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Às minhas filhas, Inês e Catarina.
Para ambas, continuo todas as manhãs
a roubar uma rosa ao meu jardim
para não ficarem de mãos vazias...
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Prefácio

Todos os que trabalham no âmbito da peritagem médico-legal de avaliação 
de danos corporais, contactam quase diariamente com pessoas que carregam com 
elas os traumas de uma vida afectada pelo drama e pelo infortúnio, por vezes até 
com o cheiro da morte colado ao corpo. Ouvem as vozes das vítimas e das suas 
famílias, quantas vezes feitas de gritos mudos de desespero e angustia, de dor e 
raiva. E esforçam-se diariamente por os ajudarem, por não desistirem deste mun-
do que nos coube. 

Tenho a certeza de que todos quantos estão ligados a esta área pericial tive-
ram já ocasião de constatar que às dúvidas, angústias, incertezas e pesadelos que 
a mesma nos suscita, se juntam todavia também momentos de intensa plenitude. 
Esta é, indiscutivelmente, uma atividade profissional que remete para outros e 
que proporciona a felicidade de um cruzamento com situações e pessoas que nos 
enriquecem espiritualmente.

Francisco Lucas oferece-nos um novo livro no âmbito da sempre complexa 
problemática da avaliação de danos na pessoa. Mas desta vez não é apenas um 
novo livro, é também um livro novo, uma abordagem distinta de todas quanto  
até hoje foram concretizadas entre nós, e a que, muito oportunamente, entendeu 
chamar por “Uma Outra Visão”. Uma outra visão transmitida com o vinco da sua 
forma muito própria de escrever.

Francisco Lucas é um homem bom, um humanista de ideias e convicções, 
um profissional solidário com os seus colegas e um amigo dedicado. Sempre afá-
vel e disponível, constitui exemplo de profissional altamente qualificado e cons-
tantemente preocupado com os valores permanentes do homem. Sabendo tam-
bém criar essa preocupação nos outros. 

Dotado de um olhar lúcido e de uma ávida curiosidade reflexiva, inconfor-
mado com as desigualdades e injustiças, tem desenvolvido a sua carreira profis-
sional médica numa busca contínua de uma intervenção pericial mais correta e 
eficaz, concretizada com sensibilidade e bom senso. E estou certo de que assim 
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continuará sempre, com o mesmo optimismo, entusiasmo e dedicação, dando o 
melhor de si próprio, num trabalho devotadamente realizado e com a competên-
cia, seriedade e elegância que o caracterizam. 

Dotado de uma tocante simplicidade e de uma sensibilidade atenta aos pe-
quenos dramas quotidianos, tem um pendor subtil para a captação e registo de 
pormenores aparentemente insignificantes. Dotado ainda da consciência plena 
da possibilidade de desmultiplicação de realidades, aproveita esta percepção neste 
livro, promovendo nele um encadeamento de visões diversas sobre uma mesma 
realidade, um aprofundamento de ideias semeadas que, com o tempo, cresceram, 
foram amadurecendo e ganharam forma. E concretiza nele um aproveitamento 
da natureza humana nalguns dos aspetos que ela tem de mais autênticos e enri-
quecedores: o contacto com as realidades e os seus elementos, o isolamento da 
meditação e o sossego da intimidade reflexiva, o afecto ao próximo, a concertação 
de diferentes olhares....

É certamente por estar perto da realidade que este livro aborda, e por saber 
que, por vezes, é por estarmos tão perto que não conseguimos ver mais clara-
mente, que Francisco Lucas procurou estabelecer alguma distância e suscitar uma 
multiplicidade de olhares e pensamentos, direta ou indiretamente relacionados 
com esta área profissional a que se dedica. É bom que tal tenha sido feito. É bom 
que se saiba periodicamente vasculhar a consciência, refletir sobre aquilo que fa-
zemos, como fazemos, porque fazemos e para que fazemos...

Este livro apresenta-nos alguns diálogos entre a teoria e a realidade, entre o 
pensamento e a ação, entre o saber e a dúvida; um confronto contínuo entre certe-
zas e angústias, um debate produtivo entre ideias próprias e de alheios, um diálo-
go de reflexão conjunta concretizado ao longo de um périplo sereno por um mar 
de águas profundas, um percurso entre as luzes e sombras que ainda envolvem 
muitos aspetos desta área do saber. Integra um confronto de ideias provenientes 
de diferentes intervenientes no processo da avaliação de danos na pessoa, de di-
ferentes formas de pensar e de estar, que desemboca num final de caos ordenado. 
A que não falta também uma aproximação poética, na certeza de que na poesia 
reside a linguagem da inteligência. E o confronto de sensibilidades que nele en-
contramos proporciona-nos uma interessante riqueza expressiva. É uma obra rica 
de perspetivas diversas, que ajuda a abrir portas à interrogação da mudança, à 
consciência da fugacidade do saber e das verdades que alguns pensam absolutas, 
à melancolia do irremediável. Neste tempo presente que é uma contínua invenção 
nossa, este livro abre uma porta entre as incertezas do futuro e as irremediabili-
dades do passado.

Mas o livro de Francisco Lucas revela-nos ainda algumas novas visões e pro-
postas periciais no âmbito ortopédico, fruto da sua já longa vivência pericial, e 
evidenciando neste aspeto algum arrojo, uma rutura com fórmulas pré-estabele-
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cidas. Visões e propostas concretizadas com lógica e coerência, procurando novas 
definições, integrando novas perspetivas, e concretizando uma recolocação de 
conceitos e práticas sem preocupações com os cânones tradicionais, numa pers-
petiva de defesa intransigente da dignidade e dos valores da pessoa humana.

É seguramente um livro que suscita a reflexão e também, como é desejável 
que suceda, mais interrogações que respostas. Podemos não concordar com algu-
mas das visões e reflexões nele expostas, mas é seguramente um ensaio de inventi-
vidade e criatividade, envolvendo cortes e colagens de ideias próprias nas vozes de 
outros. Um livro que, uma vez assimilado, pode ser também um potencial criador, 
um elemento de estímulo, para uma nova forma de encarar a atividade pericial e 
a realidade do dano pós-traumático.

Para mim, que devia já ao Dr. Francisco Lucas o prazer de o ter como cola-
borador e colega no âmbito do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 
Forenses, bem como privilégio de o contar entre os meus amigos, fica-me agora 
esta dívida de gratidão pela distinção que entendeu conferir-me ao convidar-me 
para prefaciar mais este livro com que nos brinda. Como já escrevi num outro 
lugar, escrever é isto: interrogar o mistério, desvendar os enigmas que a existên-
cia nos coloca, procurar respostas para as grandes e pequenas interrogações. E é 
também acrescentar o real, reinventar o mundo e a missão que nele nos coube. 
Com este livro Francisco Lucas procura fazer isso. Para as inquietações e dúvidas 
que suscita não lhe posso oferecer certezas, pois as não tenho. Mas posso garantir-
-lhe a partilha de idênticas preocupações e minha amizade e apoio incondicional 
neste seu caminho de busca constante de um porto sempre por achar, como nas 
palavras do poeta.

Coimbra, 29 de Abril de 2013.

Duarte Nuno Vieira
Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, do Conselho Europeu
de Medicina Legal e da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal.
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Primeira visão

Ninguém se conhece verdadeiramente
enquanto não sofrer…

Alfred de Musset, la nuit d’Octobre

Algum de vós…
Peritos e julgadores…
Já se sentou numa cadeira de rodas?

Já imaginaram o vosso tempo sem mãos?
E sem pernas?
E sem visão?
E sem memória?

Já pensaram numa vida sem poesia?

A dor é isso...
É ter uma alma ou um corpo que nos fazem sofrer…

Talvez quem nunca se sentou numa cadeira de rodas, nunca possa avaliar 
nem compreender do sofrimento, o seu terror…

Como dizia Alfred de Musset: “Todos os homens são aprendizes e a dor é o 
seu mestre. Ninguém se conhece verdadeiramente enquanto não sofrer”...
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Purmeira mirada

Naide se conhece berdadeiramente
anquanto nun sufrir…

Alfred de Musset, la nuit d’Octobre

Algun de bós…
Antendidos i julgadores…
Yá bos sentestes nua cadeira de ruodas?

Yá manginestes l buosso tiempo sien manos?
I sien piernas?
I sien bista?
I sien mimória?

Yá pensestes nua bida sien poesie?

L delor ye isso...
Ye tener ua alma ou un cuorpo que mos fázen sufrir…

Talbeç quien nunca se tenga sentado nua cadeira de ruodas, nunca puoda 
abaluar nien antender de l sufrimento, al sou trabuado…

Cumo dezie Alfred de Musset: “Todos ls homes son daprendedores i l delor 
ye l sou mestre. Naide se conhece berdadeiramente anquanto nun sufrir”...
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Para alguns sinistrados, a vida mesmo sem braços, também pode ser leve.
Uma vida cheia de musicalidade! 

A poesia da minha amiga Lurdes Breda é bela e reflete a candura da criança 
que mora dentro dela. 

O João Rodrigues é um hino à vida apesar das suas “diferenças ou desvios do 
padrão da normalidade”.

Mas, a vida dos nossos verdadeiros sinistrados não é poesia.

A grande maioria dessas vidas não tem poesia nem poetas. Antes uma inti-
midade permanente com o silêncio e até com a revolta e o desencanto.

A vida de muitos sinistrados é uma viagem sobre os sonhos desenhados a 
lápis negros na penumbra, recorrendo apenas às memórias.

Uma vida dependente da boa vontade...
Da compaixão...
Da família...
Do amigo...
Do ser solidário...

Uma vida de menino abandonado sem mãe sociedade, rodeado pela espuma 
do mar e amparado pelo assobio do vento, trazido ao colo das ondas enfurecidas.

A vida dos sinistrados na maioria das vezes é uma saudade sem remédio e 
sem retorno.

Quando penso nos verdadeiros sinistrados, na Lurdes Breda e no João Ro-
drigues, meus ídolos, sinto-me como Ravel quando se apercebeu do aproximar do 
fim…”Há tantas músicas que ainda esperam ser escritas”.

Já percorri ao longo de vários anos da minha vida pessoal e profissional, um 
pequeno mundo com a peritagem. 

Estou, diria eu, na fase da sobremesa da minha vida, enquanto médico e 
enquanto perito.

Durante o meu percurso profissional, dediquei alguns dos melhores mo-
mentos à temática: avaliação das sequelas em direito civil e em direito do trabalho. 
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Pra alguns acutilados, la bida, mesmo sien braços, tamien puode ser lebe.
Ua bida chena de musicalidade! 

La poesie de la mie amiga Lurdes Breda ye guapa i strelhumbra la albura de 
la criança que mora drento deilha. 

João Rodrigues ye un hino a la bida apesar de las sues “defrenças ou zbios de 
l quemun de la normalidade”.

Mas, la bida de ls nuossos berdadeiros acutilados nun ye la poesie.

La grande parte dessas bidas nun ten poesie nien poetas.
Antes ua perséncia achegada i duraroura cun la calhada i até cun la rebuolta 

i cun l zancanto.

La bida de muitos acutilados ye ua biaige puls suonhos zenhados a lhápezes 
negros na meia lhuç, agarrando solamente las mimórias.

Ua bida dependente de la buona buntade...
De la piadade...
De la família...
De l amigo...
De l ser solidário...

Ua bida de nino abandonado sien la mai sociadade, arrodeado pula scuma de 
l mar i arrolhado pul bruído de l aire, trazido al cuolho de las óndias anrezinadas.

La bida de ls acutilados, na maiorie de las vezes, ye ua sauidade sien malzina 
i sien retorno.

Quando penso ne ls berdadeiros acutilados, an Lurdes Breda i an João Ro-
drigues, mies referéncias, sinto-me cumo Ravel quando sentiu la chegada de l 
fin… “Hai tantas músicas q’inda spéran por ser screbidas”.

Yá caminei nestes anhos de la mie mie bida pessonal i porfissional nun pe-
queinho mundo cun la peritaige. 

Ancontro-me, dirie you, na parte de la subremesa de la mie bida, anquanto 
médico i anquanto antendido.

Durante l miu camino de trabalhador, dediquei alguns de ls melhores tiem-
pos al assunto: abaliaçon de las sequelas an dreito cebil i an dreito de l trabalho. 
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Interroguei-me permanentemente. 

Apesar dessas interrogações sempre com a perspectiva de contribuir para 
melhorar essa minha faceta da avaliação, nunca encontrei muitas respostas. 

Continuo a questionar-me, mas uma série de dúvidas e interrogações per-
manecem sem solução.

A questão que eu coloco: damos dinheiro aos sinistrados, mas não lhe da-
mos saúde. 

Para serem justos, os peritos e julgadores teriam que restituir ao sinistrado a 
situação clínica prévia ao acidente. 

Tal não é possível.

É preciso encontrar respostas. 

Volvidos estes anos, cheguei à conclusão que não consigo obter essas respos-
tas que teimosamente venho procurando sozinho. 

Resolvi então pedir ajuda aos virtuosos da peritagem, aos juristas, aos ar-
tistas, aos políticos, aos sinistrados, que são no fundo a razão da existência dos 
peritos.

Foi assim que nasceu a ideia de escrever este livro.
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Preguntei-me, bezes sien cunta. 

Apesar dessas preguntas, siempre tube la eideia de ajudar pra çpuis melhorar 
esse miu punto de bista de abaluar, mas nunca ancuntrei muitas repuostas. 

Sigo preguntando-me, mas alguas de las dúbidas i de las perguntas inda sí-
guen sien habéren ancuntrado ua repuosta.

La pregunta que you fago: damos denheiro als acutilados, mas nun le damos 
salude. 

Para séren justos, ls antendidos i ls julgadores haberien que debuolber al 
acutilado la situaçon clínica prébia al acidente. 

Tal nun ye possible.

Ye neçairo ancuntrar repuostas. 

Passados estes anhos, cheguei a la eideia de nun haber sido capaç de obtener 
essas repuostas que anteimosamente bengo precurando solico. 

Arresolbi, anton, pedir ajuda als antendidos de la peritaige, als juristas, als 
artistas, als políticos, i als acutilados que son, ne l fondo disto todo, la rezon de 
haber antendidos nestes assuntos.

Fui assi que naciu la eideia an screbir este lhibro.
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Preâmbulo

Habitualmente todas as obras literárias têm uma introdução, prefácio ou 
preâmbulo, que explica o conteúdo do livro, sem cuidar de saber se é isso o que 
o livro pretende. Embora seja meu costume quando leio um romance saltar essa 
página, percebo que a sua leitura pode ajudar os mais preguiçosos a procurar o 
assunto que mais lhe convém. 

Tinha duas opções: 
A primeira, era não dar a chave do livro no início.
A segunda, é que a sua efectivação seja sobretudo um ato auto-reflexivo so-

bre a obra e possa ajudar o leitor a perceber melhor os limites do autor, gere auto-
-compaixão e isso permita lê-lo até ao fim.

O livro pretende ser:
	 •	 Fórum	de	 ideias	 práticas	 escritas,	 apresentadas	por	profissionais	 expe-

rientes e sabedores.
	 •	 Testemunho	dos	profissionais	que	 sentem	as	dificuldades	de	 avaliar	 as	

sequelas no terreno.
	 •	 Testemunho	dos	sinistrados	que	sentem	na	sua	própria	pele	a	impotên-

cia… A dor… A limitação.

Eu gostaria de poder ser o porta-voz dos sinistrados, naquilo a que a eles estou 
ligado. Não porque os sinistrados precisem que alguém os represente, mas porque 
isto tem a ver com o meu trabalho e coloca-nos no mesmo pé de igualdade. 

Com isto não quero dizer, que estas pessoas com “alterações dos padrões da 
normalidade” sejam menos felizes. 
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Preâmbulo

Geralmente todas las obras ténen ua antrada, prefácio ou preâmbulo, que 
splica l cuntenido de l lhibro, sien cuidar de saber se ye isso al que l lhibro perten-
de. Inda que seia miu questume poular essa páigina al pa lantre, antendo que la 
leitura deilha puoda ajudar ls mais perguiceiros a precuréren l assunto que mais 
le cumbén. 

Tenie dues scuolhas: 
La purmeira, era nun dar la chabe de l lhibro.
La segunda, ye que la sue scrita seia subretodo un ato outo-reflexibo acerca 

de la obra i puoda ajudar l leitor a antender melhor ls lhimites de l outor, causando 
outo-cumpaixon i isso premita lé-lo até al fin.

L lhibro pertende ser:
	 •	 Fórun	 de	 eideias	 práticas	 screbidas	 i	 apersentadas	 por	 porfissionales	

sprientes i sabedores.
	 •	 Teçtemunho	de	ls	porfissionales	que	sínten	las	deficuldades	de	abaluar	las	

sequelas ne l terreno.
	 •	 Teçtemunho	de	ls	acutilados	que	sínten	na	sue	própia	piel	 la	ampotén-

cia… L delor… La lhimitaçon.

A mi gustarie-me de poder ser l porta-boç de ls acutilados, naquilho a que a 
eilhes stou ambuolto. Nó porque ls acutilados percísen que alguien ls repersente, 
mas porque isto ten a ber cun l miu trabalho. 

Cun isto nun quiero dezir, que estas pessonas cun “alteraçones de ls padro-
nes de la normalidade” séian menos felizes. 
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Apesar das suas diferenças, são um exemplo de coragem para todos nós. 
O que eu pretendo é que através dos seus testemunhos, expressando o que lhes 

vai na alma, enriqueçam e esclareçam algumas das minhas preocupações iniciais.
Percebendo essas dificuldades, poderemos ser menos injustos na avaliação e 

valorização das sequelas.
Também entendo que enquanto cidadãos participativos, temos o dever de 

exercer o direito de cidadania e porventura alertar…Influenciar quem decide…

Assim, espero ir mais fundo apoiado nestes testemunhos e criar uma visão 
diferente, quem sabe.

Uma outra visão dos:
	 •	 Médicos	especialistas	conceituados
	 •	 Juristas	de	renome	com	ligação	e	vasta	experiência	nas	diferentes	áreas	do	

direito
	 •	 Internos	da	especialidade	de	Medicina	Legal
	 •	 Especialistas	de	Medicina	Legal	do	Brasil
	 •	 Sinistrados	e	pessoas	com	“desvios	do	padrão	da	normalidade”
	 •	 E	ainda	um	olhar	diferente,	visão	poética,	sobre	a	mesma	problemática

O principal objectivo deste livro é:
	 •	 Perceber	quais	são	as	verdadeiras	necessidades	dos	sinistrados
	 •	 Como	foram	tratados	nas	decisões	médicas	e	judiciais
	 •	 E	as	principais	dificuldades	dos	peritos,	para	os	avaliar	com	justiça

Surgirão ideias e opiniões diversas nascidas da:
	 •	 Visão	dos	juristas
	 •	 Visão	dos	sinistrados	ou	portadores	de	alterações	congénitas
	 •	 Visão	dos	internos	da	especialidade	de	medicina	legal
	 •	 Visão	de	um	especialista	de	neurologia
	 •	 Visão	de	um	especialista	de	oftalmologia
	 •	 Visão	das	especialistas	em	saúde	pública
	 •	 Visão	da	especialista	em	medicina	do	trabalho
	 •	 Visão	de	um	especialista	de	fisiatria
	 •	 Visão	política
	 •	 Visão	dos	especialistas	do	Brasil
	 •	 Visão	do	artista	plástico	e	da	palavra
	 •	 Visão	de	um	especialista	de	ortopedia
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Apesar de las sues defrenças, son un eisemplo de coraige pra todos nós. 
L que you quiero ye que por bias de ls sous teçtemunhos, amostrando l que les 

bai drento de l’alma, anriquéçan i sclaréçan alguns de ls mius purmeiros zassossegos.
Antendendo essas deficuldades, poderemos ser menos anjustos na abaliaçon 

i balorizaçon de las cunsequéncias.
Tamien antendo que anquanto cidadanos partecipatibos, tenemos l deber de 

praticar l dreito de la cidadanie i por acauso abisar…mudar la oupenion de quien 
manda…

Assi, spero ir mais a fondo stribado a estes teçtemunhos i criar ua mirada 
defrente, quien l sabe.

Ua outra mirada de ls:
	 •	 Médicos	specialistas	cunceituados
	 •	 Juristas	de	renome	cun	lhigaçon	i	lharga	spriência	nas	defrentes	áreas	de	

l dreito
	 •	 Anternos	de	la	specialidade	de	Medicina	Legal
	 •	 Specialistas	de	Medicina	Legal	de	l	Brasil
	 •	 Acutilados	i	pessonas	cun	“zbios	de	l	padron	de	la	normalidade”
	 •	 I	inda	ua	mirada	defrente,	mirada	poética,	acerca	de	l	mesmo	porblema

L percipal oubjetivo deste lhibro ye:
	 •	 Antender	quales	son	las	berdadeiras	necessidades	de	ls	acutilados.
	 •	 Cumo	fúrun	tratados	nas	decisones	médicas	i	judiciales.
	 •	 I	las	percipales	deficuldades	de	ls	antendidos,	pa	ls	abaluar	cun	justícia.	

Apareceran eideias i oupeniones defrentes nacidas de la:
	 •	 Mirada	de	ls	juristas
	 •	 Mirada	de	ls	acutilados	i	pessonas	cun	zbios	de	l	padron	de	la	normalidade
	 •	 Mirada	de	ls	anternos	de	la	specialidade	de	la	medicina	legal
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	de	la	neurologie
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	de	la	oftalmologie
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	de	la	fisiatrie
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	an	medicina	de	l	trabalho
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	an	salúde	pública
	 •	 Mirada	de	ls	políticos
	 •	 Mirada	médico-legal	de	l	Brasil
	 •	 Mirada	de	ls	artista	plásticu	e	de	la	palabra
	 •	 Mirada	de	la	specialidade	an	ortopedie
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O livro é composto por três partes distintas

A primeira parte contém a apresentação:

	 •	 Debruço-me	sobre	os	verdadeiros	objetivos	a	que	me	propus,	o	que	pre-
tendo com este livro…

	 •	 Talvez	quem	sabe,	abrir	um	espaço	de	diálogo	com	os	peritos	afim	de	se	
agir em conjunto com mais discernimento, humanidade e precisão…

	 •	 Fala	ainda	do	nosso	mundo	da	minha	janela,	o	meu	mundo	porventura	
irreal e imaginário, mas sempre verdadeiro para mim…

	 •	 Faz	 depois	 uma	pequena	 incursão	 pelas	 leis	 que	 regem	os	 acidentes	 e	
a avaliação das sequelas dos sinistrados, conduzindo-nos deste modo à 
realidade atual…

Na segunda parte, pretendo dar a palavra aos diferentes intervenientes.

A terceira parte é um momento de reflexão:

	 •	 Servirá	para	tirarmos	ilações	sobre	a	complexidade	da	condição	do	sinis-
trado num mundo global…

	 •	 Será	uma	análise	sobre	as	dificuldades	e	deficiências	nas	respostas	atuais	
existentes…

	 •	 Servirá	para	fazer	o	balanço	final,	em	jeito	de	despedida…
	 •	 Talvez	um	regresso	ao	local	de	partida…
	 •	 Ao	apeadeiro	do	Trapo…que	me	conduziu	ao	mundo	da	minha	profissão	

e da peritagem…
	 •	 A	S.	Martinho	de	Angueira	–	Miranda	do	Douro,	local	onde	nasci…
	 •	 É	lá	que	eu	regresso	sempre	que	necessito	do	meu	silêncio…
	 •	 É	lá	que	sinto	a	poética	do	quotidiano,	simples	e	transparente…
	 •	 É	lá	que	me	irmano	mais	perto	com	Eugénio	de	Andrade,	um	dos	meus	

poetas preferidos…
	 •	 Poesia	ao	entardecer	à	sombra	de	um	salgueiro,	junto	à	ribeira	da	minha	

infância, povoada por lontras, barbos e lagostins que vinham acariciar os 
meus pés de criança…

	 •	 Uma	ida	a	pé	à	Senhora	do	Naso	e	do	Picão	é	obrigatória...

E é lá que a viagem recomeça sempre de novo…
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L lhibro ye feito an trés partes defrentes

La purmeira parte ten la apersentaçon:

	 •	 Azinolho-me	por	riba	de	ls	berdadeiros	oubjetibos	que	quiero	alcançar,	l	
que pretendo cun este lhibro.

	 •	 Talbeç	quien	saba,	abrir	un	spácio	de	cumbersa	cun	ls	antendidos	de	ma-
neira a que se faga, todo junto, cun mais pensamiento, houmanidade i 
certeza...

	 •	 Inda	fala	de	l	nuosso	mundo	de	la	mie	jinela.	L	miu	mundo	por	acauso	
eirreal i manginário ye siempre berdadeiro pra mi...

	 •	 Fai	 apuis	 ua	 pequeinha	 passaige	 pulas	 leis	 que	 derígen	 ls	 acidentes	 i	
l’abaluaçon de las sequelas de ls acutilados, guiando-mos desta maneira a 
la rialidade de ls nuossos dies...

Na segunda parte, quiero dar la palabra als defrentes medianeiros.

La treceira parte ye un tiempo pra pensar:

	 •	 Serbirá	para	tirarmos	cunclusones	acerca	de	la	cumplicada	cundiçon	de	l	
acutilado nun mundo global…

	 •	 Será	un	studo	acerca	de	las	deficuldades	i	deficências	nas	repuostas	atua-
les que hai…

	 •	 Serbirá	para	fazer	un	juízio	final,	an	jeito	de	çpedida…
	 •	 Talbeç	ua	benida	al	sítio	de	ampeço…
	 •	 Al	apeadeiro	de	l	Farrapo…que	me	lhebou	al	mundo	de	l	miu	oufício	i	de	

la peritaige…
	 •	 A	San	Martino	de	Angueira	–	Miranda	de	l	Douro,	tierra	onde	naci…
	 •	 Ye	alhá	que	you	bou	siempre	que	perciso	de	la	mie	calhada…
	 •	 Ye	alhá	que	sinto	la	poética	de	todos	ls	dies…simpres	i	strelhumbrosa…
	 •	 Ye	alhá	que	me	armano	mais	de	cerca	cun	Eugénio	de	Andrade,	un	de	ls	

poetas que a mi mais me gusta…
	 •	 Poesie	al	antardecer	a	la	selombra	dun	salgueiro	al	pie	de	la	ribeira	de	la	

mie nineç, bibida por lhontras, barbos i lhagostins que benien acarinar ls 
mius pies de nino…

	 •	 Ua	ida	a	pie	a	la	Senhora	de	l	Naso	i	de	l	Picon,	ten	de	ser	feita...	

I la biaige reampeça siempre de nuobo...
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No fim de cada parte, tentarei expressar o meu testemunho, na qualidade de 
clínico, perito e autor da obra.

Um livro destina-se à Humanidade em geral. 

O meu livro fundamenta-se na preocupação nascida há muito no fundo da 
minha alma.

Alarga-se e engrandece-se com o contributo de:

	 •	 Responsáveis	pela	avaliação	médico-legal
	 •	 Juristas	com	ligação	ao	direito	civil	e	direito	do	trabalho
	 •	 Indivíduos	“incapacitados	ou	portadores	de	deficiência	com	desvios	de	

padrão da normalidade”
	 •	 Profissionais	de	saúde	associados	a	esta	área
	 •	 Políticos
	 •	 Artista	plástica	e	da	palavra

Será que este livro é verdadeiramente interessante para muitos leitores?

Esta obra é como um pássaro que se solta das minhas mãos…

Voará tanto mais alto, quanto a sintonia alcançada entre quem dá e quem 
recebe.

Desejo com a maior simplicidade, disponibilizar aos leitores atentos, 
informações necessárias para atingir todos os objetivos a que me propus.
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Ne l fin de cada parte, tentarei deixar l miu teçtemunho, cumo sendo un 
clínico, antendido i outor de la obra.

Un lhibro çtina-se a la Houmanidade an giral. 

L miu lhibro centra-se nun afligir nacido hai muito ne l fondo de la mie alma.

Alharga-se i medra cun l’ajuda de:

	 •	 Responsables	pula	abaluaçon	médico-lhegal
	 •	 Juristas	cun	lhigaçon	al	dreito	cebil	i	direito	de	l	trabalho
	 •	 Giente	“ancapacitados	ou	portadores	de	deficência	cun	zbios	de	padron	

de la normalidade”
	 •	 Porfissionales	de	la	salude	associados	a	esta	área
	 •	 Políticos
	 •	 Artistas	plásticos	i	de	la	palabra

Será que este lhibro ye berdadeiramente antressante para muitos leitores?

Esta obra ye cumo se fura un páixaro que you solto…

Bolará tanto mais alto, quanto fur la sintonie alcançada antre quien dá i 
quien recibe.

Deseio cun la maior simpricidade, çponiblizar aos leitores atentos an-
formaçones neçairas pra chegar a todos ls oubjetibos que you tracei.
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O nosso mundo da minha janela…

Cada um de nós vê o mundo
do quarto da sua janela…

Padre António Vieira

A minha visão global da Medicina Legal enquanto perito, seguramente será 
diferente se um dia me encontrar na condição de sinistrado.

Reconheço que é um privilégio escrever este livro, ao conceder espaço e a 
possibilidade aos vários intervenientes, para expressar a sua visão sobre a temá-
tica: uma outra visão sobre a avaliação das sequelas dos “sinistrados ou menos 
capazes”.

O perito não cumpre a sua verdadeira função quando não se interroga e não 
se questiona sobre o seu trabalho.

O perito quando se questiona, melhora a sua aprendizagem.
O perito quando se interroga, pretende ser mais justo. No dizer de Lutter 

King: “O mal avança não pelos que o praticam, mas porque aqueles que não concor-
dando com ele nada fazem”.

Enquanto peritos devemos procurar ir ao centro das coisas e das causas. 
Temos que deitar fora tudo que achamos menos bem. 
Ser corajosos... Assumidos....

Mas afinal que devemos fazer?
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Em determinadas alturas, nada como um momento de silêncio. 
Uma hora de reflexão…

No mais íntimo de cada gesto, coloco constantemente questões: 

	 â	 Será que estou a ser justo? 
	 â	 E se fosse eu que estivesse a ser avaliado, era assim que gostaria de ver 

resolvido o meu problema?

A peritagem tal como uma boa culinária não é uma ciência exata. 
O perito à semelhança do chefe de cozinha, nem sempre consegue apaladar 

o prato, elaborar o relatório, com a mesma perícia e da mesma maneira. Varia com 
o humor do cozinheiro tal como no caso do perito. 

A qualidade ou a quantidade dos ingredientes, isto é, das informações no 
caso dos peritos, são a mesma experiência na confecção dos alimentos e na elabo-
ração dos relatórios.

Enquanto peritos, perguntai-vos ou questionai-vos. 
De seguida analisem como vai a vossa partilha ou a vossa solidariedade para 

com os sinistrados. 
A nossa formação profissional pode ter uma grande formação universitária, 

mas pouco ou nada ensina aos peritos que não têm alma nem vontade de aprender.

Neste tempo de correrias e atropelos, a tendência é para os mais fortes impo-
rem sempre as suas ideias.

A valorização das sequelas poderá ser diferente se for atribuída pelo perito 
do sinistrado ou pelo perito da seguradora ou ainda pelo perito do tribunal. “Tudo 
o que fizer repercute-se em si próprio. Sempre que julga os outros está apontar os 
seus próprios defeitos” – Buda.

Por diversas razões, as tabelas não podem ou não devem traduzir a exclusiva 
visão da seguradora, do perito, do político, do sinistrado ou do poeta…

Na vida é mais fácil e mais cómodo aplicar as regras e as leis que nos impõem. 
Contudo, enquanto perito e cidadão participativo sinto o dever de questionar. 

A tendência natural será os políticos cederem aos grupos económicos das 
seguradoras e imporem os seus interesses. Os sinistrados serão sempre o elo mais 
fraco, um meio para atingir um fim.

No fundo os sinistrados são os que sofrem e que fazem funcionar a máquina. 
Todos vivemos à custa deles: peritos, magistrados, seguradoras.
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Se cada um de nós fizer parte daquela maioria que nem sequer se interroga, 
a questão continua a repetir-se. 

