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~ntão, a ,partir das medidas tornadas pelo Se-

Terça-feira 15 13991

cretáno da Saude e. ~Io Gove~a~or do Estado, entendo que tenha diminuído a Incidência de óbitos
neonatais. Espero que isso volte à normalidade, ou
seja, à situação anterior a esse pico.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) _ Conce- '
do a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto Relatora.
'

tricas ou ginecológicas. Realmente, não freqüento
~tores de berçário ou de pediatria. Só fui ao berçáno, naquela época da inundação, para constatar o
que estava ocorrendo, pois a água corria pelo corredor que dava acesso ao berçário. Isso foi em julho
ou agosto. Mas esse n~o. é o local onde eu desenvolvo o me~ trabalho; hmito-me ao bloco cirúrgico e
às enfermanas onde as pacientes ficam internadas.

A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) _ Dr. AIceste Almeida, agradecemos a presença de V. Exnesta nossa Comissão.
Antes da primeira pergunta, gostaria de fazer
um .esclarecimento. Falei que a construção da maternldade foi nos idos de 1980, mas me enganei; não
foi e~ 198~, mas em 1982, porque em 1981 ganhei
a minha filha na matemidade antiga do Coronel
Mota, ocasião em que V. EX« foi o médico-parteiro, o
cirurgião. Em 1981 ainda não existia a maternidade.
Àquela época, lembro muito bem que foram

_ Nos finais .de s~~a~a, quando venho para cá,
nao por uma rotina clru~glca ou d~ assistência rnédica, às vezes estabelecida por mim mesmo, atendo
colegas médicos qu~ me pedem para fazer cirurgias;
tam~m ~tendo_ pacientes ~ue me prcx:uram. G?sto
de clru~la e n.ao _quero delx~r. de p~tlcar a minha
verdadeira ~roflSsao - a de mediCO. Sa.o 26 anos.
.
A SR REl.!'TORA (~~r1uce ~Into) - V. EX«
~Is~e que só pratica ,a MediCina aqUi no Estado nos
flnal~ de seman~: ate porque, no decorrer da semana, fIca em Braslha nas suas atividades de Deputado

construídos 100 leitos para a população _ parece-me
que V. EX« falou que depois não houve reformas na
matemidade.
Embora eu não esteja na condição de expor fatos, mas, sim, de perguntar, como sou daqui, lembro a
V. Ex' que foi realizada uma reforma que começou no
ano de 1991, e a matemidade passou a ter 250 leitos.
Na época, os jomais falavam que era demasiado o número de leitos. Após isso foi implantado o PAI.
Pergunto: há quantos anos o senhor está aqui
no Estado exercendo a sua profissão, nessa área de
atendimento a gestantes, como um obstetra e cirurgião? Há quantos anos o senhor já exerce a sua profissão de médico aqui no Estado?
O SR. ALCESTE ALMEIDA _ Em primeiro lugar agradeço a sua lembrança. V. EX« rememorou
aqui alguns fatos. O seu marido, entãO Governador
do Estado, realmente fez uma ampliação na maternidade, que foi a última. Àquela época, realmente sobravam leitos em relação à demanda; mas, a partir
de então, não houve mais acréscimos. No entanto, a
população continuou crescendo em índices cada vez
maiores. Hoje Roraima, em termos de crescimento
populacional, parece-me, tem uma das maiores demandas do País. Depois da primeira ampliação, passamos a ter leitos vagos, não demorou muito para
serem ocupados e as filas crescerem. Atualmente, o
PAI, setor de assistência às crianças, se tomou impotente p~ra atende~ às necessidades da população.
AqUI em Roraima estou exercendo a minha
profissão de médico obstetra há 26 anos, inclusive
a~ando nes~ .matem~dade desde a sua inauguração.
Só que me hmito, baSICamente, ao bloco cirúrgico e à
enfermaria, onde ficam intemadas as pacientes abstê-

