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NOTA DE REPÚDIO E INDIGNAÇÃO 
 

Foi com imensa preocupação que a OAB Subseção de 

Eunápolis tomou conhecimento dos fatos relativos à falha no 

atendimento a uma gestante, ocorrido na madrugada do último 

domingo, dia 09 de fevereiro de 2020, no Hospital Regional de Eunápolis, 

e pela presente vem expor o mais profundo REPÚDIO e INDIGNAÇÃO, 

diante de tão grave acontecimento. 

 

É inconcebível saber que uma mãe não tem o seu momento 

mais sublime respeitado por prepostos do Município, que descuidando 

dos seus deveres profissionais, negaram atendimento a uma gestante, 

sem qualquer motivo aparente. 

 

A ética e o serviço à humanidade com inexorável respeito a 

sua dignidade são deveres juramentados pelo enfermeiro e pelo médico, 

e a distância à esses princípios demonstra perigo à toda sociedade, uma 

vez que os profissionais estão à disposição do povo, por prestarem 

serviços ao Sistema Único de Saúde. 

 

A Direção do Hospital Regional de Eunápolis emitiu nota 

esclarecendo que o fato se tratou de erro grave e intolerável cometido 

por equipe médica e de enfermagem de plantão. A nota informou, 

ainda, que os órgãos de classe dos profissionais e Ministério Público seriam 

acionados para participação do inquérito administrativo a ser instaurado. 

 

Desse modo, considerando a constatação e reconhecimento 

de erro grave e intolerável por parte da unidade de saúde, bem como 

de que seriam acionados os órgãos de classe e MP, a OAB informa que 

solicitou ao Ministério Público Estadual (Ofício 057/2020) e Ministério 

Público Federal (Ofício 058/2020) a abertura de inquérito civil/criminal 

para que se apurem as condutas de todos os envolvidos no referido 

episódio. 

 

Por fim, consignamos que acompanharemos o desenrolar das 

investigações, mas cobramos desde já a participação da Câmara 

Municipal de Vereadores, que é quem tem o dever primário de fiscalizar 

e zelar pela coisa pública, para que exerça o seu dever constitucional, 

dever este conquistado pela vontade popular. 
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