Continuo a querer lutar pela justiça em que acredito e tento apelar à solida-
riedade para com o sinistrado mais evidente.

O papel dos peritos deve ser: 

	 •	 Conciliador
	 •	 Ter	como	finalidade	última	humanizar
	 •	 Humanizar	a	dignidade	da	pessoa	humana
	 •	 Conceder	dignidade	ao	sinistrado	é	humanizar
	 •	 Promover	a	pessoa	e	não	a	desvalorizar	ou	menosprezar

Trocar e reduzir o valor da pessoa humana a míseros números que vão ser 
transformados em “cobres”, é aviltante para todos nós. É preciso lutarmos pela 
dignidade humana. Substituir a perda relativa de saúde exclusivamente por di-
nheiro ou por máquinas, não é dignificar.

Há tantos momentos enquanto perito que me sinto insatisfeito... Silêncio... 
E essa revolta advém da minha incapacidade para abrir as janelas que permitam 
ao sinistrado voar e lutar para ser justamente ressarcido.

Sempre que vemos um verdadeiro sinistrado enganado ou mal avaliado, nós 
peritos devemos interrogar-nos acerca do grau da nossa responsabilidade e ver 
como podemos alterar a situação e mudar futuramente. 

•

Interlúdio

Em tardes invernosas, nada melhor que um bom livro ao crepitar da lareira 
mirandesa na companhia de uma música clássica. 

Estou a ler Lobo Antunes. Escritor genuíno. Aparentemente desinteressado 
pelas causas públicas, que combina sonhos e desilusões com a dura realidade.  
Poucos autores conseguem expressar na sua escrita o seu estado de alma de uma 
maneira tão real.

Nunca mais pude esquecer um dos seus pensamentos: “Quando nada nos dói 
não temos corpo”. Isso fez-me recordar que perante a doença ou uma perda, todos 
nós somos potenciais sinistrados indefesos e abandonados em algum momento de 
nossas vidas. 
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E nessas alturas a quem devemos recorrer?

	 •	 Aos	Pais?
	 •	 Aos	cidadãos	em	geral?
	 •	 Aos	médicos?
	 •	 Aos	peritos?
	 •	 Aos	filhos?
	 •	 Aos	namorados?

•	 Aos	escritores?

Qual o melhor legado que um pai pode deixar a um filho para ser feliz?
O que deve ou pode um perito sugerir ao juiz, para minimizar o sofrimento 

do sinistrado perante a sua dor?
Onde está a felicidade mesmo até quando se está incapacitado?

Penso tantas vezes nisso…alargando cada vez mais a situação a pessoas e a 
fatos. Como dizia Ruben Alves: “Uma pessoa diante da luz fluorescente não é a mes-
ma diante de uma vela que queima na escuridão. Disso sabem os amantes e é por isso 
que escolhem o jantar à luz da vela. Sabedoria e felicidade são coisas que crescem por 
dentro. As coisas ajuntadas ficam de fora e não tem a menor importância”.

Numa sociedade altamente competitiva e demasiado materialista, o conceito 
de felicidade está associado a bens materiais. Há um conceito subjetivo generali-
zado que o rendimento do agregado familiar é o que mais contribui para o “bem-
-estar da humanidade”.

Não sou hipócrita a ponto de pensar e defender que a miséria trás felicidade.
Não advogo a pobreza.
Mas será que naquelas condições, podemos definir felicidade como um 

“bem-estar subjectivo e permanente”?

Para mim, felicidade é um estado de espírito, dependendo sempre do meu 
mundo interior. 

Por isso, um sinistrado até pode ser feliz à sua maneira. As pessoas podem 
expressar o amor através dos valores em que acreditam. Não quero dizer com isto 
que o sinistrado não necessite ainda muito mais apoio material... Afetivo... Médi-
co... Sociológico...do que outros.

Trabalhei a vida inteira sempre com o cuidado posto no exemplo que dou 
em valores e esforço, com o intuito de proporcionar uma vida digna às minhas 
filhas. Oxalá que elas também descubram esse caminho de paz, entrega e a certeza 
que quase tudo depende mais de nós do que dos outros para sermos felizes.
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O meu pai faz o mesmo por mim. Privou-se de tantos prazeres mundanos e 
materiais para eu estudar. Ser alguém…Poder ser feliz, mas além do Ter deu-se-
-me no Ser.

– Já médico, tantas vezes o questionava: 
Pai, está na hora de descansar um pouco mais. Realizar o que não fez até 

aqui. Quem sabe ainda alguns sonhos antigos…Mas Ele continuou até ao fim com 
o mesmo ritmo…Trabalhando para me proporcionar uma vida digna. Ser feliz! 
Melhor que a dele, no seu entender, mas além de tudo, foi o que lhe ensinaram 
também a Ele.

Às vezes parece que só sei trabalhar...Não unicamente por ambição mas pelo 
dever que sempre me apontava.

E Ele sentia-se feliz em dar tudo o que podia e não podia. 
Sinto o mesmo em relação às minhas filhas.

Na realidade, os bens materiais que me deixaram são importantes, mas mais 
do que isso, foi o ato em si de abandono e generosidade para fazer o outro feliz 
quando até era eu que dele recebia este testamento.

Penso nos bens materiais que o meu pai juntou ao longo dos anos e que por 
imposição legal me pertencem. Mas penso muito mais nos princípios imateriais 
que em mim incutiu e seus valores imortais que se hão-de perpetuar pelas minhas 
filhas e suas gerações.

O meu pai dizia-me: “Ninguém se governa com os bens materiais que lhe dei-
xam. O importante, são os princípios. Aquilo que se faz com o que se testemunhou 
e viveu em família”. Tinha essa lucidez, generosidade e sabedoria em que eu hoje 
medito mais do que nunca!

Será que podemos medir a felicidade?

Existem conceitos para medir ou analisar a felicidade, numa perspetiva so-
ciológica ou psicológica, mas são difíceis de aferir. A meu ver, apenas podemos 
constatar o resultado deste estado de espírito pela atitude que se ostenta. 

A felicidade é um estado natural porque é uma atitude. 

O segredo da felicidade quase sempre está nas nossas mãos. Transporta con-
sigo o sorriso da nossa alma. No entanto, essa sensação pessoal de bem-estar pode 
ser interrompida por fatores externos, nomeadamente um acidente.



FRANCISCO MANUEL LUCAS

38

Caminha de mãos dadas com a fronteira da incerteza e do desconhecido. 
Tudo o que contrarie o nosso desejo de viver como ambicionamos, pode parecer 
que afeta a nossa felicidade mas nem sempre assim é, pois depende das utopias 
alcançadas dentro de si próprio. Por outro lado, a procura incessante da felicidade, 
pode conduzir à sua própria destruição: “A felicidade contém em si mesma o gene 
da destruição” por isso mesmo.

A entrega e o abandono ao ideal maior, é a garantia do estado de felicidade 
mesmo em situações difíceis, como será o caso de um amputado por exemplo.

Conheci gente muito rica com imensos bens materiais e tão infelizes. 
O seu conceito de felicidade e vida estava sempre associado à procura inces-

sante de riqueza. Resumia-se na procura de mais e mais que nunca os satisfazia, 
porque estavam no caminho errado: procuravam fora de si, o que tinham dentro do  
seu Ser. 

Conheço indivíduos com “desvios de padrão da normalidade e menos capa-
zes” que com tão pouco são tão felizes. Do pouco que lhes restou, ainda lhes sobra 
e conseguem dar tanto aos outros.

Estes já descobriram o segredo…

Sempre entendi a minha profissão ao ajudar os outros, como fazendo parte 
do meu equilíbrio, da minha felicidade, da minha realização integral. 

Sempre gostei daquilo que faço. Gosto do meu trabalho. 
Reconheço que o excesso do número de horas passadas nos Hospitais preju-

dica o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. 

A Organização Mundial de Saúde estima que em 2020, a depressão pode 
tornar-se a principal causa de incapacidade. Atualmente um em cada quatro tra-
balhadores europeus, sofre de stress negativo.

Sabemos que por exemplo no Canadá, e outros Países mais evoluídos, o pes-
soal de saúde tem o seu Clube Médico onde convivem amigavelmente os médicos, 
enfermeiros, terapeutas e onde têm a sua massagem de relaxamento semanal para 
poderem aguentar. No dizer de Hans Selye: “É com o stress que a vida começa e é 
com o stress que a vida acaba”. Mas quando ele é excessivo, mata mesmo.

Continuo a trabalhar com e sem stress, pensando essencialmente na felici-
dade das minhas filhas como o meu pai fez comigo e para minha realização, mas 
também tenho os meus limites. 

A qualidade dos serviços prestados também depende da resistência, saúde 
e bem-estar do prestador que afinal é ser humano com as mesmas necessidades.
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Ao longo da minha vida acumulei bens materiais e outras coisas simples que 
podem ser tornadas enormes pela grandeza da alma de quem as recebe: as minhas 
filhas?

Tesouros que só a mim pertencem!
Os meus livros de poesia de Eugénio de Andrade…
As minhas músicas das gaitas de foles mirandesas…
As minhas cartas de amor…
As minhas memórias…

As memórias também fazem parte do meu tesouro. Essas partiram comigo. 
Há uma infinidade de momentos de amor, sobretudo junto das minhas filhas 

que guardarei eternamente no arquivo pessoal... Intransmissível... E me fizeram 
viver momentos inesquecíveis.

Para o rei Butão, a verdadeira dimensão de uma sociedade humana, surge quan-
do o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos.

Quando há grandes desigualdades na distribuição dos rendimentos e dos 
afetos, a humanidade não pode ser feliz.

Facto interessante: nas crianças não há correspondência perceptível entre os 
bens materiais e o conceito de felicidade. 

Pensemos nisso…

A melhor herança que posso deixar aos meus vindouros será:

	 •	 O	respeito	pela	dignidade	humana
	 •	 A	solidariedade	desinteressada
	 •	 A	memória	e	o	testemunho	do	saborear	em	silêncio	e	com	prazer	o	jantar	

à luz da vela
	 •	 A	certeza	de	que	nunca	me	deixarei	perturbar	com	o	deslumbramento	

material de homem de sucesso
	 •	 A	perspetiva	que	as	minhas	filhas	vão	guardar	para	sempre,	a	 imagem	

dum pai solidário e ternurento
	 •	 A	minha	eterna	gratidão	para	convosco,	porque	também	me	ensinaram	a	

ser Pai
	 •	 O	 jardim	 imaginário	habitado	por	 fontes	de	águas	cristalinas	povoado	

por guardiões que vos respeitem, vigiem e acariciem ao entardecer
	 •	 Não	poderei	fazê-lo	eu	eternamente…mas	desejo	ardentemente	que	encon-

trem quem vos compreende e ajude na vossa realização pessoal e profissional
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A vida é feita de momentos!...

Quando o poeta escreve ou o pintor faz nascer luz na sua tela, ambos estão a 
lutar contra o esquecimento das suas emoções…Seus ideais…Seus sentimentos.

Os pais amam. 
Os filhos são a obra-prima da sua emoção com a abrangência total no que 

há de melhor.

Se um dia, ainda cá estiver e isso que visionei não tiver acontecido com as 
minhas filhas, ficarei triste. 

No dizer de Ruben Alves, o maior legado de Vinicius aos seus herdeiros foi 
o poema do “Haver”:

...
Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura
Essa intimidade perfeita com o silêncio (…)
Resta essa vontade de chorar diante da beleza 
Essa cólera cega em face da injustiça e do mal-entendido (…)
Resta esse sentimento da infância subitamente desentranhado
De pequenos absurdos, essa tola capacidade
De rir à toa (…)
Resta essa faculdade incoercível de sonhar
De transfigurar a realidade (…)

A minha herança dedicada aos peritos, aos sinistrados e aos julgadores serão 
apenas palavras?

Desejo que assim não seja…

No entanto, hoje deixo esta mensagem, este legado aos peritos e julgadores:

Podem inventar tabelas, leis, regras… A valorização do sinistrado dependerá 
sempre:

	 •	 Do	poder	político	e	legislativo...
	 •	 Dos	aplicadores	das	leis	da	forma	mais	justa	e	humana...
	 •	 Da	formação	e	consciência	dos	peritos	médicos	dependerá	o	fundamental...
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O que dizem as leis

Quien nun trabuca num manduca…
(Ditado mirandês)

Incapacidades e direitos humanos

Os acidentes de trabalho ou de viação, constituem um acontecimento deses-
tabilizador na pessoa que sofre e nas pessoas que lhe são próximas, capaz de gerar 
níveis elevados de ansiedade e incerteza quanto ao presente e futuro.

O conceito de reparar sequelas e proporcionar cuidados de saúde adequados 
e sempre que necessário aos “indivíduos incapacitados”, não é novo, mas tem va-
riado ao longo dos tempos.

Apesar dos esforços, o mundo ainda tem muito para caminhar na procura 
justa de reparar a exclusão em muitos casos.

A partir dos anos 20 do séc. passado, assistiu-se a uma mudança desta filoso-
fia na Europa. Os “indivíduos incapacitados” foram considerados como cidadãos 
de plenitude, tanto em termos de autonomia bem como direitos humanos. Têm 
necessidades especiais e não podem ser ostracizados pela sociedade. 

É este o espírito do Standard for Human Rights das Nações Unidas, que con-
duziu ao aparecimento de legislação para evitar discriminações fundamentadas 
nas incapacidades.

A declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos’1 refere: o indi-
víduo não deve ser objecto de cuidados, nem considerado como doente durante 
toda a vida. É apenas um cidadão com necessidades especiais associadas a uma 
incapacidade específica2 que não será completamente desprezado.
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Essa consciência deverá ser colmatada pela sociedade, embora num contex-
to de “normalidade”. Um dos aspetos centrais refere-se à integração e acção na 
vivência diária e no mundo do trabalho. 

Esta participação inclui o acesso físico a qualquer área: edifícios públicos e 
privados, transportes públicos, locais de lazer, informações...

A Assembleia-geral das Nações Unidas aprovou em Dezembro de 1993 o de-
senvolvimento dos Standards das NU, com vista a proporcionar aos indivíduos 
“incapacitados” níveis de participação e igualdade completos.

O Conselho Europeu reunido em Málaga em 20033 publicou também uma 
declaração relacionada com a Integração dos Indivíduos Incapacitados.

Em 2005, a Assembleia Mundial de Saúde4, adoptou uma resolução (Resolu-
ção 58.23 da Assembleia Mundial de Saúde) sobre: “Incapacidade, prevenção, tra-
tamento e reabilitação”.

Foi também criada legislação em vários Países Europeus, sobre os: “Direitos 
dos Indivíduos Incapacitados”.

Os conceitos históricos que pretendem proporcionar cuidados de saúde aos 
“indivíduos incapacitados” durante toda a vida e sempre que fossem necessá-
rios, tem vindo a alterar-se de acordo com a orientação política e possibilidades 
económicas dos Países. De acordo com um inquérito realizado no Reino Unido, 
estima-se que 10%5 da população da Europa Ocidental sofre de uma qualquer 
incapacidade. 

À medida que a esperança média de vida aumenta e as pessoas envelhecem, 
aumentam as incapacidades na mesma proporção.

Com a melhoria da técnica e dos cuidados prestados aos traumatizados gra-
ves, aumentou o número de indivíduos que sobrevivem. Consequentemente au-
mentaram os sinistrados com sequelas graves e défices funcionais complexos. 

Muitos destes sinistrados são jovens na data das lesões. Terão uma longa 
sobrevida se lhes forem prestados os tratamentos a que têm direito.

Mas isso implica custos.

A Organização Mundial de Saúde, calcula em cerca de 50 milhões os feridos 
vítimas de acidentes de viação. Destes, 1,2 milhões perdem a vida. Não admira 
que a partir dos meados do séc. passado, o fenómeno da sinistralidade rodoviária 
tenha ganho outra visibilidade para minimizar esse flagelo.

Nos países da União Europeia, ocorrem anualmente cerca de 1,3 milhões 
de acidentes rodoviários com 40 mil mortos e aproximadamente 1,7 milhões de 
feridos6. 
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De acordo com o Observatório da Segurança Rodoviária, em Portugal, as 
estimativas sobre os custos da sinistralidade rodoviária apontam para 3% do PIB. 
Aproximadamente 4,5 mil milhões de euros ano. 

Na última década, Portugal registou um decréscimo significativo do número 
de mortes e feridos resultantes da sinistralidade rodoviária. Apesar da melhoria, 
continua a ser dos países europeus com maior número de mortos. 

Estima-se que cada vítima grave corresponda a um custo sócio-económico 
de 1 milhão de euros (Albuquerque, 2006: 65).

Os cuidados de saúde primários nos últimos 50 anos sofreram grandes al-
terações no espaço Europeu e Nacional. As expetativas da população em geral 
foram crescendo relativamente aos cuidados de saúde e não só. São o reflexo dos 
debates filosóficos sobre direitos humanos e sobre as responsabilidades da socie-
dade. Em especial, relativamente à total participação dos indivíduos portadores 
de deficiência ou incapacidade. 

A tudo isto não será alheio o aumento exponencial dos enormes custos so-
ciais e económicos para assegurar o mínimo de protecção perante a condição 
vulnerável dos menos capazes. É muito dinheiro e os recursos têm que ser bem 
geridos.

E a sociedade…estará disposta a continuar pagar esses custos? 

A retórica da política atual, tem sido pautada por crise económica real. As 
restrições orçamentais impostas pelas contrações públicas, vão indubitavelmente 
atingir o Estado-Providência6 tão do agrado dos governantes dos últimos 30 anos.

Ninguém pode dar o que não tem. 

O estado social em Portugal foi iniciado em contra-ciclo com os restantes 
países Europeus nos anos 70 do séc. XX (Santos e Ferreira, 2002). Diferentes es-
tudos têm demonstrado a enorme vulnerabilidade dos cidadãos traduzida em po-
breza extrema (Paugam, 2005: Almedina, 1992).

Os resultados do inquérito sobre as Necessidades em Portugal: Tradição e 
Tendências Emergentes6 (2010) mostram: 57% das famílias vive com menos de 
900 euros por mês; 42% não pode gozar todo o período de baixa médica; 12% não 
tem dinheiro para comprar medicamentos que necessitam. 

Os níveis de satisfação salarial6 são pessimistas e concluíram que a sociedade 
Portuguesa é a mais vulnerável no contexto Europeu.

Aproximadamente 40% dos trabalhadores auferem 600 euros por mês e os 
pensionistas 435 euros. O aumento do desemprego e redução dos salários, vai 
trazer mais miséria e colocar mais cidadãos abaixo do limiar da pobreza.
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As perspetivas não são favoráveis e isso acaba por baixar o horizonte e as 
expetativas dos sinistrados.

Estas situações de “bem-estar”7,8 vão ter um efeito direto sobre a provisão dos 
cuidados, período de vida laboral e pensões.

No dizer de Boaventura de Sousa Santos: “O pensamento moderno ocidental 
continua a operar mediante linhas abissais que dividem o mundo humano do sub-
-humano” (Santos, 2007:9).

Se quisermos uma sociedade mais justa e solidária para com a “diferença”, 
devemos proporcionar todos os meios e condições para aliviar ou minimizar o 
impacto na pessoa que sofreu e a quem os assiste, nomeadamente os que lhe são 
mais próximos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde2, é dever de uma sociedade justa: 
“O uso de todos os meios necessários para reduzir o impato das situações incapaci-
tantes e permitir aos indivíduos incapacitados a obtenção de uma completa integra-
ção social”.

A reabilitação permanente coadjuvada com os tratamentos médicos, tem um 
papel fundamental.

No seu conjunto, podem conduzir a um grande número de benefícios para 
o sinistrado. 

A reabilitação programada e orientada é eficaz na: 

	 •	 Redução	das	sequelas
	 •	 Potenciação	das	oportunidades	de	vida	para	os	indivíduos	menos	capacitados

A reabilitação9 previne complicações subsequentes a:

	 •	 Imobilidade	prolongada,	evitando	úlceras	de	pressão	e	rigidez	articular
	 •	 Dor	crónica
	 •	 Lesões	neurológicas	com	perturbações	na	locomoção	ou	incontinência
	 •	 TCE	grave	com	perturbações	emocionais	e	de	comportamento
	 •	 Doenças	sistémicas	com	complicações	incapacitantes	predisponentes

A abordagem moderna da reabilitação9, está intimamente associada a:

	 •	 Esperança	de	Vida	Saudável	“HALE-Healthye life Expectancy”
	 •	 Anos	 de	 Vida	 Ajustados	 à	 Incapacidade.	 “DALY-Disability-Adjusted 

Life-Years”
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A lei portuguesa

A Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 71.º, o direi-
to dos cidadãos portadores de deficiência ao tratamento, reabilitação e integração 
na sociedade.

O artigo 59.º n.º 1 da alínea f), estabelece o direito à assistência e justa repa-
ração das vítimas de acidente de trabalho ou doença profissional. 

A lei ordinária estabelece nos artigos 483.º e seguintes do Código Civil, os 
requisitos para a indemnização do dano patrimonial e do dano não patrimonial. 

Creio que nenhum dos intervenientes no processo, peritos médicos e juris-
tas, têm dúvidas que “julgar” é difícil. 

A dificuldade da avaliação médico-legal do dano, isto é, a avaliação das al-
terações da integridade psico-física, constitui matéria de particular importância, 
mas também de assinalável complexidade. 

A complexidade resulta de factores diversos: 

	 •	 Dificuldade	na	interpretação	de	sequelas	avaliadas	por	diferentes	peritos
	 •	 Subjectividade	que	envolve	a	avaliação	de	alguns	danos,	nomeadamente	

a dor
	 •	 Impossibilidade	de	submeter	os	sinistrados	a	determinados	exames	com-

plementares invasivos ou com problemas de alergias e incompatibilidades
	 •	 Inevitáveis	reacções	psicológicas	ao	reviver	da	situação
	 •	 Situações	de	simulação	ou	dissimulação	do	próprio	sinistrado
	 •	 Pelas	diferenças	nos	parâmetros	a	avaliar,	consoante	o	domínio	e	as	cir-

cunstâncias do direito em que essa avaliação se processa, face aos distin-
tos princípios jurídicos que os caraterizam

A avaliação integral do sinistrado engloba aspectos económicos, sociais e 
culturais do corpo e da vida na lei e nas decisões judiciais. O sinistrado deve ser 
avaliado no seu todo, sem estar sujeito a pressões da globalização económica. 

Numa questão tão central como é a dignidade do corpo, o sistema judiciário 
deve ser eficaz na proteção efectiva e na defesa dos direitos sociais na pessoa que 
sofre.

A reparação das sequelas gera conflitos de interesses entre a seguradora que 
representa o capital e o trabalhador representado num corpo mutilado e incapaci-
tado que pretende ser ressarcido. 
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É função do estado social promover a igualdade, bem-estar e redistribuição 
da riqueza. 

Existe um inconveniente. É fácil distribuir riqueza quando ela existe. Mas 
quem a produz?

A produção e distribuição da riqueza, colocam várias questões. 
Quem ajunta a riqueza com a ajuda do trabalho daquele que agora está im-

produtivo, estará disposto a dividi-la pelos que nada produzem no momento, em-
bora isso tenha seja fruto das suas limitações adquiridas nesse trabalho? 

É função do sistema judicial regularizar e fazer cumprir a lei que deve ser 
justa no seu equilíbrio, nestes casos. Ele é o garante do equilíbrio e da justiça. 

Deve também regularizar e fazer cumprir a lei sempre que alguém prevarique.

No direito laboral: 

	 •	 Está	em	causa	essencialmente	a	avaliação	da	incapacidade	para	o	traba-
lho resultante de acidente ou doença profissional

	 •	 Determina	a	perda	da	capacidade	de	ganho
	 •	 O	sinistrado	é	tratado	apenas	como	uma	unidade	económica	ou	fonte	de	

rendimento
	 •	 Só	vale	pelo	que	produz

Em direito do trabalho, há décadas que existe um instrumento próprio de 
avaliação das incapacidades geradas no domínio das relações de trabalho: a TNI, 
Tabela Nacional de Incapacidades.

Em direito civil, mais recentemente surgiu uma tabela: a TIC, Tabela em Di-
reito Civil, também indicativa, marcadamente europeísta e com base no estabele-
cimento e metodologia comum aos Estados-membros. Pretende ser um projeto à 
escala europeia como idealizou Lambert-Fevre: “Le corps humain étant universel”. 

A sociedade francesa promoveu um alargado debate em defesa e protecção 
dos sinistrados, baseada em linhas de orientação. A percentagem de ofensa à inte-
gridade física e psíquica é uma unidade de apreciação e não de medida. 

As tabelas na sua essência, não excluem a personalização, dado que no rela-
tório deve constar a repercussão das sequelas nas atividades diárias do examinado. 
A tabela em direito civil pretende uniformizar as decisões judiciais no que respei-
ta à reparação pecuniária das sequelas resultantes dos acidentes rodoviários. 
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Em direito civil avaliam-se:

	 •	 Danos	patrimoniais	e	extra-patrimoniais
	 •	 O	princípio	da	reparação	integral	do	dano	deve	valorizar	percentualmen-

te a incapacidade permanente em geral, isto é, a incapacidade para os atos 
e gestos correntes do dia a dia

	 •	 Concomitantemente,	deve	ser	também	determinado	o	reflexo	das	seque-
las no desempenho da actividade profissional específica do examinado

A aplicabilidade da tabela em Direito Civil não é pacífica no meio judicial.
Duas posições em confronto: 

 â Os Magistrados que concordam com a tabela, argumentam que se trata 
de um instrumento que limita o campo do arbítrio. As indemnizações 
para casos semelhantes são mais aproximadas.

  Esta corrente de opinião entende que a tabela tem como finalidade o 
princípio de igualdade e de justiça: para sequelas idênticas, percentagem 
idêntica, reparação idêntica.

 â Outros Magistrados discordam das tabelas, argumentam que a sua exis-
tência se insere no movimento de desjudicialização dos litígios.

  Haverá prejuízo para os acidentados não só pela tendência para nivelar 
por baixo o montante das indemnizações, mas também por que limitará 
o poder de avaliação e decisão do juiz, uma vez que não lhe permitirá 
diferenciar o que deve ser diferenciável. 

Embora as tabelas tenham um valor meramente indicativo e não imperativo, 
na prática não é isso que se verifica. 

Portugal é um País médico-tabelar.

As tabelas permitem ao perito médico um desvio em relação às pontua-
ções previstas nas mesmas, desde que fundamentado, (artigo 2.º, n.º 3, do DL n.º 
352/2007, de 23.10). Mas, fundamentar é difícil...e não é a prática habitual. 

O juiz não está vinculado ao laudo, relatório apresentado pelo perito médico, 
como resulta expressamente do artigo 591.º, do CPC, e do artigo 389.º do C Civil. 
Tem a liberdade de discordar da peritagem médica. Acontece que nesta situação, 
o juiz está obrigado a fundamentar a sua avaliação e decisão. 

Como se depreende, essas fundamentações são muito difíceis ao juiz que 
não possui conhecimentos na área médica e não pode assumir nem desviar-se 
facilmente da concreta avaliação do clínico.
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Não se pense que sou contra as tabelas. Não fazemos aquilo que queremos e 
no entanto somos responsáveis por aquilo que somos – Jean Paul Sartre.

Bem pelo contrário.
Sou defensor das tabelas desde que deixem liberdade ao perito para: 

	 â Questionar...
	 â Rebater...
	 â Poder ser diferente, caso seja necessário...

Se quisermos ser mais justos para com os sinistrados, o desempenho dos 
peritos médicos tem que continuar a assumir um papel fundamental.

Humanizar a dignidade da pessoa humana, do sinistrado em questão. 
Conceder dignidade ao sinistrado é humanizar o ser humano que sofre. 

Os poderes instituídos, nomeadamente o poder político, tendem a defender-
-se com regulamentação excessiva, em detrimento de uma avaliação casuística 
livre, ainda que devidamente fundamentada. 

A tendência na União Europeia é no sentido dessa regulamentação baseada 
nas tabelas.

As tabelas e os números não são sinónimos de qualidade. Nessa lógica ex-
clusiva dos números, tratar bem o doente ou avaliar corretamente o sinistrado é 
o que menos interessa.

Escreveu um dia Albert Einstein: “Temo o dia em que a tecnologia se sobre-
ponha à humanidade. Então o mundo terá uma geração de idiotas”. A sociedade 
contemporânea é hoje escrava do computador, das regras, dos números.

Não estará longe o dia em que todos os Estados Membros se orientarão por 
uma tabela única de avaliação de incapacidades permanentes com valores obri-
gatórios. 

Por este rumo, temo que os peritos se transformem em meros aplicadores de: 

	 •	 Regras
	 •	 Tabelas
	 •	 Leis

É por isso que chamo a atenção e este trabalho de síntese neste capítulo, 
existe.

Enquanto peritos e seres solidários, temos o dever de estar atentos e conside-
rar a pessoa humana no seu todo.
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Diferentes visões na avaliação das sequelas

Começa-se a morrer quando não se termina
tudo o que se quer…ou se ama.

O nosso caminho é povoado de visões…
Os nossos olhos registam…
Fotografam os momentos…
Fotos com saudade, nostalgia, revolta ou esperança…
E a nossa alma processa a informação final…

As diferentes visões do nosso mundo são resultado daquilo que os nossos 
olhos conseguiram registar ou fotografar e dependem daquilo que somos.

São como que uma retrospectiva do que foi o nosso caminho e o nosso crer. 

O que sonhámos a vida inteira.

As diferentes visões da avaliação e valorização das sequelas, são aquilo que 
políticos, peritos, juristas, economistas, sinistrados, poetas e visionários, queiram 
ou pretendam contribuir ou não, em benefício de quem necessita.

É precisamente através dessas visões e daquilo que os nossos olhos conse-
guem enxergar que conseguiremos fazer uma retrospetiva do que foi a nossa vida. 
O nosso sonho e o que sonhámos durante o nosso percurso:“Se eu pudesse viver 
a minha vida novamente, eu a viveria como a vivi porque estou feliz onde estou” – 
Ruben Alves.
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Como seria bom para todos nós, peritos, sinistrados e julgadores, que os 
nossos olhos tivessem uma visão semelhante a Ruben Alves a propósito das nos-
sas vivências e dos nossos atos. 

O nosso juízo de valores e julgamento enquanto peritos dos sinistrados que 
avaliamos tal como foi, ter-nos-á deixado essa mesma paz?

Irei pois conceder espaço aos vários intervenientes para que possam lavrar 
os seus depoimentos e expressar a sua visão. 

A visão que os vossos olhos conseguem alcançar:

	 •	 Aos	juristas	darei	a	primazia	para	que	nos	expliquem	os	contornos	da	lei.
	 •	 Aos	virtuosos	especialistas	das	diferentes	áreas,	solicitarei	que	nos	falem	

das suas matérias específicas e da sua experiência
	 •	 Darei	a	palavra	aos	sinistrados	ou	pessoas	diferentes,	da	mesma	maneira

As tabelas são instrumentos de consulta e orientação. 
Servem aos peritos para avaliar apenas uma parte das sequelas dos sinistrados. 
Na prática, as tabelas são a “bíblia” dos peritos.
É por isso, que os vossos testemunhos são essenciais. Podem servir de orien-

tação futura aos peritos, julgadores e fazedores das leis.

Quanto mais testemunhos se ouvirem dos vários intervenientes e interessa-
dos, maior responsabilidade e cuidado terá que haver na elaboração das tabelas 
por parte dos responsáveis. 

O desconhecimento, não pode justificar o mau desempenho do perito.
Porventura, alguns ajustes nas tabelas são necessários e úteis.

Uma tabela equilibrada e actualizada beneficia por certo os peritos, a serem 
menos injustos nas suas apreciações.

Os vários pensamentos e depoimentos traduzem de uma maneira ou de ou-
tra, a experiência e vivência real dos participantes. 

Uma tabela tem que ser: equilibrada e inâmica e as atualizações constantes 
com fundamento em vários pressupostos impõem-se.

Irei tecer também alguns comentários baseado em matérias específicas do 
foro ortopédico que são a minha área específica. 