Federal.
Gostaria que me respondesse: é certo que V.
Ex' tem um hospital, de sua propriedade com outros
colegas, onde faz um grande número de cirurgias?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - ~ínha clínica é
pequena, ainda está em construção. Temos um volume cirúrgico razoável, mas as cirurgias de grande
porte têm sido feitas na maternidade do Governo,
até porque não tenho tido condições. A clientela que
me tem acorrido, pela minha condição política, é pobre, não tem capacidade econômica para suportar
um custo cirúrgico elevado. Uma retirada de útero,
por exemplo, que é uma cirurgia grande, uma cirurgia altamente especializada, eu não tenho condições
de atender na minha clínica, mesmo dando o material. Realmente, acabo levando essas pacientes para
o hospital do Govemo.
São pacientes que se sujeitam a um agendamento muito prolongado, porque os médicos da maternidade - não só da matemidade, esse é um problema em nível de Brasil -, são sobrecarregados, e
eu consigo aliviar essas pacientes das suas dores,
das suas hemorragias, dos seus prolapsos visicais,
sem que elas precisem ficar quatro, seis, oito meses
esperando a cirurgia. Num final de semana, desenvolvo uma quantidade muito expressiva de operaçõe~.
Ultimamente, por conta dessa reorganizaÇão,
dessa reestruturação da matem idade - não sei , se
tem um outro sentido nessa medida -, foram suspÊmsas as cirurgias consideradas eletivas, não emergenciais.
Neste período em que se está procedendo às
sindicãncias e se estruturando melhor a maternidade, estou com cirurgias suspensas na matemidade
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do Govemo, aguardando que tudo isso se resolva,
para recomeçarmos nossa atividade. Há muitas muIheres doentes, com miomas hemorrágicos, sangrantes, que precisam ser operadas.
A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) - Dr. AIceste, V. Ex' também falou que, ao longo dos anos,
nos períodos de invemo, a maternidade ficava inundada. Isso vem ocorrendo ao longo dos anos ou V.
ExA constatou esse tipo de problema nesse último
ano?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Neste último ano
aconteceu essa verdadeira inundação, foi tanta chuva, tanto alagamento, que a própria Prefeitura Municipal, de fonna louvável, decretou estado de calamidade pública, na ocasião. E isso, realmente, atingiu
uma grande parte de nossa população, vários bairros da cidade. E a matemidade, por não estar estruturada adequadamente, principalmente no seu telhado, durante esse período, realmente aconteceu de
quase tennos que andar de guarda-chuva pelos corredores porque a inundação foi impiedosa.
Quero lembrar outro fator muito importante que
deve ser considerado neste episódio: passamos
também aqui por um racionamento energético dos
mais significativos em toda a história de Roraima.
Durante os 26 seis que estou aqui, foi realmente
este ano que vimos uma crise tão intensa de falta de
luz. Isso num hospital onde o gerador não atende todos os setores, mas só alguns. Por exemplo, sala de
cirurgia é atendida apenas uma, com porte maior em
termos de intensidade luminosa, outra de porte menor, e o resto praticamente - não digo todo o hospital - mas vários e vários setores ficam sem o suprimento de energia suficiente que o motor gerador de energia da maternidade possa dar. E aí
vêm outras conseqüências, por exemplo a falta da
bomba de puxar água, que acabava não permitindo que a água chegasse às torneiras. Inclusive várias vezes, no momento de fazer a cirurgia, por falta da energia acarretando a falta de água nas torneiras onde fazemos assepsia, estive com a mão
cheia de anti-sépticos, saponáceos e tive que recorrer a vasilhames de coca-cola com água gelada
dentro para derramar em minhas mãos a fim de
que saísse o produto químico para poder vestir o
capote, calçar luvas etc.
Isso acontecia em nível de bloco cirúrgico e
também em nível de berçário, onde estão as incubadoras, que são locais onde a temperatura deve ser
ideal. Ao contrário, aquela temperatura oscilava
quando faltava energia, afetando então os recémnascidos - e vamos falar principalmente dos prema-
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turos, crianças com menos defes~ e menos condições de responsividade biológica. A temperatura ideal
era cortada, deixava de existir.
Daí vem também, como decorrência, a sujeira.
Não quero dizer que a matemidade fosse aquilo que
as revistas e jornais brasileiros mostraram, porque a
imprensa normalmente procura mostrar o que é mais
feio; logicamente que aquelas fotos esparramadas
pela imprensa nacional de roupas sujas nos corredores não eram uma constante; eram momentos em
que a falta de energia elétrica e de água fazia tudo
parar no hospital. Isso não acontece só em hospital,
mas em qualquer casa. Não pode ter casa ou hospital limpo sem água e sem luz. Então, naqueles momentos, realmente acontecia esse acúmulo de roupas sujas, lençóis, panos, enfim, de tantas coisas
necessárias em um hospital. Lamentavelmente, a
imprensa fotografava isso e dava a impressão de
que era praxe na Matemidade. Mas a Maternidade,
fora desses episódios, era uma instituição bem cuidada e bem administrada pela ore Odete, pelos seus
administradores, seus médicos e enfermeiros, pelos
seus serviçais. Muitos corredores andavam muito
mais limpos do que muitos hospitais que conheço
por este Brasil afora, inclusive em Brasília, Rio de
Janeiro, São Paulo.
Quero reforçar isso porque essa situação não
começa em Roraima, mas lá é uma decorrência.
Não temos amparo do Ministério da Saúde nem do
Ministério das Minas e Energia. Com a nossa energia racionada, como estava naquel,a época, com as
nossas termelétricas sucateadas, 'tudo isso acaba
repercutindo na população e nos serviços; diga-se
de passagem, nos frigoríficos também, particulares
ou governamentais, que ficam perdendo frangos, leite, iogurtes etc. Essa época foi horrível e coincidiu
exatamente com a ocorrência dos óbitos neonatais. Há muitas razões para serem consideradas e
que são de fato razões verdadeiras e que me parece estarem sendo relegadas a um plano terciário. Lamentavelmente, conotações políticas, conotações de adversidades políticas, pessoais ou até
corporativas parecem que procuram prevalecer.
Gostaria que todas essas apurações que estão
ocorrendo - sei que não há apenas esta apuração
que está sendo feita aqui - tivessem uma conotação mais técnica, mais direcionada aos fatos de infra-estrutura, do que praticamente a essas questões
menores que estão tomando um peso maior nessa
consideração toda.
A questão é séria e não começa em Roraima.
Começa no Executivo Federal, que não tem dado à
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população de Roraima as ideais condições que merece ter.
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - Dr. AIceste, com referência a tudo que falou, quero, primeiramente, dizer-lhe o seguinte: com relação a
essa preocupação que mencionou, ou seja, a necessidade de que esta Comissão leve os trabalhos para
um nível mais técnico, V. S' pode sair daqui totalmente tranqüilo, porque o objetivo desta Comissão
não é saber quem foram os culpados propriamente
ditos, naquela ansiedade de julgar e culpar alguém.
Muito pelo cÇll!t~rio, queremos fazer um trabalho sério e tenho certeza de que este é também o objetivo
de todos os membros desta comitiva. O importante
para nós é evitar que ocorrências dessa natureza
ainda venham a acontecer no Estado, o que não é
difícil de ocorrer, nem aqui nem em outro Estado
qualquer. Se nós não considerarmos prioridade descobrir a causa da ocorrência e não se levar às questões políticas, V. Exl' pode ter certeza que isso não
vai acontecer. Acredito que até em razão do procedimento inicial desta Comissão, ou seja, fazer uma
Comissão fechada, ouvir individualmente, sem nenhuma divulgação, tudo isso já dá para transparecer
que queremos levar tranqüilidade à sociedade e
mostrar que realmente viemos aqui como representantes do nosso Estado, para tentar dirimir os
problemas, principalmente os existentes na área de
saúde. Quanto a isso V. S' pode sair totalmente
tranqüilo desta sala.
V. SI mencionou que muitas vezes faltava água
até para lavar as mãos, quando permanecia aqui
nos finais de semana. Isso se devia não ao sistema
hidráulico da Maternidade, mas ao problema de falta
de energia, não foi isso?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sim, perfeitamente. Problema decorrente da falta de energia.
•

•

A SRI RELATORA (Mar1uce Pinto) "- "Após essas ocorrências, V. SI voltou a fazer alguma cirurgia
na Maternidade?

