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talde Santarém, acinco minutos do
consultório. Era a pior notícia que
jamais imaginei ouvir, pois estava
grávida de 24 semanas. Tinha tido
roturaprematurademembranaseo
líquido amniótico era quase ne-
nhum. Por decisão daequipamédi-
cade pediatriade Santarém, aLau-
rasó poderiasobreviverse nascesse
numhospitalcomumaUnidade de
Cuidados Intensivos Neonatal,
após maturação pulmonar fetal e,
por isso, fui transferida para a Ma-
ternidade Alfredo da Costa, em
Lisboa”, recorda.

À espera do pior
“Durante quatro dias estive àespe-
ra que a minha Laura não sobrevi-
vesse, pois diziam que não valia a
pena, que 24 semanas não eracom-
patívelcomavidae que eramelhor
preparar-me para fazer o luto”,
lembracommágoa.

Pedia, por favor, que lhe fizessem
o parto. “Tinha feito a maturação
pulmonar,tinhafeitoumaecografia
fetal que indicou que não tinha lí-
quido amniótico e que o meu orga-
nismo não estava a repô-lo. Além
disso, eu estava com uma infeção
muito grande e commuitas contra-
ções. Pedia por favor que me ava-
liassemas contrações, mas diziam-
-me que não valia a pena, pois o
aparelho não as registaria. Sabia
que, se aLauranascesse, iaser mui-
to prematura, mas também sabia
que ela não tinha condições dentro
do meuútero”, conta.

No dia 22 de fevereiro, as contra-
ções aumentaram. “Comecei a ter
perdas de sangue, deitavaumlíqui-
do verde (mecónio, sinal de sofri-
mento fetal), não aguentava com
dores, já não tinha forças sequer
paracomer. Acheique iamorrerali.
Cheguei a dizê-lo ao meu marido.
Pediparachamaremamédica. Pedi
por favor, gritei, implorei, disse-
-lhes que não eraumanimale tinha
umbebé dentro de mim. Um ‘feto’,
como lhe chamavam. Elaveio e ob-
servou-me.Reconheceuqueestava
comperdas, inclusive de mecónio,
mas disse que ia sair naquele mo-
mento (era sábado de manhã). Foi
falarcomachefiaevoltouparadizer
que só na segunda-feira iriam reu-
nir paradecidir o que fazer.”

Cerca de uma hora depois entrou
emtrabalho de parto. Veio umaen-
fermeira: “Disse-me: euvouajudá-
-la! Foi o meu anjo da guarda. Não

consigo lembrar-me do nome, mas
guardo até hoje a sua cara. Ela e um
segurança do hospital pegaram em
mim e levaram-me para a sala de
partos, pois estávamos emrisco.”

Laura nasceu, de parto normal.
Pesava 610 gramas, tinha estado
pelo menos quatro dias a lutar pela
vida. “Correram com ela nos bra-
ços. Eutinhaaplacentadesfeitapor
causade umainfeção que os relató-
rios que tenho agora atestam, mas
que eles quiseramignorar. Eutinha
medo de perguntar por ela… sabia
que semlíquido, numaplacentain-
fetadae aingerirmecónio - confor-
me também comprovam agora os
relatórios-eraquaseimpossívelque
sobrevivesse”, relata. Ou seja, os
registos mostram que Laura devia
ter nascido o quanto antes. Só não
explicam por que é que isso não
aconteceu.

Malse levantou, Susanafoiàpro-
cura da filha. “Fui por aqueles cor-
redores. Eu precisava de ver a mi-
nhamenina, queriavê-lacomvida.
Encontrei o meu marido, que me
disse: ‘É muito bonita.’ Tranquili-
zou-me. Quando chegueiàneona-
tologia, vi-a. Tudo eram tubos, ti-
nha feito um pneumotórax, uma
sépsis, o risco infeccioso era enor-
me”, lembra.

