Saúde

DOMINGO, 5 DE NOVEMBRO DE 1989

A s s o ct a ç

q-

médica Eliane Carvalho, Emboia o diretor da difira. Adelson
Alves. atribua, o acidente a
uma fatalidade'', Silva está
processando a médica residente
que teria mandado a criança para casa em grave estado febril.
A SOS conta hoje com :330
associados. O seu objetivo é
orientar os procedimentos a ser
tomados pelas vitimas de erros
médicos, ou pelos seus familiares. Seus integrantes planejam
montar atendimento jurídico
dirigido especialmente a pessoas carentes, além de iir'ovidenciar um acompanhamento
psicológico para cada caso. O
grupo mantém-se exclusivamente de doações. As reuniões
com a diretoria são feitas no sã-
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A SOS Erro Medico, urna
associação criada por farniliares•de vitimas de negligências,
imperícias e imprudências médicas, completa o seu primeiro
mês de funcionamento nesta semana. Instalada provisoriamente numa clinica para defiCientes cedida pela irmã da vie-presiden te Edna Au di que
diz ter perdido o filho de três
anos por causa de um diagnóstico errado -. a SOS jó recebeu
800 denúncias contra profissionais de saúde. Entre um e outro
teLefonema, a entidade tem
tanftém sido alvo de várias iati midaçôes.
No começo da semana, o auxiliai' de compras Cleodon Cordeiro da Silva, presidente da associação. levou ao conhecimendo 33ç' Dist•rit.o Policial de Piri tuba urna ameaça gravada na
secretária eletrônica do telefone da sede (011- 469.1821). A voz,
identil'icacla como —médico
N.13.'', garantia que seus mcmbios não continuariam vivos
após a formalização cia primeira
denúncia. A delegada Tônia Maia de Campos irá apurar a autoria da ameaça. A advogada cia
SOS. Dehorah Zaborowsky,
tu inhem tem recebido telefonemas intimidativos em sua rasa.
'Não estamos interessados
em brigar com a classe médica,
mas trabalhai' em conjunto pela
prevenção do erro', sustenta
Cleoclon da Silva. Ele afirma
que a morte de sua filha Daniela, de um ano e dois meses, foi
provocada pelo mau atendimento prestado pela Clínica Inl'antil da Lapa. Segundo o auxiliar
de compras da Voith, Daniela
morreu em junho por culpa da

Familiares (IC vítimas
somain torças para
nielitorar atell(Iilllento
t'I1((liU0 fio País
hacto. Nesse dia, os interessados
encaminham os seus problemas
para a avaliação de advogados
e, posterioi'mente, de um corpo
médico voluntítrio.
No sábado passado, por
exemplo, esteve ali pela primeira vez Nélia Nunes. Ela disse ter
sido vitima de uni erro médico
há seis anos, no Hospital Montreal de Osaseo. Nélia foi operada cio menisco pelo cirurgião
Agnaldo Alves Machado, do
convênio Interclínica, e, segundo diz, tem hoje a sua perna dii'ei ta amputada devido a um
descuido médico. "..Iá consultamos um especialista para o seu
caso e todos os indícios nos levam a crer que se ti'ata de um
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erro'', afirma a advogada Deborah.
Geralmente essas vitimas
acabam encontrando na SOS
urna. forma de unir esforços contra a ineficácia dos atendimenos médicos e decidem tornar-se
voluntários do grupo. Foi o que
aconteceu com a enfermeira
Maria Margarida Schelt.ert, que
perdeu o filho Roges Daniel. de
15 anos, devido a uma suposto
falha médica. Roges foi encaniinhaclo ao Hospital Santa Helena
em julho para ser operado de uni
pequeno coágulo no quadril
(m iosi te ossifican te). Corno era
enfermeira do hospital havia 21
anos. Margarida foi autorizada
a assistir a operação pelos rnédicos Marino Lazzaresch e seu
filho José Carlos, ambos professores da Escola Paulista de Medicina. Segundo ela, o seu filho
não está mais vivo porque os
médicos não souberam detectar
em tempo, pelo monitor, a parada cardiaco que acredita ter sido provocada pela falta de regulagem do aparelho de anestesia.
A seu favor, a enfermeira mantém o relatório de três médicos.
"VOU processá-la por calúnia", gar'ante José Carlos Lazzaresch, ''Em toda a minha vicia
profissional nunca vi um acidente assim. mas não tenho
idéia tio que pode ter provocado
a sua morte". acrescentou. Para médicos como Abram Topazewski, do Hospital Albet't
Einstein, a investigação do erro
médico deve ser realizada com a
ajuda dos profissionais de saúde. "Não devemos nos recusar a
dar um diagnóstico correto para a Justiça em nome da etica
médica", diz ele,
- O SOS funciona na rua António Raposo. 241, Lapa -
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TvJaria Margarida:seu filho morreu dian te dela, n'uma ciru i'gia

Conselho suspeita de SOS
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EsJ'orçes jJCid'i prc'icução do crro médico''

heitor Buzzoni, diretor do
("onse]ho Regional de Medicina
de São Paulo, encara com i'esei'vas as atividades da SOS Erro
Médico. ''Temo que por trás cia
aparente iniciativa filantrõpiea
}1;tja interesses mercantilistas
ncobertos". suspeita. Ele irnagina que o objetivo da associação sela angariar clientes para
escritórios (le advocacia e fundai', no futuro, urna apólice de
s'gur'o mantida com contribuiç'ooS de médicos e pacientes.
A advogada Deborali Zaboi'ou'sky rebate tais acusações
em veemência. Na opinião de
}iuzzoni, o maior interessado na
'onstituição cia sos é o advogalo José Beraldo, que também
vem pi.'estando serviços ao crup0. "O presidente da 505 é ape-

nas o testa de ferro dele", dispara.
O cunhado de Eeraldo, Renato Columbara Voz, de 14 anos,
foi vitima de ''negligência, imprudência e imperícia médicas", de acordo com o juiz Teoclozio Lopes. Ele condenou em
outubro do ano passa do o médico Luis Roberto cia Silva Locaz,
anestesista Carlos Fer'reira cia
Silva e a Santa Casa de Misericórdiia de Mogi das Cruzes pelo
ar i de ri te oco iii do li á q tia t lo
anos co Retrato. O garoto foi
para o hospital para sei' operado
de apendicite e SaiU de lá Letraplégico. Mais tarde, no Hospital
Albei't Einstein, constatou-se
que ele fora vítima de anoxia
cerebi'a 1.