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não, mas o problema energético já foi praticamente quase que solucionado.
A SRA. RELATORA (Mar1uce Pinto) - V. S' até
já respondeu a outra pergunta, porque eu queria saber se já tinha voltado lá. Agora, se não está totalmente normalizado o problema energético do nosso
Estado, o problema de distribuição de energia, ele
melhorou bastante, pois já está faltando bem menos
"
energia.
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É do conhecimento de V. S' se melhorou a
questão da limpeza da Maternidade ou a assistência
ao berçário?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu, realmente,
não voltei à Matemidade para operar. Aliás, fiz duas
cirurgias emergenciais. Se não me engano, uma cesariana, logo depois do episódio, uma semana depois. Depois, basicamente eu não estive mais operando lá. Somente estive por lá, mas não fiz uma rotina pesada como vinha fazendo nos finais de semana, até porque estávamos esperando que essas
questões fossem corrigidas. Dá para notar, nitidamente, que, após a ocorrência, o Secretário de Saúde passou a ir à Maternidade com muita freqüência
mesmo, deu muita presença lá e, praticamente, dedicou uma assistência administrativa maior. Aliás,
não é de se admirar que em um episódio desses 10gicamente chama a atenção não somente do Secretário de Saúde, mas do Govemador e até mesmo do
Presidente da República e do Ministro da Saúde.
Isto realmente coincidiu também com uma meIhora de talvez 90% ou mais quanto à questão energética de Roraima, a luz está mais abundante, os racionamentos pararam de ocorrer, pelo que parece, a
Matemidade não foi mais atingida pelos racionamentos de lá para cá, pelo menos não naquela intensidade que vinha acontecendo.
Parece-me que a firma de limpeza também
passou a trabalhar com mais intensidade, pelo menos nos primeiros dias decorrentes ao episódio, deram uma intensiva muito grande, ou seja, passaram
a dar, na questão da limpeza. Acho que as coisas
realmente, melhoraram, a luz, a assistência administrativa e 0 - recurso financeiro aportando no hospital,
como foi aportado, mais equipamentos, mais incubadoras.
A SRA. MARLUCE PINTO- Quais são esses
equipamentos?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não tenho certeza, até porque não freqüento o berçário. Tenho sabido, até porque em audiência mantida com o Ministro
da Saúde, onde a Bancada Govemista, a qual pertenço, esteve junto com o Govemador e Secretário
de Saúde, que foi manifestado ao Ministro que a Secretaria de Saúde comprou uma soma de equipamentos, que estariam por chegar. O que contribuirá
para que a condição de vida dos recém-nascidos,
dos neonatais, seja melhor.
Enfim, com a melhora da energia elétrica, com a
falta das inundações - agora é époc de inundações o verão começou a firmar por esses dias. Há duas
semanas ainda estávamos aqui sob alguma chuva,
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mas agora o sol já começa a se pôr de forma efetiva
aqui em Roraima.
Sem o problema da inundação, e em parte 50lucionado o problema energético, que propiciou o
mbeamento de água para a Maternidade, veio ainda, de forma intensiva, uma ação administrativa da
Secretaria de Saúde, do Govemo do Estado, então,
logicamente que essas coisas só contribuíram para
a baixa do índice de óbitos neonatal.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
V. EXª realiza as cirurgias na Maternidade fica tudo
registrado? Tem um prontuário das cirurgias realizadas por V. EX-? E qual o tipo de cirurgia que realmente está sendo realizada?
O SR. A "'ESTE ALMEIDA - Existe um reg istro das cirurgia -la mapas com as programações cirúrgicas, mesmo as que não estão programadas
passam a :on 'Ir no livro de ocorrências do bloco
cirúrgico. Neles ..:orstam o nome da paciente, o horário que começou a cirurgia. qual a cirurgia que foi
feita, qual a equipe que participou.
A SRA. MARLUCE PINTO _ Mesmo as emergenciais?