Foram 158 dias de internamento
duro. Avanços e recuos, uma luta
constante contraamorte. “Chega-
ram a sugerir-me que assinasse a
autorização paradesligaras máqui-
nas, porque Laura ‘nunca passaria
de umvegetal’. Disseram-me que a
minhafilhanuncairiafalarneman-
dar e que iria ter um grande com-
prometimento cognitivo. Talvez
nem tivesse consciência de que
existia, pois tinha paralisia cere-
bral”, contaSusana.

Mas Lauracontrarioumuitas opi-
niões médicas ao longo dos seus seis
anos de vida. “Não anda e tem es-
pasticidade. Mas fala, come pelasua
mão, sabe o seu nome, controla os
esfíncteres e só tem muita pena de
não conseguir andar. Pergunta-me
porque é que o Jesus não lhe faz a
vontadeenãoadeixaandar.Pedeàs
educadorasquealevantemparapo-
der correr”, contaamãe.

Os médicos que aacompanhamjá
esclareceram a mãe: “Dizem-me
que tudo seria muito diferente se o
parto tivesse sido feito logo.”

O tempo para Laura recuperar o
andar estáaesgotar-se. Os pais de-
ram-lhe todas as terapias e fisiote-
rapias que puderam pagar. Nunca
tiveramajudasesóháunsmesesre-
correrampelaprimeiravez àSegu-
rançaSocial, paraobteremumaca-
deira de rodas infantil. Do método
cubanoàsmedicinasalternativasou
snoezlen, a fatura já ultrapassa 40
mileuros.Hácercadedoisanos,Su-

Quando recorrem aos tribunais
depois de várias tentativas de
acordo, as vítimas são acusadas
de quererem enriquecer
ELISABETE CARVALHO, PRESIDENTE NEGLI.MED

PRAZOS DIFERENTES
NOS HOSPITAIS
PÚBLICOS E PRIVADOS
Há diferenças processuais
consoante os casos ocorram em
hospitais públicos ou privados:
“Existe uma separação entre foros
de jurisdição, no que respeita
à competência dos tribunais,
sendo que, nos casos relativos
à responsabilidade civil de hospitais
públicos, aos quais se aplica o
regime da Responsabilidade Civil
Contratual do Estado e Pessoas
Coletivas de Direito Público,
os tribunais competentes para
o conhecimento da causa são os
tribunais administrativos que, por si
mesmos, implicam uma morosidade
muito maior do processo”, diz o
advogado Gonçalo Vaz Osório.
As ações contra hospitais privados
correm nos tribunais cíveis que,
embora “sejam mais rápidos no
conhecimento da causa, acabam
por envolver uma delonga da
decisão da causa”, reconhece. Para
o público, a prescrição ocorre ao fim
de três anos e, no privado, de 20.

O advogado Gonçalo Vaz Osório

Processo
não ajuda

“
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1Susana Cintrão, com a filha Laura, na casa onde vivem em
Santarém. A menina nasceu há seis anos na Maternidade Alfredo da
Costa, em Lisboa, com paralisia cerebral 2 A Susana Tomé retira-
ram uma mama saudável no Hospital de São João, no Porto, onde
terá havido uma troca do documento de consentimento informado

2

1

vai ser sempre dependente dos ir-
mãos.Elestambémnãotêmaculpa.
Tínhamos uma empresa que faliu
porque deixámos de lhe daratenção
como devíamos. Vivo na tristeza e
naangústiade poder não conseguir
fazer face às necessidades daminha
filha”, desabafa.

Susanaaguardahámais de umano

sanaresolveulutar.Pediuoseupro-
cesso clínico e o dafilhaàmaterni-
dade,quedemorouoitomesesaen-
tregá-los, e fez queixaàOrdemdos
Médicos. “Primeiro não consegui,
porque todaaminhaenergiae foco
estavam na recuperação da Laura.
Mas agora sei que ela merece ter o
melhor tratamento possível e que

o parecer daOrdemdos Médicos. A
partir daí poderá avançar para tri-
bunal. “Mas acho que estademoraé
propositada.Paraqueoscasospres-
crevam e as vítimas se desgastem e
desistam”, conclui.