De seguida, apresentam-se as linhas de força que guiarão todos os colabora-
dores relacionadas com as minhas dúvidas.
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Perguntas que ainda não obtiveram resposta:

	 •	 O	que	é	um	sinistrado?
	 •	 O	que	é	um	simulador?
	 •	 O	sinistrado	tem	direito	a	um	relatório	informado?
	 •	 Quais	são	os	direitos	e	deveres	do	sinistrado?
 •	 O	que	é	um	perito?
	 •	 Quais	são	ou	devem	ser	as	verdadeiras	qualidades	do	perito?
	 •	 Haverá	necessidade	de	reformular	a	atuação	do	perito?
	 •	 O	perito	deve	melhorar	o	seu	desempenho?
	 •	 Quais	os	conhecimentos	exigíveis	ao	bom	desempenho	do	perito?
	 •	 O	que	deve	um	perito	saber	para	fazer	melhor?
	 •	 Como	avaliar	as	sequelas	com	justiça	maior?
	 •	 Será	que	estamos	no	caminho	certo	e	justo	da	avaliação	das	sequelas?
	 •	 Qual	a	melhor	maneira	de	ressarcir	essas	sequelas?
	 •	 Haverá	necessidade	de	reformular	a	lei?
	 •	 Será	que	peritos	e	juristas,	são	justos	na	avaliação	das	sequelas	do	sinistrado?
	 •	 Ou	limitam-se	apenas	a	cumprir	a	lei?	
	 •	 A	sociedade	deverá	ter	outra	atitude	mais	solidária	para	com	o	sinistrado?
	 •	 Será	que	depois	de	todas	estas	reflexões	nascerá	uma	outra	visão,	mais	

favorável a quem sofre?

•

Tópicos

Os tópicos que se seguem, uniformizam a participação dos colaboradores, 
de acordo com as suas áreas ou posturas.

Falarão das dificuldades…
Da realidade concreta…
Das leis…
Das técnicas…
Do desempenho…
Do ofício…
Da criação artística...
Da imaginação…
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Eis pois os tópicos que serviram de orientação aos vários depoimentos que 
expressam as diferentes visões.

•

Tópicos dirigidos aos Juristas

	 •	 Julgar	é	difícil?
	 •	 A	verdade	médica	é	coincidente	com	a	verdade	jurídica?
	 •	 Conceitos	jurídicos	básicos	que	os	peritos	médicos	necessitam	saber.
	 •	 Portugal	é	um	País	médico-tabelar?
	 •	 As	tabelas	devem	ser	descritivas	ou	indicativas?
	 •	 Sua	visão	pessoal	em	relação	às	tabelas	de	incapacidade.
	 •	 As	leis	que	nos	regem	neste	capítulo	serão	as	mais	adequadas?
	 •	 Poderes	 político	 e	 legislativo	 elabora	 leis	 baseadas	 em	 conhecimentos	

práticos respeitando a realidade no terreno e na vida real do sinistrado?
	 •	 Juristas,	aplicadores	das	 leis,	 terão	eles	no	futuro,	um	papel	mais	inter-

ventivo na elaboração dessas leis com base na sua experiência?
	 •	 O	desempenho	dos	peritos	deverá	incluir,	componente	mais	humanista	

na relação com o sinistrado? 
	 •	 O	perito	deve	orientar	o	sinistrado	no	sentido	do	tratamento	que	ele	ve-

nha a necessitar? 
	 •	 Os	peritos	normalmente	preocupam-se	em	ajudar	os	sinistrados?
	 •	 O	relacionamento	e	a	colaboração	cordial	entre	o	perito	e	o	Magistrado	

contribuem para optimizar a avaliação em favor do sinistrado?
	 •	 As	companhias	seguradoras	têm	dado	um	contributo	adequado	aos	an-

seios dos sinistrados?
	 •	 Tem	a	perceção	se	os	sinistrados	são	bem	tratados	e	esclarecidos,	pelos	

serviços clínicos e administrativos da seguradora?
	 •	 Os	 relatórios	 dos	 peritos	médicos	 quando	 estão	 bem	 estruturados	 são	

importantes para a decisão do Magistrado?
	 •	 As	vossas	decisões	são	tomadas	tendo	em	conta	apenas	o	cumprimento	

da lei, ou respeitam também o vosso conceito de justiça?
	 •	 As	sequelas	devem	ser	ressarcidas	preferencialmente	ou	apenas	em	valo-

res pecuniários?
	 •	 Seria	desejável	complementar	esses	bens	materiais	com	um	outro	acom-

panhamento mais humano, passando por gestos sociais ou pessoais mais 
individualizados?

	 •	 Acrescente	o	que	lhe	aprouver	na	sua	área	e	segundo	a	sua	visão	de	jurista.
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Os tópicos que se seguem foram elaborados com o objetivo de possibilitar 
aos portadores de alterações congénitas e aos sinistrados, expressar os seus an-
seios, as preocupações, necessidades, ou o que mais se lhes aprouver, no caso de 
terem sido omissos.

•

Tópicos dirigidos aos sinistrados e ou portadores  de alterações congénitas 

	 •	 Fale	das	suas	limitações	físicas	e	ou	psíquicas.
	 •	 Que	implicações	tiveram	nas	suas	perspetivas	de	vida?
	 •	 Foi	tratado	nos	serviços	da	seguradora	ou	tem	vindo	a	ser	seguido	pelo	

serviço nacional de saúde?
	 •	 Ficou	satisfeito	com	a	maneira	como	foi	conduzido	todo	o	seu	processo?
	 •	 Foi	bem	esclarecido	sobre	os	seus	direitos	e	deveres	pelos	serviços	admi-

nistrativos, jurídicos e clínicos da seguradora?
	 •	 Se	assim	não	aconteceu,	como	acha	que	deveria	ter	sido?
	 •	 Sentiu	que	o	papel	das	companhias	seguradoras	foi	bem	desempenhado	

e o mais adequado?
	 •	 Esse	local	e	tratamento	correspondem	às	suas	necessidades?	
	 •	 Se	assim	não	acontece,	aponte	o	que	desejaria	que	tivesse	acontecido?
	 •	 As	estruturas	a	que	tenha	recorrido,	nomeadamente	à	Segurança	Social,	

tem correspondido às suas expectativas?
	 •	 Qual	é	a	sua	opinião	sobre	os	peritos	que	o	avaliaram?	
	 •	 Foi-lhe	corretamente	explicado	e	compreendeu	bem	tudo	o	que	tinha	a	

ver com a sua avaliação? 
	 •	 Deveriam	ter-lhe	explicado	melhor	tudo	o	que	se	relacionou	com	o	seu	

acidente de modo a ter conhecimentos mais profundo dos seus direitos?
	 •	 Os	médicos	da	seguradora	são	isentos	na	avaliação	das	sequelas	dos	sinis-

trados ou serão eles pressionados para defender a seguradora?
	 •	 Relate	um	episódio	que	tenha	sido	marcante	pela	positiva	ou	negativa	na	

sua vida relacionado com o acidente.
	 •	 Durante	 todo	 esse	 percurso	 foi	 bem	 tratado	 pelos	 Tribunais	 e	 seus	

agentes?
	 •	 Sentiu	necessidade	de	ser	mais	esclarecido	pelos	peritos	médicos	ou	ju-

ristas no Tribunal?
	 •	 Se	não	foi	bem	tratado	como	acha	que	devia	ter	sido?
	 •	 O	que	seria	desejável	que	a	 sociedade	conferisse	aos	sinistrados	e	 seus	

familiares?
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	 •	 Os	apoios	que	tiveram	ou	têm	da	sua	família,	da	seguradora	e	da	socieda-
de foram e são adequados à sua condição atual?

	 •	 Preferia	ser	ressarcido	em	medidas	de	apoio	técnico,	inserido	no	mundo	
do trabalho ou em dinheiro tal como hoje acontece?

	 •	 Qual	o	apoio	mais	adequado?	
	 •	 Tem	tido	o	apoio	que	necessita?	
	 •	 “Dói-lhe”	o	facto	de	poder	sentir	que	representa	um	“fardo	pesado”	para	

a sua família e amigos? 
	 •	 O	que	representa	para	eles?
	 •	 Recomendações	para	as	seguradoras,	peritos,	tribunais,	políticos	ou	outrem?
	 •	 O	que	pensa	da	contribuição	e	da	atitude	da	sociedade	para	com	as	vossas	

diferenças?
	 •	 Acha-se	muito	limitado	na	sua	realização	pessoal,	como	ser	humano?
	 •	 Implicações	na	vida	pessoal	e	profissional?
 •	 E	no	seu	dia	a	dia?
	 •	 O	seu	desempenho	profissional	é	hoje	útil	e	fácil	de	concretizar	devido	à	

sua auto-orientação e valorização pessoal?
	 •	 Foi	fácil	arranjar	emprego	compatível,	devido	à	compreensão	e	receptivi-

dade, dos patrões em geral?
	 •	 Como	tem	sido	tratado	e	como	gostaria	de	ser	de	uma	maneira	geral?	
	 •	 Existem	tabelas	que	servem	de	orientação	aos	peritos	na	elaboração	do	re-

latório que determinam o grau de incapacidades. Conhece essas tabelas?
	 •	 Conhece	as	regras	da	sua	aplicação?
	 •	 Acha	que	as	tabelas	e	suas	regras	estão	divulgadas	e	acessíveis	a	todos?
	 •	 Deviam	 ter	 um	 conhecimento	 mais	 profundo	 “relatório	 informado”	

como são calculadas as incapacidades? 
	 •	 Preferia	ser	ressarcido	em	dinheiro,	géneros,	medidas	de	apoio	técnico,	

adaptação no domicílio, trabalho compatível, acompanhamento pessoal 
ou noutra situação que não tenha sido referida?

	 •	 Sente-se	feliz	apesar	das	suas	limitações?	
	 •	 O	que	mais	o	marcou	durante	este	tempo	da	sua	existência?
	 •	 A	sua	diferença	impediu	a	sua	realização	como	homem	ou	como	mulher?
	 •	 Recomendações	 para	 a	 sociedade,	 seguradoras,	 peritos,	 juristas,	 tribu-

nais, políticos ou outrem?
	 •	 Expresse	um	desejo!
	 •	 Então	 nesta	 cumplicidade,	 abra	 a	 sua	 alma	 connosco…Abra	 o	 livro…

Diga-nos o que lhe vai na alma…Dê largas à sua imaginação…Fale de 
si…Os sonhos que idealizou...Dos seus desejos…Dos seus projetos…

•
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Tópicos dirigidos aos peritos

	 •	 Enquanto	perito	na	sua	área,	quando	elabora	um	relatório,	preocupa-se	
em elucidar ou esclarecer devidamente o sinistrado, ou seja, realiza sem-
pre um relatório informado? 

	 •	 Acha	que	isso	é	um	direito	que	assiste	ao	sinistrado?
	 •	 O	sinistrado	devia	ter	um	conhecimento	mais	profundo	das	tabelas	pelas	

quais o perito da sua área se rege?
	 •	 Na	sua	opinião	as	sequelas	devem	valorizadas	apenas	quantitativamente	

ou devem ser completadas qualitativamente?
	 •	 No	seu	caso	em	particular,	depara-se	muitas	vezes	com	situações	de	si-

mulação dos sinistrados? 
 •	 De	acordo	com	a	sua	experiência	sente	e	acha	que	os	peritos	das	seguradoras	

são pressionados ou muito rígidos na valorização das sequelas atribuídas?
	 •	 Os	apoios	concedidos	pelas	 seguradoras	ao	 sinistrado	serão	 sempre	os	

mais adequados? 
	 •	 A	família	das	crianças	com	graves	sequelas	neurológicas,	devia	ser	ressar-

cida e apoiada ao longo de toda a situação?
	 •	 Como	fazer	para	tornar	mais	justa	e	operativa	a	avaliação	das	sequelas	do	

sinistrado? 
	 •	 Quem	 elabora	 um	 relatório	 de	 incapacidade	 a	 título	 particular,	 deve	

acompanhar e defender o sinistrado em tribunal até a decisão final?
	 •	 Avalie	construtivamente	as	tabelas	de	incapacidades	–	TNI	e	TIC.
	 •	 Na	sua	perspectiva	o	que	haveria	a	alterar	nas	tabelas?
	 •	 Como	melhorar	a	valorização	das	sequelas	na	sua	opinião?
	 •	 Na	generalidade	os	peritos	nas	diferentes	áreas	fazem	justiça	ou	cumprem	

a lei?
	 •	 Mas	será	que	existe	mesmo	justiça	nesta	forma	de	avaliação?
	 •	 Para	além	da	preocupação	do	especialista	como	técnico,	existirá	outra	razão	

que o leve a contribuir para uma melhor valorização das sequelas do sinistrado?
	 •	 Do	seu	ponto	de	vista	qual	a	melhor	maneira	de	ressarcir	o	sinistrado:	em	

dinheiro, medidas de auxílio técnico ou profissional, acompanhamento 
mais afetivo, ou outros apoios?

	 •	 Refira	algum	episódio	que	tenha	sido	marcante	pela	positiva	ou	pela	ne-
gativa enquanto perito.

	 •	 Tem	a	perceção	que	os	sinistrados	são	grandes	simuladores?
	 •	 A	sua	análise	crítica	sobre	as	tabelas	e	sugestões	para	melhorar.
	 •	 Diga	o	que	lhes	vai	na	alma	relacionado	com	a	sua	especialidade,	a	sua	

visão uma outra visão.
•
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Tópicos dirigidos aos políticos

	 •	 Os	políticos	em	geral,	têm	alguma	noção	de	que	existem	tabelas	e	enti-
dades, que se ocupam dos sinistrados quando são vítimas de acidente de 
trabalho ou de viação?

	 •	 Estão	por	dentro	das	metodologias	adoptadas	neste	processo	avaliativo?
	 •	 Tem	conhecimento	pormenorizado	das	tabelas	de	incapacidade?
	 •	 Na	sua	opinião,	as	tabelas	devem	ser	quantitativas,	ou	meramente	descritivas?
	 •	 Têm	alguma	preocupação	sobre	estas	matérias?
	 •	 Se	um	dia	lhe	pedissem	para	debater	o	tema	na	Assembleia	da	República	

com a participação dos vários intervenientes interessados, estaria dispos-
to a participar?

	 •	 E	estaria	disposto	a	lutar	para	que	a	lei	vigente	fosse	alterada?
	 •	 Acha	que	o	poder	das	seguradoras	tem	ascendente	sobre	a	decisão	política?	
	 •	 Já	alguma	vez	teve	necessidade	de	recorrer	aos	serviços	de	uma	seguradora?	
	 •	 Se	sim,	qual	a	sua	opinião?
	 •	 Se	não,	refira	testemunhos	que	conheça.
	 •	 Gostaria	de	lhe	pedir,	que	acrescentasse	tudo	o	que	se	lhe	aprouver	sobre	

o assunto.
	 •	 No	caso	das	doenças	com	alterações	degenerativas	ou	outras,	que	podem	

atingir qualquer indivíduo, com a idade e o limitam, na sua opinião de-
verá ser elaborada uma tabela específica para estes casos?

	 •	 Acha	que	pode	dar	o	seu	contributo	para	este	avanço	social	e	mais	justo?

•
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Testemunhos das diferentes visões

Esqueça os gostos e desgostos, faça
simplesmente o que tem de ser feito.

George Bernard Shaw

Histórias para contar

Todos os grandes sinistrados têm uma história para contar.
Todos os peritos devem ter um caso de perícia para discutir.

Algumas histórias ou relatos do quotidiano, fogem ao nosso mundo imagi-
nário enquanto peritos e sinistrados. 

Traduzem a natureza profunda e por vezes perversa da alma humana, em 
ambos.

Peritos ou sinistrados, todos temos uma missão a desempenhar. 
Um sonho ou um desejo que pode ser interrompido a qualquer momento. 
Somos corpos físicos e breves, habitados por mentes complexas e alguma 

espiritualidade e misticismo. Como o jesuíta Teilhard de Chardim afirmou “Nós 
não somos seres humanos a ter uma experiência espiritual. Somos seres espirituais a 
ter uma experiência humana”.

O ser humano tem uma capacidade intuitiva e por vezes malévola que reflete 
as mais incríveis conceções de vida interior terrena. 

Os peritos são seres humanos, capazes de inventar e transformar sentimen-
tos nos sinistrados que avaliam. Tentam adivinhar visões, pensamentos de in-
fância e estados de espírito, que os próprios sinistrados algumas vezes acreditam 
estar certos, para conseguir os seus objetivos.
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Deixem que estas três histórias vos recordem do que é capaz a mente humana!

Primeira história

Recordo uma situação que ocorreu comigo a alguns anos.
Corria o ano de 2009.
Um dia chovendo fios de água, aguardava na soleira da porta do Tribunal 

da Figueira da Foz, a chegada dos restantes peritos que compõem a junta médica.
Um conceituado perito da seguradora, chega esbaforido e com algumas pa-

lavras obscenas à mistura. Mesmo antes de me cumprimentar, comentou em tom 
crítico e algum desespero.

– Estou escandalizado com uma notícia que acabo de ler no jornal que tra-
zia amarrotado debaixo do sovaco. Passo a transcrever: “jovem com 26 anos, víti-
ma de acidente de viação, recebe uma indemnização de 400000 euros por sequelas 
resultantes de acidente de viação ocorrido há seis anos. Apresentava traumatismo 
grave da coluna com lesões neurológicas e traumatismo craniano com alterações da 
memória. Aluna brilhante, tinha finalizado o curso de Biologia. Preparava-se para 
iniciar o Doutoramento na área de investigação das Neurociências nos Estados Uni-
dos com o apoio de uma bolsa a que tinha concorrido. Vive na companhia dos Pais 
com fracos recursos. Além dos problemas físicos, sofre uma depressão profunda”. 

Como é possível as companhias segurados sobreviverem, pagando estas in-
demnizações?

Era um verdadeiro escândalo.
Assim as seguradoras não podem sobreviver e iriam à falência: acrescentava 

o referido perito. 

– Pensei num relâmpago no que acabara de ouvir.
De imediato ripostei.
– E se essa jovem fosse uma de suas filhas? 

Fez-se um breve silêncio seguido de resposta ríspida e rápida. 
– Se fosse a minha filha era capaz de matar o Juiz que tivesse a ousadia de 

julgá-la e se atrevesse a trocá-la por qualquer quantia em dinheiro.

Olhei bem no fundo dos olhos deste colega. Quase incrédulo no que acabara 
de ouvir. Imagino até com alguma vontade de o fulminar!

Fui contido na resposta pelo respeito, admiração e pela amizade que nos une.
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Antes que ambas as nossas vozes se exaltassem, a conversa acabou aqui…
Fiquei vários dias a meditar nesta resposta. 
Ainda hoje me lembro e recordo como se fosse nesse dia. 
Fez-me recordar Padre António Vieira: “cada um de nós vê o mundo do 

quarto da sua janela”. 

Segunda história

No ano passado, um velho amigo e colega destas andanças dos tribunais, 
telefonou-me.

– Lembraste daquela sinistrada em cadeira de rodas, que observámos há cer-
ca de oito meses no Tribunal? Vinha em cadeira de rodas, empurrada pelas duas 
filhas. Tinha um grave problema na coluna que a impedia de caminhar e um qua-
dro depressivo arrastado reativo. Fazia-se acompanhar de relatórios de Psiquiatria 
e Neurologia a atestar o seu grau de limitação, recordas-te?

– Sim recordo. 
Perfeitamente!
– Foi porventura uma das situações mais marcantes pela negativa, que vivi 

nas Juntas médicas. Como poderia eu esquecer essa senhora assim tão limitada?

Na altura em que a observámos, recordo que chegou sentada na cadeira de 
rodas empurrada pelas duas filhas. Recordo ainda aquelas raparigas encostadas a 
um canto da sala agarradas uma à outra com lágrimas nos olhos a assistir impo-
tentes às limitações daquela mãe. 

Ao ver aquele espectáculo dantesco, fiquei na altura altamente perturbado 
com o assunto. Enchi-me de compaixão com os olhos vazios da mãe e os olhos 
rasos de água daquelas filhas tão pisadas e tão sofridas.

A essa sinistrada atribuímos 60% de IPP com IPATH, incapacidade total 
para a sua profissão?

– Mas porquê? 
Cometemos alguma injustiça grave? 
– Perguntei eu.
– Não, não.
Só para te dizer que já me cruzei por duas vezes com essa senhora. A primei-

ra vez, foi num supermercado a fazer tranquilamente as suas compras. Uma outra, 
numa festa de casamento da minha amiga Joana. 
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Confuso eu também, respondi:
– Estás equivocado. 
Essa senhora não pode ser a mesma sinistrada que nós observamos no Tri-

bunal.
Aquela mãe com os olhos vazios acompanhada pelas duas filhas aninhadas 

no canto da sala!
O meu colega e amigo, desligou-me o telefone irritado, perante a minha tei-

mosia e dúvidas. 

Passados uns dias, encontramo-nos no Tribunal em Coimbra. 
Tens aqui a prova irrefutável acerca daquela sinistrada. E mostrou-me as fo-

tografias dessa sinistrada que nós avaliámos em Tribunal. 
Era agora outra mulher!
Sorridente e com ar feliz. 
A dançar na festa de casamento da Joana.

Hoje, perante a evidência que o meu colega constatou pergunto-me: será que 
aquelas jovens estavam de facto impressionadas ou estavam a representar algo que 
pudesse comover e impressionar a junta médica? 

Na realidade, com os relatórios apresentados, parecia-nos um quadro irre-
versível aquela situação clínica. 

– Obrigado pela tua amizade. 
Exclamei ao sair do verdadeiro transe hipnótico que meus olhos devagarmente 

e sem pestanejar, refletiam o meu estado de espírito ao observar aquelas fotografias.

É mesmo a senhora que nós avaliamos em junta médica do Tribunal e a 
quem atribuímos a incapacidade para o trabalho habitual de escriturária.

– Fomos todos enganados…
Tratava-se de um verdadeiro caso de simulação.

Terceira história

Há pessoas que marcam as nossas vidas para sempre. 
Pela negativa ou pela positiva. 
Foi o caso do senhor Dr. Evaristo. Marcou-me para sempre, pela positiva. 
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Foi dos mestres mais brilhantes que tive durante o curso. As suas aulas de 
Medicina Legal tornavam-se tão fáceis e simples aos olhos daquele pedagogo, o 
que fazia mais luz em todos nós que assim o acompanhávamos facilmente na sua 
exposição.

Nunca mais o pude esquecer. O senhor Dr. Evaristo conseguia transformar 
as aulas sempre tétricas aos olhos dos estudantes que cursavam Direito e também 
para muitos alunos de Medicina Legal, tornarem-se aliciantes para nós. 

O Dr. Evaristo conseguia suavizar o que era complexo. 
Recordo ainda uma história de uma autópsia numa exumação que ele nos 

contou, acerca de um cadáver numa aldeia situada no cimo da serra. Tomem aten-
ção que o cadáver fala. E foi preciso segurá-lo para não voar juntamente com o 
espírito – dizia-nos ele com certa graça e profundidade. 

Passados estes anos, reencontro o Dr. Evaristo no corredor da consulta Ex-
terna do Serviço de Ortopedia onde trabalho. 

Cumprimentei-o com simpatia. 
Trazia o braço direito apoiado ao peito. E perguntei-lhe. 
– Então por aqui? 
– Lembrei-lhe que tinha sido seu aluno. Apesar dos seus 84 anos mostrava 

uma argúcia de 20.

– Contou-me que tinha sofrido uma queda no domicílio há três semanas. 
Apresentava uma fractura do troquíter do úmero direito. Para nós ortope-

distas, uma simples fractura do troquíter sem desvio e passível de tratamento con-
servador, talvez não fosse assim para ele….

Vinha à consulta de controlo.

Eu estava em dívida para com o Dr. Evaristo Pinto, médico legista conceitu-
ado durante 35 anos. Pedagogo brilhante. 

Só passados estes anos tive oportunidade de lhe agradecer os ensinamentos 
pelas suas aulas dinâmicas e interactivas que jamais esquecerei. 

– Disse-lhe então: 
– O senhor Dr. Evaristo foi dos Professores mais marcantes no meu curso de 

Medicina.
Outros nomes marcantes foram: Prof. Almeida Ruas, Prof. Norberto Canha, 

Prof. Dinis de Freitas, Prof. Nunes Vicente. Perdoem-me os que não referi nesta 
lugar.
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Saldada que ficou a dívida, falámos dos métodos de aprendizagem, das difi-
culdades da profissão, dos tempos que se avizinham, para os jovens peritos mé-
dicos. 

Fui cauteloso na última pergunta que fiz ao Dr. Evaristo: hoje na condição de 
sinistrado, teria a mesma visão enquanto perito, na avaliação das sequelas nome-
adamente em relação ao “Quantum doloris”? 

Qual a valorização da incapacidade que propunha para o sinistrado, numa 
situação semelhante ao seu caso?

Resposta imediata:
Enquanto perito, em lesões idênticas à minha, propunha 3 em 7. 
– Sem dúvida. Propunha 3 pontos. 

Fazendo a sua auto-avaliação e vivenciando o que hoje está a sofrer acha, que 
foi correcto e justo nas suas apreciações?

– Obviamente que não.
– A dor que eu tenho sentido estas semanas é insuportável. 
É uma verdadeira tortura por aquilo que estou a passar. Não me consigo 

vestir…calçar…até me apetece chorar por vezes.
Só consigo descansar um pouco sentado no sofá. Nem me posso deitar.

– Então em que percentagem situava a sua dor? A dor que sente de 1 a 7 
pontos, em que patamar a colocava?

– Resposta pronta do Dr. Evaristo: 7 sem dúvida.
E repetidamente dizia-me: Isto é uma verdadeira tortura…Sinto uma verda-

deira tortura. 
– Uma coisa terrível. Considero-me um verdadeiro inválido.

Sabe…e fez uma ligeira pausa. 

Isto nem sequer é uma situação de acidente. Não tenho qualquer interesse 
em simular! Portanto é mesmo a realidade. E olhe que sou um indivíduo que re-
siste muito à dor. 

– Aqui não há simulação.
– Estou a passar por uma situação muito triste e lamentável. E o sofrimento 

que dou à minha esposa também me custa muito. 
Preciso dela para tudo: Vestir…Comer…Tomar banho…

É que isto afeta toda a família…Isto atinge toda a família…Pois atinge…
– E repetia-se nervosamente, desesperado e até como que arrependido pelas 

avaliações que fizera durante tantos anos.
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Dr. Evaristo, avaliou seguramente milhares de sinistrados ao longo dos 35 
anos da sua carreira profissional:

– Se fosse hoje, teria a mesma visão perante a dor dos sinistrados em situa-
ções semelhantes à sua? 

– Perguntei de novo ao Dr. Evaristo.
– Seguramente que teria uma visão completamente diferente…
É que ninguém calcula o que estou a passar. Como escreveu Lerich: “Só há 

no mundo uma dor tolerável, a dor dos outros”. Lembrou-me ele.

– O Dr. Evaristo já se imaginou num corpo de um paraplégico? 
– Isso então preferia morrer…
Contei-lhe que tencionava escrever um livro sobre esta matéria e perguntei-

-lhe se não se importava que escrevesse o seu depoimento.
– Claro que pode e deve. E olhe que tudo o que eu disse é válido. Aqui não 

há simulação. Não estou a exagerar.

– Se hoje voltasse a exercer funções de perito, acha que avaliaria de maneira 
diferente os sinistrados? 

– Sem dúvida. Bem sei que é muito difícil julgar. O perito nem imagina o que 
o sinistrado pode sofrer a avaliar por aquilo que estou a passar. Acho que pode-
mos e devemos avaliar a dor do sinistrado muito melhor!

No fim da nossa conversa, falámos ainda de arte. 

Disse-lhe porque achava haver pontos em comum entre os artistas do pincel 
e os especialistas em Tanatologia e Ortopedia: em ambas as especialidades é pos-
sível aperfeiçoar a técnica com o treino persistente. A certa altura não é possível 
distinguir o pincel do bisturi.

Ambos os instrumentos nos dedos nas mãos dos artistas que os agarram, 
traduzem a sua marca humana e refletem o seu saber…a sua aprendizagem…a 
sua magia…a sua alma…e a sua sensibilidade.

O depoimento do senhor Dr. Evaristo foi deveras interessante e oportuno. 
Reforça todas as minhas preocupações. 
Fez luz sobre o que se pretende com estes testemunhos. 

A auto-avaliação das sequelas da autoria do Dr. Evaristo, vistas por dentro de 
um perito que durante 35 anos avaliou a dor dos outros, era agora bem diferente 
da que hoje refere quando é o próprio a suportá-las.
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É exemplo claro e bem ilustrativo.

Dr. Evaristo. Para terminar a nossa conversa, uma mensagem aos jovens 
especialistas de Medicina Legal.

– A avaliar pelo que constato na minha situação atual, sabemos muito pouco 
sobre a dor. Peço aos colegas que procurem colocar-se no corpo de quem sofre e 
não sejam tão superficiais nas vossas avaliações como porventura inconsciente-
mente eu o fui. 

É um pedido que vos deixo. 

Hoje não tenho dúvidas que seria mais cuidadoso e porventura benevolente 
na atribuição das incapacidades dos verdadeiros sinistrados. Seguramente que via 
com outros olhos toda esta problemática. 

O meu lema sempre foi semelhante aos estóicos: sofre e abstente.
Mas isso é bom dizer quando não passamos por isto que eu estou a passar.

A mensagem do senhor Dr. Evaristo, servirá essencialmente para os jovens 
peritos e internos de Medicina Legal meditar. 

Para meditar todos nós que de alguma modo estamos ligados a esta área... 

Sobretudo, um ato reflexivo…

Um olhar diferente sobre a condição de avaliar a dor no sinistrado…
Ou então:
O olhar distante…
O silêncio…
O deixar andar...
O desencanto…
O não ser comigo...

•
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Tudo começa de novo

Compareço todas as semanas às juntas médicas no Tribunal de Trabalho em 
Coimbra.

Um dia contei o sucedido aos peritos e senhores Magistrados presentes no 
Tribunal.

A história da simulação e da sinistrada empurrada em cadeira de rodas pelas 
duas filhas.

Todos afirmaram que nunca tinham assistido a uma simulação tão engana-
dora.

As três verdadeiras histórias que atrás vos contei: 

•	 O	testemunho	do	perito	médico	enquanto	doente
•	 A	indemnização	exagerada	aos	olhos	da	seguradora
•	 O	caso	da	simulação

São tão tocantes e tão repugnantes, que só posso incitar os peritos a relê-las 
naquele sinistrado que se lhe apresenta no momento. 

A visão do perito enquanto avaliador do sinistrado, nem sempre consegue 
ver a dimensão real e exata da sequela.

Perante centenas de avaliações em que participei, destaco apenas estes três 
exemplos representativos de atitudes e posturas diversas...

E concluo:

	 •	 Enquanto	estiver	na	função	de	perito	e	avaliador,	nunca	poderei	esquecer	
os verdadeiros sinistrados que são empurrados em cadeiras de rodas na 
minha rua e que na realidade são dependentes e necessitam de ajuda...

	 •	 Sobretudo	das	suas	narrativas	de	vida,	dos	seus	encontros	e	desencontros,	
dos seus olhares perversos e desconfiados, da sua revolta, da sua esperan-
ça, das suas confissões e desabafos reflexivos…

	 •	 Quando	estiver	a	ponto	de	me	preocupar	só	com	os	simuladores,	nunca	
conseguirei ser justo na minha avaliação…
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	 •	 Tenho	que	me	abstrair	desses	episódios	e	observar	com	todo	o	rigor	caso	
a caso, talvez até com o risco de ser exagerado muitas vezes, mas tentarei 
fazer sempre o meu melhor…

	 •	 Os	dilemas	que	povoam	permanentemente	a	minha	consciência	no	dia	a	
dia...