•

•
•

•

O SR. ALCESTE ALMEIDA - Mesmo elas, fica
tudo anotado, existem todas as ciru rgias realizadas.
As minhas basicamc~:.J são as de maior porte. Na
Maternidade do Governo tenho realmente feito cirurgias de maior porte.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - No período entre os meses de julho a setembro, aumentou
o número de pacientes atendidos por V. EXª?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Acredito que
não, nunca parei de fazer medicina. Aliás, o meu ritmo de trabalho é o ritmo que cabe dentro do dia
para eu poder desempenhar a seqüência de cirurgias que faço, isso independente de época de política. Minha produção cirúrgica é constante, com exceção da época como agora, que estão sustadas as cirurgias. Existe uma portaria do Secretário de Saúde
determil1ando a suspensão dessas cirurgias eletivas.
Logicamente, estou agora com índice zero, mas não
por vontad9 minha.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
retomar vai aumentar bastante, não é ?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu gostaria de
estar lá operando. Existe muita gente lá na minha
clínica, umas 100 pessoas que precisam ser operadas, com exames prontos, como ultra-sonografias e
não há como alojar as pacientes, porque a clínica
não comporta tantos doentes, não tem condições
para isso, infelizmente.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - É do conhecimento de V. Ex' que, em decorrência desse
fato, outras comissões foram instaladas. V. EX- já
prestou algum depoimento a outra comissão que
não esta?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não. Mas tenho
sabido por informações de depoentes que meu
nome tem sido freqüentemente mencionado, se eu
operava, que tipo de cirurgias. Eu até estou estranhando isto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Acho até
que é porque V. EX- é um bom médico, pelo menos
é reconhecido no Estado.
O senhor sabe de alguma outra alusão que tenha sido feita com relação à sua pessoa, na sua
área de atuação como médico através dessas outras
comissões?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não, tenho pessoas que prestaram depoimento nessas outras inquirições transcorridas, elas têm-se mostrado preocupadas com relação à minha pessoa. Chegaram a dizer que estão direcionando a coisa mais pelo lado
político, que estão querendo me enquadrar. Espero
que não, espero que essas comissões tenham o nível desta, porque aqui dá para perceber a sua seriedade. Em momento algum as perguntas foram direcionadas a questões menores, percebo um nível elevado. Estou feliz por estar prestando uma contribuição de forma isenta. Sinto a isenção por parte desta
egrégia comissão, que leva a questão para o lado
mais sério possível.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então,
agora justifica sua apreensão anteriormente, que
não fosse levada para fatos outros que não os casos
técnicos. Quando V. EX- mencionou até estranhei,
conhecendo-o como conheço, pessoa altamente
ponderante nas suas colocações, estranhei. Por isto
estou fazendo estas perguntas. Volto a repetir, pode
ficar tranqüilo porque esta comissão fará um trabalho bastante digno, sério. Se pudermos, através da
conclusão das demais, ter conhecimento e poder fazer algo que possa dirimir qualquer que seja a dúvida com referência aos depoentes e ao povo de Roraima, pode ter certeza de que iremos fazer.
Muito obrigada.
Não tenho mais nenhuma pergunta, a não ser
que V. EXª queira fazer alguma complementação.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Queria dizer que
realmente não houve, naquela minha manifestação,
apreensão porque deu para sentir, nitidamente, desde o início, a seriedade que esta comissão está-se
colocando diante de tão lamentável episódio, esse
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neonatal de tantas criancinhas que mereciam viver.
Em nenhum momento tive qualquer apreensão neste
sentido. Apenas mencionei que essas questões não
podem ser levadas por razões de adversidade política, dirigindo-me basicamente ao que tenho ouvido
sobre as outras comissões, não sobre esta, que vejo
um trabalho sério, objetivo e nobre.
Sinto-me feliz de poder contribuir, até porque
acho que existe condições de sacudir melhor a atenção do Executivo Federal para com o nosso Estado
e outras maternidades, que estão tendo problemas
iguais ou até piores que os daqui. Com as conclusões e o trabalho bem direcionado e sério como este,
acredito que, sem dúvida alguma, estaremos contribuindo com a saúde no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pergunto à Senadora Sandra Guidi se tem algum questionamento.
Com a palavra a Senadora Sandra Guidi.
A SRA. SANDRA GUIDI - Deputado, o senhor
é obstetra há tantos anos. Gostaria de saber sobre a
condição de saúde das mães, das pacientes que
chegam a esse hospital, se tem modificado ao longo
dos anos.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - É uma pergunta
muito importante essa que está sendo feita pela nobre Senadora. Realmente, em que pesem esforços
de programas de saúde estabelecidos pelo SUS e,
também, programas em nível regional, a grande
maioria da nossa população vem à maternidade sem
ter feito o pré-natal, sem a vacinação completa, sem
o asseio ideal que deveria preceder ao parto.
Houve insinuações de que cirurgias ginecológicas estavam levando infecções para o bloco cirúrgico que, por sua vez, migraram para o berçário. Achei
essa notícia uma aberração. Ela foi veiculada pelo
Conelo Braziliense, por informação de médico~ de
Roraima.
A paciente ginecológica, quando vai ser levada
para a cirurgia, já fez o preventivo, já fez tratamento
para combater sua infecção ginecológica, que grande parte da população tem em grau moderado. Um
percentual significativo de mulheres tem alguma infecção ginecológica. Então, ela é considerada uma
paciente limpa, preparada. Tanto isso é verdade que
essas cirurgias ginecológicas que estavam sendo
realizadas vão ser retomadas. Nessas cirurgias não
têm acontecido deiscência de sutura, abertura dos
pontos, abcessos ou febre, são pacientes que tiveram êxito em suas cirurgias. Não houve queixas ou
decorrências infecciosas disso.
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Já as pacientes obstétricas chegam subitamente à maternidade, uma grande parte delas não fez
pré-natal, chegam com algumas bactérias, alguns
micróbios e, logicamente, a passagem delas pelo
bloco cirúrgico poderia ser um veículo de infecção. A
causa das infecções poderia estar mais na paciente
da obstetrícia do que na paciente da ginecologia.
A paciente ginecológica chega praticamente
purificada ao hospital, ela é preparada, está com
seus exames prontos; a do pré-natal nem sempre
chega assim. A maioria dessas mulheres. é do interior, às vezes, vem com bolsa rota de 2, 3 dias, que