Troca irreparável
ParaSusanaTomé,oprincípiodoazar
remonta a 2009, ano em que lhe foi
diagnosticado um cancro na mama
direita. A má notícia não podia ter
vindoempioraltura,poisestavagrá-
vida. Vários meses depois, quando
conseguiu,atravésdequimioeradio-
terapia, debelar o tumor na mama,
encontraram-lhe outro cancro, no
ouvido.Estevedoismesesinternada
no Hospital de São João, no Porto,
com as análises a declararem-lhe a
vidaporumfio.Doisanosdelutain-
cessantecontraamorte,queconse-
guiufintar.“Em2015fuichamadaao
Hospital de São João para fazer a re-
construção, mas propuseram-me
umamastectomiatotal,queimplica-

varetirartambémamamaesquerda,
que nunca tinha tido cancro. Estive
sempremuitoreticenteemrelaçãoa
estaopçãoenemsequeramédicaque
meacompanhava,AldaCorreia,es-
tavadeacordo.Aindachegueiaassi-
naroconsentimentoautorizado,mas
depois desisti da cirurgia. O médico
nãopercebiaporquê.Chegouadizer-
-mequeeujátinhaganhoumavida,
oqueéquequeriamais?”,recorda.

Em2016, Susanavoltouaser cha-
madaao São João, paralhe serapre-
sentadaoutraopção cirúrgica, ago-
ra só com reconstrução da mama
direita. Susana aceitou. Assinou o
consentimento informado para a
mastectomiaparciale, no diadaci-
rurgia, o mesmo médico marcou-
-lhe com a caneta a mama direita.
Mas Susanaestremeceumomentos
antesdaoperação.“Aindaestavana
maca,consciente,àesperadeentrar
parao bloco, quando percebique ia
ser operada por outro médico.
Ouvi-o pedirumamacaàesquerda.

Sugeriram que assinasse
a autorização para desligarem
as máquinas, pois a Laura
‘nunca passaria de um vegetal’
SUSANA CINTRÃO, MÃE DE LAURA
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A enfermeira ainda lhe disse que
‘não era à esquerda, era à direita!’,
mas logo alitive ummaupressenti-
mento”, conta.

Quando acordoudaanestesia, Su-
sana percebeu quase de imediato o
que se tinha passado. Tinham-lhe
tirado as duas mamas. “Devem ter
trocadoosconsentimentoseospro-
cessos. Mas os erros foram vários.
Não olharam para o processo que
estava ao meu lado na maca, não
ouviramaenfermeirae, emcaso de
dúvida,emúltimainstânciadeviam
ter-me acordado. Nuncahouve um
pedido de desculpa.”

Jáhouve julgamento deste caso na
OrdemdosMédicoseosdoisprofis-
sionais envolvidos foram punidos
com10 e 21 dias de suspensão. Susa-
na,queérepresentadapelaadvoga-
da Mónica Quintela, avançou com
umaqueixa-crime e estáapreparar
umaaçãonoTribunalAdministrati-
voeFiscaldoPortocontraohospital
e os médicos.

Fim da esperança
Há seis anos, Graça Domingues, de
59, foi também diagnosticada com
um cancro na mama. A notícia foi
umchoque, mas não haviadúvidas
quantoaocaminhoaseguir.Sóare-
moçãoapoderiasalvar.“Custa,cla-
ro, mas é umaquestão de vidaoude
morte e nemsequerhesitei”, recor-
da. Foioperadanumhospitalparti-
cular, que prefere não nomear, e fez
radioterapia.

O que Graça não sabia - nem nin-
guémfoiatempo de lhe explicar - é
que naquela época as reconstitui-
ções não podiamserfeitas logo após
os tratamentos, pois a pele estava
demasiadoressequidadasradiações
e não aguentaria o enchimento. A
regra vem nos compêndios de me-
dicina, mas porqualquerrazão des-
conhecidao cirurgião plástico que a
operou não fez caso disso. Um dia,
aobaixar-se,opeitodeGraçapurae
simplesmente rebentou. “Se a re-
moção custa, isto depois custamui-
to. Eraaesperança... que se desmo-
ronou. E foramas dores, afebre du-
rante meses e as cicatrizes para
sempre”, recorda.