	 •	 As	 visitas	médicas…o	 querer	 fazer	melhor…o	 código	 de	 conduta…as	
reuniões de serviço…de amigos e lugares…

	 •	 A	minha	preocupação	constante	de	justiça	do	caso	real	que	se	me	apre-
senta em cada situação, não podem alterar a minha conduta…

	 •	 Procuro	lembrar-me	dos	homens	que	puxam	cadeiras	de	rodas	na	minha	
rua e acredito nas suas dificuldades e sofrimento…

	 •	 E	falando	para	mim	repito	muitas	vezes;	Francisco,	nunca	te	esqueças	dos	
que sofrem…

	 •	 Olha	tanta	gente	em	cadeira	de	rodas…olha	paraplégicos…olha	os	que	
não vêem…nem ouvem…e não têm memória…

	 •	 Podes	estar	descansado…prometo	não	me	esquecer…
	 •	 Quando	estiveres	do	lado	de	cá	como	perito	e	julgador,	nunca	esqueças	

que um dia podes estar do lado de lá; dos grandes traumatizados e dos 
sinistrados…

	 •	 Dos	homens	que	são	empurrados	em	cadeira	de	rodas…
	 •	 Nunca	esqueças	as	diferentes	condições…

•



Diferentes visões

 I Visão dos juristas

 II Visão dos sinistrados ou portadores de alterações congénitas

 III Visão das especialistas em saúde pública

 IV Visão de uma especialista em medicina do trabalho

 V Visão de um especialista de fisiatria

 VI Visão de um especialista de oftalmologia

 VII Visão de um especialista de psiquiatria

 VIII Visão de um especialista de neurologia

 IX Visão dos internos da especialidade de medicina-legal

 X Visão política

 XI Visão dos especialistas do Brasil

 XII Visão de uma artista plástica e da palavra

 XIII Visão de um especialista de ortopedia
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Encontro com... 
Carlos Guiné

Reparação dos danos emergentes de acidente  
de trabalho e doenças profissionais:
efetivação dos direitos do sinistrado.

I) Enquadramento normativo

Em Portugal, a “justa reparação” dos trabalhadores, vítimas de acidentes de 
trabalho ou de doença profissional, e a reabilitação, são, direitos constitucionais, 
consagrados nos artigos 59.º, n.º 1, alínea f) e 71.º da Constituição da República 
Portuguesa. 

Na lei ordinária, tais direitos estão basicamente regulados no novo regime 
jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, constante da Lei n.º 
98/2009, de 4 de Setembro (adiante designada de LAT).

Do respectivo articulado ousamos destacar as seguintes linhas de força
 
 Em matéria de acidentes de trabalho:

 1. Atribuição da responsabilidade pela reparação e demais encargos às enti-
dades empregadoras relativamente aos trabalhadores ao seu serviço – (7.º 
da LAT).

 2. Imposição aos empregadores da obrigatoriedade de transferir a respon-
sabilidade por danos emergentes de acidente de trabalho para entidades 
autorizadas a realizar o seguro. (art. 79.º do LAT).

  São as seguradoras que gerem concorrencialmente, o sistema de protec-
ção infortunística, sob tutela do Instituto de Seguros de Portugal que zela, 

VISÃO DOS JURISTAS
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designadamente, que as apólices do seguro contenham o núcleo essencial 
dos direitos que a Lei reconhece aos acidentados do trabalho.

 3. Reconhecimento do caráter social dos direitos emergentes de acidentes 
com índices de protecção acrescidos, designadamente através da obri-
gatoriedade das pensões serem determinadas numa forma de processo 
especial da competência dos Tribunais do Trabalho com previsão de todo 
um conjunto de procedimentos que visam acautelar os interesses do si-
nistrado como sejam os casos da oficiosidade do processo e da concessão 
de patrocínio judiciário pelo Ministério Público.

Em matéria de Doenças profissionais

 1. Integração das doenças profissionais no âmbito geral da segurança social 
em que a caraterização, certificação, avaliação, graduação e reparação é 
da exclusiva responsabilidade do C.N.P.R.P – Centro Nacional de Protec-
ção contra Riscos Profissionais.

 2. Estabelecer normas de articulação com outros serviços da segurança so-
cial, saúde, emprego e formação profissional com vista a assegurar uma 
adequada proteção.

 3. Faculdade do sinistrado poder recorrer ao Tribunal do Trabalho quando 
discorde da decisão do CNPCRP, quer quanto à certificação do evento 
como doença profissional, quer quanto à graduação da incapacidade.

A par destas eventualidades equacionaremos, ainda, os acidentes de traba-
lho e doenças profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras 
públicas, regulamentados no Decreto Lei 503/ 99, de 20/11 que, grosso modo, 
garantem aos servidores da administração os mesmos direitos consagrados no 
regime geral constante da LAT, mas em que:

 1.  O organismo ao serviço do qual o sinistro ou doença ocorreu, é quem 
deve suportar as despesas decorrentes do evento, sendo as faltas resultan-
tes de Incapacidade temporária consideradas como exercício efetivo de 
funções.

 2.  A verificação, confirmação e avaliação da incapacidade resultante de aci-
dente competem a uma junta médica da iniciativa da CGA – Caixa Geral 
de Aposentações – sendo esta a responsável pelo pagamento das pensões.

 3.  O diagnóstico e a caraterização do evento como doença profissional bem 
como a atribuição de incapacidade temporária, são da responsabilidade 
do CNPCRP e a confirmação e graduação da Incapacidade permanente é 
da competência da Junta Médica da CGA.
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 4. A garatia de que o interessado possa intentar nos tribunais administrati-
vos acção para reconhecimento de direitos ou interesse legalmente prote-
gido contra os atos ou omissões relativos a tais infortúnios.

II)	 A	indemnização	infortunística

A obrigação de indemnização consiste no dever de reparar os prejuízos pro-
vocados por um evento. Visa reconstruir a situação que existiria se aquele não se 
tivesse verificado e cumpre-se pela reconstituição natural, sempre que possível. 

Ocorrido um acidente de trabalho há que reparar o dano dele resultante, 
procurando reconstituir o bem atingido tal como se apresentava antes do aciden-
te.

Não obstante, nos seus primórdios, as lesões resultantes de acidentes de 
trabalho não tivessem qualquer tratamento especial nos ordenamentos jurídicos 
nacionais, ficando subordinadas aos princípios gerais da responsabilidade civil, 
o certo é que cedo se reconheceu ser esta uma solução desajustada, quer por ser 
difícil provar a culpa do empregador, quer porque muitas vezes os acidentes não 
eram imputáveis a culpa deste.

Esta última constatação fez também com que se abandonasse uma segunda 
abordagem, que passava ou pela presunção de culpa (no âmbito da responsabili-
dade contratual) ou pela constituição, no âmbito da responsabilidade extra con-
tratual por facto ilícito, de uma presunção de culpa assente na ideia de periculosi-
dade inerente à prestação de trabalho subordinado.

Assim e porque era premente encontrar um sistema justo de reparação, foi 
elaborada a teoria da responsabilidade objetiva ou pelo risco, baseada no risco 
natural inerente à prestação de trabalho, isto é, baseada no princípio de que o ris-
co inerente à atividade prestada deve ser suportado pelo empregador, ainda que 
nenhuma culpa lhe possa ser imputada.

Esta é a chamada teoria do risco profissional, que está originalmente ligada 
à perigosidade da máquina.

Contudo, tal teoria evoluiu para a teoria do risco económico ou de auto-
ridade.

Trata-se da teoria segundo a qual a reparação não pressupõe já uma ligação 
direta ao trabalho. Ou seja, situações em que o acidente acontece não por causa 
de um qualquer risco específico da atividade prestada, mas ainda por causa da 
relação laboral.

São reflexo desta visão as múltiplas situações de caraterização de evento 
como acidente de trabalho, mesmo quando ocorrem fora do contexto de subordi-
nação estrita da prestação – em local e tempo de trabalho definida no artigo 8.º, 
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n.º 1 da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro que podemos surpreender no artigo 9.º 
da mesma Lei, sob o título extensão do conceito para abranger, designadamente, 
os acidentes «in itinere», ocorridos no trajeto da residência para o local de traba-
lho e vice-versa.

III) Prestações emergentes do acidente de trabalho

A restauração do dano emergente de um acidente de trabalho, reparte-se em 
dois géneros de prestações que a lei denomina: 

	 •	 Prestações em espécie.
	 •	 Prestações em dinheiro.

As primeiras, prestações em espécie, têm a finalidade de restabelecer o esta-
do de saúde e a capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado, e a recuperação 
para a vida ativa.

As segundas, prestações em dinheiro, com o objetivo de compensar a perda 
ou redução da capacidade de trabalho ou de ganho resultante do acidente, garan-
tindo ao sinistrado ou seus familiares – em caso de morte – prestações pecuniárias 
substitutivas de rendimentos de trabalho perdido em consequência do evento.

IV) Prestações em espécie

O sinistrado tem direito às prestações de natureza médica, cirúrgica, far-
macêutica, hospitalar e quaisquer outras desde que necessárias e adequadas ao 
restabelecimento do seu estado de saúde e da sua capacidade de trabalho ou de 
ganho e à recuperação para a vida activa. (cf. art. 23.º, alínea a) da LAT). Estas 
prestações têm por objectivo a reconstituição natural do dano e delas se ocupam 
os artigos 25.º a 46.º da LAT – assistência médica e cirúrgica, geral ou especia-
lizada, incluindo todos os necessários elementos de diagnóstico e de tratamen-
to; assistência farmacêutica, enfermagem, hospitalização e tratamentos termais, 
hospedagem, transportes e estadias para observação e tratamentos, fornecimento 
de ajudas técnicas e outros dispositivos técnicos de compensação das limitações 
funcionais, reabilitação médica funcional e para a vida activa, reintegração profis-
sional e apoio psicoterapêutico.

A seguradora – para quem a responsabilidade for transferida por efeito do 
contrato de seguro/apólice – tem o direito de designar médico assistente ao sinis-
trado que cuidará dos seus tratamentos e recuperação e determinará as demais 
prestações em espécie adequadas ao caso.
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O sinistrado, por seu lado, deve observar as prescrições clínicas e cirúrgicas 
do médico assistente sob pena de não ter direito ás prestações por danos que fo-
rem consequência de injustificada recusa ou deficiente observação de tais prescri-
ções, sem embargo de:

 a) Contradizer as prescrições, mediante simples conferência médica ou pe-
dindo a intervenção do perito médico do tribunal do trabalho para solu-
cionar eventuais divergências.

 b) Recusar cirurgia que ponha perigo a vida.
 c) Escolher cirurgião em casos de alto risco ou perigo para a vida.
 d) Optar por receber o valor correspondente ao valor das ajudas técnicas 

indicadas pelo médico assistente ou pelo Tribunal, quando pretenda ad-
quirir outro de valor superior.

A reconstituição natural culmina na consolidação – a cura clínica/alta defi-
nitiva – correspondendo ao momento a partir do qual as lesões desaparecem ou se 
mostram insusceptíveis de modificação terapêutica, sendo então possível verificar 
um determinado coeficiente de incapacidade permanente que, assim, se constitui 
em prejuízo definitivo.

O médico assistente emite boletim de alta no qual deve indicar a causa da 
cessação e, se for o caso, a indicação descriminada da sequela ou sequelas resul-
tantes do acidente com determinação do coeficiente de incapacidade.

Atribuindo-se incapacidade permanente, seja qual for o grau, a seguradora, 
obrigatoriamente, em oito dias, participa o acidente ao tribunal do trabalho da 
área onde ele ocorreu ou da área da residência do sinistrado. No tribunal abrir-
-se-á um processo na pendência do qual, com recurso a perícia médica, singular 
ou colegial, ir-se-á avaliar a incapacidade do sinistrado com vista a determinar-
-se as prestações em dinheiro – pensão, capital de remição, subsídios – e fixar os 
demais direitos decorrentes do défice funcional permanente resultante das lesões 
do acidente.

V) Prestações em dinheiro

1. O dano e as lesões relevantes

Ao formular acidente de trabalho como o evento que produz direta ou indi-
retamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução 
na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte – art. 8.º, n.º 1 da LAT – o 
legislador conduz-nos às questões conceptuais do dano e das lesões relevantes 
especificas da responsabilidade emergente dos acidentes de trabalho.
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O dano que parece estar na mira do legislador, será não tanto a lesão ou per-
turbação corporal provocada pelo evento, mas antes a redução na capacidade de 
trabalho ou de ganho resultante daquela lesão, perturbação ou doença. 

Daí a incapacidade ser determinada em função da natureza e da gravidade 
da lesão, do estado geral do sinistrado, da sua idade e profissão, bem como da 
maior ou menos capacidade funcional residual para o exercício de outra profissão 
compatível e nas demais circunstâncias que possam influir na sua capacidade de 
trabalho ou de ganho.

Daí, também, se justifique e se compreenda todo um bom número de casos a 
que a TNI não atribui qualquer desvalorização e muitos outros mais cujo coeficiente 
de incapacidade está dependente da perturbação funcional que a sequela ocasiona, 
concretamente, no posto de trabalho que o sinistrado tinha antes do acidente. Isto é, 
a mesma sequela pode ser valorizada diferentemente e varia de acordo com a profis-
são que o sinistrado habitualmente exercia ao tempo do evento. Releva a capacidade 
de ganho, permitindo que o perito médico-legal se afaste das instruções consagra-
das na TNI, se for essa a melhor solução para o caso. (n.º 7 das IGS da TNI).

O dano relevante é, pois, aquele que atinge o conjunto de aptidões funcionais do 
indivíduo com as quais ele realiza o seu trabalho e lhe potenciam a obtenção de de-
terminado rendimento. O bem protegido será a integridade produtiva do sinistrado.

Entre lesões a considerar na determinação da incapacidade destaca, em 
primeiro lugar, as que têm uma relação de causalidade direta com o acidente, 
presumindo-se consequência deste, a lesão corporal, perturbação ou doença que 
for reconhecida em local e tempo de trabalho (cf. art. 10.º, n.º 1 da LAT). Se a le-
são tiver manifestação imediatamente a seguir ao acidente, compete ao sinistrado 
fazer a prova que aquela foi consequência deste. (cf. art. 10.º, n.º 2 do LAT).

Por outro lado, relevam igualmente as lesões que se manifestam no trata-
mento e que seja consequência desse tratamento. 

Mais que uma simples relação de ocasionalidade, a lesão tem de ser uma 
consequência adequada do tratamento (cf. art. 11.º, n.º 5, da LAT).

Mas outras lesões há, que poderemos enquadrar numa relação de causalida-
de indireta com o acidente (cf. art.11, n.º 1, 2 e 3.º da LAT).

São as situações de predisposição patológica consistente num estado do-
entio do organismo humano, produzido por uma anormalidade do metabolismo 
ou de funções de nutrição que torna o indivíduo propenso para certas doenças ou 
para o agravamento doutras sob a influência de uma causa ocasional.

A predisposição patológica num acidente não exclui o direito à reparação 
integral, salvo quando tiver sido ocultada pelo sinistrado.

Quando, por outro lado, a lesão ou doença consecutiva ao acidente for agra-
vada por doença anterior ou quando esta for agravada pelo acidente, a incapaci-
dade avaliar-se-á como se tudo dele resultasse, a não ser que por ela o sinistrado 
esteja a receber pensão ou tenha recebido um capital de remição
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Já no caso do sinistrado estar afetado de incapacidade permanente anterior 
ao acidente, a reparação será a correspondente, à diferença entre a incapacidade 
anterior e a que for calculada, como se tudo fosse imputado ao acidente.

2.	 Natureza,	graduação	das	incapacidades	e	modalidades	das	prestações

O acidente pode originar incapacidades temporárias ou permanentes para 
o trabalho, cujo coeficiente é fixado por aplicação das regras definidas na tabela 
nacional de incapacidades em vigor à data do acidente. 

São as seguintes as situações de Incapacidade previstas na LAT, correspon-
dendo-lhe as prestações que seguem – cf art. 48.º, n.º 3, alíneas a) a e) da LAT. 

IPA – incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer trabalho – 
quando se verifica uma disfunção total do sinistrado. Nestes casos, o sinistrado 
tem direito: 

 – A uma pensão anual e vitalícia igual a 80% da sua retribuição, incluindo 
os subsídios de férias e de Natal, acrescida de 10% por cada familiar a 
cargo, até ao limite da retribuição – artigo 48.º, n.º 3, a) da LAT.

 – A um subsídio de elevada incapacidade permanente igual a 12 vezes o 
valor de 1,1 IAS (IAS = 419,22 €).

 – A uma prestação suplementar em montante que pode chegar a 12 vezes 
o valor de 1,1 IAS, paga 14 vezes por ano, quando o sinistrado não puder 
dispensar a assistência constante de terceira pessoa, situação a determi-
nar pela perícia médico-legal – art. 53.º da LAT.

 – Um subsidio para obras de adaptação da habitação, se necessárias, até ao 
limite de 12 vezes o valor de 1,1 IAS. – art. 68.º da LAT.

IPATH – Incapacidade Permanente Absoluta para o Trabalho Habitual:
No caso da disfunção se reportar apenas ao trabalho normalmente execu-

tado pelo sinistrado, este terá uma incapacidade absoluta (100%) para o trabalho 
habitual, associada a uma incapacidade permanente parcial para as restantes pro-
fissões. O sinistrado tem direito: 

 – A uma pensão anual e vitalícia compreendida entre 50% e 70% da retri-
buição, conforme a maior ou menor capacidade funcional residual.

 – Ao mesmo subsídio de elevada incapacidade permanente, ponderado de 
acordo com a incapacidade.

 – Prestação suplementar, de acordo como grau de dependência de terceira 
pessoa.

 – Subsidio para obras de adaptação, se necessárias.
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IPP – Incapacidade Parcial Permanente:
Estando em causa apenas a incapacidade parcial para o trabalho, o direito 

preenche-se atribuindo uma pensão igual 70% da redução sofrida na capacidade 
de ganho, podendo revestir a forma de um capital de remição nos casos de IPP 
inferior a 30% e pensão de montante não superior a 6 vezes o salário mínimo 
nacional, podendo haver prestação suplementar ou subsidio de elevada incapaci-
dade, este nos casos de IPP a 70% ou superior.

ITA e ITP – Incapacidade Temporária Absoluta ou Parcial:
Enquanto estiver em tratamento – antes da consolidação – o sinistrado re-

cebe uma indemnização diária igual a 70% da redução sofrida na capacidade de 
ganho, nos primeiros 12 meses e de 75%, no período subsequente.

Às prestações em dinheiro anunciadas, acrescem as prestações em espécie 
– assistência médica e medicamentosa e ajudas técnicas – desde que se mostrem 
necessárias e adequadas à reposição do estado de saúde e da capacidade de traba-
lho ou de ganho do sinistrado e à sua recuperação para a vida activa.

Nova lei precisa-se? Sugestões novatórias.

VI) Âmbito de aplicação da Lei – pessoas abrangidas.

Esta matéria está regulada no artigo 3.º da Lei 98/2009, de 4/9 e, ainda, na 
Lei 7/2009, de 12/2 em cujo artigo 4.º se prevê a aplicação do regime dos acidentes 
de trabalho aos aprendizes, praticantes estagiários, administradores, gerentes e 
diretores remunerados, e trabalhadores independentes.1,2

1 A Lei/2009, de 12/2 aprovou o atual Código do Trabalho dispõe no artigo 4.º
«1 – O regime relativo a acidentes de trabalho… aplica-se igualmente:

 a) A praticante, aprendiz, estagiário e demais situações que devam considerar-se de forma-
ção profissional;

 b) A administrador, director, gerente ou equiparado, sem contrato de trabalho, que seja re-
munerado por essa actividade;

 c) A prestador de trabalho, sem subordinação jurídica, que desenvolva a sua atividade na 
dependência económica, nos termos do artigo 10.º do Código do Trabalho.

2 – O trabalhador que exerça atividade por conta própria deve efetuar um seguro que garanta 
o pagamento das prestações previstas nos artigos indicados no número anterior e respetiva legisla-
ção regulamentar.

2 Sobre trabalhadores independentes ver Dec. Lei 159/99, de 11/5 e a Norma 14/1999, de 
16/12 que aprovou a respetiva apólice uniforme.
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Os acidentes de serviço na Administração Público, com regime idêntico aos tra-
balhadores por conta de outrem, estão regulados no Decreto-Lei 503/99, de 20/111.

De fora, não protegidos pelas regras e princípios do infortúnio constantes 
da LAT, há toda uma série de acidentes ocorridos em execução de trabalho não 
subordinado de que são exemplos – os trabalhadores integrados em programas 
ocupacionais – pocs – beneficiários de subsidio de desemprego e subsidio social 
de inserção, o voluntariado, a aprendizagem	e	formação	profissional, o traba-
lhos de reclusos, etc.

Não obstante poderem reportar situações de trabalho gerador de rendimen-
tos – bolsas de formação ou subsídios –, os eventos ocorridos na sua execução 
não beneficiam do regime de proteção dos acidentes de trabalho, nem quanto à 
sua extensão – caracterização do evento – nem quanto ao conteúdo reparatório.

Pode haver obrigação do beneficiário do trabalho ou da empresa de forma-
ção de celebrar um contrato de seguro para cobrir os riscos dos trabalhos reali-
zados, mas a obrigação contenta-se com a cobertura do evento danoso através de 
uma apólice de acidentes pessoais que, na maioria das vezes, enfraquece a posição 
da vitima.

Seria conveniente alargar-se o âmbito pessoal da Lei dos Acidentes por forma 
a abranger, também, certas situações de evento em execução de trabalho fornecido a 
outrem por troca de uma qualquer vantagem económica/rendimento, independen-
temente da subordinação estrita, como são os casos dos programas ocupacionais 
e das situações de aprendizagem e formação profissional, em âmbito da empresa.

VII) Prestações em espécie. – Tratamentos e ajudas técnicas

As prestações em espécie têm por finalidade restabelecer o estado de saúde 
e a capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado e a sua recuperação para 
a vida ativa e vêm elencadas no artigo 25.º da LAT. Cremos, porém, que serão 
meramente exemplificativas, face à sua finalidade. Com apoio no texto do artigo 
23.º da LAT poderemos enunciar que o sinistrado terá direito a todas as prestações 
desde que necessárias e adequadas aos fins a que se destinam.

Inserem-se nelas os apoios técnicos previstos no artigo 41.º da LAT com 
idêntica formulação em termos de adequação «As ajudas técnicas e outros disposi-
tivos de compensação devem ser, em cada caso, os considerados adequados aos fins 
a que se destinam … Independentemente do seu custo». 

1 Ver o artigo 2.º do Dec. Lei 503/99, de 20/11, na alteração dada pela Lei 59/2008, de 11/9 
(Aprova o Contrato de Trabalho em Funções Públicas)
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O dano cuja reparação a lei pretende não se circunscreve apenas, por con-
seguinte, à capacidade de ganho afetada pelo acidente, antes parecendo que se 
estende também à «vida ativa» devendo, nesta acepção, ter-se em consideração 
a dimensão social / relacional / familiar do sinistrado, aproximando-nos de uma 
visão biológica do dano.

Daí ser defensável que, a par do subsídio para adaptação da residência já 
consagrado na lei, o sinistrado tem direito a receber, da entidade responsável, 
sempre que se justifique em termos de reposição do seu anterior status, carros 
adaptados, micro – carros, cadeiras de rodas elétricas, cadeiras elevatórias, próte-
ses biónicas entre outras.

VIII) Ocupação do sinistrado em funções compatíveis 

A entidade empregadora é responsável por manter o sinistrado no seu posto 
de trabalho atribuindo-lhe funções compatíveis com a sua capacidade restante.1

Este dever de ocupação em funções compatíveis tem vindo a ser consagrado 
nos diplomas que regulam o regime dos acidentes de trabalho e doenças profissio-
nais em moldes idênticos aos consagrados na actual Lei.2 

Agora, determina-se um dever genérico de ocupação em funções compa-
tíveis. Nas anteriores formulações, esse dever era circunscrito pela dimensão da 
empresa – 10 trabalhadores – e apenas para incapacidades temporárias – não su-
periores a 50%.

Não fazendo distinção entre as diferentes espécies de incapacidade – artigo 
154.º – a atual LAT parece referir-se a ambas – qualquer das incapacidades previs-
tas no artigo. anterior – o que pode acarretar consequências indesejáveis ao nível 
do salário dos sinistrados afetados com incapacidade que, por essa via, poderá 
dar argumentos àqueles que defendem a sua redução, em função da capacidade 
restante3, questionando o principio da irredutibilidade da retribuição previsto no 
artigo 129.º, n.º 1, alínea d) do Código do Trabalho e ao nível da manutenção do 
vínculo laboral já que, por impossibilidade do empregador assegurar ocupação 
compatível com a capacidade restante, o contrato de trabalho pode vir a cessar.4

1 Ver artigos 7.º e 154.º, da LAT.
2 Ver artigos 30.º e 40.º da Lei 100/97, de 13/7 e artigos 1.º n.º 1 e 2, alínea e) e 54.º do DL 

143/99, de 30/4.
3 Ver artigo 157.º, n.º 2 e 3 da LAT e artigo 275.º, n.º 1, alínea b) do Código do Trabalho.
4 Ver artigos 161.º e 166.º, da LAT.
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IX) O	quanto	indemnizatório	–	salário	relevante

As indemnizações por incapacidade temporária e as pensões, por morte e 
incapacidade permanente, são calculadas com base na retribuição anual ilíquida 
normalmente devida ao sinistrado, à data do acidente, entendendo-se por retri-
buição todas as prestações que o sinistrado recebe, em execução do contrato de 
trabalho em que o acidente ocorre, desde que revistam caráter de regularidade, e 
não se destinem a compensar o sinistrado de gastos aleatórios.

Tal formulação reporta-nos ao conceito de salário relevante em acidente de 
trabalho, normalmente associado a três aspectos: a obrigatoriedade do pagamento 
fundamentada normativa ou contratualmente; a correspetividade com a prestação 
do trabalho e a regularidade e periodicidade do pagamento.

Competindo ao sinistrado alegar e provar os diversos componentes da sua 
retribuição, são inúmeras as vezes que se vê confrontado com toda uma série de 
técnicas de pagamento da retribuição real adoptadas pelas empregadores – com 
consentimento dos trabalhadores, não deixaremos de afirmar – que, como for-
ma a evitar tributação fiscal e para-fiscal, desdobram o vencimento em múltiplas 
parcelas comportando, além do vencimento base, prémios, subsídios, trabalho su-
plementar, ajudas de custo e outros, que dificultam o apuramento da retribuição 
relevante – retribuição que reúna as acima assinaladas marcas de obrigatoriedade, 
correspetividade e regularidade.

A tributação em sede de IRS e de TSU de todas as prestações recebidas pelo 
trabalhador como contrapartida do seu trabalho, ajudaria, em muito, a determi-
nação da retribuição relevante para efeito do cálculo das prestações emergentes 
do acidente e aproximaria o valor indemnizatório recebido da perda geral de ga-
nho dele resultante, verdadeiro desiderato da reparação almejada.

X)	 O	quanto	indemnizatório	–	O	dano	relevante

A par do homem faber que faz e executa tarefas quer como condição de 
subsistência, quer como	fator	de	realização	pessoal, há o homem relacional e 
moral, que interage com os demais seres humanos, procurando retirar desse inter-
-relacionamento motivos de satisfação e afirmação pessoal.

O regime reparador dos acidentes de trabalho privilegia o vetor do desempe-
nho profissional. Mas este vetor não esgota as múltiplas facetas prejudicadas com 
as lesões resultantes do acidente.

Na realidade, a perda resultante do acidente abrange uma ou várias funções, 
intelectuais ou psíquicas, tendo como corolário a diminuição total ou parcial das 
perfomances do indivíduo no domínio físico, intelectual ou mental (vg compre-
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ender, pensar, julgar, conceber, agir, comunicar, deslocar-se, servir-se do corpo) 
que se estendem para além da capacidade geral de ganho. O enfoque sociológico, 
pessoal e moral resultantes do acidente são desvalorizados pelos critérios de de-
terminação do dano adotados no regime (avaliação tabelar).

Daí que, a par da avaliação e reparação da incapacidade de trabalho, fosse 
desejável uma outra reparação, para compensar o sinistrado dos demais danos 
que, pela sua gravidade, merecessem a tutela do direito, avaliáveis de acordo com 
critérios pré-fixados – para assegurar índices razoáveis de certeza e segurança -, 
confiando-se ao Juiz a sua determinação concreta, com decisão segundo juízos de 
prudência e equidade.

XI) O Médico Assistente – Escrutínio das suas decisões

1. Na determinação das prestações em espécie

O acidente de trabalho gera uma relação credor / devedor, em que o sinis-
trado surge com direito de receber um conjunto de prestações necessárias e ade-
quadas ao restabelecimento do seu estado de saúde e capacidade de trabalho ou 
de ganho e à recuperação para a sua vida ativa e a seguradora com a obrigação de 
lhas fornecer.

Dentro da relação, o médico assistente – designado pela seguradora – é a en-
tidade que, por lei, tem o poder – dever de conformar as prestações assistenciais, 
que o sinistrado deve observar , sem prejuízo de delas poder discordar, recusar o 
tratamento proposto ou, escolher médico cirurgião – nos casos de intervenção ci-
rúrgica de alto risco e naqueles em que, como consequência da intervenção cirúr-
gica, possa correr perigo de vida – devendo, para tanto, implementar conferência 
médica para solução de divergências ou solicitar exame pericial do tribunal.1

Concluindo-se que a incapacidade ou o agravamento do dano é consequên-
cia de injustificada recusa ou falta de observância das prescrições clínicas e ci-
rúrgicas, a indemnização a que o sinistrado tem direito poderá ser reduzida ou 
excluída nos termos gerais.

Esta decorrência, aliada ao desconhecimento generalizado dos direitos que 
lhe assistem, podem levar a que o sinistrado se submeta de modo acrítico às pres-
crições do seu médico assistente, desequilibrando a relação entre as partes e per-
turbando as finalidades da reparação.

É que, não esqueçamos, a fase de assistencial com vista ao restabelecimento 
do estado de saúde e da capacidade de trabalho do sinistrado decorre, primeira-

1 Ver supra «Prestações em espécie»
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mente, fora do controlo judicial, quando o sinistrado se encontra severamente 
fragilizado.

Na grande maioria dos casos, o seu estatuto – o conjunto dos seus direitos 
– é-lhe completamente desconhecido, por alheamento, por falta ou sonegação de 
informação por parte da seguradora responsável.

Só mais tarde, muitas vezes tarde de mais, já na pendência do processo ju-
dicial, nos casos em que o acidente é participado ao tribunal, é que o sinistrado 
acaba por ficar ciente dos seus direitos.

Em salvaguarda dos interesses conflituantes e como garantia do equilíbrio 
na relação que se estabelece entre o sinistrado e a seguradora – entre o credor e o 
devedor da prestação infortunística – seria desejável instituir-se uma forma prá-
tica generalizada de reconhecimento do estatuto do sinistrado que passaria pela 
obrigatoriedade de lhe entregar, logo no inicio do cumprimento da obrigação – 
quando o sinistrado passa a receber cuidados assistenciais da seguradora e esta 
reconhece a sua responsabilidade – um documento de onde constasse o quadro 
de direitos que ele pudesse opor àquela e o modo de os exercer. Do mesmo modo, 
sempre que a seguradora – o médico assistente – tomasse uma posição que pudes-
se afetar o sinistrado, deveria ser-lhe garantido que lhe fosse prestada informação 
sobre o modo dele poder fazer valer os seus direitos. Designadamente, o sinistra-
do deveria ser informado que poderia pedir a intervenção do Tribunal quando a 
seguradora lhe recusa tratamentos ou fornecimento de ajudas técnicas ou lhe atri-
bui alta, independentemente dos motivos, como sejam a cura clínica, o abandono, 
a recusa de tratamento, etc.

Dos boletins de alta e outros documentos com informação relevante entre-
gues pela seguradora, deveria deles constar, sempre, designadamente, uma nota 
que esclarecesse o sinistrado sobre exercício dos seus direitos, das consequências 
da sua inação e da faculdade de pedir a intervenção do tribunal do trabalho para 
solucionar contrariedades e divergências.

