
Brasília, 17 de setembro de 2021  

  

Ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações 

Exmo. Sr Marcos Pontes – Ministro 

 

Ao Ministério da Saúde 

Exmo. Dr Marcelo Queiroga - Ministro 

 

As entidades que fazem parte da Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento 

(ICTP.Br) e as sociedades científicas abaixo assinadas manifestam sua grande 

preocupação com mais um iminente desastre sanitário, devido à escassez de radioisótopos 

para o tratamento de câncer e para diversos procedimentos de avaliação de doenças renais 

e coronarianas. Produzidos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), 

esses produtos atendem cerca de 2 milhões de pacientes por ano, que correm o risco de 

não ter medicamentos necessários para sua recuperação ou mesmo sobrevivência. Esse 

risco tem sido relatado ao Poder Executivo desde o início do ano, mas agora não há mais 

condições de retardar uma solução que evite esse desastre.  

O governo encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que inclui a 

autorização dos recursos para a compra dos insumos necessários, que é o PLN-16, porém 

cinco outros projetos o precedem na fila, bem como mais de 300 vetos a serem apreciados 

e que constitucionalmente trancam a pauta do Legislativo.  

Diante disso, e para que a tragédia, apesar de anunciada, não se concretize, 

entendemos que urge a edição de uma Medida Provisória destinando os recursos e 

tomando as providências necessárias para que não se somem, às centenas de milhares de 

mortes causadas pela demora nos cuidados para a prevenção da covid-19, outras tantas, 

fruto da incúria e desinteresse pela saúde de tantos brasileiros. 

Atenciosamente, 

Entidades que compõem o Comitê Executivo da ICTP.br: 

Academia Brasileira de Ciências (ABC) 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) 

Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de 

Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) 

Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) 

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica (Conif) 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) 

Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis 

(Ibrachics) 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 