Graça nunca apresentou queixa,
por“faltadeforças”.Preferiutentar
esquecer e seguir emfrente. Às ve-
zes, isso custa menos. Desistiu da
reconstrução, que seria dolorosa.
Graçanão quer sofrer mais.

Emabrilde2015,opaideCarlaPe-
reira foi operado à vesícula num

hospitalprivado. Entrouno dia19 e,
“como tomava medicação para o
coração, tinhaos valores de coagu-
laçãodosangueumbocadinhoalte-
rados”, contaafilha. Mesmo assim,
os médicos decidiram prosseguir
comoato,explicandoqueasituação
seria“equilibradacomoutrotipode
medicação”. No diaseguinte, o pa-
ciente de 71 anos seguiuparao blo-
co,massódapartedatarde.“Omeu
pai pressentiu qualquer coisa. Ele
próprio chegou a dizer ao médico
que, se não estavatudo bem, prefe-
ria não ser operado.” De nada lhe
valeu, namesade operações sofreu
uma hemorragia. Carla não soube
de imediato. Estranhouademora, a
faltadenotícias,masnãoimaginava
o que ainda estava para acontecer.
Durante o internamento, o pai de
Carla esteve sempre queixoso e
“nuncaconseguiufazer o levante”.
Mesmo assim teve alta. “Só que as
dores foram tantas que teve de ir
nesse mesmo dia à Urgência de um
hospital público, onde lhe foi dia-
gnosticadaumahemorragiainter-
na. Deixaram-lhe um vaso por la-
quear, agrafaram-lhe o fígado, per-
furaram-lhe o intestino, provavel-

mente porque fecharam à pressa.
Nunca mais voltei a ver o meu pai
consciente”, diz Carla.

Aindafoioperadodeurgência,mas
acaboupormorrer.Arevoltaéenor-
me pela perda, mas também pelo
processomoroso,complicadoesem
finalàvista. “Inicialmente, aminha
mãenãoquis,masoitomesesdepois
decidimosapresentarqueixa.Apre-
senteireclamaçãonohospitalemar-
caram duas reuniões comigo, uma
dasquaiscomapresençadomédico
que operou. Estava muito compro-
metido e mentiu quando disse que
me tinha avisado que ele era um
doente crítico. Mentira. Nemo meu
paieraumdoentecríticonemeual-
gumavez tinhaestado no consultó-
rio. Pedi o processo clínico do meu
pai, que nem nota de alta tinha, e só
mo entregaram quando ameacei
com a comunicação social. Nunca
houveumpedidodedesculpa”,afir-
maCarla,quehádoisanosesperaque
aaçãoavanceemtribunal.

Processos demorados
Elisabete Carvalho é a fundadora e
presidentedaNegli.Med,associação
que visa apoiar as vítimas de erros
médicos. Elisabete não querfalardo
seu caso, porque está a correr um
processo judicial desde 2013. Seis
anos entre advogados, pareceres,
perícias no Instituto de Medicina
Legale outros trâmites que preferia
nuncater conhecido. “Naverdade,
bastava-me um pedido sincero de
desculpapelos danos causados. Mas
o médico nunca teve essa honesti-
dade”, desabafa.

Em abono da verdade, um estudo
publicado em 2006 pela Oxford
University Press concluiu que 60
por cento das pessoas envolvidas
emações judiciais de responsabili-
dade civilmédicaapenas ambicio-

A dificuldade de prova é dos
maiores entraves ao sucesso
das ações contra más práticas
dos profissionais de saúde
ELISABETE CARVALHO, PRESIDENTE NEGLI.MED

“

Os erros foram
vários. Não
houve pedido
de desculpa
SUSANA TOMÉ, VÍTIMA

“
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Elisabete Carvalho fundou uma associação de



pecializado namatéria, tentaexpli-
car amorosidade dos processos.

“Nagrande maioriados casos é ao
lesado que incumbe fazer a prova
dos factos por si alegados e a partir
dos quais pretende ser ressarcido
dos danos por sisofridos, pois é so-
bre ele que incumbe o ónus dapro-
va, o que, como se compreenderá,
dificulta enormemente a constru-
ção deste tipo de processos, quer do
ponto de vista criminal, quer do
ponto de vistacível”, frisa.