2.	 Na	determinação	da	indemnização

Os poderes do médico assistente não se esgotam na determinação das pres-
tações em espécie.

Até à consolidação das lesões, o sinistrado recebe uma indemnização diária 
igual a 70% da redução sofrida na capacidade de ganho ou seja, recebe o equiva-
lente a 70% do salário que auferia à data do acidente.

A redução pode ser total ou parcial, atribuindo-se-lhe a parcela salarial cor-
respondente.

Tal como anteriormente já se verificava, a actual lei ocupa-se dos procedi-
mentos relativos á atribuição e avaliação da incapacidade permanente – os co-
eficientes de incapacidade e as indemnizações correspondentes são fixadas em 
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processo especial, nos tribunais do trabalho, com recurso a perícia médico-legal 
– mas pouco ou nada diz relativamente à avaliação da incapacidade temporária, 
deixando ao critério do médico assistente a sua graduação.

Dito de outro modo, a lei confia ao devedor o poder de conformar a pres-
tação	que	deve	satisfazer	ao	credor. Ou seja, durante o período de tratamentos o 
estatuto económico do sinistrado é determinado pela seguradora, sem escrutínio 
aparente, de uma outra qualquer entidade exterior.

Por outro lado, empregador é obrigado a ocupar o sinistrado/trabalhador 
em funções compatíveis com o seu estado. A retribuição devida tem por critério 
a capacidade restante.1

Os frequentes casos de divergência relativos à atribuição de incapacidades 
temporárias – capacidade restante – acabam, quase sempre, por não serem resol-
vidos, por não haver um processo expedito, resultando assinaláveis prejuízos quer 
para o empregador – que pode ter de receber o trabalhador com uma capacidade 
restante inferior à capacidade laboral real – quer para o sinistrado – que se sente 
com uma capacidade restante mais reduzida ou mesmo nula e que, para evitar 
problemas de desajustamentos com a entidade patronal, evita apresentar-se ao 
trabalho, faltando ou «pedindo baixa» ao médico de família, justificando a ausên-
cia no emprego.

A resolução expedita de divergências relativas à atribuição de incapacidades 
temporárias poderia passar pela introdução de um conceito de incapacidade tem-
porária parcial provisória, que poderia perdurar por certo período, até resolução 
definitiva das divergências que fossem justificadamente suscitadas pelo sinistrado 
ou pelo empregador, com recurso a pareceres fundamentados dos serviços médi-
cos da empresa, do médico de família, ou qualquer outro. Uma qualquer perícia 
independente – do IML ou de outra entidade arbitral – não teria dificuldades em 
determinar, definitivamente, a incapacidade temporária parcial do sinistrado e a 
sua real capacidade restante. 

Esta com reporte às específicas e concretas exigências do seu posto de traba-
lho, nem sempre salvaguardadas e tidas em conta na atribuição da incapacidade 
parcial por parte da seguradora.

1 Cfr art. 155.º e 157.º, da LAT
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Encontro com... 
André Gonçalo Dias Pereira

Algumas Reflexões sobre a Avaliação
do Dano Corporal: o Direito Civil e o Direito
da Medicina.

1. A Avaliação do Dano Corporal e o princípio da igualdade

A lesão corporal pode dar origem a danos patrimoniais e danos não patri-
moniais. Os primeiros – seguindo o princípio da justiça comutativa – são ressarci-
dos, nos termos do art. 564.º, segundo o qual o dever de indemnizar compreende 
não só o prejuízo causado (danos emergentes), como os benefícios que o lesado 
deixou de obter (lucros cessantes) em consequência da lesão. Acresce que, na fixa-
ção da indemnização, o tribunal pode atender aos danos futuros, desde que sejam 
previsíveis. Se não forem determináveis, a fixação da indemnização correspon-
dente será remetida para decisão ulterior.

A compensação por danos não patrimoniais é arbitrada perante os danos 
que, “pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito.” Vários fatores podem in-
fluir aqui, tais como: a idade da vítima, o grau de culpa do agente, e sobretudo o 
relatório de dano corporal realizado por um médico perito.

Por seu turno, os fatores mais relevantes de avaliação do dano corporal são, 
para além da incapacidade (temporária ou permanente), o quantum doloris, o 
prejuízo estético, o prejuízo de afirmação pessoal e o prejuízo sexual.1

1 Cf. Pinto Monteiro, “Sobre a Reparação dos Danos Morais”, RPDC, ano I, n.° 1, Coim-
bra, 1992.

VISÃO DOS JURISTAS
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A compensação1 por danos não patrimoniais afigura-se uma operação mais 
complexa e de maior densidade jurídica. Os critérios que a lei elege são os seguin-
tes: a gravidade da lesão (art. 496.º, n.º1); a carência e o merecimento de tutela do 
direito (art. 496.º, n.º1); o grau de culpabilidade do agente (art. 494.º); a situação 
económica do agente e do lesado e demais circunstâncias do caso (art. 494.º),2 mas 
ainda o princípio da igualdade (enquanto dimensão estrutural do Estado de Di-
reito – art. 13.º CRP).3

Por seu turno, a componente punitiva da compensação por danos não patri-
moniais também tem sido aceite, em certa medida, pela doutrina nacional.4

A gravidade da lesão assume-se, pois, como um dos critérios fundamentais 
na determinação da compensação por danos não patrimoniais, o que nos remete 
para a importância da correta avaliação do dano corporal.

Na prática judiciária e médico-legal, o direito rodoviário tem-se revelado o 
grande “motor” da casuística em matéria de avaliação do dano corporal. A exis-
tência de uma abundante casuística médico-legal e jurisprudencial deverá permi-
tir criar parâmetros de comparação e soluções de equidade.

1 Vaz Serra, BMJ, 83/83: “a satisfação ou compensação dos danos morais não é uma ver-
dadeira indemnização, no sentido de um equivalente do dano, isto é, de um valor que reponha as 
coisas no seu estado anterior à lesão. Trata-se de dar ao lesado uma satisfação ou compensação do 
dano sofrido, uma vez que este, sendo ofensa moral, não é suscetível de equivalente.”

2 Os critérios de ponderação previstos no art. 494.º são semelhantes aos que constavam do § 
2 do art. 34.º do Código de Processo Penal de 1929: “O quantitativo da indemnização será determi-
nado segundo o prudente arbítrio do legislador, que atenderá à gravidade da infração, ao dano ma-
terial e moral por ela causado, à situação económica e à condição social do ofendido e do infrator”. 

3 Também assim, para o direito suíço, Franz Werro, La responsabilité civile, Berne, Stämpfli, 
2011.

4 Cf. Menezes Cordeiro, Direito das Obrigações, 2.º vol, Lisboa, AAFDL, 1999, p. 288; 
Galvão Telles, Direito das Obrigações, p. 387; Pinto Monteiro, “Sobre a Reparação dos Da-
nos Morais”, RPDC, n.° l, 1.° ano, Setembro, 1992, p. 21; Menezes Leitão, Direito das Obrigações, 
vol. I, p. 299; Júlio Gomes, O Conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e os vários 
paradigmas do enriquecimento sem causa, p. 795 (nota 1249); Paula Meira Lourenço, A Fun-
ção Punitiva da Responsabilidade Civil, Coimbra, Coimbra Editora, 2006. Rui soares pereira, 
A Responsabilidade por Danos Não Patrimoniais do Incumprimento das Obrigações no Direito Civil 
Português, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 223 assinala que a marca preventiva-punitiva da 
responsabilidade civil está presente na doutrina e jurisprudência portuguesa. De facto, os critérios 
propostos pelo art. 496.º, n.º 4, 1.ª parte e pelo art. 494.º assumem o significado de que à “finalidade 
de reparação do dano da responsabilidade civil, cujo fundamento reside no princípio suum cuique 
tribuere, se pode agregar uma outra, que com aquela concorre e àquela se subordina, de natureza 
complementar e relativa ao problema do quantum indemnizatório: uma finalidade preventiva-puni-
tiva.” O Autor conclui ainda que, “Enquanto que para os danos patrimoniais os critérios do art. 494.º 
só são de aplicar quando for “equitativo atenuar a responsabilidade do agente”, no caso dos danos 
não patrimoniais a equidade pode, em razão desses critérios, impor uma fixação da indemnização em 
moldes superiores aos que resultariam da sua não consideração.” 
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A avaliação do dano pode ser feita em abstracto ou em concreto. O Direito 
Civil tem preferência pela avaliação concreta do dano.1 Contudo, uma análise me-
ramente casuística, que não considere a prática jurisprudencial anterior, é fonte 
de discrepâncias e de injustiças. Ao contrário do que acontece noutros países, 
designadamente em França e na Alemanha, não se tem realizado um trabalho de 
análise e de atualização dos montantes arbitrados pelos tribunais de forma siste-
mática e organizada, o que permitiria manter critérios de igualdade e de justiça2 
na determinação do montante da indemnização por lesão corporal.3

Essa terá sido uma das razões que levou à criação das tabelas nacionais de 
dano corporal.

2. As Tabelas do Dano Corporal

A Tabela Nacional para Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito 
Civil foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de outubro. Estas ta-
belas visam servir de critério orientador para as seguradoras de responsabilidade 
civil automóvel, face à sua obrigação de realizar uma proposta razoável. Na ver-
dade, com a transposição da Diretiva sobre a responsabilidade civil automóvel, 
o art. 38.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto,4 penaliza, a ní-
vel de juros, as companhias seguradoras que, chamadas a cobrir os danos de um 
acidente, não apresentem uma “proposta razoável” ou indiquem um montante 

1 Nesse sentido, o Ac. do STJ de 25/11/2009 afirma que, segundo os “arts. 496.º e 566.º, n.º 3, 
do Código Civil, o tribunal resolverá o litígio ex aequo et bono e não ex jure stricto. Em causa está 
conceito relacionado com justiça natural, igualdade, imparcialidade, justiça.”

2 No mesmo sentido, Sousa Dinis, “A baremização do dano corporal na responsabilidade 
civil (excluídos os acidentes laborais)”, RPDC, n.º14, 2005, p. 9-18.

3 O Ac. do STJ de 26/01/2012 recorda alguns exemplos de compensação do dano corporal 
nos anos mais recentes. A título de mero exemplo de casos decididos em 2011, vide o Ac. STJ, 
06/10/2011 que arbitra compensação por danos não patrimoniais de €25.000; O Ac. STJ, 07/06/2011 
concede uma compensação por danos não patrimoniais de €25.000; o Ac. STJ, 13/10/2011 atribui 
o montante de €50.000; o Ac. STJ, 16/03/2011 (Hélder Roque): €120.000. Já no Ac. STJ, 07/06/2011 
(Azevedo Ramos), na sequência de acidente de viação que causa as seguintes graves lesões (trau-
matismos vários; estado de coma durante três semanas; paraplegia, impotência; ficará para sempre 
dependente de uma cadeira de rodas; perde o controle dos esfíncteres e tem de usar fralda; quantum 
doloris de 6/7 e um dano estético de 6/7 foi atribuída a compensação de €250.000, com redução de 
30%, correspondente à culpa do autor, de que resulta, a final, €175.000.

4 Aprova o regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel e 
transpõe parcialmente para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 11 de maio, que altera as Diretivas n.os 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE 
e 90/232/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º 2000/26/CE, relativas ao seguro de responsabilidade 
civil resultante da circulação de veículos automóveis.
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“manifestamente insuficiente”; nessa sequência foram criadas as tabelas do dano  
corporal.1

Salvaguardado que os montantes abstratamente fixados são meramente indi-
cativos, concordamos com aqueles que advogam que o dano tabelado, o “baremo” 
é muito útil nos danos em massa,2 porque a existência destas tabelas vem trazer 
maior previsibilidade ao montante da indemnização,3 o que favorece o recurso à 
resolução do conflito por transação e permite criar maior objetividade e igualdade 
na arbitragem de indemnizações por lesões corporais, com os consequentes danos 
patrimoniais e não patrimoniais. Nas palavras de Luísa Neto, trata-se de “uma via 
de racionalização da avaliação do dano corporal (…) que representa de segurança 
e determinabilidade.”4

A existência de tabelas em matéria de avaliação de danos corporais (essen-
cialmente quando tenham caráter vinculativo), a par do reforço da importância 
dos relatórios periciais médicos, teria como consequência uma sedimentação e 
uma previsibilidade indemnizatórias tais que acabariam por relegar para plano 
secundário o papel dos advogados das partes.5 O número significativo, nalguns 
países, de transações ou composições (judiciais e extrajudiciais) obtidas em ma-
téria de reparação de danos corporais evidencia bem como a transparência das 
“regras do jogo (ressarcitório)” são essenciais para seguradoras e lesados.

1 Art. 39.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, (…), são aplicáveis os critérios e 
valores orientadores constantes de portaria aprovada pelos Ministros das Finanças e da Justiça, sob 
proposta do Instituto de Seguros de Portugal. Cf. Portaria n.º 377/2008, de 26 de maio, depois al-
terada pela Portaria n.º 679/2009, de 25 de junho, com tabelas relativas à indemnização a arbitrar 
em caso de morte e por danos corporais, que deve ser interpretada em conjugação com o Anexo II 
(Tabela Nacional para Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil) ao Decreto-Lei n.º 
352/2007, de 23 de outubro.

2 Álvaro Dias, Dano Corporal, – Quadro Epistemológico e Aspectos Ressarcitórios, Coim-
bra, Almedina, 2001, p. 164 e ss afi rma: Em defesa das tabelas “podem invocar-se exigências cons-p. 164 e ss afirma: Em defesa das tabelas “podem invocar-se exigências cons-Em defesa das tabelas “podem invocar-se exigências cons-
titucionais de segurança jurídica e de igualdade de tratamento de situações equiparáveis, tendo 
sempre bem presente a hercúlea dificuldade de, com seriedade e rigor intelectual, quantificar o res-
sarcimento de bens que pela sua pessoalíssima natureza se encontram de alguma forma fora dos 
mecanismos e das regras de mercado.” Por outro lado, as tabelas de danos corporais conduzem à 
facilidade de “conseguir acordos extrajudiciais entre as partes envolvidas, com a inerente diminui-
ção da sobrecarga e gastos judiciais de toda a ordem. Acresce que a parametrização e previsibilidade 
decorrentes de tal estado de coisas permitem às entidades reguladoras de sinistros proceder a uma 
gestão fiável, sem pôr em causa a sua própria solvência, assegurando assim o cumprimento escru-
puloso das obrigações assumidas.”

3 Joga-se aqui a permanente tensão, o permanente conflito entre a justiça e a segurança; entre 
a equidade e a eficácia.

4 Luísa Neto, “A infecção por VIH resultante de transfusão de sangue contaminado no 
contexto da responsabilidade civil extracontratual do Estado,” in Vítor Duque/ André Pereira,  
A Infecção VIH e o Direito, 2010.

5 Mariano Medina Crespo, Da Valoración del Daño Corporal (Análisis jurídico del sistema 
incluido en la Ley 30/95), Dykinson, 1997, p. 135-148, apud Álvaro Dias, Dano Corporal, p. 164.
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Alguma doutrina tradicional mostra grandes reservas a estas tabelas, ou, 
pelo menos, aos montantes “razoáveis” propostos.1 Contudo, os valores propos-
tos por estas tabelas do dano corporal2 não constituem uma revolução no Direito 
Civil. Estas tabelas não oferecem mais do que (1) um valor orientador, (2) para 
efeitos da proposta razoável da seguradora (e não para ser imposta aos tribunais) e 
(3) apenas para lesões decorrentes de acidentes de automóvel, e não, por exemplo, 
para a responsabilidade médica. 

Estas tabelas começam a ganhar importância e prestígio junto dos tribunais. 
Nesse sentido, por exemplo, o Ac. do STJ, de 18/3/2010 (Santos Carvalho) afir-
ma: “Tendo em conta os critérios e valores orientadores da “proposta razoável de 
indemnização” em acidente de viação, definidos na Portaria n.º 377/2008, de 26 
de maio (anexo II-A), que não são obrigatórias, mas que representam uma linha 
orientadora para a jurisprudência, chegamos logo a um resultado um pouco supe-
rior ao fixado no Acórdão recorrido.”

Neste caso concreto, as tabelas permitiram ao Supremo Tribunal de Justiça 
fundamentar um aumento do montante indemnizatório, em linha com o pedido 
pelo lesado e alterando a decisão da Relação. Donde talvez seja apressado o juí-
zo de censura crítico sobre o suposto baixo valor dos montantes compensatórios 

1 Menezes Cordeiro, Tratado… IV – Parte Geral – Pessoas, p. 178 critica a iniciativa de 
criar tabelas do dano corporal, em especial, por conferirem indemnizações mais baixas do que as 
que alguns tribunais já haviam concedido.

2 O Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, contém o Anexo II – Tabela Nacional para 
Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil, que – ao contrário do Direito do Traba-
lho – se baseia no princípio da reparação integral do dano em Direito Civil. O legislador visou a cria-
ção de um instrumento adequado de avaliação neste domínio específico do direito, consubstanciado 
na aplicação de uma tabela médica com valor indicativo, destinada à avaliação e pontuação das inca-
pacidades resultantes de alterações na integridade psicofísica. Este sistema insere-se na progressiva 
autonomização da avaliação do dano corporal em direito civil que vem tendo lugar nas legislações 
de diversos países, as quais, identificando esses danos, os avaliam e pontuam por recurso a tabelas 
próprias. Para os danos de que sejam vítimas os funcionários da União Europeia é utilizada a tabela 
intitulada «Guide barème europeén d’evaluation des atteintes à l’intégrité physique e psychique».

No plano da avaliação do dano corporal em direito civil, o legislador reservou a especialistas 
essa tarefa. Como se afirma no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 352/2007: “esta nova Tabela Nacional 
para o direito civil destina-se a ser utilizada exclusivamente por médicos especialistas em Medicina 
legal ou por especialistas médicos de outras áreas com específica competência na avaliação do dano 
corporal, isto é, por peritos conhecedores dos princípios da avaliação médico-legal no âmbito do 
direito civil e das respectivas regras, desde os problemas decorrentes de um eventual estado ante-
rior, à problemática das sequelas múltiplas, constituindo assim um elemento auxiliar que se reputa 
de grande utilidade prática para a uniformização de critérios e procedimentos.” Para uma análise 
científica do problema, vide Teresa Magalhães, Estudo Tridimensional do Dano Corporal: Lesão, 
Função e Situação (sua aplicação médico-legal), Coimbra, Almedina, 1998.
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previstos nas tabelas. Com efeito, as tabelas protegem, de forma muito positiva, os 
grandes incapacitados. 1

Parte significativa das soluções adotadas nesta portaria baseia-se em estudos 
sobre a sinistralidade automóvel do mercado segurador e do Fundo de Garantia 
Automóvel e na experiência partilhada por este e pelas seguradoras representadas 
pela Associação Portuguesa de Seguradores, no domínio da regularização de pro-
cessos de sinistros. Uma mudança significativa consiste em que os danos patrimo-
niais ficam dependentes da declaração fiscal, ou seja, o cálculo das indemnizações 
por prejuízo patrimonial, tanto emergente como futuro, passa a ter por base, para 
efeitos de proposta razoável, os rendimentos declarados à administração fiscal pelos 
lesados. 

Outra novidade desta tabela é a consagração do dano biológico (ofensa à inte-
gridade física e psíquica) como “complemento” aos danos futuros. Este “dano bio-
lógico” resultante de danos corporais passa a ser avaliado de forma mais uniforme 
e não em função dos rendimentos da vítima, como vinha acontecendo. Com efei-
to a jurisprudência portuguesa havia autonomizado o “dano corporal” mas apli-
cava uma equação que considerava as “percentagens” de incapacidade, a idade da 
vítima e os seus rendimentos, o que se afigurava manifestamente injusto e iníquo.2  
A aplicação das tabelas do dano corporal permite pôr fim à situação de indemni-
zar danos não patrimoniais de forma diferente em função dos rendimentos.3

1 Para um estudo anterior às tabelas, cf. Geraldo Rocha Mendes Ribeiro, “Ressarcimento 
dos Danos Corporais nos Grandes Incapacitados”, Lex Medicinae – Revista Portuguesa do Dano 
Corporal, Ano 2, n.º 4, 2005.

2 Chegou-se ao extremo de se transformar um dano moral em dano patrimonial… Por 
exemplo, o Ac. STJ, 28/10/1999 (Duarte Soares) afirmou: “a disfunção psicossexual corresponde à 
perturbação ou inibição da excitação sexual e inibição do orgasmo que se traduz numa “incapacidade 
funcional” da vítima, constituindo um “dano patrimonial.” (!) Já crítico dessa jurisprudência, ver Ac. 
STJ, 30/11/2006 (João Bernardo). Outros arestos promoveram uma duplicação de indemnizações. 
Assim, no Ac. STJ, 19/05/2009, uma mulher reformada que fazia a lide doméstica recebe 40.000€ 
por “perda da capacidade de ganho” e mais €40.000 por ajuda de terceira pessoa…

3 O direito italiano desenvolveu a figura do dano biologico, como forma de ultrapassar as 
amarras do Art. 2059 do Codice que afirma: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo 
nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).” Esta figura foi reconhecida 
pela sentença 184/86 do Tribunal Constitucional italiano, o qual, em interpretação dos artigos 32.º 
da Constituição e 2043.º do Código Civil, o considerou como um tertium genus a demandar indem-
nização por si, independentemente dos danos patrimoniais ou não patrimoniais que lhe estejam 
associados.

Tal não é o caso do direito português, que goza de uma cláusula geral no art. 496.º CC, bem 
como de uma compreensão lata de dano patrimonial futuro (art. 564.º, n.º2). Ainda assim, a termi-
nologia “dano biológico” tem vindo a ser usada pela doutrina e pela jurisprudência, mas num senti-
do mais semântico do que dogmático. Assim o explica o Ac. do STJ de 26/01/2012 (João Bernardo): 
“4 . Pelo que a conceptualização do dano biológico não veio “tirar nem pôr” ao que, em termos práticos, 
já vinha sendo decidido pelos tribunais, quanto a indemnização pelos danos patrimoniais de carácter 
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A correta distinção entre dano patrimonial futuro e dano biológico passa por 
compreender que só há lugar a uma indemnização por dano patrimonial futuro 
quando a situação incapacitante do lesado o impeça de prosseguir a sua atividade 
habitual. Assim, ainda que não tenha direito à indemnização por dano patrimo-
nial futuro, em situação de incapacidade permanente parcial, o lesado terá direito 
à indemnização pelo seu dano biológico, entendido este como ofensa à integridade 
física ou psíquica. Mas há direito à indemnização pelo seu dano biológico, mesmo 
que haja dano patrimonial futuro.1

Segundo Alvarez Quintero, as tabelas aproximam os valores da proposta ra-
zoável de países europeus próximos, designadamente a Espanha. Os danos patri-
moniais são calculados caso a caso, nos termos gerais do Código Civil. Já os danos 
não patrimoniais e os danos biológicos são calculados em função de valores de 
referência que permitem indemnizar de forma igual o que é igual (princípio da 
igualdade) e diferente o que é diferente (princípio da diversidade).2

O sistema instituído pelas tabelas do dano corporal redistribui as indemni-
zações a favor dos lesados mais graves, atribuindo valores mais elevados às víti-
mas com lesões mais graves, designadamente quando não possam exercer qual-
quer profissão ou não possam exercer a sua profissão habitual.3 Em segundo lugar, 
permite uma relação de transparência entre seguradoras e segurados. Em terceiro 
lugar, valoriza a função do médico perito e – acrescentamos – reconhece a impor-
tância da Medicina Legal, na sua especialização de Avaliação do Dano Corporal 

pessoal ou compensação pelos danos não patrimoniais. 5. Onde releva é na fundamentação para se 
chegar a tal indemnização, afastando as dúvidas que poderiam surgir perante a não diminuição efe-
tiva de proventos apesar da fixação da IPP ou, em casos de verificação muito rara, como aqueles em 
que o lesado já estava totalmente incapacitado para o trabalho antes do evento danoso ou até, no que 
respeita aos danos não patrimoniais, em que ficou definitivamente incapacitado para ter consciência 
e sofrer com a sua situação. (...)”

1 Interessante é a norma proposta pelo Anteprojeto suíço, do ano 2000, de revisão e unifi-
cação da responsabilidade civil (Revision et Unification du droit de la responsabilité civile Avant-
-projet de loi fédérale, dirigido pelos Profs. Pierre Widmer e Pierre Wessner), cujo art. 45 b) 
prevê: „En cas de lésions corporelles, le dommage réparable comprend les frais, notamment ceux de 
traitement, ainsi que le manque à gagner ou toute autre perte qui résulte de l‘incapacité de travail et 
de l‘atteinte à l‘avenir économique.“

Para um estudo sobre a distinção entre os danos patrimoniais e os danos não patrimoniais, 
vide Rolf Jungbecker, Abgrenzung materieller und immaterieller Schaden, Arzthaftung – Män-
gel im Schadensausgleich?, Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht e.V. Herausgeber, 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, p. 45 ss.

2 Cf. José Alvarez Quintero/ Duarte Nuno Vieira, Aspectos práticos da avaliação do 
dano corporal em Direito Civil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2008.

3 O Ac. do STJ 18/03/2010 faz o interessante exercício de comparar a decisão do Tribunal da 
Relação, com o valor que seria atribuído se fosse aplicada a tabela, sendo este último o valor mais 
elevado.
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ao serviço do Direito, de um Direito da Responsabilidade Civil mais justo, mais 
célere e mais eficiente e que coloca a proteção da pessoa humana e do seu corpo, 
em sentido holístico, como o cerne da tutela jurídica.

No entanto, podemos dirigir críticas fortes a esta legislação.
Em primeiro lugar, o uso de Portaria para regular matéria tão importante 

pode estar a violar, por inconstitucionalidade formal, o direito à justa indemni-
zação. Parece-nos mais apropriado que a criação de tabelas de danos não patri-
moniais passe pelo crivo formal de um Decreto-Lei autorizado, visto que se está a 
limitar direitos, liberdades e garantias, designadamente o direito à justa indemni-
zação (art. 165.º, n.º1, al. b) CRP). Se é verdade que o art. 39.º, n.º 5, do Decreto-
-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, legitima os Ministros das Finanças e da Justiça, 
sob proposta do Instituto de Seguros de Portugal, a aprovar uma Portaria que re-
gulamente estes montantes de indemnização, temos dúvidas que um Decreto-Lei 
possa deixar uma margem de discricionariedade tão grande ao Executivo para 
“regular” o conteúdo de um direito fundamental. 1

Regular uma matéria com esta importância por Portaria confere pouca 
transparência e publicidade, visto que nem sequer é decidida em Conselho de Mi-
nistros. Nem se invoque que um ato normativo de mais elevado grau hierárquico 
levaria à rápida desatualização dos valores, visto que o procedimento legislativo 
seria mais demorado. Por um lado, vivemos em tempos de baixa inflação.2 Por 
outro, bastaria que uma lei da compensação do dano corporal estabelecesse va-
lores flexíveis, por exemplo, ajustados ao indexante dos apoios sociais,3 para que 
automaticamente os montantes propostos fossem sendo atualizados.

Em segundo lugar, estas tabelas podem colocar em risco o desenvolvimento 
do direito dos danos. Designadamente, algumas categorias que se encontram em 
ebulição, como os danos de terceiros por lesão grave à vítima direta ou primária, 
podem vir a ser coartados pela aplicação positivista da dogmática subjacente a es-
tas tabelas.4 Num outro plano, o dano sexual e o prejuízo de afirmação pessoal não 
estão contemplados nestas tabelas, mas tal não deve obstar a que a jurisprudência 
justificadamente aplique estas figuras oriundas da ciência da avaliação do dano 
corporal, isto é, da Medicina Legal.

1 O direito à justa indemnização tem fundamento no art. 20.º CRP. Ver Gomes Canotilho/ 
Vital Moreira, CRP Anotada, 4.ª edição, 2007, p. 408 ss. No plano da biomedicina, a Convenção de 
Oviedo consagra expressamente (art. 24.º) o direito à reparação de dano injustificado.

2 Cf. o estudo (escrito num tempo de elevada inflação) e que analisa as consequências 
desse fenómeno no Direito Civil, Pinto Monteiro, “A Inflação e o Direito Civil,” in Estudos em 
Homebnagem ao Prof. Doutor A. Ferrer Correia, Coimbra, 1989, p. 881 ss.

3 A Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro (criou novas regras de atualização de diversas 
prestações sociais).

4 O exemplo mais paradigmático será o caso da indemnização à mulher de homem que ficou 
impotente – cf. o bem fundamentado Ac. do STJ 26/05/2009 (Paulo Sá).



UMA OUTRA VISÃO...

93

Corrigidas dos vícios apontados, as tabelas do dano corporal podem ser 
úteis, particularmente para o domínio da responsabilidade médica. Com efeito, 
essas tabelas permitiriam simplificar os processos e favorecer as transações, sal-
vaguardando a relação de confiança médico-paciente, num ambiente de maior 
serenidade e de estudo do erro médico, e não de litígio e de conflito que carac-
teriza um sistema jurídico que favorece a interposição de recursos e uma certa 
imprevisibilidade na compensação do dano não patrimonial.

Somos ainda da opinião que a jurisprudência portuguesa, por exemplo o 
Centro de Estudos Judiciários, poderia organizar uma estrutura de permanente 
atualização dos montantes arbitrados, semelhante ao que acontece na Alemanha 
com as Schmerzensgeldtabelle.1 

3. A Lesão Corporal na Responsabilidade Médica

No domínio da responsabilidade médica não têm aplicação (direta) as tabe-
las de compensação do dano corporal que foram criadas para o direito rodoviário. 
Ainda assim, não deixarão de ter alguma influência nas decisões judiciais.

Somos de parecer que se deveria criar um sistema de maior previsibilidade 
do montante de indemnização decorrente da lesão corporal, também no domínio 
da responsabilidade médica, em nome de dois princípios fundamentais: o prin-
cípio da igualdade, a significar que doentes com lesões idênticas devessem rece-
ber uma compensação semelhante, e o princípio da confiança que deve nortear 
o Direito da Medicina, o que conduz a que se deva evitar um ambiente de litígio 
e de barganha processual, pois isso tem consequências muito nocivas na rela-
ção médico-paciente e na própria qualidade da medicina.2 Um Estado Social de 
Direito que vise a promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana e um 
Direito da Medicina que procure criar confiança na relação médico-doente deve-
rão promover reformas no sistema de responsabilidade civil médica que tornem 
a compensação por danos injustos mais rápida e previsível. A criação de um siste-
ma de permanente comparação dos montantes arbitrados em sede compensatória 
cumpriria esse desiderato, sem necessidade de avançar imediatamente para um 

1 Cf. von Hacks, Ring, Böhm: SchmerzensgeldBeträge – Schnupperrecherche, CD-ROM; 
Andreas Slizyk, Beck’sche Schmerzensgeld-Tabelle, Verlag C.H.Beck, 6., überarbeitete Auflage, 
2010. A Noruega introduziu em 2011 as novas “Standardised personal injury awards”.

2 Esta é uma matéria que desenvolvemos noutros estudos. O Direito Médico ou o Direito da 
Medicina não é um ramo do direito com um estatuto especial para médicos ou que visa conceder 
privilégios a estes profissionais. Antes pelo contrário, visa promover uma relação de confiança num 
encontro de autonomias partilhadas, em que a cidadania esteja presente também aqui, nestes domí-
nios da intimidade e do encontro em situação de vulnerabilidade dos pacientes.
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sistema das “tabelas”. Até porque, como vimos, o artigo 494.º manda atender a 
outros critérios para além da gravidade do dano, designadamente o grau de cul-
pabilidade do agente e as demais circunstâncias do caso.

A leitura das decisões dos tribunais superiores permite avançar com algumas 
tendências. Por um lado, denota-se um esforço de harmonização das compensa-
ções por danos não patrimoniais, embora devesse ser mais intenso, sendo tam-
bém tarefa da doutrina dinamizar a discussão e o confronto crítico dos montantes 
atribuídos.