é uma condição que já traz a infecção para o próprio
neonatal. Aquela criança vai nascer e terá que pegar
um berçário diferenciado porque já está contaminada.
Essa falta de assistência ocorre num grau
acentuado. Temos pacientes que vêm do interior, de
tribos indígenas longínquas sem preparo algum. Há
pacientes que levam três dias para chegar ao hospital; quando chegam, às vezes, a criança está totalmente infeccionada.
Não sei se atendi a sua pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Senador João França, V. ExA tem alguma pergunta a fa-
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zer?
O SR. JOÃO FRANÇA - O que poderíamos indagar do Dr. Alceste já foi esclarecido. Nós que não
conhecemos a realidade do Estado. S. Exi' mencionou que as pacientes que chegam do interior já trazem as crianças infectadas em seus ventres. Tudo
isso contribui para que aconteça um episódio como
esse, em que vários bebês morreram.
Desejo parabenizar o Dr. Alceste pelo seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Dr. AIceste, antes de fazer algumas colocações que considero extremamente importantes para o direcionamento dos trabalhos, eu gostaria de expor um posicionamento quanto à minha questão política pessoal
e a do grupo de oposição ao Governo do Estado.
Ao tomar conhecimento de todas esses problemas por que passou a maternidade, com a morte de
crianças, como Líder da Oposição ao Governo do
Estado de Roraima, solicitei a criação desta comissão de sindicância.
Tivemos, desde o começo, o cuidado apurar
essas questões exatamente da forma como o senhor as colocou aqui, inclusive, com a preocupação
de que a morte dessas crianças não virasse um jogo
político, nem recaísse de forma a ter o seu posicionamento explorado de uma forma menos nobre do
que, na verdade, a lição de sofrimento das famílias
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e, principalmente, as providências cabíveis para que
fatos lamentáveis como esses não ocorram novamente.
Uma das minhas preocupações ao pedir a comissão de sindicância do Senado foi exatamente dirimir qualquer questão política, porque me preocupa
o encaminhamento que está sendo dado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, que, estranhamente,
é comandada por partidários do Govemador. Quando V. Ex!! falou nos depoimentos que estavam sendo
dados na CPI, quero frisar - e é importante ficar nos
Anais desta Comissão - que, em tese, o que entendo, como Presidente da Comissão do Senado, é que
o direcionamento errôneo que eGtá sendo dado pela
CPI da Assembléia Legislativa não se origina em
membros partidários da Oposição ao Govemo do
Estado, mas sim de seguidores do Governo de Estado. Preocupou-nos a posição do Líder do Govemo
Neudo, Campos na Assembléia Legislativa, o Deputado Edio Vieira?, que faz acusações diretas aos
profissionais, médicos e dirigentes da área de saúde
do Estado de Roraima.
O Deputado Iradilson Sampaio, Líder da Oposição na Assembléia, 1Q Vice-Presidente do PFL, pediu desligamento da CPI da Assembléia Legislativa
exatamente por protestar contra o direcionamento
dessa Comissão Parlai. lentar de Inquérito. O que
está se delineando na Assembléia Legislativa é a
tentativa de, deliberadamente, culpar os médicos
pela tragédia que ocorreu. Na verdade, há uma tentativa, e espero que isto não ocorra: tomar alguns
médicos "bode expiatório· desse processo.
Por isso faço a V. Ex!!, assim como vou fazer à
OrA Odete, perguntas direcionadas a essa questão
política, não para envolver a política nessas ave riguações, mas exatamente para que esta comissão
equacione e levante todos os aspectos até para que,
se for necessário, se contraponha como antídoto a
qualquer armação política que não corresponda à
verdade dos fatos. Se houver envolvimento político e
for comprovado, muito bem, mas não se deve partir,
antes das averiguações, de um pressuposto de envolvimento de pessoas que não tenham, na verdade,
responsabilidade por esses casos.
Pergunto a V. Ex!! o seguinte: o Ministro Adib
Jatene e a Fundação Osvaldo Cruz fizeram um relatório sobre a situação de funcionamento do hospital,
existência de baratas, fossas com micróbios da hepatite e da meningite, situação de higiene, falta de
produtos, falta de uma atuação da empresa contratada para atuar na matemidade. Enfim, fez um relató-
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rio onde afirma: •... encontramos uma copa com fogão dentro do Centro Cirúrgico e fomos informados
que alimentos são preparados ali; o ambiente cirúrgico também se comunica com área livre, onde há coleções de águas pluviais represadas·.
Pergunto a V. ExA: como médico, pessoa acostumada a lutar com as dificuldades dessa aplicação
da medicina no Estado, tem conhecimento do relatório da fundação? V. ExA entende que o Ministério da.
Saúde e a fundação têm razão quando dizem que a
sujeira matou mais de 20 bebês em Roraima? Que
infecção política mata bebê? Enfim, que a situação
da morte das crianças foi resultado de má aplicação
da saúde pública no Estado de Roraima que, pelo
que foi ouvido aqui em depoimentos anteriores, se
deteriorou ao longo dos últimos dois anos.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Primeiro, quando a Comissão veio averiguar essa condição da higiene, ela chegou aqui no ápice da falta de energia
elétrica. Eles não conhecem a realidade local de Roraima, não temos aqui especialidades setoriais em
quantidade suficiente como existe nos centros desenvolvidos do País. Essa comissão não se deteve
em aspectos mais científicos, foi mais uma questão
de rotina, e a rotina aqui tem que ser adaptada ao
que temos. Se não podemos ter, por exemplo, anes
tesistas efetivos, temos que escalá-los de forma a
sobreaviso. São particularidades regionais. O ideal é
que fosse permanente, como parece que agora já é;
colocaram mais anestesistas e passaram a efetivar
os plantões.
Se não havia condições, essas rotinas nem
sempre podiam ser estabelecidas à risca, como
acontece em São Paulo ou no Rio de Janeiro, como
seria o ideal.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Só a título de complementação: Boa Vista tem racionamento de energia há muito tempo. Esse racionamento de
energia não é coisa nova no Estado; tenho informações de que a prioridade era dada para o setor de
abastecimento de água exatamente para que não
houvesse falta de água. V. Ex!! não entende que se
temos uma convivência com essa dificuldade de infra-estrutura, o hospital ou a matemidade deveriam
estar predispostos a conviver historicamente com
essa dificuldade? Porque vejam bem: entendo que a
chuva pode ter se agravado, mas na verdade o período chuvoso não aumentou o número de nascimentos, que é uma coisa programada, morreram bebês. Não é a primeira vez que houve um black out
de energia, sempre faltou água e energia. V. Ex!! não
entende que medidas administrativas, tipo um gera-

