeito( separe o suposto vírus de tudo O 
mais na amostra do paciente e, invés disso: cultivou uma 
amostra não purificada ou outra substância não purificada, é 
ou, realizou um teste de amplificação, ou seja pcr). 
No rna total de uma amostra de paciente ou de uma cultura de 
células, ou no material genético de qualquer substância não 
purificada, é ou fabricou um genoma com base em sequências 
detectadas por pcr no rna total de uma amostra de paciente ou 
de uma cultura de células ou de qualquer substância não 
purificada, é ou produziu imagens de microscopia 
eletrônicaboca de coisas não purficadas em uma cultura de 
células.  
Esclarecimento de pedido para maior clareza, observe que já 
estou ciente de que, de acordo com a teoria do vírus, um vírus 
requer células hospedeiras para se replicar e não estou 
solicitando registros que descrevam a replicação de um vírus 
suspeito flutuando no vácuo; estou solicitando registros que 
descrevam sua purificacao(separação de tudo ou mais na 
amostra do paciente, de acordo com as práticas laboratoriais 
padrão para a purificação de coisas pequenas). 
Observe que minha solicitação inclui qualquer estudo/relatório 
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Número:  

Complemento:  

Bairro:  

Dados 
Complementares: 

Gênero: 
 
 

Data de 
Nascimento: 

 

Cor/Raça:  

Escolaridade:  

Profissão:  
 

 
 

 

 
                          

 

Campos Adicionais 
 

    

                          

  

Não há campos adicionais. 
 

   

                          

     

Dados das Respostas 
 

   

                          

     

Tipo de 
Resposta 

Data/Hora Teor da Resposta Decisão Compromisso 
 

Anexos 

Resposta 
Conclusiva 

22/07/2021 
15:42 

A presente demanda não 
dispõe de clareza de dados 
para que seja possível 
compreender a informação 
requerida pela interessada, 
porquanto solicita: 
"SOLICITO TODOS OS 
ESTUDOS E OU, 
RELATÓRIOS EM POSSE 
OU CONTROLE, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E 
FIOCRUZ OU QUALQUER 
ÓRGÃO RESPONSÁVEL, 
DESCREVENDO A 
PURIFICAÇÃO DE 
QUALQUER " VÍRUS COVID 
19", (TAMBÉM CONHECIDO 
COMO SARS COV 2), 
INCLUINDO QUAISQUER 
ALEGADAS "VARIANTES" 
DIRETAMENTE DE UMA 
AMOSTRA RETIRADA DE 