Com efeito, encontramos alguma diversidade de critérios de ponderação, 
senão mesmo uma relevante disparidade os montantes compensatórios arbitra-
dos. Assim, se o Supremo Tribunal Administrativo (Ac. de 1/5/2005) condenou 
um Hospital a pagar €30.000 um doente que ficou infetado com o VIH na se-
quência de uma transfusão com sangue contaminado, já o Supremo Tribunal de 
Justiça (Ac. de 4/3/2008) condenou um médico anatomopatologista a pagar uma 
compensação por danos não patrimoniais de €224.459 a um paciente, ao tempo 
com quase 59 anos, que, em virtude de má prática médica ficou numa situação de 
impotência sexual e incontinência.1

Esta decisão é também importante pelo facto de conceder um montante de 
danos não patrimoniais muito alto, se compararmos com a tradição jurídica por-
tuguesa. Estas discrepâncias nem sempre são fáceis de compreender e há um lon-
go caminho doutrinal e jurisprudencial a percorrer no sentido de racionalizar e 
objetivar os critérios que nos permitem chegar a estas decisões.

Não criticamos o valor elevado da compensação neste caso concreto; ape-
nas entendemos que este deveria ser um leading case no sentido do aumento das 
quantias a ressarcir em sede de responsabilidade civil por lesões corporais. E, com 
efeito, este caso assume a natureza de precedente na fixação de elevados mon-
tantes de compensação por danos não patrimoniais na responsabilidade médica. 
Assim, na Sentença de 14/1/2011 da 8.ª Vara Cível de Lisboa, faz-se a seguinte 
comparação: se para compensar a impotência e incontinência de um homem de 
mais de 60 anos o STJ condenou no montante de de €224,459,05, então para uma 
criança que foi privada do gozo pleno da sua vida e que morreu após uma tormen-
ta de alguns anos de vida, o tribunal arbitrou a compensação de €300.000.

Algo que merece ainda a nossa reflexão crítica é a abertura dos tribunais 
superiores para modificar – por vezes diminuindo – os montantes das compensa-

1 O caso da condenação do anatomopatologista por ter causado (ou dado origem a um pro-
cesso causal adequado que conduziu à) impotência e incontinência a um doente urológico –Ac. 
do STJ de 04/03/2008 (Fonseca Ramos) – é um exemplo da ausência de critérios claros de res-
sarcimento do dano não patrimonial dos tribunais portugueses. Repare-se que na 1.ª instância se 
concedeu uma indemnização de € 99.759,58, na Relação de Lisboa arbitrou-se uma compensação 
de € 299.278,7 e finalmente no Supremo Tribunal de Justiça avaliou-se o dano moral em € 224.459.
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ções concedidas pelos juízes de primeira instância.1 Esta prática jurisprudencial, 
por um lado, oferece um prémio ao Réu que promove o litígio e a luta judicial sem 
tréguas, pois a indemnização por vezes baixa, sem se descortinar uma razão forte 
para a mudança; (2) desautoriza e desprestigia a sentença da primeira instância, 
o tribunal que esteve mais próximo dos factos e em que faz sentido o princípio 
da imediação (3) promove o abuso dos recursos, visto que o Advogado diligente 
se sentirá sempre na obrigação de “tentar” o recurso para baixar o montante da 
indemnização mesmo que saiba que não conseguirá a absolvição.

Um sistema que favorece a prolação das ações até às instâncias superiores 
conduz a um desperdício de recursos, e acarreta graves perturbações no domínio 
da relação médico-paciente. O paciente acaba por terminar o processo com uma 
sensação de exaustão, após vários anos de batalha judicial; o médico sofre o ónus 
(profissional, social e pessoal) de estar envolvido num processo durante muitos 
anos. Finalmente, com diferenças tão marcadas, como podem as seguradoras pre-
ver os prémios de seguro?

Com esta leitura crítica da avaliação dos danos não patrimoniais na juris-
prudência procuramos sustentar as seguintes razões: (1) urge intensificar o estudo 

1 A título de mero exemplo, veja-se: o Ac. da Relação de Coimbra 6/5/2008 (Jaime Ferreira) 
diminuiu o montante da indemnização de €37.500 para €25.000 (considerou-se ilícita e culposa a 
omissão do médico e da clínica de não terem retirado um pano na sequência de uma cirurgia e que 
causou graves danos e incómodos a uma senhora durante vários anos), mas não houve qualquer 
referência às dores e sofrimentos concretamente sofridos pela Autora, por forma a justificar uma di-
minuição em cerca de 50% do montante atribuído pela 1.ª instância, pelo juiz que estava mais perto 
dos factos, da vítima e do lesado; nenhum estudo comparativo com outro caso análogo, qualquer 
referência a um estudo sobre dano corporal que justificasse aquela diminuição da indemnização. 

Da mesma forma o Ac. STA, 28/1/2009 (Angelina Domingues), num caso de provada culpa 
médica que causou graves lesões ao paciente (“o Autor, devido à negligência do agente do Réu, foi 
submetido a oito cirurgias, sofreu dores intensas, padeceu angústia, tristeza, sofrimento e depres-
são, por se ver incapacitado e dependente devido à degradação do seu estado de saúde, ficando 
com sequelas gravíssimas para o resto da vida”…), decide baixar a indemnização de €100.000 para 
€60.000 sem apresentar um estudo comparando outros casos análogos ou razões convincentes para 
“deslegitimar” o tribunal inferior. Ademais, segundo o STA, entre as razões para baixar a indemni-
zação estará a “situação económica do Hospital Réu”… o que não deixa de ser estranho! Com efeito, 
no contexto de um orçamento de um Hospital, o valor de €40.000 não pode ser considerado como 
muito significativo… Também, o Ac. STA, 7/10/2010 (José António Freitas Carvalho) baixa uma in-
demnização de €100.000 para €65.000, embora neste caso tenha remetido para outros Acórdãos de 
tribunais superiores, embora sem demonstrar que haveria analogia dos danos. Igualmente, no Ac. 
STJ de 3/12/2009 (Isabel Pais Martins) baixou-se o montante de indemnização para cada progenitor 
em €17.500 para cada um, ao passo que a Relação havia condenado no pagamento de €25.000 para 
cada um dos assistentes.

Noutro sentido, o Ac. STA, 25/5/2005 decidiu aumentar a compensação dos danos morais 
resultantes da torção do testículo do paciente na sequência de uma intervenção negligente de 
€25.000.00 para €40.000.00



FRANCISCO MANUEL LUCAS

96

jurídico e médico-legal de comparação das indemnizações por lesões corporais 
que permitam uma boa fundamentação das decisões e organizar um sistema de 
permanente atualização e comparação de decisões; (2) no plano da política jurí-
dica, discordamos da “facilidade” com que os tribunais superiores – concordando 
embora com todos os pressupostos da responsabilidade civil apurados na primei-
ra instância – diminuem (ou aumentam) o montante das indemnizações arbitra-
das pelos juízes da primeira instância (ou da Relação), os quais estando na base 
da hierarquia judicial estão mais próximos dos factos e das pessoas concretas. Os 
tribunais superiores ao alterarem o valor das indemnizações estão a dar incenti-
vos a todos os Advogados para recorrerem das decisões, mesmo que sem fortes 
argumentos para as contestar.

Donde, o conceito de judicial self-restraint, tão conhecido no domínio do Di-
reito Constitucional (americano)1 e, em termos semelhantes, do Direito Europeu 
dos Direitos Humanos, deveria ser introduzido, com as necessárias adaptações, 
no domínio do direito dos danos, em nome de razões de eficácia e celeridade, bem 
como do prestígio que se impõe afirmar da primeira instância dos tribunais por-
tugueses. 2 A autocontenção (conceito que aqui nos parece mais adequado) dos tri-
bunais superiores deve entender-se no sentido de que estando estes mais distantes 
dos sujeitos processuais, dos factos e da prova, devem conceder uma presunção 
de razoabilidade às decisões dos tribunais de primeira instância, salvo se – numa 
análise fundamentada com casos paralelos ou análogos – se puder afirmar que a 
compensação foi divergente da devida norma jurisprudencial.

4. Conclusão

A Medicina Legal, em geral, e a Avaliação do Dano Corporal, em especial, 
têm experienciado uma evolução assinalável. O Direito da reparação dos danos, 
quer no âmbito do direito rodoviário, quer da responsabilidade médica, tem vin-
do a ser cada vez mais convocado pela sociedade para arbitrar indemnizações 
e compensações justas. Uma dimensão importante da justiça é a sua celeridade 
e previsibilidade; a criação de tabelas de avaliação do dano corporal em direito 
civil e/ ou a institucionalização de um sistema de permanente comparação dos 

1 Para uma análise deste conceito no direito constitucional americano, vide Richard A. 
POSNER, The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint, 100 Cal. L. Rev. 519 (2012), p. 520-556.

2 É toda uma cultura oposta à cultura jurídica anglo-saxónica, a qual não sendo isenta de 
reparos, tem a vantagem de ter uma justiça mais célere, com menos litigância e com maior autori-
dade do Juiz, designadamente do Juiz de primeira instância, que deve ser o pilar onde assenta todo 
o edifício da Justiça, como ensina o Prof. David Pugsley (Curso de Direito Privado Europeu, na 
Faculdade de Direito de Salzburg).
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montantes arbitrados em tribunal, sediado numa instituição de referência (por 
exemplo, o Centro de Estudos Judiciários), seria um ganho de eficácia e de justiça 
para toda esta área do Direito.

Com efeito, a vítima de um acidente de viação, bem como a vítima de um 
erro médico estão numa situação de especial vulnerabilidade, a exigir um cuidado 
por parte do ordenamento jurídico, o que pode exigir o afastamento de uma dog-
mática tradicionalista e conceptualista.

Assim, defendemos que, sem embargo de o Juiz ter a última e soberana pala-
vra na determinação do montante da indemnização, os instrumentos objetivos da 
Medicina Legal devem ser valorizados.

Por outro lado, a autocontenção do tribunal de recurso deveria ser realçada, 
tendo em conta que o tribunal de primeira instância está mais próximo dos fac-
tos e – sobretudo – que pequenas mudanças do montante de indemnização num 
caso concreto, em sede de recurso, são um convite forte a que todos os agentes da 
justiça, maxime os Advogados, se multipliquem em recursos nos demais casos e 
assim – no plano de uma análise macro-sistemática – se contribua para contendas 
judiciais mais prolongadas e uma menor proteção atempada do cidadão que deve-
ríamos estar a cuidar: a vítima de um acidente de viação ou hospitalar.
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Encontro com... 
Paulo Eduardo C. Correia

Uma Visão Pessoal em Relação
à Tabela em Direito Civil

I. Introdução 

Permitam-me que ao honroso convite endereçado pelo Sr. Dr. Francismo 
Manuel Lucas no sentido de contribuir para “outras visões” em termos da ava-
liação do dano, começe por deixar confessado o meu desassossego, ante a cons-
ciência – sem falsas modéstias – de que a pobre perspetiva do meu olhar assenta 
exclusivamente nas sequelas provindas da cadeira do julgador.

Não, não se trata tanto de queixas a propósito da qualidade da dita, antes 
consequentes ao frequente revirar do corpo perante a obrigação de decidir casos 
a que o regime jurídico me parecia apresentar respostas insatisfatórias e mesmo 
contraditórias.

Muito devido a essas sequelas, entre as interrogativas propostas, acabei por 
deixar o olhar apenas na avaliação do dano corporal no direito civil e na hodierna 
lógica de o amarrar a uma tabela construída para esse efeito.

Nesta sede e nas últimas décadas, a palavra descritiva parece ser a de mudança:

 – mudança da legislação substantiva e adjetiva; 
 – mudança quanto aos critérios técnicos da avaliação do dano; 
 – mudança em termos da crescente qualificação e profissionalização dos 

peritos médicos;

VISÃO DOS JURISTAS
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 – mudança quanto aos meios técnicos e infraestruturais disponíveis para a 
realização das perícias;

 – mudança quanto à abrangência do dano indemnizável (pense-se, por 
exemplo, no chamado dano sexual), mas mudança também em termos 
do paradigma da fonte geradora da obrigação de indemnizar – inicial-
mente reservada na sua quase totalidade ao ilícito criminal ou a acidente 
de viação, para transitar em quantidade já muito expressiva, acompa-
nhando, de resto, uma tendência do mundo ocidental, para a negligência 
decorrente de ato médico.

E, apesar de algumas melhorias também aí conseguidas, a única coisa que 
parece não ter mudado significativamente, foi a ligada à falta de capacidade do 
sistema judicial em dar uma resposta ao lesado tão pronta quanto o desejável.

II.	 A	responsabilidade	civil	e	o	dano	indemnizável

Com o calculado risco de a figura poder ser considerada redutora, afoito-me 
a representar a história do homem – essa imensa aventura de caminho e de des-
coberta – como produto do impulso criador de dois irmãos: a Ciência e o Direito.

A irmã Ciência, intrépida, ansiosa, bastas vezes com ares de auto-suficiência, 
avança, lança-se à conquista, procurando libertar-se das amarras, numa ânsia in-
fatigável pela descoberta do “segredo final”.

O irmão Direito, responsável e atento, vigia. Umas vezes actuante e atrevido, 
noutras, aparentemente adormecido.

Ambos os irmãos estão hoje radicalmente transformados.
A irmã Ciência, com um significativo atraso de desenvolvimento à nascença, 

apresenta-se agora robusta, ambiciosa e dominadora.
Aprendeu a converter a ficção em realidade e arroga-se de propósitos ilimi-

tados.
O irmão Direito, sobredotado em criança, perante o bulício e a profusão de 

solicitações, evidencia neste – nem sempre admirável – mundo novo, um notório 
desconcerto e aparente incapacidade de fixar horizontes.

Mais do que o traçado de um percurso autónomo, o seu objectivo imediato, 
para o que neste capítulo da aventura interessa, parece residir apenas em limitar o 
carácter fortemente invasivo da irmã. 

Limitação que não decorre tanto de uma vontade genuína de coarctar os 
seus valores de liberdade, autonomia, independência e criatividade, antes impos-
ta, na directa proporção da desenvoltura da irmã, pela necessidade de que os di-
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reitos individuais, de cidadania e de humanidade não sejam postos em causa nas 
novas dimensões de realidade produzidas pelo saber científico.

E parece-me fazer aqui inteiro sentido o apelo a este parentesco porquanto, o 
Direito e a Ciência se apresentam em sede da reparação do dano, umbilicalmente 
ligados.

A responsabilidade civil encerra uma ampla e permanente discussão jurí-
dica, doutrinária e jurisprudencial, sobretudo quanto aos pressupostos exigidos 
para a sua configuração.

“Responsabilidade civil” tem origem no verbo latim respondere, no sentido 
original de significar a circunstância de determinada pessoa se ter constituído 
como garantidor de alguma coisa.

A regra da responsabilidade civil é o modelo fundado na culpa (a Lex Aquilia 
romana, que evoluiu, no Código Napoleónico de 1804, para a teoria subjectiva).

A responsabilidade civil tem hodiernamente um sentido e alcance muito 
mais denso e complexo; continuando a visar a reparação de um dano sofrido por 
outra pessoa, não está já somente em causa a mera responsabilização com base na 
culpa (facto intencional ou de simples imprudência ou negligência) pelos actos 
praticados (perspectiva clássica), acolhendo-se, em alguns campos, a ideia da res-
ponsabilidade independentemente de culpa (objectiva e pelo risco) e, mesmo em 
determinados ordenamentos jurídicos, como medida sancionatória ou punitiva 
do ilícito civil.

A moderna concepção do dever de indemnizar assenta na efectiva busca de 
reparação de danos, a qual pode ocorrer, em diversas hipóteses determinadas por 
lei, independentemente da verificação do elemento subjectivo, ou seja, da culpa 
em sentido amplo (dolo, imperícia, imprudência e negligência).

Condição da existência da responsabilidade civil é a verificação de um dano 
ou prejuízo e o nexo de causalidade entre o facto e o dano.

Ou seja, para além do facto e do dano exige-se que entre os dois elementos 
exista uma ligação; que o facto constitua causa do dano.

Não há que ressarcir todos e quaisquer danos que sobrevenham ao facto ilí-
cito, tão só os que ele tenha na realidade ocasionado, os que possam considerar-se 
pelo mesmo produzidos (art. 563.º do Cód. Civil).

Na transposição deste princípio basilar para as perícias médico-legais, di-
remos, acompanhando alguns insignes mestres desta área, que se impõe a veri-
ficação dos seguintes pressupostos: “adequação entre o tipo de lesão e sequelas 
e a sua etiologia; entre o tipo de traumatismo e o tipo de lesão; entre a sede do 
traumatismo e a sede da lesão; existência de continuidade sintomatológica entre 
o traumatismo, a lesão e as sequelas; adequação temporal entre o traumatismo, a 
lesão e as sequelas; exclusão da pré-existência do dano ou de uma causa estranha 
relativamente ao traumatismo”.
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Preenchidos os requisitos de que depende a responsabilidade civil, haverá 
que proceder à determinação da indemnização, nos termos do art. 562.º e seguin-
tes do Cód. Civil.

A regra é a reconstituição natural, apenas preterida nas situações em que não 
se mostre possível, suficiente, ou se afirme excessivamente onerosa, casos em que 
há recurso à indemnização por equivalente por aplicação da teoria da diferença: 
há que reintegrar o património do lesado, tendo como medida a diferença entre 
a sua situação patrimonial na data mais recente e a que teria nessa data se não 
existissem danos.

Estatui o art. 564.º do C.C. que <o dever de indemnizar compreende não só o 
prejuízo causado, como os benefícios que o lesado deixou de obter em consequên-
cia da lesão>, danos emergentes e lucros cessantes, portanto.

Serve isto para assim se assumir a perspectivação do dano biológico como 
a diminuição somático-psíquico e funcional do lesado, com repercussão na vida 
pessoal e profissional de quem o sofre, vigorando hoje em termos maioritários o 
entendimento jurisprudencial no sentido de que é sempre ressarcível, como dano 
autónomo, independentemente do seu específico e concreto enquadramento nas 
categorias normativas do dano patrimonial ou não patrimonial, e que tem como 
base e fundamento, quer a relevante restrição às possibilidades de exercício ou 
mudança de profissão, quer da acrescida penosidade e esforço no exercício diário 
da sua actividade diária e corrente.

III. O estado da arte

Mas, como se encontra hoje, na perspectiva do sistema judicial, a avaliação 
do dano corporal em direito civil?

O Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, veio – alguns dirão, final-
mente –, e numa lógica de harmonização com o direito europeu, estabelecer uma 
diferenciação em termos da avaliação das incapacidades, com a publicação de 
duas tabelas, uma destinada a proteger os trabalhadores no domínio da sua ac-
tividade (portanto, em sede de direito laboral) e outra, em termos inovatórios, 
direccionada para a reparação do direito civil, inspirada na tabela da União Eu-
ropeia (anexo II).

As intenções do legislador são perfeitamente intuíveis: acompanhar a linha 
de orientação de alguns outros sistemas jurídicos, evitar erros periciais decorren-
tes da utilização da tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho e 
doenças profissionais noutros domínios do direito que não o do laboral e unifor-
mizar critérios e procedimentos.
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Se esta “separação de águas” no que tange ao caminho delineado para o en-
quadramento jurídico de um determinado quadro sequelar ou disfuncional, me 
parece perfeitamente justificada, não posso deixar de reconhecer que, nas situ-
ações em que o evento constitui, ao mesmo tempo, acidente de trabalho e, por 
exemplo, também acidente de viação, com os danos a merecerem reparação em 
mais do que uma sede, com vista a evitar dispêndios inúteis, incómodos acresci-
dos ao lesado, e inteira coerência nos resultados, deveriam ter sido encontrados 
mecanismos legais de forma a que a primeira perícia a ser ordenada (normalmen-
te a feita em sede laboral), contemplasse já, a pedido do sinistrado, a avaliação por 
ambas as tabelas.

Pergunto-me se nessas situações, à míngua de um quadro de competências 
dos tribunais em razão da matéria – essencialmente destinado a fixar uma estru-
tura rígida da orgânica judiciária -, é legítimo submeter o lesado a um quadro 
processual obrigatoriamente diferenciado, com uma multiplicidade de procedi-
mentos e de exames periciais; a um caminho longo tortuoso, eventualmente, com 
resultados nem sempre totalmente coerentes.

Dir-me-ão que se trata de uma pergunta meramente retórica por da sua for-
mulação resultar já o sentido da resposta.

Assim é, com efeito.
Crê-se que, pelo menos quando não estiver em causa a prática de crime, ne-

nhuma quebra de harmonia do sistema resultaria se, no caso de o evento danoso 
consubstanciar ao mesmo tempo acidente de trabalho e outra causa geradora de 
responsabilidade, pudesse a apreciação da existência do dano, o cômputo da in-
demnização e a definição dos responsáveis ter lugar num único processo.

Voltando ao actual sistema bifurcado quanto à avaliação do dano, a pergunta 
que se segue é o de saber se o sistema é hoje mais coerente e actuante do que o 
correspondente ao regime anterior.

Ora, e deixando aqui de lado algumas dores de parto – designadamente a 
propósito de nos termos do art. 6.º, alínea c) do referido diploma legal ter ficado 
determinado, mesmo para os processos pendentes, que as peritagens efectuadas 
após a entrada em vigor da lei se aplicassem a todos os processos, ignorando-se 
que os articulados e a própria base instrutória haviam sido construídos no pres-
suposto da inexistência dessa lei – a resposta, é, na minha modesta opinião, em 
sentido afirmativo.

O sistema judicial, a incluir nele os serviços médico-legais, com tabelas de 
aferição da incapacidade actualizadas e diferenciadas, na aparência, com inteira 
valia científica (sem prejuízo de algum acerto que por certo as comissões de actu-
alização e revisão poderão detectar com o decurso do tempo), estão hoje em me-
lhores condições para responder em termos de uma justa e equitativa reparação 
do dano.
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Isso não significa, claro está, que, como foi notado no Ac. do TRC de 12 de 
Abril de 2011, proferido no processo 756/08.2TBVIS. C1 (disponível em www.
dgsi.pt), não estejam ainda colocadas ao julgador dificuldades práticas, na medida 
em que a atribuição da pontuação prevista no anexo II é, não raras vezes, efec-
tuada sem se proceder a qualquer discriminação das pontuações parcelares ou a 
qualquer enquadramento através dos correspondentes códigos ou alíneas, o que 
dificulta ou impossibilita o necessário juízo crítico que sempre poderá e deverá 
recair sobre a concreta actuação dos Srs. peritos médicos. Ademais, essa pontu-
ação não constitui uma percentagem de incapacidade, defendendo-se hoje – tal 
como o faz o Sr. Juiz Conselheiro Sousa Dinis – que se tratam de meras “unidades 
de apreciação”, estando o juiz livre de a apreciar, tão livre como o próprio perito 
médico, podendo saltar para fora dos limites estabelecidos nas tabelas.

Isto não significa que o juiz se deva substituir ao perito médico; tão só que o 
sistema tem de conter em si mecanismos para correção de eventual erro pericial. 

É que, se faz sentido que o julgador, olhando para a ciência como um saber 
independente e universal, produzindo um conhecimento do mundo “tal como 
ele é”, se apegue firmemente a ela, com a secreta esperança de eliminar o erro e 
maximizar a lógica e a racionalidade do acto de julgar, ganha inteira compreensi-
bilidade o tom crítico, mas certeiro, de Susana Costa (A Justiça em Laboratório, 
Revista Crítica de Ciências Sociais, Observar as Justiças, n.º 60, Outubro 2001, 
pág. 185) ao alertar que “não será surpreendente que a situação de desconstrução 
pública das provas forenses em tribunal, que se encontra por vezes nos países 
anglo-saxónicos, seja uma ocorrência improvável em Portugal”.

Temo que esta improbabilidade decorra mais da falta de formação dos ma-
gistrados do que alguma virtualidade especial das perícias médico-legais realiza-
das no país, sem deixar de reconhecer – é de elementar justiça que o faça – que o 
INML,CF alcançou nesta sede o merecido reconhecimento quanto à elevadíssima 
capacidade científica e técnica dos seus profissionais e dos peritos que credencia 
para o efeito.

Dito isto apenas para assinalar o óbvio, o de que o relatório pericial deve 
carrear o máximo da informação possível com a discriminação exaustiva das pon-
tuações parcelares e sua referenciação em termos da tabela (alínea e código), com 
vista a consentir o seu controlo pelas partes e pelo próprio tribunal.

Por outro lado, é também patente que, numa área tão sensível e relevan-
te como esta, não foram feitos, sobretudo em termos da formação contínua dos 
magistrados, os necessários esforços de actualização, de sorte que, a maior parte 
deles, foram surpreendidos com uma radical mudança de regime para a qual não 
estavam – e temo que continuem a não estar – suficientemente preparados para 
compreender.
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Diria depois que o actual modelo dos relatórios das perícias médico-legais se 
mostra hoje dotado de maior aptidão para responder às exigências dos tribunais 
(porventura até em excesso porquanto muitas das vezes enuncia e pronuncia-se 
sofre tipologia de danos não alegados pelo próprio autor), nele incluindo a refe-
rência 

 – ao período da incapacidade temporária geral total (que corresponde ao 
período durante o qual a vítima esteve impedida de realizar com razoável 
autonomia os actos da vida corrente, familiar e social, sem relação com 
a actividade profissional. Coincide com os períodos de internamento e 
repouso absoluto no leito, podendo existir vários períodos intermiten-
tes, onde se atende, como diz Duarte Nuno Vieira, “a uma situação base 
comum a todos indivíduos, a actos e gestos que todos temos de realizar 
diariamente”;

 – à incapacidade temporária geral parcial (corresponde ao período du-
rante o qual a vítima, ainda que com limitações, retomou, com alguma 
autonomia a realização das actividades da vida diária, familiar e social;

 – à incapacidade temporária profissional total (corresponde ao período 
durante o qual a vítima esteve totalmente impedida de realizar a sua acti-
vidade profissional;

 – à incapacidade temporária profissional parcial (corresponde ao perío-
do em que já foi possível à vítima começar a desenvolver a sua actividade 
profissional habitual, ainda que com certas limitações;

 – quantum doloris (ou seja o sofrimento físico e psíquico vivido pela víti-
ma durante o período de danos temporários);

 – à incapacidade permanente geral (corresponde à afectação definitiva da 
integridade física e/ou psíquica da pessoa, com repercussão nas activida-
des da vida diária, incluindo as familiares, sociais, de lazer e desportivas, 
sendo independente das actividades profissionais);

 – ao dano futuro (corresponde ao agravamento das sequelas, que com ele-
vada probabilidade se irá registar e que pode traduzir num aumento da 
incapacidade permanente geral);

 – rebate profissional (corresponde ao rebate do défice funcional no exer-
cício da actividade profissional da vítima à data do evento e/ou à data da 
perícia constituindo, portanto, um dano patrimonial);

 – o dano estético (corresponde à repercussão das sequelas, numa pers-
pectiva estática e dinâmica, envolvendo uma avaliação personalizada da 
imagem em relação a si próprio e perante os outros, que resulta de dete-
rioração da sua imagem);
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 – o dano sexual (corresponde à limitação total ou parcial do nível de de-
sempenho/gratificação de natureza sexual, decorrente das sequelas físi-
cas e/ou psíquicas, não se incluindo aqui os aspectos relacionados com 
a capacidade de procriação, contemplados em termos de incapacidade 
permanente geral;

 – ao	prejuízo	de	afirmação	pessoal (corresponde à impossibilidade estrita 
e específica para a vítima de se dedicar a certas actividades culturais, des-
portivas ou de lazer, praticadas previamente ao evento responsável pelas 
sequelas, e que representavam para a vítima um amplo espaço de realiza-
ção pessoal;

 – à ocorrência de dependências (podem ser temporárias ou permanentes, 
incluindo diversos tipos de necessidades: medicamentosas, tratamentos 
clínicos, ajudas técnicas, adaptações (domicílio, local de trabalho, viatu-
ra), ou ajuda de terceira pessoa

Não obstante, não seria totalmente leal se ocultasse aqui a opinião de que 
se me afigura continuar a mostrar-se excessivo o tempo de resposta de algumas 
delegações do INML,CF quanto às perícias solicitadas pelos tribunais (sobretudo 
na área da psiquiatria), e que não encontra justificação bastante na complexidade 
de algumas delas ou na frequente necessidade de realização de exames comple-
mentares.
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Encontro com... 
José Eusébio

Julgar é difícil?

O conhecido médico e escritor António Lobo Antunes, há uns anos atrás, 
aquando de uma sessão realizada no Centro de Estudos Judiciários (CEJ), baseada 
no seu livro Tratado das Paixões da Alma, ia falando de muitas coisas, inclusive de 
peritagens médicas, e quando uma pergunta o solicitou, explicando a grandeza e 
a dificuldade da medicina e, em especial, da cirurgia (para a qual se dizia receoso) 
disse-nos: “É tão difícil decidir”. Queria explicar que, para além da destreza da 
mão, há sempre a inteligência da opção, essa que às vezes, nos casos mais dramá-
ticos, distingue a vida da morte.

Julgar é decidir e se nem sempre envolve o mesmo efeito do erro médico, 
traduz a mesma necessidade de evitar o erro judicial, mormente se este vem a 
ser o resultado de uma desatenção ou negligência. E mal do juiz que, a coberto 
da famosa desculpa do “errar é humano” (…acertar também o é, acrescente-se) 
se convença com a aparência da simplicidade. A experiência, a mão do cirurgião, 
é também aqui a melhor pegada para se saber o caminho a seguir, mas a consci-
ência da dificuldade deve ser a constante envolvente, que nos obriga a estudo, a 
atenção, a ponderação e a constante reflexão…

A verdade médica é coincidente com a verdade jurídica?

Num filme de Clint Eastwood, de 1997 (Meia noite no jardim do bem e do 
mal), há um homem rico e poderoso que é absolvido de um homicídio por um 
erro pericial induzido ou, mais acertadamente, pela falsificação dos elementos de 
análise. Mas, ainda assim, fica-se sem se saber se o erro, afinal, contribuiu para a 
justa absolvição ou se ele havia agido em legítima defesa. Terminado o julgamen-
to, o narrador reclama-lhe a verdade e o homem (Jim Williams – Kevin Spacey) 
responde-lhe: A verdade é como a arte, depende do olhar de quem a vê.

VISÃO DOS JURISTAS
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Podemos, no entanto, não ser tão relativistas como no cinema. E aceitando 
que há uma verdade, a (verdade) jurídica é diferente da médica, mesmo partindo 
da ideia (discutível) de, com diferentes cambiantes, nem a “ciência” médica nem a 
jurídica o serem verdadeiramente: a verdade médica é a que se demonstra ou, pelo 
menos, que se explica; a jurídica (judicial, em rigor) é a verdade que se prova, sendo 
que aqui a prova não tem sempre um sentido técnico-científico. Depois, mas inter-
ligado ainda à “verdade”, enquanto a médica é uma ser, a jurídica é um dever ser. 

Podemos recordar o que já contava, há tantos anos, Karl Engish (Introdução 
ao Pensamento Jurídico – FCG, 1965): um estudante de medicina revoltava-se 
contra a norma do C. Civil Alemão, segundo a qual não eram parentes o “filho 
ilegítimo” e o seu pai. O estudante achava, como tal norma tornava patente, que os 
juristas eram arbitrários e hipócritas, e o autor esclarecia que a lei não queria mu-
dar a natureza das coisas ou, dito de outro modo, a lei da natureza, mas que apenas 
não eram parentes para os fins tutelados por aquela concreta norma, podendo 
sê-lo para muitas outras (por exemplo, ainda no direito alemão, para a norma que 
pune o ato sexual entre ascentes e descendentes).

Em suma, se nem sempre a verdade é relativa, é quase sempre condicionada 
pela “arte” que a indaga e que dela se serve para a finalidade que prossegue 

As leis que nos regem neste capítulo serão as mais adequadas?

As leis padecem do mesmo efeito que a idade faz ao Homem: na juventude 
mostram-se vigorosas e com capacidade de acompanhar a envolvente social que 
as justifica, mas são algo imaturas, insuficientemente trabalhadas; com o andar 
dos anos são melhor conhecidas, a sua aplicação já foi mais ponderada, mas pode 
cristalizar-se em ideias feitas e desacompanham as exigências de uma sociedade 
sempre em mutação.

