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AO ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA-
TEIXEIRA DE FREITAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNO SANTOS BARBOSA, Vereador em exercício na Câmara 

Municipal de Teixeira de Freitas/BA., com endereço à Rua Massanori Nagao, n° 64, Bairro 

Centro, nesta cidade, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

apresentar a presente REPRESENTAÇÃO em face da UNIDADE MATERNO INFANTIL 

(UMMI) de Teixeira de Freitas, na pessoa do seu representante legal,  mediante às 

asserções fáticas e jurídicas a seguir aduzidas 

 

 

I- DOS FATOS 

 

 

Na tarde do dia 18/04/2021, fui contactado  por familiares da jovem NICOLY 

VIRGENS PEREIRA, oriunda da comunidade do Piau, município de Vereda, 

que havia sido internada na UMMI (unidade materno Infantil), desta cidade, na 

noite do dia 17/04/2021. 

 

No exercício da função fiscalizatória que cabe a vereança, dirigi-me ao local de 

imediato, ao chegar fui recepcionado pelos familiares e fui informado que a 
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NICOLY havia entrado em trabalho de parto na madrugada do dia 18/04 para o 

dia 19/04 (sábado para domingo). 

 

A família continuou o relato informando que NICOLY realizou todo o pré-natal 

no município de Vereda,  que na data do dia 17/04/2021, as 17:30, a Dra. 

Lorena Barbosa Bispo que se encontrava de plantão no município de Vereda,  

solicitou ao Sistema de Regulação de Urgência e Emergência (SUREM), vaga e 

transferência de NICOLY para UMMI de Teixeira de Freitas, pois seria 

necessário uma “cesariana”, tendo em vista que no parto normal não foi 

possível trazer a sua criança a vida, nesse ponto é importante ressaltar que 

o município de Vereda realiza os partos normais,  encaminhando para 

outros centros especializados apenas os partos cesariana, fato que 

ocorreu no caso em tela, conforme prontuário de fls. (XX). 

 

Chegando na “UMMI” os indicativos para uma cesárea  foram ignorados, tendo 

NICOLY aguardado tempo demais, com os profissionais tentando um parto 

normal, NICOLY sofreu uma parada cardiorrespiratório, sendo que apenas 

nesse momento a equipe de plantão realizou a cesariana, no entanto já era 

tarde demais e  NICOLY veio a óbito naquela fatídica noite, segundo o laudo 

médico a causa morte é “DESCONHECIDA”, fls. 08. 

 

 

O Bebe de NICOLY, recebeu o nome de HENRIQUE PEREIRA SOUZA, 

nasceu no dia 18/04/2021 as 05:21 hrs, conforme certidão em anexo, fls. 06, foi 

internado na UTI  do mesmo hospital, a criança não resistiu e assim como a 

mãe também faleceu, seu óbito ocorreu no dia 19/04/2021, as 15:15 hrs, 

certidão em anexo fls. 07. 
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Os fatos relatados causou grande comoção social e foi amplamente divulgado 

pela imprensa local, que tratou o assunto como “negligência”, no sentido de 

apurar os fatos imparcialmente, encaminhei oficio a secretaria de saúde 

cobrando uma versão oficial dos fatos, cópia em anexo. Fls. 40/42, no entanto 

até o momento não houve resposta, não tendo alternativa, encaminho essa 

representação a esta digna promotoria de Justiça, no objetivo de ver 

esclarecidos os fatos, que após os esclarecimentos sejam apresentados a 

sociedade, essa mesma sociedade,  que neste momento,  veste junto com a 

família,  o luto pela perda de dois familiares queridos. 

 

 
 
 

II- DO PEDIDO 

 

a) Em face de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência que, após 

exercer o juízo de admissibilidade, SEJA RECEBIDA E AUTUADA A 

PRESENTE REPRESENTAÇÃO, pugnando ainda, que ao tomar ciência 

de todas as questões fáticas e jurídicas expostas, embora esteja 

resguardado por vossa independência funcional, com o devido respeito, 

proceda no sentido de efetivar as medidas administrativas e judiciais 

necessárias ao deslinde dos fatos, e ao final em caso de violação de 

direito ou pratica de crime, sejam os culpados punidos na forma da lei. 

 
 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 
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Teixeira de Freitas, Bahia, 28 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

ROL DE TESTEMUNHAS, que comparecerão independentemente de intimação: 

 

1- Advaldo Gomes Pereira (genitor de NICOLY), Telefone: (73) 3661-7024/99939-

1831 

2- Aureni Jesus das Virgens (Genitora NICOLY),Telefone: (73) 3661-7024/99939-

1831 

3- Abraão Souza Costa (companheiro NICOLY), Telefone: (73) 98118-0785 

4- Simone Viana Rocha, Telefone: (73) 99830-2154 

5- Lorena Barbosa Bispo, (médica que prestou atendimento a NICOLY em Vereda), 

podendo ser encontrada no Hospital e Maternidade Ana Lúcia Magalhães, Av. 

Eujácio Simões - Centro, Vereda - BA, 45955-000 

6- Victor da Silva Santana, (73) 99941-5724 
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