Julho de 1997

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dor com sistema de bombas que colocasse água na
maternidade, uma empresa de desinfecção que tomasse os cuidados necessários, a compra de material, roupa de médicos, medicamentos, tudo aquilo
que foi detectado, de certa forma evitaria a tragédia
nas proporções em que ocorreu?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Roraima tem
problemas com a energia elétrica, mas não de forma
tão intensa como aconteceu nesse período qU3.ndo
houve black out constante. A população mudou
seus hábitos sociais. Logicamente, aqui sem ventilador ou ar condicionado, ninguém consegue dormir,
não é só o calor mas também a carapanã. A população ficava acordada às vezes até duas, três horas
da manhã nas calçadas, quando às sete horas do
dia seguinte tinha que ir para o trabalho. Isso realmente aconteceu de forma impiedosa durante o período da falta de energia.
Não é todo ano que se decreta calamidade pública por questão de inundações, de enchentes; este
ano teve que ser decretada. Foi até louvável isso,
porque, segundo contam os mais antigos, há mais
de 70 anos não acontecia uma enchente tao portentosa quanto essa. Não é que na época morressem
crianças no berçário da maternidade por causa da
enchente, mas em decorrência da enchente micróbios foram levados para dentro da maternidade e,
em médio prazo, um, dois meses depois, proliferaramo Em decorrência da migração desses micróbios
para o recinto nosocomial, um ou dois meses depois, houve essa tragédia.
Estou falando em tese, porque hoje comentase, segundo pesql,Jisas feitas, que houve razões químicas, não sei se cepas vieram partidas da fábrica
por razões outras. Estamos esperando ainda para
ter conclusões mais efetivas; isso estaria fazendo
parte desse episódio, coisa que não foi detectada
por essa comissão da Fiocruz e do Ministério da
Saúde, que aqui estiveram. Hoje ainda não dá para
estabelecer se foi por conta de infecção hospitalar.
Acredito inclusive que dessas 33 mortes certamente
não foram todas por infecção hospitalar; a infecção
nessas crianças não deve ter chegado aos 10% ou
15% - o que á muito, gostaríamos que não houvesse nenhuma, que todos tivessem fora desse alcance
infeccioso. Foi, realmente, um período muito crítico
para a nossa cidade, para a nossa população e deixou efeitos devastadores e nocivos, principalmente
para crianças recém-nascidas e prematuras, que
têm menos defesa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Tratando de questão política, pois não podemos deixar de
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falar nela, até para que se esclareçam as questões.
V. Só! falou das notícias que tem da CPI da Assembléia em nível da apuração, por isso, pergunto se tem
notícia, como afirmou o Deputado Edio Vieira, Presidente da CPI e Líder do Governador Neudo Campos
na Assembléia, portanto do PTB, Partido de V. Sl!, o
senhor tem notícia desta afirmação dele: •A maternidade foi transformada em comitê eleitoral. A ex-diretora do hospital, Odete Domingues, a médica Sílvia
Távora e o Deputado Lúcio Távora, cotado para ser
Secretário da Saúde, e as vereadores eleitas Eugênia Garcia e Sonia Bacelar, utilizavam o HospitaL ..
Na verdade, tem-se procurado fazer alusão à atuação de V. EXª que, como já disse, não mudou o seu
perlil de trabalho de setembro em diante.
Como membro da Oposição, quero aqui dar o
meu testemunho de que o trabalho de V. EXª tem
sido feito diutumamente, sem período leitoral etc.,
quero dizer o trabalho social e de saúde que o se·
nhor tem feito, independentemente do período eleitoraL Esse é um testemunho que temos que dar por
conhecer a verdade. Mas notamos a tendência de
se dizer, tenho notícias extra-oficiais de que em depoimentos tem sido procurado colocar-se em bocas
de enfermeiras que haveria um acúmulo de operações no período eleitoral, inclusive notícias de que vários médicos operavam quatro, cinco pacientes na
mesma sala de cirurgia, fazendo ligação de trompas
em série. Isso tem sido dito na CPI e na Assembléia.
Pergunto se o senhor ,tem notícias desse tipo
de operação em série em um centro cirúrgico? Se
tem notícia da afirmação do Deputado Édio Vieira de
que a matemidade se transformou em comitê eleitoral e de que haveria uma guerra surda entre o PMDB
e o PPB exatamente para definir a administração da
maternidade, o que pode ter levado a uma situação
de boicote administrativo da Diretora Odete Domingues, já que ouvimos aqui do juiz Mauro Campelo
que desde maio ou junho a diretora alertava para os
problemas de dificuldades de trabalho na maternidade. Gostaria de ter sua avaliação quanto a esse posicionamento dos membros do Govemo do Estado
que estão levando para esse lado a questão política.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Realmente, de
certa forma, fico surpreso com essas manifestações
da imprensa. Mas basicamente acho que se são essas as palavras do Deputado Édio Vieira, lamentavelmente tenho a dizer que S. EXª não foi feliz em
sua colocação, até por que pelo menos das pessoas
aqui citadas na matéria de O Estado de S.Paulo do
dia 3 de novembro, aqui se fala inclusive em alguns
médicos...
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Aqui
está dito que as medicas Sílvia Távora, Odete e Eugênia teriam sido afastadas pelo Governador por
pertencerem ao PMDB e por estarem nessa disputa
política.
Gostaria de saber se o senhor tem também conhecimento dessa disputa política na maternidade.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não quero raeiocinar por aí. S6 quero dizer que a Dr!! Sílvia não opera. É médica pediatra, boa médica, que atua permanentemente, independente de época política. A Dr!!
Eugênia é uma pessoa que, como eu, trabalha há
muito tempo·,':'só não 'tem os 26 de profissão porque
é mais nova que eu, mas, permanentemente, o ano
todo, trabalha. S6 não está trabalhando agora porque realmente o hospital está interditado para cirurgias eletivas.
Dentre os nomes aqui citados, acho estranho
que o Deputado Édio Vieira - se são verdadeiras as
informações - tenha citado apenas esses nomes do
PMDB, mas eu também estou citado e não sou do
PMDB, sou do PPB, mas de qualquer forma não são
s6 esses médicos que têm função política que operavam e que continuam operando, até porque o trabalho deles acaba sendo, aqui em Roraima, um trabalho importante para a população, porque o quadro
clínico, o quadro de cirurgiões, o quadro de obstetras e o quadro pediatras ainda está aquém das necessidades da população.
Então, o médico político, como esses que estão aí sendo citados, não estão ajudando o Governo,
mas à população. Não está ajudando o político ou o
administrador, mas, sobretudo, à comunidade. Ninguém vai inventar uma doença para abrir a barriga
de alguém; quer dizer, se acontecer é porque há algurna morbidade que precisa ser extirpada. O trabalho dessas pessoas é nobre e tenho certeza que se
isso for apurado nos prontuários médicos da maternidade, não deverá aparecer ne".lhurp crescente; ao
contrário, creio que as cirurgias decrescerãm. Inclusive, a Dr!! Eugênia, até uns três meses antes da
campanha política, diminuiu a freqüência de eirurgias. A Sônia se afastou da administração hospitalar.
Então, não estou vendo que tenha havido incompatibilidade. Essa é uma questão de se fazerem perguntas até inoportunas - e averiguar. Essa é uma questão administrativa.
Tenho certeza, porque, inclusive, a Dr!! Eugênia levou algumas clientes para minha clínica e ali
operou em menor quantidade, porque o trabalho dos
três meses finais é de rua, mas operou ininterruptamente por quatro, cinco, seis, oito anos, sem medir
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esforços. Por isso acho estar muito mal colocado o
fato. Essa posição não traduz a realidade.
O SR. JOÃO FRANÇA - Todos n6s conhecemos. Tem você e outros tantos médicos. Esse é um
trabalho contínuo, direto, que independe de período
eleitoral ou não.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - E tem outros
médicos que também operavam direta ou indiretamente. Por exemplo, o Dr. Wilson Franco tinha um
irmão que era candidato a Vereador e também operava e não era para ajudar o irmão. Mas chega uma
eleitora que está doente, uma paciente - não quero
nem dizer eleitora - vai ao irmão candidato, precisa
uma cirurgia, ele encaminha para o irmão médico
que, logicamente, irá atender. E isso aconteceu com
vários outros, não foi s6 com médicos do PMDB ou
PPB, ou seja qual for o Partido, porque nessa hora
não se está olhando para siglas na cara do paciente,
olha-se a doença.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pergunto se o senhor tem notícias de que, entre julho e setembro, houve aumento de mortes de crianças, na
maternidade, ou não tem conhecimento?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não tive conhecimento. Até porque o berçário não é local que freqüento e não tenho acesso, porque não tenho o que