A meia-idade talvez seja o tempo certo da lei: burilada com a doutrina e a 
jurisprudência, ainda não perdeu a visão do seu tempo.

As nossas leis não têm pecado pela velhice e embora noutros campos do 
Direito isso tenha habitualmente um sentido crítico, penso que nos acidentes de 
trabalho e na avaliação do dano, a novidade tem trazido benefícios. Parece-me 
claro que hoje o sinistrado é legalmente visto de um modo muito mais integral, 
como pessoa, além de trabalhador. E as últimas alterações legislativas, abrangen-
do a reabilitação e reintegração profissional, são o bom exemplo da evolução. As 
novas matérias, no entanto, levantam sempre um alargado conjunto de proble-
mas, também eles novos…
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Juristas, aplicadores de leis, terão eles no futuro um papel mais inter-
ventivo na elaboração dessas leis com base na sua experiência?

A legitimidade legislativa é uma decorrência do nosso sistema democrático, 
mas não se confunde com a capacidade técnica de elaboração das leis. A ampla 
participação dos juristas e aplicadores da lei na elaboração das mesmas tem muita 
relevância para que se possa alcançar mais facilmente os propósitos da norma. 
Importa dizer que as leis mais importantes são precedidas de um período de dis-
cussão e de consulta, no qual são (devem ser) muito relevantes as contribuições 
das organizações que tratam de matérias que a lei visa abranger. Normalmente, 
quando se elabora uma lei é porque ela já está a ser precisa e o tempo de discussão 
e consulta revela-se, muitas vezes, demasiado exíguo ou, noutros casos, há pouca 
divulgação.

A maior participação dos cidadãos (associações de sinistrados, nestes casos, 
sindicatos, entidades patronais…) mas, em especial, de quem, no terreno, tenha 
já a experiência capaz de antecipar problemas, é muito importante e deve ser cada 
vez mais ampla…

O desempenho dos peritos deve ser humanista quando avalia o sinistrado?

Tem que ser, se pensarmos que o que está em causa é sempre o Homem. 
A própria noção de acidente de trabalho, para lá de questões como a reparação 
tendencialmente integral (que já o Direito Civil advoga) e a reabilitação, sempre 
nos indicou esse caminho: acidente é o que causa a diminuição da capacidade de 
trabalho ou de ganho e este “ganho” é tudo o mais, já que se não confunde com 
aquela primeira (in)capacidade. Penso que, numa interpretação actualista e numa 
sociedade económica, da qual todos somos agentes, no deve e no haver, a perda de 
ganho envolve toda a pessoa como um todo. Essa visão abrangente é necessaria-
mente humanista, porque não pode ignorar nenhuma das capacidades humanas, 
pois a afectação de qualquer uma delas afecta o “ganho”…

O perito deve orientar o sinistrado no sentido do tratamento?

Ainda que nem sempre se reflicta de modo muito claro na nossa Lei dos 
Acidentes de Trabalho, está-lhe implícito que o princípio da reparação é o da re-
constituição natural. Claro que o desiderato, quando falamos do corpo humano, é 
muitas vezes inatingível, pois o próprio viver nos consome. Mas aquele princípio 
coloca o tratamento, a recuperação, em primeira linha. Em rigor, o perito é habi-
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tualmente um avaliador, mas, atenta a sua formação, nada impede que, no âmbito 
da sua possibilidade concreta, oriente o sinistrado, assim cumprindo a função 
primeira da reparação. 

Os peritos preocupam-se em ajudar os sinistrados?

Penso que sim. E que assim deve ser. Não desvirtua a perícia nem a avaliação 
aplicar “os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento” 
como diz o Juramento.

O	relacionamento	e	colaboração	entre	o	perito	e	o	Magistrado	optimiza	
a avaliação em favor do sinistrado?

Sem dúvida. Em primeiro lugar, a junta médica, não deve esquecer-se, é pre-
sidida pelo Juiz; afinal, será ele a fazer a sentença que definirá a reparação do sinis-
tro laboral. Depois, é fundamental que o Juiz tenha uma perceção do modo como 
se faz a avaliação e se inteire de todos os pormenores relevantes para a sua decisão 
final. É sempre útil que maneiras de ver diferentes se compreendam mutuamente 
e nenhum juiz pode fundamentar corretamente uma sentença de reparação de 
um acidente de trabalho se não entender as razões dos peritos. Dessa colabora-
ção – sempre sem perda da respectiva independência – resultará necessariamente 
uma melhor avaliação e a melhor avaliação, por definição e justiça, é sempre a 
favor de quem, nos termos da lei, deve ser reparado e compensado…

As Seguradoras têm dado um contributo adequado aos anseios dos si-
nistrados?

As seguradoras são sociedades comerciais e estas, por definição, legal e com-
preensivelmente, procuram o lucro. Quando falamos em acidentes de trabalho, 
no entanto, devemos ter presente que há um fator que muito ajudará as segura-
doras, sem prejudicar, pelo contrário, a sociedade e os trabalhadores; falamos da 
prevenção e da diminuição de riscos.

É natural que o sinistrado se sinta, muitas vezes, injustiçado. A resposta de-
via ter sido mais pronta, o acompanhamento mais eficaz e, naturalmente, a com-
pensação mais consentânea com o sofrimento e toda a perda ocorrida com o si-
nistro. Não é de esperar que o sinistrado se sinta integralmente compensado e 
também se aceitam algumas reticências com que as seguradoras, algumas vezes, 
se apresentam a reparar os acidentes.
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Neste enquadramento, em que o bom é inimigo do ótimo, não tenho das 
seguradoras uma opinião negativa. Acho, ainda assim, que nos aspectos da pre-
venção e da diminuição de riscos, ainda que o maior papel caiba ao legislador e 
à fiscalização, deviam ser mais protivas, desde logo nas relações que estabelecem 
com o tomador do seguro. 

Os peritos médicos são importantes para a vossa decisão?

Os peritos médicos são fundamentais e imprescindíveis para a decisão ju-
dicial que verse sobre a determinação da reparação de um determinado acidente 
de trabalho. O grau de incapacidade de que padece determinado sinistrado, mas, 
além dele, a apreciação das lesões que, por exemplo, justificam o fornecimento de 
ajudas técnicas ou a assistência de terceira pessoa são questão de natureza especi-
ficamente médica, relativamente às quais o juiz terá consciência de não estar ha-
bilitado ou, pelo menos, suficientemente habilitado. A prova pericial, aliás, como 
nos diz o Código Civil (artigo 388) tem por finalidade a perceção ou apreciação de 
factos por meio de peritos, “quando sejam necessários conhecimentos especiais 
que os julgadores não possuem”. 

É certo que, contrariamente ao que sucede no processo penal (onde o juízo 
técnico, científico ou artístico inerente à perícia se presume subtraído à livre apre-
ciação do julgador, mas, mesmo aí, poder haver divergência entre aquele juízo e 
a convicção do juiz, mas deve fundamentar-se especificamente essa divergência) 
no processo civil o valor da prova é livremente apreciado. No entanto, qualquer 
decisão judicial tem que se fundamentada e essa fundamentação não pode deixar 
de abranger os casos em que ocorra uma eventual divergência.

Cumpre notar que, muitas vezes, nas perícias colegiais, não há concordância 
entre os próprios peritos; nada há de estranho nessa realidade, uma vez que, se 
assim o podemos dizer, a medicina não é uma ciência exata. Os peritos continu-
am então a ter a mesma importância, mas exige-se-lhes sempre (e nestes casos 
com maior acuidade) que justifiquem as suas decisões, ou seja, que o laudo esteja 
fundamentado e fundamentado de maneira a que um não especialista – o juiz, 
no caso – entenda as razões dos peritos, para ele mesmo, percebidas essas razões, 
poder também fundamentar a sua decisão. 

As decisões tomam-nas tendo em conta de que cumpriram a lei respei-
tando o vosso conceito de justiça?

A Justiça tem muitas cores, mas é preciso não a transformar num arco-iris, 
que com a velocidade – a falta de profundidade – deixe tudo em branco. A sua 
tradução mais consistente é a que a compara à igualdade e à equidade.
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A lei é tendencialmente justa. Tendencialmente apenas, porque sempre deve 
ser um edifício em aprimoração. Justa, ainda assim, porque democrática o que, 
não olvidando naturais falhas técnicas, não nos deve levar a pensar que há uns 
eleitos que sabem tudo.

Aqui, por evolução da sociedade, os eleitos são os eleitos, stritu sensu.
A própria lei insere mecanismos jurídicos que, nascidos da ideia de justiça, 

colmatam o rigor formal e abarcam o caso concreto; por exemplo, a boa fé e o 
abuso de direito: por este, e simplificado, perde-se o direito que a lei concedia, 
porque se agiu de modo manifestamente contrário à finalidade da lei ou porque se 
procedeu - ainda que dentro da lei – de modo que choca o sentir social.

Assim, as decisões tomam-se de acordo com a lei e (porque) a lei traz consigo o 
sentimento de justiça (e segurança, no sentido de uniformidade e igualdade) e tem os 
mecanismos para que ela mesma se adapte às particularidades de cada caso concreto.

Muitas vezes, quando se diz que uma decisão foi justa, quer dizer-se que ela 
foi além da lei, olhando as particularidades do caso concreto. Convém, porém, 
não acarinhar em demasia esse sentimento subjectivo, pois olhar às particularida-
des do caso concreto e “ser justo” é cumprir a lei.

Não significa ser legalista, no sentido pernicioso com que às vezes se criticam 
decisões desfasadas do seu “problema”, pois isso seria ser meramente formalista.

Cada juiz não tem a sua justiça, quando aplica a justiça, mas deve ter a justiça 
que deriva de um edifício complexo de leis e princípio que definem a substância 
de um país. Por isso, devemos estar atentos a nós próprios, que sob a capa da justi-
ça pode nascer, do subjetivismo de cada qual, muito desigualdade, causa primeira 
de injustiças…

As sequelas devem ser ressarcidas essencialmente em valores pecuniários? 

A reparação de um acidente ocorre de muitos modos e não pode esquecer, 
quer a integralidade do acidentado, quer até a sua liberdade. Vem a propósito, 
esta última consideração, do que sucedia na remição das pensões, anteriormente 
ao ano 2000: era exigível, nalguns casos, que o sinistrado apresentasse um atesta-
do da Junta de Freguesia, onde se certificava que ele iria (tinha capacidade para) 
gastar e/ou poupar bem o capital de remição, acrescentando-se habitualmente que 
não era visto a beber vinho nas tabernas nem tinha o vício do jogo. A visão do 
“politicamente correto” não faz sentido, neste campo.

Mas tal não significa, pelo contrário, que a reparação do acidente não tenha 
que envolver muito mais que a prestação pecuniária: esta é um direito (mesmo 
com o risco de um pequeno vício), mas não é todo o direito. A recuperação, a 
reabilitação e o tratamento são também direitos inalienáveis do sinistrado e a re-
cuperação tem aqui um sentido abrangente, que muitas vezes exige um acompa-
nhamento de natureza psicológica e social, olhando sempre ao caso concreto. 
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O meu testemunho sobre a visão dos juristas

Felicito os autores pela elegante simplicidade com que sabiamente se expres-
saram.

Felicito-os ainda pelos conteúdos didáticos com que nos enriqueceram.
E é-me muito grato ainda rever-me na tolerância e postura destas entidades.

A verdade médica nem sempre tem correspondência com a verdade jurídica, 
como já atrás se referiu. Muito menos para nós enquanto clínicos, quando não 
possuímos alguns conhecimentos jurídicos.

Mas a maneira simples, como os peritos foram elucidados por estes ilustres 
Juristas, facilitam a tarefa a todos os intervenientes.

Esses conhecimentos do espírito da lei, são essenciais e ajudam a perceber o 
enquadramento jurídico de determinadas sequelas enquadradas num contexto de 
alterações prévias, ou seja, “estado anterior”.

De outra maneira, avaliando-se as sequelas numa perspetiva meramente clí-
nica, dificilmente podíamos aceitar o seu enquadramento causa efeito, na maioria 
das situações.

Refiro-me concretamente às roturas da coifa dos rotadores em tendões de-
generados; derrames articulares em gonartroses; lombalgias em coluna degene-
rativas. 

Bem sei que a intenção do legislador é nobre nos seus princípios.
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De outra maneira, sempre que ocorresse determinada lesão em segmentos 
anatómicos com alterações prévias, as seguradoras libertar-se-iam da responsa-
bilidade.

Contudo, tenho constatado na prática que é precisamente nos sinistrados 
com alterações prévias no momento da lesão, ou seja, “estado anterior”, que se 
verifica a maioria dos casos de simulação.

Entende-se por “estado anterior”: “Toda a afectação patológica ou qualquer 
predisposição conhecida ou desconhecida, congénita ou adquirida, que exista ime-
diatamente antes da ocorrência do factor causador da lesão objecto de valoração e 
susceptível de interferir no processo patológico decorrente desse evento” (Vieira e 
Corte Real, 2008).

Ora, segundo a lei n.º 1 do artigo 11.º que regulamenta o artigo 284.º do 
Código de Trabalho, “a predisposição patológica de um sinistrado não exclui o 
direito à reparação integral salvo quando tiver sido ocultada”. 

O n.º 2 do supramencionado artigo prevê: “quando a lesão ou doença conse-
cutiva ao acidente for agravada por lesão ou doença anterior, ou quando esta for 
agravada pelo acidente, a incapacidade avaliar-se-á como se tudo dele resultasse, 
a não ser que pela lesão ou doença anterior o sinistrado já esteja a receber pensão 
ou tenha recebido um capital de remição nos termos da lei”. 

Mesmo sabendo os princípios da lei e enquanto perito, respeito esses con-
ceitos numa perspetiva unicamente clínica. Continuo a ter muitas dúvidas sobre 
determinadas situações. Nessas circunstâncias e porque gosto da verdade, admito 
que posso não ser o melhor conselheiro para o juiz decidir.

Os simuladores sempre me causaram uma impressão desagradável.

É talvez a função mais difícil do perito, desmascarar os simuladores.
Saber onde acaba a verdade e começa a simulação.
Porventura posso ter sido nalgumas situações menos justo para com os si-

nistrados que não colaboraram no exame clínico. Quem sabe se até os interpretei 
como simuladores, quando na realidade não o eram.

Situações há, em que me é difícil decifrar toda a verdade relacionada com 
as sequelas. Essas sérias dúvidas colocam-me problemas de consciência. Nessas 
circunstâncias, normalmente decido a favor do sinistrado para me sentir em paz.



UMA OUTRA VISÃO...

115

Quando os sinistrados tentam ludibriar o perito, estes não se apercebem que 
jogam em seu desfavor. Que estão a prejudicar-se somente a eles próprios, ao di-
ficultarem a avaliação corretamente.

Em determinados exames clínicos como por exemplo na patologia do om-
bro, normalmente é fácil o perito experiente e sabedor perceber quando o sinis-
trado simula!

As razões	do	simulador podem ser as mais diversas: 

	 •	 Obtenção	de	benefícios
	 •	 Perpetuar	os	períodos	de	incapacidade	temporária
	 •	 Obtenção	da	reforma	mais	rapidamente
	 •	 Outros	motivos

Mas afinal o que é um simulador?

Várias personalidades ligadas à medicina legal, tem-se debruçado sobre esta 
temática. Simular na sua essência, traduz:

•	 Desonestidade	do	sinistrado
	 •	 Faltar	à	verdade	no	que	se	refere	às	sequelas
	 •	 Tentar	ludibriar	o	perito
	 •	 Fingir	ser	real,	o	que	na	realidade	não	é

Enquanto perito do tribunal, procuro sempre o equilíbrio e a conciliação. 
Um acordo com os restantes peritos – perito da seguradora e perito do si-

nistrado.
Quando os peritos são bem formados e sabedores, é fácil chegar a acordo.

O equilíbrio nunca será perfeito, reconheço. Tentamos aproximarmo-nos dele.

A visão interior do profissional atento, torna-se mais forte e mais clara se:

	 •	 Dispuser	de	conhecimentos
	 •	 Tiver	a	consciência	bem	formada
	 •	 Tiver	mecanismos	que	lhes	permitam	decidir	condignamente

A ideia do homem controlar a estabilidade e o risco das suas vidas e dos seus, 
não é nova. 

Com efeito, existem indícios desta preocupação na antiga Babilónia, que vi-
savam indemnizar membros das caravanas dos cameleiros que tivessem prejuízo 
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com a morte de algum camelo quando atravessavam o deserto: “Os comerciantes 
árabes quando cruzavam os desertos distribuíam os bens pelos diversos camelos das 
diferentes caravanas para evitar a ruína de algum deles. Larramendi1977, p. 2”.

Mas foi de facto com Rousseau no período do Iluminismo, que surgiram 
ideias bem estruturadas sobre um sistema de seguros públicos inspirados num 
conceito de solidariedade social (Condorcet). 

A primeira Constituição Francesa datada de 1971 determinou: “Será criado um 
sistema geral de Socorros Públicos, para educar crianças abandonadas, auxiliar pobres 
doentes e dar trabalho aos pobres válidos que não o tenham conseguido encontrar”.

Em Portugal, a primeira companhia de seguros oficializada, data de 1971: 
“Companhia Permanente de Seguros”.

O termo “seguro”, deriva do latim “securu” e quer dizer: “O segurador vê-se 
obrigado a indemnizar o segurado em caso de sinistro, mediante o pagamento do 
prémio acordado”.

O conceito atual das seguradoras é visto numa perspectiva exclusiva do lucro.
Contraria de certo modo assim o espírito inicial que associada à reparação 

estaria o conceito também de “caridade”. Daí talvez a expressão que hoje frequen-
temente ouvimos: “As seguradoras não são instituições de caridade (…)”.

Caridade é um sentimento de ajuda a outrem sem esperar qualquer recom-
pensa. 

A caridade nasce do sentido de partilha, de entrega, do desprendimento. É 
por excelência o expoente máximo da justiça social. 

Cristo falou de “amor ao próximo” sem nada querer em troca. “O amor não 
se alegra com a injustiça causada por alguém, mas alegra-se com a verdade” – Epís-
tola de S.Paulo aos Coríntios. 

“O amor não julga” como afirma Nathaniel Peterson. Ele partilha sem limites 
ou condições.

S. Paulo falou em “caridade” e deixou uma mensagem aos ricos: é dever dos 
ricos partilhar a riqueza com os pobres. 

Há um princípio ético que diz: toda a regra tem excepção quando está em 
causa o bem da pessoa.

E isso não se faz na sociedade contemporânea.
Estes conceitos estão hoje também desvirtuados pelas seguradoras. 
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É inquestionável que a revolução Industrial trouxe um avanço enorme em 
termos objetivos na prestação de cuidados de assistência médica e jurídica aos 
sinistrados.

Mas também não deixa de ser menos verdade que a sociedade regrediu em 
termos económicos, objectivos e sobretudo nos valores.

Temos que voltar a recuar no tempo. Dar mais valor à tolerância, à convi-
vência e ao diálogo e à caridade, não no sentido perjorativo de caridadezinha mas 
como parte obrigatória entre humanos.

As marcas brancas como sinónimo de economia, foram introduzidas nas in-
dústrias faramacêuticas e nas indústrias alimentares. Não demorarão muito tem-
po a ser introduzidas nas seguradoras.

O estado social visto numa perspectiva exclusivamente económica, é insus-
tentável e não é desejável, tal como se está a verificar. 

Se considerarmos a palavra “amor” no sentido amplo e não deturpada e por 
vezes reduzida ao amor sensual, constatamos que só o amor movimenta o mundo.

Então vejamos:

	 •	 O	amor	à	cultura
	 •	 O	amor	à	realização	pessoal
	 •	 O	amor	à	natureza
	 •	 O	amor	à	Humanidade

Mas e antes de quaquer outro, o amor de Deus na criação e da entrega do 
Seu Filho, no ato supremo da sua morte por todos e cada um de nós. Daí resulta 
a nossa Fé e Esperança em atos fraternos, tratando o outro como gostaríamos que 
nos tratassem… Pôr o ser humano acima do lucro…

Respeitar mais os fracos e até protegê-los e sobretudo, não fugir à responsa-
bilidade que temos de ser íntegros para connosco, nos outros, é função da justiça.

O Dr. Carlos Guiné dá-nos uma verdadeira lição sobre os conhecimentos jurí-
dicos, que o perito bem informado deve saber sobre os acidentes de trabalho. Chama-
-nos ainda a atenção para a importância de informar o sinistrado e fala mesmo na 
criação do “Estatuto do Sinistrado”.
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O Dr. Paulo Correia salienta a morosidade ainda na elaboração dos relató-
rios e no exagero dos exames complementares solicitados: “Continua a mostrar-se 
excessivo o tempo de resposta de algumas delegações do INMLCF quanto às perícias 
solicitadas pelos tribunais (sobretudo na área da psiquiatria), e que não encontra 
justificação bastante na complexidade de algumas delas ou na frequente necessidade 
de realização de exames complementares”.

O Dr. André Pereira, chama a atenção para um problema muito atual, da 
valorização do erro médico: “Com efeito, a vítima de um acidente de viação, bem 
como a vítima de um erro médico estão numa situação de especial vulnerabilidade, 
a exigir um cuidado por parte do ordenamento jurídico, o que pode exigir o afasta-
mento de uma dogmática tradicionalista e conceptualista”.

O Dr. José Eusébio fala-nos da verdade médica e da verdade jurídica e como 
é difícil julgar. “Terminado o julgamento, o narrador reclama-lhe a verdade e o ho-
mem (Jim Williams – Kevin Spacey) responde-lhe: A verdade é como a arte, depende 
do olhar de quem a vê”.

Os conhecimentos jurídicos que convosco aprendemos, são essenciais para 
avaliar as sequelas com mais justiça. 

Por isso, tinha as minhas razões quando pedi a colaboração dos Juristas, o 
que realmente se mostrou tão preciosa. 

Percebemos agora melhor, o espírito da lei em matérias tão sensíveis como 
o “estado anterior”, a “simulação”, a “lesão corporal na responsabilidade médica”...

Não me resigno… Procuro sempre fazer melhor!
Pergunto-me se sinto que ainda tenho ao meu dispor uma quantidade incrí-

vel de energia!... Será?
Quando a energia foge, sobra a sabedoria.

E é isso que me dá coragem... Força.... e a certeza para superar as minhas 
interrogações e os meus obstáculos enquanto perito. 

Permitam-me que agradeça mais uma vez a vossa participação, que por certo 
completa o círculo da linha do meu pensamento.

Continuarei a questionar-me, aconteça o que acontecer...



119

Encontro com... 
Lurdes Breda

Claridade

A luz da manhã
Entra por mim adentro,
Como uma onda azul,
Sem barcos nem espuma,
Só pássaros com asas de mar
E poemas de longínquos horizontes…

Nasci diferente. No fundo, todos o somos, à nossa maneira.  Tenho limita-
ções. Todos as têm.

Alguém deve ter colocado no meu código genético que eu deveria agarrar-
-me à vida, por tudo quanto ela tem de positivo. Porque, se sofremos, há sempre 
quem sofra mais do que nós e segue em frente. Seria um insulto à própria vida se 
eu não me sentisse grata pelas capacidades que tenho e não as usasse em prol de 
mim e em prol dos outros, pois isso é uma forma de me sentir realizada e feliz.

Sou um ser humano privilegiado, não só pelas minhas capacidades, mas 
também pelo amor, respeito e apoio que sempre recebi da família – que amo – e 
de todos aqueles com quem me tenho cruzado ao longo dos anos. É nesse amor 
que eu busco o sentido para continuar a abraçar a luz (seja ela do sol ou daqueles 
que me rodeiam) e a vontade de fazer mais e melhor.

VISÃO DOS SINISTRADOS OU PORTADORES
DE ALTERAÇÕES CONGÉNITAS
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A minha diferença não me faz nem melhor nem pior do que os outros, faz-
-me simplesmente diferente. E essa diferença não dá aos outros o direito de dis-
criminar ou de subvalorizar, sobretudo, porque eu não o permito. Respeito-me 
e preservo-me, antes de tudo, para que os outros também aprendam a fazê-lo. 
Aceito-me para que os outros também o saibam fazer.

Podia lamentar-me daquilo que não tenho e desperdiçar, com isso, a vida 
(que é a coisa mais preciosa que temos e, a maioria das vezes, não lhe damos o 
devido valor). Prefiro, contudo, abraçá-la e sentir-me agradecida por tudo aquilo 
que tenho, por tudo aquilo que conquisto. É que as coisas conquistadas têm um 
sabor infinitamente melhor.

Sou escritora. Não escolhi ser escritora. Escrever é, para mim, tão natural 
como sorrir ou respirar. Faz parte de mim. Desde pequenina (sim, sim, já fui 
muito mais pequenina!), que adoro ler. Lia imenso, quando era menina – a meni-
na permanece e tenho a certeza de que será eterna – e continuo a ler sempre que 
posso, sobretudo, antes de dormir. 

São tantas as vezes em que salto para as páginas onde escrevo, de mãos dadas 
com os meus personagens e, em vez de ser eu a guiá-los e a dizer o que eles têm 
de fazer, são eles que me guiam a mim e decidem o que querem fazer e onde ir. 
Eu vou atrás deles. Acredito que sejam tão voluntariosos quanto a sua criadora. 

Penso nisso, nunca achei que fossem inadequados ou complicados para a 
minha idade, lia-os de um fôlego. Se calhar, acabei por enriquecer muito mais o 
meu vocabulário e a ter uma perspetiva histórica, social, política e humana vivida. 

Na adolescência, li muitos clássicos, sobretudo, portugueses. Curiosamente, 
e agora que sociedade e no país nos séculos passados. A ironia, o humor, as male-
dicências, os amores e os desamores, percorriam esses livros em labirintos cheios 
de suspense e aventura. 

Quando editei o primeiro infantil, os meninos, nas escolas, perguntavam-
-me quando eu iria escrever outra história para eles. Aliás, escrever para crianças, 
tem sido o meu maior desafio, mas também aquele que mais satisfação me dá. É 
interessante tentar conciliar a parte lúdica com a parte pedagógica, a linguagem e 
a imaginação. O engraçado é que descobri que, apesar de ter de existir uma base 
para misturar todos estes ingredientes, o resultado é sempre inesperado e surpre-
endente. As crianças têm esse dom.
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Gosto de trabalhar, ou melhor, de brincar os livros com elas. Ir a escolas, 
bibliotecas, feiras do livro…Espaços onde possamos deixar que os livros comuni-
quem, seja de que forma for. Pois, para mim, o livro é algo vivo, em cujas páginas 
habitam personagens com o poder de nos fazerem sentir alegria, tristeza, fantasia, 
esperança, desilusão, amizade…Enfim, a própria vida!

Gostaria também de acreditar que, com a minha diferença, derrubo alguma 
da (in) diferença. A escrita é uma paixão, mas é também o pretexto para compar-
tilhar valores humanos, afetos e amizade. Sem isso, nada faz sentido. Escrevo, não 
por um ato egoísta de autorrealização, mas pela partilha, é isso sim, que me move 
e me realiza. Os lugares e as pessoas que tenho o prazer de conhecer através da 
escrita, são a melhor recompensa e a mais sentida.

Para além de escrever para crianças, também escrevo prosa e poesia para os 
mais crescidos. Gosto dos desafios e de explorar as potencialidades que as escritas 
são capazes de oferecer. Ter um conhecimento mais abrangente e mais completo, 
não só dos géneros literários, mas, sobretudo, de mim própria e daquilo que posso 
fazer.

Que mais poderei eu dizer acerca de mim? Adoro a Natureza! Posso mesmo 
afirmar que é a minha principal fonte de inspiração. Vivo perto dos campos do 
Mondego. O rio traz, no murmurar das águas, os suspiros e os poemas dos poetas 
intemporais. Sou também divertida e brincalhona, extrovertida e muito positiva. 
E adoro animais e, se pudesse, recolhia todos os animais abandonados que vejo, 
porque me causa muito sofrimento vê-los sem casa nem miminhos.

Assim como me causa sofrimento ver que pessoas com limitações, tão ou 
mais graves do que a minha, são infelizes, porque não tiveram a sorte de ter famí-
lia e amigos capazes de as apoiarem e de fazerem coisas que as faça sentirem-se 
úteis e integradas na sociedade como membros de pleno direito. 

Não há nada pior do que nos sentirmos “inúteis” e dependentes dos outros 
até para as tarefas mais básicas. E nem toda a gente tem a sensibilidade suficiente 
para lidar ou prestar cuidados a pessoas com deficiência com a dignidade neces-
sária.

No que diz respeito a quem tem de avaliar o grau de incapacidade e o conse-
quente apoio que a pessoa com incapacidade tem direito, acredito que, com fre-
quência, o profissional e o homem entrem em conflito. Quando o desejável seria 
que a legislação em vigor contribuísse, justamente, para uma maior harmonização 
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entre estes, no sentido de uma melhor equidade e justiça social perante o portador 
de deficiência ou do sinistrado. As decisões tomadas assumem particular impor-
tância, uma vez que influirão profundamente na sua qualidade de vida. 

É, com certeza, dramático quando os apoios necessários àqueles que têm 
limitações físicas ou mentais, depende de pareceres técnicos, tabelas, números e 
cálculos. Isso acaba, muitas vezes, por limitar a que haja um auxílio mais efetivo 
para as reais necessidades da pessoa com incapacidade. 

Há todo um conjunto de profissionais envolvidos neste processo, cuja atu-
ação e decisões passam pela legislação pela qual se têm de reger. Seria desejável 
que o fator humano e um conhecimento mais aprofundado do contexto social e 
familiar do utente pudessem também ser tidos em conta.

Acredito num mundo de afetos. É por esse mundo de afetos que vale a pena 
lutar e sonhar!

Lurdes Breda (escritora)
(http://lurdesbredawordpress.com/)
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Encontro com... 
João Rodrigues

O meu nome é João, tenho 28 anos e sofro de artrogripose congénita, que me 
impede de andar e usar os meus braços, entre outros.

Desde pequeno que aprendi a fazer as minhas coisas usando a boca. As 
crianças ditas “normais” começam a brincar e a pintar usando as mãos, por ser a 
forma mais natural de o fazer. A forma mais natural, e a única forma, de eu fazer 
essas coisas foi o uso da boca. Eu próprio comecei a pedir para me darem cores e 
comecei a pintar com a boca, pois era a única maneira de o poder fazer. Hoje, faço 
tudo com a boca, desde conduzir a minha cadeira de rodas eletrónica a escrever 
no computador ou usando caneta.

Os meus pais e a minha família toda sempre me educaram de forma a eu me 
sentir bem em qualquer lado. Saiam comigo a todo o lado onde iam e fui ensinado 
a lidar com os olhares das pessoas. Infelizmente, vivemos numa sociedade onde 
os deficientes são olhados com alguma pena ou sentimentos piores. Aprendi a 
lidar com isso e sinto-me bem no Mundo em que vivo. Sinto-me à vontade fora 
de casa e falo com qualquer pessoa sem o menor problema. Por vezes, vejo-me a 
lidar com perguntas indiscretas de crianças curiosas. Tento responder da melhor 
maneira, para que entendam as minhas diferenças sem me considerarem diferen-
te deles. Creio que é um pouco difícil de explicar isto. Tento explicar às crianças 
o que posso ou não osso fazer, realçando as minhas limitações, e principalmente 
focando nas coisas giras e divertidas que lhes posso ensinar. De forma geral, as 
crianças adaptam-se bem a mim e gostam de brincar comigo.

Nasci e vivi em Portugal até aos 5 anos. Nessa altura parti para o Luxemburgo. 
Durante 10 anos, frequentei uma escola de deficientes motores, onde apostavam na 
nossa mobilidade e nas técnicas que poderiam dar-nos um pouco mais de indepen-
dência. Os estudos não eram muito aprofundados, mas como a minha vontade de 
estudar era muita, tive a oportunidade de ir para um liceu dito “normal”.

