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A Comissão Externa teve como objetivo de verificar, in 

loco, o estado de saúde do Ministro Cid Gomes, que estava internado 

no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, em São Paulo/SP, e preparar um 

laudo que ateste seu estado de Saúde. Os parlamentares 

embarcaram no dia 12 de março de 2015, no voo da Gol (1405) às 

08:53 com destino ao Aeroporto de Congonhas.  

 

COMITIVA:  

Todos os parlamentares indicados pelo ato da 

Presidência são médicos.  

- Deputado MANOEL JUNIOR – PMDB/PB 

- Deputado JUSCELINO FILHO – PRP/MA 

- Deputado ANDRÉ FUFUCA – PEN/MA 

-Deputado MARQUINHOS MENDES – PMD/RJ 

   

RELATÓRIO 

Os parlamentares se deslocaram de Brasília para São 

Paulo, buscando interagir com a equipe médica responsável pelo 

paciente e atual Ministro da Educação CID FERREIRA GOMES, a fim 

de receber informações acerca da patologia que motivou a ausência 

do ministro à convocação feita pela Câmara dos Deputados para o dia 

11/03/2015, para explicar declaração  atacando o poder legislativo, onde 

disse que a Casa possui de 300 a 400 membros que achacam. Tal 

declaração foi feita a uma plateia de estudantes da Universidade Federal 

do Pará no dia 27/02/2015.  
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Chegamos ao Hospital Sírio Libanês, às 11h40min, 

quando fomos recebidos pelos médicos, DAVID UIP, ROBERTO KALIL, 

ANTONIO LIRA, PAULO E ROBERTA. Coube aos médicos DAVID UIP 

E ROBERTO KALIL a descrição do quadro clínico do paciente. Segundo 

os dois médicos, o paciente chegou ao Hospital Sírio Libanês às 

16h40min  do dia 10/03/2015, com queixas de cefaleia, calafrios, 

dispneia e febre. Ainda relataram astenia e mialgia.  

Após exames laboratoriais e de imagem a equipe optou 

pela internação e esquema de terapêutica antibiótica endovenosa. Ainda 

segundo a equipe, no momento de nossa visita o paciente encontrava-se  

respondendo a terapêutica com melhora do quadro clínico. Indagamos à 

junta médica pela impressão diagnostica, coube ao Dr. David Uip  afirmar 

como HD: SINUSIOPATIA, TRAQUEOBRONQUITE E 

BARACTEREMIA. 

É importante salientar que a nossa equipe não teve 

contato com o paciente, nem tivemos acesso ao prontuário médico, 

como também aos exames laboratoriais e de imagem, por solicitação do 

paciente que tem direito a consentir ou recusar procedimentos, 

diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. 

Durante todo o período em que estivemos com a equipe 

médica do Hospital Sírio Libanês, esteve junto um assessor do 

Ministro, que permaneceu calado durante toda a reunião.  

Diante dos fatos aqui narrados e de acordo com a 

informação da equipe médica e da patologia informada, concluímos  

que o paciente teria um tratamento a ser ministrado no período entre 7 

e 14 dias. Ressaltamos ainda que não foi possível elaborar nenhum 
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tipo de diagnóstico ou laudo sobre o estado de saúde do Ministro Cid 

Gomes, visto que os parlamentares não realizaram exame clinico, 

nem conheceram os laudos dos exames laboratoriais e de imagem 

por ele realizado.  

 

Sala das sessões, em 12 de Março de 2015. 

 

 

Deputado MANOEL JUNIOR 

PMDB/PB 

 

Deputado JUSCELINO FILHO 

PRP/MA 

 

 

Deputado ANDRÉ FUFUCA 

PEN/MA 

Deputado MARQUINHOS MENDES 

PMDB/RJ 

 