Informação 
Inexistente 
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UM SER HUMANO DOENTE, 
ONDE A AMOSTRA DO 
PACIENTE NÃO FOI 
COMBINADA 
PREVIAMENTE COM 
QUALQUER OUTRA FONTE 
DE MATERIAL GENÉTICO ( 
OU SEJA CÉLULAS DE RIM 
DE MACACO, AKA, 
CÉLULAS VERO, SORO 
FETAL DE BOVINO). 
OBSERVE QUE NÃO 
ESTOU SOLICITANDO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS EM 
QUE OS PESQUISADORES 
NÃO CONSEGUIRAM 
PURIFICAR O "VIRUS" 
SUSPEITO( SEPARE O 
SUPOSTO VÍRUS DE TUDO 
O MAIS NA AMOSTRA DO 
PACIENTE E, INVÉS DISSO: 
CULTIVOU UMA AMOSTRA 
NÃO PURIFICADA OU 
OUTRA SUBSTÂNCIA NÃO 
PURIFICADA, É OU, 
REALIZOU UM TESTE DE 
AMPLIFICAÇÃO, OU SEJA 
PCR). NO RNA TOTAL DE 
UMA AMOSTRA DE 
PACIENTE OU DE UMA 
CULTURA DE CÉLULAS, OU 
NO MATERIAL GENÉTICO 
DE QUALQUER 
SUBSTÂNCIA NÃO 
PURIFICADA, É OU 
FABRICOU UM GENOMA 
COM BASE EM 
SEQUÊNCIAS 
DETECTADAS POR PCR NO 
RNA TOTAL DE UMA 
AMOSTRA DE PACIENTE 
OU DE UMA CULTURA DE 
CÉLULAS OU DE 
QUALQUER SUBSTÂNCIA 
NÃO PURIFICADA, É OU 
PRODUZIU IMAGENS DE 
MICROSCOPIA 
ELETRÔNICABOCA DE 
COISAS NÃO PURFICADAS 
EM UMA CULTURA DE 
CÉLULAS. 
ESCLARECIMENTO DE 
PEDIDO PARA MAIOR 
CLAREZA, OBSERVE QUE 
JÁ ESTOU CIENTE DE QUE, 
DE ACORDO COM A 
TEORIA DO VÍRUS, UM 
VÍRUS REQUER CÉLULAS 
HOSPEDEIRAS PARA SE 
REPLICAR E NÃO ESTOU 
SOLICITANDO REGISTROS 
QUE DESCREVAM A 
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REPLICAÇÃO DE UM VÍRUS 
SUSPEITO FLUTUANDO NO 
VÁCUO; ESTOU 
SOLICITANDO REGISTROS 
QUE DESCREVAM SUA 
PURIFICACAO(SEPARAÇÃO 
DE TUDO OU MAIS NA 
AMOSTRA DO PACIENTE, 
DE ACORDO COM AS 
PRÁTICAS LABORATORIAIS 
PADRÃO PARA A 
PURIFICAÇÃO DE COISAS 
PEQUENAS). OBSERVE 
QUE MINHA SOLICITAÇÃO 
INCLUI QUALQUER 
ESTUDO/RELATÓRIO QUE 
CORRESPONDA A 
DESCRIÇÃO ACIMA, POR 
EXEMPLO ('MAS NÃO 
LIMITADO A) QUALQUER 
ESTUDO REVISADO POR 
PARES PUBLICADO DE 
AUTORIA DE QUALQUER 
PESSOA, EM QUALQUER 
LUGAR. OBSERVE TAMBÉM 
QUE, APESAR DO FATO DE 
QUE A PURIFICAÇÃO É 
UMA ETAPA ESSNCIAL( 
MAS NÃO SUFICIENTE) 
PARA PROVAR A 
EXISTÊNCIA DE UM VÍRUS 
CAUSADOR DE DOENÇAS. 
PORTANTO, NO 
INTERESSE DA 
TRANSPARÊNCIA E DE 
ACORDO COM OS 
PROPÓSITOS DA 
LEGISLAÇÃO, SE ALGUM 
REGISTRO 
CORRESPONDER A 
DESCRIÇÃO ACIMA DOS 
REGISTROS SOLICITADOS 
E ESTIVER ATUALMENTE 
DISPONÍVEL EM OUTRO 
LOCAL, FORNEÇA 
INFORMAÇÕES 
SUFICIENTES SOBRE 
CADA REGISTRO PARA 
QUE EU POSSA 
IDENTIFICAR E ACESSAR 
CADA UM." Dessa forma, 
impossibilitada a identificação 
e a compreensão da 
solicitação, a demanda 
enquadra-se como 
informação inexistente, com 
ausência de dados claros e 
concretos para atendimento. 
Fundamento: Inciso III do §1º 
do art. 11, da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, 
in verbis: "Art. 11. O órgão ou 
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entidade pública deverá 
autorizar ou conceder o 
acesso imediato à informação 
disponível. § 1º Não sendo 
possível conceder o acesso 
imediato, na forma disposta 
no caput, o órgão ou entidade 
que receber o pedido deverá, 
em prazo não superior a 20 
(vinte) dias: I - comunicar a 
data, local e modo para se 
realizar a consulta, efetuar a 
reprodução ou obter a 
certidão; II - indicar as razões 
de fato ou de direito da 
recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; ou III - 
comunicar que não possui a 
informação, indicar, se for do 
seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, 
ou, ainda, remeter o 
requerimento a esse órgão ou 
entidade, cientificando o 
interessado da remessa de 
seu pedido de informação." 
(Grifos aditados). 

