A fim de que todos possam conhecer os fatos sobre mais uma morte por meningite em São Caetano do Sul, desta vez, do
menor R.S.T., filho da Sra. Talita Soares de Souza, moradora desta cidade, a Aseam publica o relatório bem como a
Escritura de Declaração Pública, feita pela mãe, sobre a ocorrência.
O falecimento ocorreu no Hospital Márcia Braido e todo imbróglio envolvendo o controverso atendimento da criança, que
corroborou em sua morte, está registrado em Escritura Pública de Declaração, lavrada no cartório de Letras e Títulos desta
Comarca.
Abaixo, relato das ocorrências no atendimento, segundo escritura pública lavrada pela mãe do menor:
1)
Segundo afirmação da mãe, os médicos fizeram entre si declarações opostas quanto ao diagnóstico/
procedimentos profissionais;
2)

O menor ficou internado no Hospital Márcia Braido por 30 (trinta) dias;

3)
Os médicos disseram para a mãe que a imunidade do menor estava muito baixa e que este
necessitava de vacina de meningite e pneumonia;
4)
O menor, que não recebeu vacina de meningite, passou por cirurgia e um dia após, sofreu
hemorragia interna por causa de infecção generalizada;
5)
A mãe, comunicada da fragilidade de seu filho quanto à imunidade, procurou o posto de saúde da
Av. Goiás e solicitou as vacinas de pneumonia e meningite, porém, foi informada que o posto não tinha as
vacinas naquela oportunidade. Na ocasião, apesar da emergência, a atendente apenas pediu que a mãe
deixasse telefones para contato;
6)
Preocupada, a mãe retornou duas vezes ao posto de saúde e foi informada por uma terceira pessoa
que a vacina contra meningite dependia do Hospital Mário Covas (para chegar ao posto de saúde);
7)
Até hoje, entre percalços de toda ordem, o Hospital Márcia Braido e o posto de saúde da Av. Goiás
jamais entraram em contato sobre as vacinas;
8)
Quatro meses após o início da saga em busca da vacina contra a meningite, o Hospital “afirmou”
para a declarante que suspeitava que a criança houvesse contraído a doença. Apesar disto, somente após o
surgimento de manchas (que se espalharam pelo corpo todo) é que foi feito o exame de líquor, que confirmou a
suspeita que fora levantada pelos médicos muito antes;
9)
Horas após a confirmação da meningite, a mãe foi informada do falecimento do filho após três
paradas cardíacas, segundo o médico de plantão.
Fundamental que mães, pais e cidadãos conscientes leiam a íntegra da declaração desta mãe, que sofre a perda de
seu filho, e que crê que a situação poderia ter sido evitada para seu filho, assim como para filhos de outras mães.
Faltou a vacina, faltou comprometimento, faltou o respeito à vida. A mãe, que eternamente vai sofrer a perda de seu
filho, deixa claro suas dúvidas quanto ao atendimento médico no Hospital Márcia Braido, tais como:
Por que no Hospital Márcia Braido e no posto de saúde da Av. Goiás não havia as vacinas de meningite e
pneumonia? Por que outra criança foi vacinada na mesma época e seu filho não foi?
Por que mesmo de posse do pedido médico para que seu filho fosse vacinado contra meningite e pneumonia e
mesmo tendo deixado os números de telefone no posto de saúde, a mãe até hoje não recebeu o telefonema
prometido pela funcionária pública? E por que quando voltou ao posto “implorando” as vacinas, recebeu
informação de que deveria aguardar a remessa do Hospital Mário Covas?
Finalmente, entre tantas dúvidas da mãe e da família do menor, talvez a mais cruciante seja: Por que no primeiro momento
que a médica suspeitou que fosse caso de meningite, não foi colhido o líquor da espinha? Por que demorou tanto tempo
para colherem a urina? Por que o médico não avisou a mãe imediatamente quando chegou o resultado do exame que
confirmou tratar-se de meningite e somente avisou do falecimento do seu filho?

Observação da ASEAM
Novas escrituras públicas de declaração lavradas em cartório serão disponibilizadas no site da ASEAM dando conta que os
fatos acima narrados têm acontecido constantemente em São Caetano do Sul, em hospitais e outros próprios públicos.