“Emsegundo lugar, porque o pro-
cesso clínico, com todos os docu-

A maior parte
dos casos fica
por reportar
ELISABETE CARVALHO
NEGLI.MED

“

navam o reconhecimento do erro.
Apenas 11 por cento dos inquiridos
acreditavam que a compensação
económica seria o único resultado
satisfatório.

Aassociaçãonasceuporque“havia
um vazio em Portugal pela inexis-
tênciadeumaentidadepara apoiare
informar a vítima sobre o que fazer
pararesolveresteslitígios.Sãomui-
tas as pessoas que, apesar de se sen-
tirem lesadas e desrespeitadas, não
apresentamquaisquer reclamações
por esbarrarem em processos difí-
ceis,queacarretamaindamaissofri-
mento, dispendiosos, morosos e, na
grande maioriadas vezes, improfí-
cuos. É do conhecimento geral que
estesprocessossãoonerosos,muitas
vezes ultrapassam os 20 mil euros
(honorários de advogados, custas
com o tribunal, exames periciais),
são morosos (alguns ultrapassamos
20 anos) e emocionalmente desgas-
tantes. Mesmo quando asentençaé
favorávelàvítima,ofactodeseveri-
ficar passados tantos anos, tão tar-
diamente, perde o impacto de ter
sido feita justiça”, explica a presi-
dentedaNegli.Med.

Gonçalo VazOsório, advogado es-

mentos, exames, análises, notas de
médicos e enfermeiros, consenti-
mento informado e outros elemen-
tos relevantes estão, naverdade, na
posse dos hospitais e clínicas, o que
obriga, desde cedo, que o paciente
os tenhaque solicitar, paraque pos-
sa, antecipadamente, começar a
analisar a possibilidade de avançar
comumaqueixaouumprocesso cí-
vel.Emterceirolugar,outroproble-
mareside no facto de estarmos, fre-
quentemente, perante situações al-
tamente complexas do ponto de
vistacientífico, que exigemaajuda
de peritos e de pessoas entendidas
em cada uma das especialidades
médicas paraprocederemàanálise
préviadaviabilidade do processo.”

Afase de produção de provatam-
bémé mais prolongadado que o ha-
bitual: “Hánecessidade de esclare-
cer os relatórios periciais; pode
existirmais do que umaperíciamé-
dica; meios complementares de
prova;ainquiriçãodeinúmerastes-
temunhas semesquecer a existên-
cia de diversos intervenientes: o
médico, o hospital, aseguradorado
médico e do hospital e, por vezes,
outros médicos e enfermeiros que
participaram no ato médico em
causa”, enumerao advogado.

Por tudo isso, “ a maior parte dos
casosficaporreportar”,avança,por
seu turno, Elisabete Carvalho. Em
2017, o Departamento de Investiga-
ção e Ação Penal (DIAP) de Lisboa
instaurou 60 inquéritos relativos a
negligênciamédica. Em2016 foram
55. Mas só o DIAP de Lisboa faz o
tratamento estatístico deste tipo de
queixas - faltao resto do País.

“Quando recorrem aos media
para fazer ouvir a sua voz sobre os
danos sofridos, que podemir desde
incapacidade permanente até à
morte, as vítimas são acusadas de
‘querer fama fácil’. Quando deci-
dem enveredar pela via judicial,
quase sempre depois de várias ten-
tativas junto de médicos, entidades
de saúde e seguradoras parachega-
rem a um acordo, são acusadas de
‘querer enriquecer’”, desabafa.

O paciente é, indubitavelmente, a
parte mais fraca. “A dificuldade de
provaé umdos maiores entraves ao
sucesso das ações intentadas contra
más práticas cometidas por profis-
sionais de saúde”, justificaElisabete
Carvalho que, aindaassim, defende
aquilo que encara como uma mis-
são: “Denunciar umerro hoje pode
salvar umavidaamanhã.”apoio a vítimas de erros médicos depois de ela própria ter passado por uma má experiência
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