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Ao excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Assistên
Social da Câmara Municipal de Unaí.
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Conforme relato acima eu venho solicitar desta comissão ações e investigações para que apure os
responsáveis, e que a população do município de Unaí não possa mais sofrer e passar por tudo que
passei e estou passando.
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Eu Geraldo Araújo Mesquita, CPF 696.379.031-00, venho através deste relatar o ocorrido com a ----minha esposa Magna Martins de Faria, CPF 039.611.406-77. No dia 01 de março de 2019 foi
realizada uma cirurgia em minha esposa através da parceria via Prefeitura Municipal de Unaí e
Hospital Santa Monica, ela deu entrada no Hospital Santa Monica as 06h:00min do dia 01 de
março, o procedimento cirúrgico começou ás 18:001us da tarde e recebeu alta no dia 02 de março de
2019 as 08h:00min, ou seja 14 horas após o procedimento cirúrgico. No dia 03 de março a minha
esposa Magna por volta das 22h0Omin passou mal e de imediato eu a levei no PA, porém os
médicos recusaram a realizar o atendimento, mas após ela vomitar na frente do médico eles viram a
situação e realizaram o atendimento, aplicando soro. No dia 05 de março a minha esposa voltou a
passar mal, aproximadamente 20h0Omin e novamente fizeram a medicação para aliviar as dores. No
dia 08 de março procuramos atendimento particular, uma vez que a minha esposa não estava
aguentando de dor, o médico percebeu que tinha uma obstrução intestinal e a mandou para o
hospital Santa Monica, porem ao chegar ao hospital houve certo desprezo no atendimento,
chegando a perguntar se tinha algum plano de saúde ou convenio com o hospital para realizar o
atendimento e assim que estávamos saindo para procurar outro hospital um médico que ajudou no
procedimento cirúrgico a reconheceu e a levou para um sala, onde realizaram aplicação de
medicação para dor e após isso minha esposa foi liberada, "O medico que a atendeu no dia 08 de
março entrou em contato com o médico que realizou a cirurgia e o mesmo solicitou para que a
mesma voltasse no dia 09 de março para atendimento no PA". No dia 09 de março de 2019 a
levamos para o PA e o medico que atendeu solicitou uma tomografia, ligamos no hospital Santa
Mônica solicitando a mesma com urgência, porem foi negado, mas após algumas horas o hospital
Santa Mônica entrou em contato querendo realizar a tomografia, após a realização da tomografia
mais uma vez foi constatada uma obstrução intestinal e após isso eles mandaram minha esposa mais
uma vez para o PA onde ela foi internada com sonda para fazer a drenagem. No dia 10 de março ela
permaneceu internada durante todo o dia, porém por volta das 18h00minhrs foi necessário realizar
mais um procedimento cirúrgico, uma vez que a drenagem não estava solucionando os problemas e
as dores, após o procedimento minha esposa ficou entubada esperando vaga na UTI. " Vale ressaltar
que no dia 10 procuramos o Hospital Santa Monica afim de ajudar em conseguir uma UTI, porem o
hospital relatou que não era de responsabilidade deles" . Na madrugada de terça feira, por voltas da
OlhOOmin conseguimos uma vaga na UTI do Hospital São Lucas do município de Patos de Minas,
vale ressaltar que os médicos relataram que o estado dele era grave e crítico, No dia 12 de março as
20h0Omin minha esposa não resistiu e faleceu.
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