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Marcelo Victor

Neide Mota foi velada desde ontem e hoje cedo
seguiu para sepultamento.

 CANAIS

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

JOGO ABERTO

POLÍTICA

ECONOMIA

ESPORTE

GERAL

CULTURA

TURISMO

BLOG DO OSCAR

CANAL DA CANA

NOTÍCIAS DIGITAIS

AGROPECUÁRIA

VEÍCULOS

REPÓRTER NEWS

IMÓVEIS

VESTIBULAR

EVENTOS

CINEMA

TENDÊNCIAS/DEBATES

ESPAÇO DO LEITOR

MÚSICA

FALE CONOSCO

 JOGO ABERTO

 COLUNISTAS

MANOEL AFONSO

LUCA MARIBONDO

 CIDADES

ANASTÁCIO

AQUIDAUANA

CASSILÂNDIA

CORUMBÁ

COSTA RICA

PARANAÍBA

DOURADOS

MARACAJU

SIDROLÂNDIA

TRÊS LAGOAS

 SERVIÇOS

CADASTRE-SE

CLASSIFICADOS

NOTÍCIAS ANTERIORES

ANUNCIAR NO SITE

INDIQUE O SITE

EXPEDIENTE

 ENQUETE

No seu dia-a-dia, você
já substituiu as
sacolas de plástico
pelas de pano?

Não

Sim

GERAL

Perícia reforça tese sobre de suicídio de Neide Mota
Terça-feira, 01 de Dezembro de 2009 11:24 Reportar erro | Comentários(0)

 Ângela Kempfer e Adriany Vital

Laudo preliminar da perícia feita
no corpo da ex-médica Neide
Mota Machado reforça a tese de
suicídio. Os legistas detectaram
marca de agulha no braço
esquerdo de Neide, na curvatura
do antebraço.

Como a ex-médica é destra, as
condições do corpo levam a crer
que ela mesmo aplicou
substância encontrada em uma
seringa que estava na mão de
Neide, encontrada morta no
domingo, na Chácara dos
Poderes.

Dentro do carro onde ela
morreu, estavam duas seringas
de 10 ml cada, além de dois
frascos com lidocaína, um deles
aberto. Em uma das seringas,
ainda havia 2 ml do
medicamento.

O produto é usado como
anestésico local para
procedimentos simples como os
odontológicos. 

Existe a suspeita de que a ex-
médica tenha trocado a
substância dos frascos,
substituindo a lidocaína por outro medicamento que provocou parada
cardíaca. A confirmação só virá depois de análise da amostra do
líquido, coletada no dia da morte. 

Anestesistas consultados pelo Campo Grande News, mesma
especialidade de Neide Mota, dizem que não há lógica em suicídio com
lidocaína, que só mata em doses muito altas.

A perícia também constatou que não havia qualquer sinal de agressão
física, nem convulsão, um dos sintomas da injeção de lidocaína no
organismo. 

Também reforçam a tese de suicídio alguns detalhes contados pela
família. A irmã disse que Neide havia comprado um vestido azul, na
véspera da morte, mesma roupa que foi sepultada na manhã de hoje,
em Campo Grande. Amigos suspeitam que a escolha do vestido e da
cor tenham sido para o enterro.

Porém, o que é fato é o acerto na semana passada da cerimônia de
cremação em São Paulo. A própria Neide registrou em cartório a
vontade de ser cremada após a morte, segundo informa a família em
pedido de liberação do corpo feito à Justiça.

Apesar da vontade da ex-médica, a solicitação foi negada porque a
Justiça negou a liberação por considerar a possível necessidade de
exumação do corpo, caso fiquem dúvidas sobre o que provocou a
morte depois do laudo final, que deve ficar pronto em duas semanas.
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Leia Mais:
01/12/2009
10:35 - Neide Mota será sepultada no cemitério Memorial Parque
09:00 - Após decisão judicial, família vai sepultar Neide Mota
 
30/11/2009
22:54 - Justiça nega pedido para cremar corpo de Neide Mota
17:30 - Ex-clínica de aborto está fechada em sinal de luto
12:28 - Amigos e familiares de Neide Mota não crêem em suicídio
10:32 - Para anestesistas, suicídio com lidocaína não tem lógica
10:24 - Julgamento de Neide estava previsto para fevereiro
08:50 - Corpo de Neide Mota será cremado em São Paulo
07:40 - Família proíbe imprensa no velório de Neide Mota
06:20 - Corpo de Neide Mota será levado para São Paulo
 
29/11/2009
19:11 - Anestésico foi encontrado no carro de Neide Mota Machado
18:33 - Casal encontrou médica ainda com vida e seringa na mão
18:10 - Inferno de Neide Mota começou com reportagem de 2007
17:50 - Corpo da ex-médica foi encontrado com uma seringa na mão
17:24 - Ex-dona de clínica de aborto é encontrada morta
 

    

Outras Notícias

14:30 - Juiz nega, de novo, liberdade à acusado de matar Dudu
14:29 - Pizzaria é alvo de ladrões por três dias consecutivos
14:14 - Trabalhadores de concessionárias terão reajuste de 6,5%
14:09 - Comissão do Senado exige diploma para jornalistas
14:03 - Juíza manda saúde fornecer remédio e leite a bebê doente
13:55 - Calógeras será fechada para comemoração do Dia do Samba
13:40 - Chuva inunda casas de moradores do Jardim Noroeste
13:36 - MPE é contra indulto a condenada por tráfico de drogas
13:23 - TJ planeja leilão eletrônico e alvará de soltura digital
13:15 - Inmet prevê chuva e máxima de 29ºC amanhã na Capital
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