 
                          

      

Dados do recurso - Primeira Instância 

Destinatário MS – Ministério da Saúde 

Data de Abertura 22/07/2021 15:44 

Prazo de Atendimento 27/07/2021 23:59 

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada 

Origem da Solicitação Internet 

Justificativa  

O questionamento passado ao ministério da saúde do Brasil, foi exatamente o mesmo 
encaminhado para mais de 40 países no mundo, todos entenderam a solicitação e enviaram 
suas respostas prontamente. 
Solicito, todo e qualquer estudo/artigo que demonstre a purificacao/isolamento, do "virus" sars 
cov 2 causador da "covid", que não tenha sido infectado e ou manipulado com nenhuma célula 
ou tratamento genético. 
A resposta de não entendimento da pergunta, vindo do ministério da saúde, não é apenas 
insatisfatória, mas me faz crer que tentam desviar da resposta solicitada. 
Para as análises de todos os procedimentos que estão fazendo se vê necessário o isolamento 
do vírus seguindo os postulados de Kochs, para isso ou isolamento e ou purificação do vírus 
seguindo o postulado de kochs deve estar nas mãos do ministério da saúde, Fiocruz e Instituto 
Butantã, eu quero todos os estudos, artigos, bibliografia que comprovem aos moldes da 
pergunta acima, o isolamento do vírus. 
Grata. 

 

Resposta do recurso - Primeira Instância 

Data da Resposta 28/07/2021 10:58 

Prazo para disponibilizar 
informação 

 

Tipo de Resposta Indeferido 

Justificativa  
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Trata-se de recurso administrativo de 1° instância interposto contra manifestação deste 
Departamento de Ciência e Tecnologia - Decit/SCTIE/MS, com o seguinte teor: Justificativa do 
Recurso: "O questionamento passado ao ministério da saúde do Brasil, foi exatamente o mesmo 
encaminhado para mais de 40 países no mundo, todos entenderam a solicitação e enviaram 
suas respostas prontamente. Solicito, todo e qualquer estudo/artigo que demonstre a 
purificacao/isolamento, do "virus" sars cov 2 causador da "covid", que não tenha sido infectado e 
ou manipulado com nenhuma célula ou tratamento genético. A resposta de não entendimento 
da pergunta, vindo do ministério da saúde, não é apenas insatisfatória, mas me faz crer que 
tentam desviar da resposta solicitada. Para as análises de todos os procedimentos que estão 
fazendo se vê necessário o isolamento do vírus seguindo os postulados de Kochs, para isso ou 
isolamento e ou purificação do vírus seguindo o postulado de kochs deve estar nas mãos do 
ministério da saúde, Fiocruz e Instituto Butantã, eu quero todos os estudos, artigos, bibliografia 
que comprovem aos moldes da pergunta acima, o isolamento do vírus." Nesse sentido, segue 
minuta de manifestação em resposta ao presente recurso de 1ª Instância: Resposta: Senhora 
Marcella Picone, Em análise ao presente processo de acesso à informação, observa-se que a 
prévia manifestação deste Ministério da Saúde informou que a demanda não dispunha de 
clareza de dados para que fosse possível compreender a informação requerida. Em instância 
recursal, a interessada requer ao Ministério da Saúde todo e qualquer estudo/artigo que 
demonstre a purificacao/isolamento, do "virus" sars cov 2 causador da "covid", que não tenha 
sido infectado e/ou manipulado com nenhuma célula ou tratamento genético. No que tange a 
artigos científicos com relação ao vírus SARS-CoV-2, registre-se que o acesso a esses arquivos 
são públicos e podem ser buscados diretamente pela solicitante. Comunique-se, a propósito, os 
canais de acesso às informações disponibilizadas por este Departamento de Ciência e 
Tecnologia (Decit/SCTIE/MS), concernentes ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, a 
saber: Relatórios de monitoramento de vacinas (https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/vacinas/relatorios-de-monitoramento-sctie): O Ministério da Saúde monitora o 
desenvolvimento global de candidatas a vacinas contra Sars-CoV-2. No relatório abaixo, foram 
consolidadas as informações técnicas e científicas sobre as pesquisas em andamento, bem 
como o detalhamento das fases clínicas de cada candidata à vacina para a Covid-19. Painel de 
evidências científicas sobre tratamento farmacológico e vacinas - Covid-19 
(https://qsprod.saude.gov.br/extensions/evidencias_covid/evidencias_covid.html): Plataforma 
que tem como objetivo reunir em tempo real as informações sobre publicações técnico-
cientificas de revistas indexadas e em pré-impressão que investigam a eficácia, segurança e 
efetividade de medicamentos e produtos biológicos usados para tratamento e prevenção da 
doença provocada pelo novo coronavírus. Observatório Plataforma Brasil 
(https://observatoriopb.cienciasus.gov.br/): No Observatório da Plataforma Brasil – OPB, é 
possível acessar todos os protocolos de pesquisa relacionados ao coronavírus e/ou à Covid-19 
publicados nos Boletins Ética em Pesquisa - Edição Especial Coronavírus (Covid-19), que 
informam novos protocolos originais de pesquisa sobre Covid-19 aprovados no âmbito da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, além de viabilizar o download pelos 
usuários, em formatos como Excel e CSV. O site também contém informações sobre os 
objetivos do projeto OPB. Informes de variantes Sars Cov 2 (https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/informes-de-variantes): O Informe Semanal de Evidências 
sobre Variantes de Atenção do SARS-CoV-2 tem o objetivo de acompanhar e relatar as mais 
recentes evidências descritas em publicações científicas e na literatura cinzenta sobre as 
principais variantes de SARS-CoV-2 circulantes no Brasil e no mundo, bem como as implicações 
destas para a saúde. Para tanto, são realizadas buscas estruturadas em bases de dados de 
indexação de periódicos científicos revisados pelos pares, de artigos no formato pré-print e de 
literatura cinzenta. Conforme informado, os artigos científicos encontrados nos referidos 
endereços eletrônicos são de acesso público e podem ser localizados diretamente pela 
solicitante, na medida em que tal ação impõe à Administração Pública trabalho adicional, na 
circunstância em que esta Pasta Ministerial está envidando o máximo de esforços nas ações de 
enfrentamento à pandemia de Covid-19 (SARS-CoV-2). Fundamento: A presente demanda 
enquadra-se no inciso III do art. 13, do Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012, que 
Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a qual dispõe sobre o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 
do art. 216 da Constituição, in verbis: "Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à 
informação: I - genéricos; II - desproporcionais ou desarrazoados; ou III - que exijam trabalhos 
adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de 
produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do caput, o órgão ou entidade deverá, caso tenha 
conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente 
poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados." (Grifos aditados). Ante o 
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exposto, indefere-se o presente recurso administrativo, com fulcro no inciso III do art. 13 do 
Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012.  