fazer lá. Não entendo de crianças a não ser na hora
de tirá-Ia da barriga da mãe e entregá-Ias ao pediatra. Mas não tenho idéia dessa estatística, s6 passei
a tomar conhecimento quando eclodiu o problema, e
as notícias extrapolaram para todo o País. Fui até
surpreendido pelo Jornal Nacional, da Globo, ao ouvir as notícias.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pergunto ao Dr. Alceste se tem mais alguma informação
que queira prestar?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - S6 quero elogiar
este grandioso trabalho realizado pelos Senadores
Romero Jucá, Mar1uce Pinto, João França, Sandra
Guidi. É um trabalho de elevado' nível, bem como os
assessores que aqui estão na parte operacional dos
registros, da documentação. Fico feliz por ter tido a
oportunidade de manifestar algo que possa, de certa
forma, mostrar que Roraima não está diferente do
resto do Brasil e que há lugares piores, como Fortaleza, que tem um índice neonatal bem pior do que o
nosso, quase quatro vezes mais. Em menos dias
morreram muito mais crianças. É lamentável o que
aqui ocorre. Esse não é um problema regional, mas
estrutural da saúde pública do Brasil. Há que se tomarem medidas no Ministério da Saúde, na Presidência da República, para que as nossas comunidades tenham melhor condição de vida.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a presença de V. S' e quero dizer que Comissão
se sente honrada com sua presença. O seu depoimento, suas informações foram muito importantes
para os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Dr. Alceste.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Sou consultor legislativo do Senado.
Dr. Alceste, gostaria de ter algumas informações a respeito de suas afirmações. V. Ex' nos disse
que a taxa de infecção cirúrgica era baixa na mate rnidade.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Fiz referência
quanto às minhas pacientes ginecológicas, operadas
por mim.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - V. Ex' não tinha um sistema pessoal de vigilância epidemiológica?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não, basicamente
porque minhas pacientes que são levadas a cirurgia
passam por todos os exames pré-operatórios.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Estou falando da vigilância epidemiológica de infecção cirúrgica. Em todos os relatórios se diz que não havia
controle de infecção no hospital e que não se fazia
vigilância epidemiológica.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Sim, aí já é uma
parte administrativa que não sei informar, até por
que não sei se tem médico infectologista aqui, se há
setor próprio com esse propósito.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Não. Não
havia, todos os relatórios apontam que não havia.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não sei nem há
médico sanitarista aqui em Boa Vista, contratado
pela Secretaria de Saúde.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Não, as
normas do Ministério não exigem nem infectologista,
nem sanitarista. Há a exigência de um médico e de
um enfermeiro por hospital, desde de 1983, quando
isso se tomou obrigatório no País. O que eu acho
estranho é a sua afirmação. Com base em quê, V.
Ex' afirma que a taxa de infecção cirúrgica é baixa,
se não havia vigilância epidemiológica de infecções
no hospital? Como V. Ex' pode afirmar isso? Qual é
a sua base?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - A minha base é
o retomo das minhas pacientes operadas, porque,
depois de operadas, elas voltam para tirar os pontos,
para fazer o acompanhamento periódico, que eu a
elas continuo dando e, graças a Deus, nenhuma
dessas minhas operadas na maternidade Hospital
Nossa Senhora Nazaré, onde ocorreram eram esses
óbitos neonatais, teve qualquer deiscência de sutu-
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ra, abcesso ou teve febre. Então,
dito que aquelas minhas pacientes foram exito' . Daí, entendo
que não seriam essas paciente ).necológicas supostos veículos de infecção para dentro do hospital.
Então, reforcei apenas que, se tivesse que escolher entre a ginecológica prepa.ada e a obstétrica
não preparada, que chega de súbito, seria mais fácil
que decorresse da obstétrica e não da ginecológica,
que, inclusive, tem o enteroclisma e o jejum feitos no
dia anterior. A parturiente, quantas e quantas vezes,
mesmo sendo submetida ao enteroclisma, na hora
da admissão, acaba evacuando na mesa do parto,
na mesa da cirurgia, porque não deu tempo de ser
preparada anteriormente. E isso é inevitável e ocorre
a nível universal.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Mas, Doutor, o senhor não acha estranha essa baixa taxa de
infecção? Os dois relatórios do Ministério da Saúde
mostraram ausência de rotinas de enfermagem; que
o Centro de Material não funcionava; que a autoclave não funcionava. Quer dizer, não há controle de
desinfecção, de esterilização no hospital. Não é surpreendente que a taxa de infecção seja baixa nessas condições?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não quero me
considerar aqui como médico milagroso. Na maioria
dos casos cirú rgicos da maternidade, inclusive com
outros médicos também, quase não se vêem casos
de deiscência, abcesso ou de febres em pós-operatório. Sei que existe o fator imunológico, que o adulto
tem mais condição de reação imunológica do que o
recém-nascido,
mas não creio que a nível de box ci, .
rurglCo.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Falta água,
falta luz, não funciona a autoclave, não tem central
de supervisão, e as taxas são baixas. É estranho
isso. Como V. Ex' justifica uma taxa baixa de infecção nessas condições?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu é que pergunto aos sanitaristas por que, realmente, as nossas
pacientes são muito exitosas. Será que a raça de
Roraima é mais forte?
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Não, eu
acho que é falta de vigilância epidemiológica. Elas,
provavelmente, estão tendo infecção em casa, e o
sistema é tão ineficiente que sequer detectai esse
tipo de problema.
O SR. ALCESTE A LMEIDA - E ainda há mais
um fator: não faço uso antibiótico em pós-operatório,
com raríssimas exceções.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Mais uma
coisa, Deputado: no dia 25 de outubro, o Departa-
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mento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde promoveu - o relatório não é claro e, portanto,
gostaria de aber se V. EXª, como médico do hospiLU:, :;Gb o disso - uma investigação epidemiológica
dos casos. Foi isso?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não acompanhei isso bem.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - V. Ex- não
sabe.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não tenho aqui
uma constância, até porque, nos dias de semana,
estou em Brasília. Não sei bem essa questão.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - V. Ex' não
sabe o que aconteceu. Esse grupo da vigilância epidemiológica foi o primeiro grupo a investigar tecnicamente a questão. V. EXª não sabe desse relatório?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Não, não sei.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Soubemos,
pela imprensa, que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, esteve em Roraima, no hospital e promoveu uma investigação epidemiológica, concluindo que a causa da infecção e da
morte de pelo menos 70% daqueles bebês tinha sido
a contaminação de uma solução parenteral administrada a eles. V. EXª soube desse fato?
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu soube pelo
Secretário-Adjunto da Saúde, Dr. Ailton, que me falou como tese.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - Mas o CDC
esteve em Roraima.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu não sei o
nome da instituição. Sei que estiveram médicos
americanos - não sei se um ou dois. Parece que há
uma brasileira casada com um deles, mas não
acompanhei.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - E V. Ex'
não sabe quem os chamou.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Deve ter sido a
Secretaria de Saúde - suponho. Gostaria de que se
dirigissem a eles.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - O gabinete
da Senadora Marluce Pinto solicitou esse relatório, e
o gabinete do Secretário nos informou que era oficiosa a visita.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Conversei com o secretário-adjunto, que me disse
que, realmente, havia telefonado e que tinham vindo dois técnicos, mas que ainda não havia nenhum laudo. O que solicitei foi isso. Baseando-me
na notícia do Correio Braziliense, liguei para ele
- até foi a primeira vez que fiz uma ligação para a
área de saúde ou para qualquer pessoa com rela-
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e ele me falou que não

