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Erro médico leva promotor a denunciar médicas por homicídio 

Mais um caso de negligência médica, reforça projeto de lei do deputado Vanderlei Siraque 

Uma das maiores causas de morte no Brasil é o erro médico. No final de 1999, a menor Rúbia Martins foi levada ao 
hospital Márcia Braido após ter sofrido uma queda em sua casa. A menina foi medicada e encaminhada para casa, mas 
precisou retornar mais duas vezes ao hospital, alegando dores abdominais, até que os médicos resolveram deixá-la em 
observação. Como seu quadro clínico piorou, os médicos resolveram transferi-la para São Paulo. A ambulância em que 
Rubia foi transportada não tinha oxigênio e teve problemas mecânicos, ou seja o veículo que transportava a garota 
encontrava-se  em péssimas condições, tanto que o laudo apresentado constava que a “criança  piorou clinicamente 
durante o trajeto”.Algumas horas após sua entrada no hospital em São Paulo, ela foi levada para a sala de cirurgia, mas 
seu estado já havia se agravado e Rúbia não resistiu. 

O corpo médico do hospital não se conformou em ter perdido a menina, pois era um simples caso de se fazer uma 
punção (corte) para drenagem nos pulmões, procedimento simples que deveria ter sido realizado no primeiro dia em que 
ela foi medicada no hospital Márcia Braido. Inconformado com a morte de sua neta, Rubens Martins registrou um 
boletim de ocorrência no 34o DP de São Paulo, para se apurar os fatos. O caso foi parar nas mãos do promotor de 
justiça Dr. Arnaldo Hosserian Júnior, que denunciou, em 17 de dezembro de 2001, no artigo 121, parágrafo 3o do 
código penal “homicídio culposo” as médicas Dra. Mônica Lúcia Valente e Dra. Carla Regina Ferreira. 

Muitos casos como esse acontecem diariamente no estado de São Paulo. E, parte desses erros, é reflexo da má formação 
dos profissionais da área que foram alunos de instituições caça-níqueis, que não têm compromisso algum com a 
qualidade de ensino. Para combater essa indústria o deputado estadual Vanderlei Siraque apresentou o projeto de lei (PL) 
283/2000 (Lei 10.860/2001) que trata de critérios para abertura de novos cursos na área da saúde. O projeto foi discutido 
com o Conselho Regional de Medicina (CRM) com o Sindicato dos Médicos e com a Federação dos Estudantes de 
Medicina . "Apesar de o governador ter vetado, lutei e consegui que os deputados derrubassem o veto, ou seja, 
aprovassem o projeto", afirma Siraque.  

A partir de agora, todos os pedidos de criação dos cursos de graduação na área da saúde, por universidades e demais 
instituições de educação superior, deverão ser encaminhados ao Conselho Estadual de Educação e submetidos à prévia 
avaliação do Conselho Estadual de Saúde. Siraque também apresentou um projeto substitutivo ao PL 635/97 que trata 
sobre o atendimento pré-hospitalar. Esse projeto também foi vetado pelo governador. "Vou trabalhar para derrubar esse 
veto também". 

 
Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 

Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 
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