Responsável pela resposta  Diretor(a) do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Destinatário do recurso da 
próxima instância 

Ministro de Estado da Saúde 

Prazo limite para recurso 09/08/2021 23:59 

Contém informações 
pessoais ou protegidas por 
outras hipóteses de sigilo? 

Não 

  

Dados do recurso - Segunda Instância 

Destinatário MS – Ministério da Saúde 

Data de Abertura 28/07/2021 11:23 

Prazo de Atendimento 02/08/2021 23:59 

Tipo de Recurso Outros 

Origem da Solicitação Internet 

Justificativa  

Ministerio da saude brasileiro, se recusa a responder requisição, respondida por mais de 86 
paises, incluindo CDC, FDA e a propria Anvisa. Requisito, novamente, estudos e artigos, que 
mostrem o isolamento e purificacao do covid 19, seguindo o postulado universal cientifico do 
postulado de Kochs. 
Solicito, purificacao e isolamento do virus, que nao tenha sido manipulado com nenhum outro 
elemento, e esse dado deve estar no resguardo no ministerio para que se efetuem vacinas e 
testes para a covid. 
As resposras serao publicadas, internacionalmente, junto as respostas recebidas, sem 
transtornos, pelos 86 paises ja mencionados. 
Incluindo a resposra de que o ministerio da saude brasileiro, nao entendeu a pergunta. 
Aguardo ainda a resposta da fiocruz.  

 

Resposta do recurso - Segunda Instância 

Não há registro de resposta 

  
 

                          

   

Denúncia de descumprimento 
 

   

                          

    

Não há registro de denúncias de descumprimento. 

 

   

                          

   

Dados de Encaminhamento 
 

   

                          

     

Não há registros de encaminhamento. 

 

        

                          

      

Dados de Prorrogação 
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Não há registros de prorrogações. 

 

     

 


