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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Santa Casa de Igarapava, por meio da Equipe de Intervenção atualmente à frente do Hospital, 

traz a público as informações contidas nessa Nota para fins de esclarecimento geral da 

população, reafirmando seu compromisso com a ética e a transparência. 

 

 No dia 22 de novembro o interventor tomou ciência de fatos graves exposto por paciente 

usuária do Sistema Único de Saúde, contrapostos aos que foram expostos pelo médico, em 27 

de novembro achou por bem suspender o membro do corpo clínico investigado, de forma legal, 

fundamentada no artigo 45 da Lei do Processo Administrativo Federal e artigo 2º, inciso IV, do 

Decreto de intervenção, com intenção de não apenas proteger as investigações, mas também 

protegendo funcionários que viessem a testemunhar contra o médico investigado, 

impossibilitando que o mesmo agisse contra as investigações, o que salientamos está em posse 

de documentos sigilosos de paciente que estavam sob guarda da Santa Casa, apesar de 

suspensão, mostrando desde aí seu intento contra ser investigado. 

 

Em 20 de dezembro do corrente ano o Interventor Marcelo Ormeneze foi notificado de decisão 

liminar proferida pelo Juízo de Igarapava determinando a reintegração do profissional 

coordenador da ortopedia no Hospital, o que foi de pronto cumprido pela equipe de 

intervenção, cientificando-se o profissional. 

 

 Ocorre que os fatos exposto ao Juiz de Igarapava apenas diziam sobre a colheita de prova 

documental, esquecendo-se o investigado de mencionar a necessidade de ouvir testemunhos 

de funcionários, foi deferida sem ser ouvida a equipe de intervenção, pois a Lei assim permite, 

obrigando que a mesma se socorresse ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para expor 

a verdade ocultada pelo investigado, a necessidade de proteger os funcionários que quisessem 

denunciar o médico. 



Lamentavelmente, em clara e repulsiva politização da situação, na data de hoje, um pequeno 

grupo de pessoas, todos levados pelo médico em seu favor, participaram de manifestação de 

duas pessoas em favor do retorno do Médico, filmando sua entrada no hospital e divulgando 

no Facebook. 

 

 Ocorre que após duas horas de reintegração ordenado por decisão judicial a mesma foi 

cassada, ordenando novamente o afastamento do citado médico, possibilitando que o mesmo 

não venha a usar de sua posição hierárquica contra funcionários que venham a relatar sua 

conduta, de mais a mais, está mantida a suspensão do coordenador da ortopedia do corpo 

clínico da Santa Casa de Igarapava, até final de investigação que apura irregularidade e desvio 

no atendimento de paciente do SUS, foi dado o prazo de 60 dias para encerrar a investigação. 

 

 A Santa Casa de Igarapava reforça seu compromisso com a verdade, probidade e respeito ao 

dinheiro público, rechaçando qualquer intenção politiqueira com assunto de tamanha 

seriedade, deixando claro à população que estão mantidos os atendimentos em todas as áreas, 

inclusive em ortopedia, resguardando-se o interesse dos cidadãos Igarapavenses. 

 

 Igarapava, 23 de Dezembro de 2019. 