ção a esse acontecimento tinha ainda o laudo.
O SR. LUIZ CARLOS ROMEIRO - É, Sr. Presidente, esta minha intervenção é no sentido, exatamente, da solicitação do Deputado, Dr. Alceste AImeida, de uma comissão técnica para esta CPI. Se
é verdadeira, se essa hipótese se confirma, teremos
que nos voltar e investigar outro setor do hospital,
que não é o centro cirúrgico, que não é o berçário,
mas a farmácia desse hospital. E se realmente há
uma solução parenteral de grande volume, o problema pode não estar no hospital, mas na fabricação
desse medicamento. Portanto, temos um risco em
relação ao País inteiro. Se há uma fábrica <te medicamentos que está distribuindo medicamentos contaminados, é um problema de vigilância sanitária
muito mais sério do que um problema regional, como
foi dito.
O SR. ALCESTE ALMEIDA - Eu até gostaria
que essas colocações fossem bem criteriosas, porque a precipitação de qualquer imputação de culpa a
A, B ou C pode estar saindo pela colateral, como
também cabe para o próprio hospital, para a própria
Secretaria de Saúde. Então, acho que são coisas
que, primeiro, merecem ser aguardadas, para que
se possa ver o que vai acontecer, depois de ter um
relatório. Havendo alguma comprovação, que se
passe a imputar essa ou aquela culpa. Por enquanto, é tudo hipotético.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
agradecer ao Dr. Alceste Almeida e renovar a importância do depoimento dele nesta reunião.
Nesta reunião, teremos o depoimento da Dr4
Odete Domingues, ex-Diretora da Maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Perguntaria a ela, antes de
passar a palavra aos Srs. Senadores e à equipe técnica, se gostaria de fazer algum tipo de esclarecimento mais geral, falar algo sobre a situação, sobre
o que viveu, sobre as condições, ou se espera que
os Srs. Senadores perguntem para que possa responde r mais diretamente ao assunto em questão.
Que V. SI fique à vontade para proceder da forma
que melhor lhe convier.
A SRA. ODETE DOMINGUES - Eu gostaria
de dizer bom dia a V. EXªs que estão participando
desta Comissão do Senado e colocar-me à disposição das perguntas que me forem formuladas.
Gostaria de acrescentar que sou uma profissional, médica, labutando há mais de 26 anos no Estado, dedicada especialmente à saúde, conceituada
dentro da profissão e trabalhando em prol da saúde
do Estado.