VISÃO DOS SINISTRADOS OU PORTADORES
DE ALTERAÇÕES CONGÉNITAS
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Do 7.º ao 13.º no Luxemburgo são, são os 13 anos de escolaridade, estive 
nesse liceu, onde aprendi a fazer tudo o que posso para acompanhar o ritmo de 
um ensino para jovens sem deficiência. Felizmente, consegui concluir a escola 
secundária sem nunca falhar nenhum ano. Os primeiros tempos foram complica-
dos, porque a mudança era muito grande. Tive algumas dificuldades de adaptação 
e foi complicado habituar-me ao fato de que não tinha pessoas a cuidarem de mim 
a toda a hora, como os educadores, na escola de deficiente. Tive que me habituar a 
ir à casa de banho nos horários em que vinham pessoas ara me ajudar. Felizmente, 
tive a sorte de encontrar bons colegas. Arrumavam-me a mochila, colocavam as 
coisas à minha frente para eu escrever e foi graças a eles que consegui adaptar-me 
melhor no ponto de vista social. Eu tinha um certo receio de não ser aceite, de não 
ser incluído nas conversas dos colegas, nas suas brincadeiras e risadas. Mas eles 
próprios chamava e por vezes eu é que tomava a iniciativa de me aproximar e de 
meter conversa. Demorou algum tempo para eu me sentir à vontade, mas conse-
gui. Acho muito importante, nós, enquanto pessoas deficientes, ou pessoas dife-
rentes, gostarmos de nós próprios e temos orgulho em quem somos. Porque essa 
atitude faz com que os outros nos aceitem melhor e nos incluam no meio deles.

Antes de prosseguir, venho dar uma sugestão, que pode conter falhas, mas 
não deixa de ter algumas coisas verdadeiras. Na grande maioria dos casos, os de-
ficientes são encaminhados para escolas de deficientes ou centros especializados. 
Acho que isso é mau de certa forma, porque impede as crianças “normais” de 
conviverem com jovens deficientes no seu dia-a-dia. A pena e a discriminação 
em relação às pessoas com deficiência já começa aí. Se houvesse facilidades para 
um deficiente estudar numa escola dita normal, ele poderia conviver com outras 
crianças e isso daria uma mentalidade mais aberta a todos. O próprio deficiente 
sentiria-se mais à vontade e perderia possíveis complexos, pelo fato de ser tratado 
de forma igual às outras crianças. Já os outros jovens, ficariam com uma menta-
lidade mais aberta e deixariam de ver os deficientes como pessoas “diferentes” ou 
“coitadinhos”, e passariam a trata-los de igual para igual. Tenho noção que nem 
sempre a integração é possível. Infelizmente, há casos de deficientes que preci-
sam de muito apoio e isso impede-os de frequentar o sistema de ensino comum. 
Por outro lado, há casos onde a integração é perfeitamente possível desde que 
haja também algum apoio. Tomo o meu caso como exemplo. Frequentei o ensino 
“normal”, onde tinha a ajuda dos meus colegas para me darem o material escolar 
que eu necessitava e para me colocar tudo à frente, de forma a eu poder trabalhar. 
Tive a oportunidade de fazer boas amizades e de me sentir “normal”. Eu recebia 
de ajuda enfermeiros pelo estado luxemburguês, à hora de almoço, para ir à casa 
de banho e para me darem comida. Não recebi todo o apoio que necessitava, por-
que por vezes tinha que ir à casa de banho fora da hora de almoço e assim tinha 
que esperar. É por isso que sugiro escolas com apoio permanente. Bastava uma 
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ou duas pessoas com alguma formação e essa ideia podia tomar alguma forma. 
Temos tantas pessoas no desemprego, que poderiam perfeitamente desempenhar 
tais funções.

Neste momento, estou a concluir o meu último ano da Licenciatura em In-
formática na Universidade Aberta. Vivo em Portugal desde 2007 e estudo nesta 
universidade pelas suas vantagens em termos de ensino online, que facilita muito 
os meus estudos, devido ao fato de não ser necessário deslocar-me a aula.

Acho muito importante realçar os esforços e apoio da minha família e ami-
gos no meu percurso escolar e em tudo na minha vida. Sempre fui apoiado nas 
minhas escolhas e é graças a esse apoio que sou a pessoa que sou hoje. Tenho no-
ção e valorizo muito os sacrifícios e privações que os meus pais, e família, fizeram 
e fazem, por mim. Não podemos viajar muito nem ir a um restaurante qualquer, 
sem verificarmos a acessibilidade, com antecedência. Mas apesar disso tudo, sem-
pre sai de casa e sempre me levaram para passeios. Todas as nossas atividades 
são escolhidas de acordo com as minhas limitações, ou seja, nunca fui deixado 
de parte pela família ou amigos, em nada. Já em criança, o meu irmão, primos e 
amigos, adequavam as brincadeiras de modo a eu poder participar, e acho isso 
fundamental na aceitação e integração de uma pessoa deficiente.

Infelizmente, tenho que constatar que, em geral, a sociedade não está aberta 
o suficiente para a aceitação e integração das pessoas com deficiência. Os proble-
mas surgem tanto a nível físico como mental. Em primeiro lugar, em relação ao 
nível físico, devo realçar a falta de acessos em locais públicos. Não há rampas, há 
degraus, portas estreitas e muitas outras barreiras que dificultam o acesso a pes-
soas com limitações físicas. Acho que as fiscalizações e multas deveriam ser mais 
severas nesse sentido. Além disso, acho importante realçar que muitos locais que 
estão “supostamente” preparados para receber pessoas deficientes, na realidade 
não o estão. Posso ilustrar esta situação com um pequeno exemplo. Já estive num 
sítio onde a casa de banho para deficientes não permitia a minha entrada. A porta 
da casa de banho abria para dentro e ao entrar com a minha robusta cadeira de 
rodas, foi impossível fechar a porta. Portanto, sugiro que se façam casas de banho 
para deficientes com a porta a abrir para fora. O que quero dizer com isto é que os 
próprios engenheiros e arquitetos que constroem coisas para facilitar o acesso dos 
deficientes, por vezes não sabem como fazê-lo porque desconhecem as reais ne-
cessidades e barreiras das pessoas com limitações. Acho que os deficientes deve-
riam ser questionados de modo a explicitar bem as suas necessidades. É descabido 
construírem-se rampas ou casas de banho para deficientes, que estes não podem 
usar pelo fato de terem defeitos de construção.

Em segundo lugar, as mentalidades das pessoas devem mudar. O povo em 
geral mostra respeito e educação pelas pessoas com deficiência. Mas na maioria 
das vezes, esse respeito não é verdadeiro. Vejo muitas vezes no Facebook, fotogra-



FRANCISCO MANUEL LUCAS

126

fias de deficientes e pessoas a pedirem “gostos” (likes). Não é dessa forma que se 
exprime o respeito por um deficiente mas sim aceitando-o como ele é, aceitando 
as suas limitações e adaptando-se a elas, de modo a que a pessoa com deficiência 
não se sinta excluída ou discriminada. As pessoas têm várias atitudes. Uns mos-
tram curiosidade, outros olham para os deficientes como se fossem criaturas de 
outro Mundo e outras simplesmente os aceitam e convivem com eles de forma 
normal. Infelizmente, a pena é um dos sentimentos que surge nas pessoas quando 
vêem um deficiente. Acham que a pessoa não faz nada da vida, só por ter uma 
limitação, mas obviamente que isso é mentira. As limitações dificultam muito a 
vida dos deficientes, mas existem muitos casos onde essas limitações são supera-
das e onde pessoas com deficiência vivem vidas praticamente normais. Depende 
do grau da deficiência e do apoio que a pessoa tem, mas é perfeitamente possível 
um deficiente estudar, trabalhar, ter uma família e ser responsável por essa família.

Já falei de muita coisa, mas ainda falta a mais importante de todas: o amor. 
É verdade que o apoio da família e amigos é imprescindível, mas qualquer pessoa 
tem direito de amar e ser amada, independentemente de ser deficiente ou não. 
Deve-se olhar para o interior da pessoa e não julgar apenas pelo aspeto físico. As 
pessoas deficientes têm qualidades e coração como todas as outras pessoas. Po-
dem não conseguir segurar a mão da pessoa amada, mas com certeza que podem 
segurar o seu coração. É certo que amar uma pessoa deficiente pode ser compli-
cado devido às necessidades e cuidados constates que a deficiência exige, mas 
quando se ama, penso que se aceita tudo. Que ninguém pense que as pessoas com 
deficiência precisam de ajuda e não podem ajudar ninguém. Podem sim. Podem 
ajudar em tudo dentro das suas limitações. Eu, por exemplo, já ajudei muitas pes-
soas com pequenos problemas em computadores ou até a fazer trabalhos escritos 
em computador. Mais que isso, os deficientes podem conversar, dar apoio moral, 
dar carinho e amor, e acho que é isso o mais importante. Todos deviam perceber 
que os deficientes são pessoas, como todas as outras. Eles merecem as mesmas 
oportunidades, até mesmo no amor, que é a coisa mais necessária a todas as pessoas.

Espero que um dia essas barreiras físicas e mentais sejam superadas. No fun-
do, somos todos iguais por dentro. Todos merecemos as mesmas oportunidades 
na vida e infelizmente aos deficientes não lhes são dadas certas oportunidades. 
Espero que o meu testemunho sirva para mostrar ao público que a deficiência 
não impede a pessoa de tentar ter uma vida normal. Se houver apoio e aceitação, 
viveremos num Mundo melhor.
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O meu testemunho sobre a visão dos sinistrados
ou portadores de alterações congénitas

É urgente destruir certas palavras,
Ódio, solidão, e crueldade,
Alguns lamentos, muitas espadas.
É urgente inventar a alegria,
Multiplicar os beijos, as searas.
É urgente descobrir rosas e rios
E manhãs claras.
 Eugénio de Andrade, in “Até Amanhã”

Existe uma valorização social generalizada de um determinado padrão de 
beleza física. Mas, como tudo seria diferente se a Humanidade contempla-se tam-
bém a beleza interior nas pessoas que não têm esse privilégio.

Tenho lidado com pacientes que se marginalizam e bloqueiam perante a di-
ferença porque não conseguem lidar com ela e embora sejam geniais em outros 
aspectos.

Não é o caso da minha amiga Lurdes. Nem do meu amigo João. 
A Lurdes encontrou a sua bênção na escrita singular de vários livros publi-

cados. 

Ela descobriu que as suas “diferenças” a ajudaram a ser feliz. 

Através da sua escrita para crianças, ajuda todos os dias, tantos meninos a 
saberem contar a sua história com tudo o que ela é como pessoa.
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A Lurdes, sem pretender ser porta-voz dos “seres diferentes”, chama a aten-
ção aos políticos, legisladores, peritos para determinados factos que merecem 
uma profunda reflexão: “Não há nada pior do que nos sentirmos inúteis e depen-
dentes dos outros até para as tarefas mais básicas. E nem toda a gente tem a sensi-
bilidade suficiente para lidar ou prestar cuidados a pessoas com deficiência com a 
dignidade necessária.

Há todo um conjunto de profissionais envolvidos neste processo, cuja atuação 
e decisões passam pela legislação pela qual se têm de reger. Seria desejável que o fa-
tor humano e um conhecimento mais aprofundado do contexto social e familiar do 
utente pudessem também ser tidos em conta”.

Não tenho o engenho da escrita como a minha amiga Lurdes. 
Bem que gostaria de ter... 
Para suprir essa lacuna, permitam-me que cite um poema da minha prefe-

rência, de um autor desconhecido, atribuído a Luís Borges? Nadine Stair?
…
Se eu pudesse voltar a viver,
Começaria a andar descalço no começo da primavera
E continuaria assim até o fim do Outono.
Daria mais voltas na minha rua, 
Contemplaria mais amanheceres
E brincaria com mais crianças.
Se tivesse outra vez uma vida pela frente. 
Mas já viram, tenho 85 anos
E sei que estou morrendo.
…

•

O meu amigo João!
O mundo osteo-articular do João é a sua boca e a sua cadeira de rodas ele-

trónica. 
O João tem uma relação muito próxima com a sua cadeira. 
Ela é a extensão dos seus braços, das suas pernas e da sua alma. 
O João faz tudo com a boca. 
Começou a brincar com a boca…a pintar com a boca…a escrever com a 

boca. 
E as coisas que a boca dele é capaz de fazer e dizer…“ Hoje, faço tudo com a 

boca, desde conduzir a minha cadeira de rodas electrónica a escrever no computador 
ou usando caneta” – confessa-nos o João.
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No depoimento do João não vemos nenhum lamento, nenhuma revolta, ne-
nhum queixume: bem pelo contrário. É um homem agradecido, um ser abençoa-
do…e com uma dignidade imensa apesar das suas diferenças e do seu sofrimento 
por vezes, imagino eu.

A família, a cadeira e os amigos são os pilares do João.

Apesar de estar numa cadeira de rodas é um homem apaixonado pela vida. 
O João anseia, como qualquer um de nós, amar e ser amado.

Como ele muito bem diz, o amor está sobretudo no coração: “As pessoas 
deficientes têm qualidades e coração como todas as outras pessoas. Podem não con-
seguir segurar a mão da pessoa amada, mas com certeza que podem segurar o seu 
coração”. Além disso, o João poderá ter uma gratidão, uma delicadeza e uma força 
de alma interior, que prenda e compense sem limites a sua companheira. O amor 
tem muitos rostos e expressões desde que o casal se articule bem e sejam felizes. 

Que mais acrescentar?

O amor e a dor só o próprio pode sentir.

A dor e a beleza mergulha os seres num mar de sentimentos pessoais e so-
ciais… Resultando daí que tudo o que se escreva sobre o outro é pura fantasia…

Para escrever sobre o amor é preciso habitar um jardim de cerejeiras… Onde 
se possa contemplar a beleza e a leveza das pétalas…

Para escrever sobre os sentimentos de alguém é preciso habitar o seu corpo...

A flor da cerejeira sempre me fascinou.
Significa beleza feminina e espiritual. É considerada pelos Chineses símbolo 

do amor... Para os Japoneses significa a efemeridade da vida…

A flor da cerejeira rapidamente esmurece e é espalhada pelo vento
É uma lembrança que a vida é passageira e por isso temos que viver o presen-

te e apreciar cada momento.

Apesar de estar numa cadeira de rodas, o João é um homem apaixonado pela 
vida. A família, a cadeira e os amigos são os pilares do João.

O que poderei eu mais dizer do João… Um dos meus ídolos...
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Conversas com outros sinistrados anónimos

Ao longo de vários anos venho conversando a propósito deste temática, com 
dezenas de sinistrados, vítimas de acidentes de trabalho e de viação, o que veio a 
valoriozar conceitos, reflexões e reparos vários para aplicação neste trabalho. 

Por que na sua maioria manisfestaram o desejo de manter o anonimato, op-
tei por fazer um resumo das suas respostas.

Passo	a	reproduzir	a	opinião	desses	sinistardos:

	 •	 Na	sua	maioria,	estão	pouco	satisfeitos	com	a	maneira	como	foi	conduzi-
do todo o seu processo.

	 •	 Na	quase	 totalidade,	 referem	 falta	 de	 esclarecimento	da	parte	 dos	 ser-
viços administrativos sobre os direitos e deveres, no que concerne aos 
serviços jurídicos e clínicos da seguradora.

	 •	 Na	sua	maioria,	a	opinião	sobre	os	peritos	que	os	avaliaram	no	INML	e	
nas juntas médicas no Tribunal é razoável.

	 •	 Na	quase	totalidade,	referiram	muitas	dificuldades	ou	impossibilidade	na	
reabertura dos processos, após terem sido atribuídas as incapacidades. 

	 •	 Em	relação	aos	tratamentos	solicitados	depois	da	alta	dos	serviços	clínicos,	
quase são unânimes em referir que se sentem abandonados pela seguradora.

	 •	 Na	sua	maioria,	são	de	opinião	que	os	médicos	das	seguradoras	são	pres-
sionados para antecipar as altas médicas.

	 •	 Na	sua	maioria,	tem	impressão	positiva	sobre	a	maneira	como	são	aten-
didos nos Tribunais, nomeadamente pelos Senhores Procuradores.

	 •	 Na	 sua	quase	 totalidade,	manifestaram	desejo	de	 ser	mais	 esclarecidos	
pelos peritos médicos e pelos juristas.

	 •	 Na	sua	quase	totalidade,	referem	que	os	apoios	da	famíla	têm	sido	funda-
mentais para recuperar as sequelas.

	 •	 Na	sua	maioria,	salientam	que	as	implicações	das	sequelas	na	sua	pers-
petiva da vida profissional são imensas e que os patrões pouco ou nada 
ligam às incapacidades temporárias. Quando se apresentam no trabalho, 
tem que estar aptos para o desempenho.

	 •	 Na	sua	quase	totalidade,	os	sinistrados	prefeririam	ser	apoiados	com	aju-
das técnicas e inseridos no mundo do trabalho, a ficar sem emprego.

	 •	 Na	sua	maioria,	referem	que	o	contributo	que	a	sociedade	em	geral	lhe	
confere é pouco adequado.

	 •	 Na	sua	maioria,	referem	que	os	políticos	têm	pouca	sensibilidade	para	ajudar	
os sinistrados, nomeadamnte na construção de acessos a locais públicos.

	 •	 Os	grandes traumatizados, geralmente são os sinistrados menos revolta-
dos, os mais felizes e os que menos se lamentam. 
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Das várias entrevistas, retenho na memória um jovem pai sinistrado, que 
num acidente de viação sofreu uma lesão neurológica muito grave do membro 
superior direito, lesão do plexo braquial.

Esse jovem apresentava como sequelas: membro superior direito disfuncional.
Apesar das limitações, referiu-me que conseguiu adaptar-se à vida do quoti-

diano. Isso mesmo foi presenciado por mim. Só com uma mão, conseguia vestir-se.
– Confirmou-me ainda que consegue, alimentar-se e fazer a sua higiene sem 

ajuda. 
No fim da nossa entrevista, confessou-me com voz trémula e olhos hume-

decidos. 
– Sabe, Senhor Dr!
– Depois desta minha infelicidade, só guardo uma mágoa: não consigo fazer 

o que eu mais queria…abraçar o meu filho, atualmente com 2 anos de idade. 
Ao ouvir este desabafo, retive a respiração e lembrei-me das minhas filhas, 

quando tinham a idade do filho deste sinistrado. 
E como ainda hoje recordo a ternura e o carinho com que as minhas filhas 

cm aquela idade abraçavam o meu pescoço e eu as envolvia com os meus braços. 
Estava eu, a cumprir o Serviço Militar obrigatório e só me era permitido 

vir a casa aos fins-de-semana. Num desses fins-de-semana, já madrugada dentro, 
cheguei a casa. 

Entreabro a porta e a minha filha exclama: Papá, tinha tantas saudades tuas…
E num repente, uns bracitos aveludados, enrolaram-se ao meu pescoço e 

abraçámo-nos ternamente para sempre!...
Ainda hoje guardo o calor daqueles abraços.
Hoje, perante este homem tão sofrido, nem consigo imaginar como seria a 

minha realidade enquanto pai, se nunca tivesse experimentado, aqueles abraços 
das minhas filhas naquela noite…

Foi seguramente das melhores prendas que alguma vez me ofereceram.
Muito mais que avaliar o grau da disfuncionalidade objetiva resultante da 

lesão do plexo neste sinistrado, interrogo-me: como é possível, eu avaliar com 
certeza essa dor sofrida deste pai que vejo aqui a minha frente?

Muitos dos grandes sinistrados, que já conheceram as duas faces da vida 
confessaram-me que inicialmente foi muito difícil manterem a capacidade de 
equilíbrio emocional. 

A busca desse equilíbrio é fundamental para continuarem agora a viver e 
realizar os vossos sonhos porventura diferentes “Já vi as duas faces da vida: perder 
e ganhar – mas, ainda assim, é das ilusões que me lembro. Nada sei sobre a vida” – 
Joni Mitchel.
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Asseguro-vos que muitas respostas desses sinistrados anónimas, não são tão 
poéticas como os textos dos meus ídolos: da Lurdes Breda e do João. 

Os textos da Lurdes e do João, são de uma beleza tocante.
Na sua grande maioria, os sinistrados apesar das contrarieadades por que 

passaram, conseguem expressar sem grande mágoa o seu passado e perspetivar 
um futuro com esperança. 

E isso só é possível porque conseguiram sublimar.
Uma vida feita de perdas…e de ganhos que só eles conhecem.
Uma vida relacionada com tudo o que é belo dentro da sua alma…
Afinal é mesmo lá que existia a chave de todos os mistérios e segredos. 
E isso, ninguém lhes pode tirar! 
Nem nenhum perito, conseguirá um dia avaliar…
Uma vida plena de riqueza espiritual e de gratidão na maioria dos sinistra-

dos, apesar das suas limitações e das suas diferenças, são a grande lição para os 
“mais saudáveis” e para os peritos e julgadores.

Vós sois um hino à vida! 
Comovente… Contagiante…
Nos dias menos bons…penso em vós.
Nos vossos pensamentos…nas vossas atitudes…e digo para comigo:
– Estou macambúzio. Porquê?...e que vergonha que sinto quanto tenho essa 

consciência. No dizer de Chico Buarque: “Solidão é quando nos perdemos de nós 
próprios e procuramos em vão pela nossa alma”.

Nos dias menos bons…vou passar a reler os vossos textos que vos agradeço 
e prezo.

Leiam esses textos, responsáveis pela elaboração das leis…Tabelas…Medi-
tem neles! Peço-vos que leiam com atenção os relatos destes meus amigos e me-
ditem neles…muitas vezes.

Meditemos todos neles…
Agradeço toda a vossa disponibilidade. 
A abertura da vossa alma e partilha…
…
Se eu pudesse…
Presentear-vos-ia com um dia diferente…
Um dia liberto de “cadeira de rodas”…
Um dia cheio de tudo…
O que a vossa imaginação mais aspira…
Para se sentirem mais e mais felizes…
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Encontro com... 
Graça Direito Gonçalves

Ana Paula Rodrigues
Ana Félix 

Enquadramento da TNI

1. Introdução 

A avaliação de um cidadão com objetivo de quantificar a desvalorização re-
sultante de acidente ou doença coloca ao médico questões de diversa ordem, pois 
a formação médica é orientada para a semiologia, diagnóstico e tratamento.

A quantificação das disfunções em desvalorização percentual é difícil. A im-
portância de pareceres de diversas especialidades é fundamental na avaliação das 
sequelas e nas suas diversas vertentes. Por um lado, esclarece o perito médico, 
dignificando a avaliação do cidadão em junta médica. Mas por outro lado tam-
bém pode desmistificar padrões de simulação eventualmente encenados. Como 
avaliar e contabilizar senão de forma empírica as queixas dolorosas? São iguais em 
todos os cidadãos? Mesmo aplicando as escalas internacionais, a subjectividade 
está sempre presente de forma acutilante.

A quantificação numérica das incapacdades impõe-se. Tem vantagens re-
lativamente a uma qualquer escala qualitativa, pois permite estabelecer padrões 
de comparação entre quadros semelhantes, que de outro modo seria muito mais 
difícil equacionar. Estabeleceria assimetrias e desigualdades entre cidadãos. 

Numa avaliação em junta médica, o equilíbrio entre a contabilização das 
disfunções por parte dos médicos, os objectivos dos cidadãos e as suas ansiedades 
nem sempre se manifestam de igual forma. Por parte dos peritos deve existir a  

VISÃO DAS ESPECIALISTAS DE SAÚDE PÚBLICA
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racionalidade de uma avaliação que se deseja o mais justa possível. Por parte dos 
cidadãos pode existir um componente emocional relacionado com episódio ín-
dice (o acidente ou a evolução da doença), compreensível naturalmente, mas que 
não pode influenciar o discernimento de quem avalia sequelas e não o evento 
agudo.

O médico dispõe de um diploma legal que deve cumprir, consoante o cida-
dão que se lhe apresenta. Porém como aplicar a tabela na comparação de cidadãos 
com disfunções muito graves e em que a tabela bonifica a lesão anatomicamente 
menor e penaliza a maior? Exemplo: a TNI atribui à amputação do braço pelo 
úmero, uma desvalorização menor que a amputação da mão ou do antebraço. 
Assim, é a própria tabela a permitir assimetrias e iniquidades. Com alguns erros 
e lacunas é a Tabela em vigor por disposição legal. Deveria ser corrigida? Sem 
dúvida. Mas com todos os muitos erros facilmente detetáveis é o documento legal 
que serve de suporte á avaliação.

Assim:
O Decreto-Lei n.º352/2007 de 23 de Outubro publica a Tabela Nacional de 

Incapacidades (TNI) anterior revista e actualizada. O documento articula-se no 
conteúdo de dois anexos. O primeiro Anexo revê e actualiza a TNI por acidentes 
de trabalho e doenças Profissionais. O Anexo II introduz na legislação nacional 
instrumentos que possibilitam a avaliação da incapacidade em Direito Civil.

Porém será no Anexo I que a nossa análise incidirá. 

A avaliação de incapacidade é efectuada por Junta Médica nomeada para tal 
em Diário da Republica. É composta por 5 elementos: Um presidente e dois vogais 
efectivos, estando ainda nomeados dois vogais suplentes.

O Decreto-Lei n.º352/2007 é estruturado sob a forma de Tabela Nacional 
de Incapacidades e articula-se sob a forma de dezasseis capítulos que por sua vez 
correspondem a aparelhos orgânicos.

Cada um destes capítulos sinalizados por caracteres romanos agrupa de for-
ma numérica, inteira ou subdividida em números, subnúmeros e alíneas as seque-
las e disfunções resultantes de acidente ou de doença. 

A cada avaliação corresponde um coeficiente percentual que pretende tradu-
zir a desvalorização resultante da ocorrência de doença ou de acidente. Esta des-
valorização corresponde à proporção da unidade que foi afetada/perdida como 
sequela da lesão que afetou a unidade orgânica.

Podendo as sequelas resultantes corresponderem a uma lesão única (ex: am-
putação de membro) na realidade quotidiana da avaliação em Junta Médica o que 
se verifica é a presença de lesões múltiplas.
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Assim é necessário efetuar o cálculo do coeficiente global de incapacida-
de, que mais não é que o somatório dos coeficientes parciais obtidos para cada 
disfunção, aplicando o princípio da capacidade restante e efetuando a dedução 
sucessiva da unidade dos coeficiente anteriormente calculados. Quer isto dizer 
que a soma de todos os coeficientes nunca poderá ser superior à unidade (100%). 

Nesta linha de metodológica e normativa enquadra-se o pressuposto da 
valorização da função, tendo em atenção que a incapacidade segmentar de um 
membro nunca pode ser igual à perda total do mesmo. 

A avaliação efetuada em junta médica é clínica. Porém a metodologia se-
miológica e clínica é aqui estruturada por capítulos e enquadrada por interva-
los de variação dos coeficientes a atribuir. Deste modo, a avaliação semiológica 
é transformada e enquadrada de forma quantitativa de forma a poder estimar 
e comparar a desvalorização da função. Os intervalos dos coeficientes da tabela 
estão estruturados em mínimos, médios ou máximos, estando até previsto no do-
cumento, a atribuição de coeficientes diferentes dos previstos. Este pressuposto, 
pretende salvaguardar o estado e a evolução científica da arte. Porém e em todas 
as circunstâncias que se possam considerar como excepcionais, os peritos devem 
justificar as suas decisões fundamentando o desvio dos coeficientes atribuídos 
com base na avaliação concreta do cidadão em apreço e baseada em pressupostos 
clínicos, imagiológico, científicos ou outros que de forma atualizada, permitindo 
assim aos peritos desviar e justificar a sua avaliação da prevista neste documento 
legal.

Dificuldades sentidas pelos Médicos Especialistas em Saúde Pública na avalia-
ção de incapacidade para fins fiscais:

Os médicos de saúde pública utilizam a Tabela Nacional de Incapacidades, 
para juntas médicas de avaliação, para fins fiscais, tais como: taxas moderadoras, 
IRS,…

Como a tabela está feita, para o trabalho e dano corporal, há muitas patolo-
gias que não conseguimos enquadrar na tabela como a seguir se apresenta:

Exemplos:
Artrite reumatóide, espondilite anquilosante, patologias altamente Incapaci-

tantes, temos muita dificuldade do seu enquadramento, a não ser por analogias, 
dado que, não podemos dar qualquer valorização adicional.

Há incapacidades que com determinada idade deviam ser incapacitantes e 
com outra idade, não tanto incapacitantes.
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Vejamos um exemplo:

Neste momento fazemos muitas juntas médicas em Cuidados Continuados, 
a pessoas idosas, de 85 anos ou mais, acamadas, que terão forçosamente um grau 
de incapacidades superior a 60 %.

Será, que a tabela é a mais indicada para a avaliação destas situações?

Achamos que estas tabelas deveriam ser uma base, havendo, depois algumas 
alterações, para os fins a aplicar.

No nosso caso, o que está em causa, são os impostos. Pensamos que ao apli-
car a tabela, poderá haver muita injustiça.

1.º Caso – Paciente com 85 anos, acamado, com bons rendimentos, vai pagar 
menos impostos de IRS ou taxas moderadoras.

2.º Caso – Paciente com 40 anos, artrite reumatóide, com surtos agudos in-
capacitantes, com rendimentos inferiores a 600 euros, não tem incapacidade para 
usufruir benefícios fiscais.

Será justo?

A nosso ver, a tabela deve ser revista de modo a poder abranger estes casos 
gritantes de pacientes que não podem ser avaliados com justiça.

ESTA É A VISÃO DE 3 MÉDICAS ESPECIALISTAS EM SAÚDE PÚBLICA, QUE 
TODAS AS SEMANAS, HÁ VÁRIOS ANOS, FAZEM JUNTAS MÉDICAS DE AVALIA-
ÇÃO DE INCAPACIDADE PARA FINS FISCAIS.
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O meu testemunho sobre a visão
das especialistas em saúde pública

Aos especialistas de Saúde Pública, cabe-lhes a difícil tarefa decidir sobre 
os direitos que a lei consagra constitucionalmente aos cidadãos, nomeadamente:

	 •	 Atestados	multiusos
	 •	 Isenção	das	taxas	moderadoras
	 •	 Benefícios	fiscais
	 •	 Aquisição	de	viatura	adaptada

Nas duas vezes que fui acompanhar pacientes à junta médica de recurso para 
efeitos de obtenção de benefícios fiscais, deu para perceber as dificuldades dos 
especialistas de Saúde Pública em decidir, sobretudo no ato final de avalição das 
incapacidades. 

É muito difícil estar na sua posição. 

Avaliar situações tão complexas que misturam doenças entrecruzadas com 
problemas sociais e económicos baseados na TNI atual, é uma tarefa impossível 
em muitas situações, se se aplicarem esses valores com rigidez. Os 60% de IPP 
necessários, contrastam com inúmeros casos de pobreza social e alterações dege-
nerativas.

A TNI que serve de orientação aos especialistas de Saúde Pública, não está 
aferida para avaliar sequelas degenerativas que podem resultar de outros estados 
mórbidos, nomedamente doenças reumatismais. 
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Não quero com isto dizer que os utentes não são valorizados com critério e 
com justiça, nem que não haja da parte daqueles preocupação e sensibilidade para 
avaliar. Simplesmente é muito difícil ser coerentes com a situação em apreço e a 
percentagem necessária.

A velhice é uma evolução natural que todos estamos sujeitos. 
A partir de certa idade, surgem alterações degenerativas nas estruturas os-

teo-ligamentares. 
Situações sociais graves estão muitas vezes aliadas aos problemas de doença 

e são indissociáveis. Embora não seja função do perito avalaiar os problemas so-
ciais, estas situações devem ser olhados com uma atenção especial seguramente. 

Se quisermos ser mais rigorosos na nossa avaliação, impõem-se a elaboração 
de uma nova tabela ou outros itens adaptados à TNI existente para avaliar estas 
realidades. 

Uma tabela que permita ao especialista de Saúde Pública enquadrar as limi-
tações dos utentes da vossa especialidade sem estar baseadas exclusivamente nas 
amiotrofias e limitação das mobilidades. Uma abrangência que não aquela que é 
utilizada no caso dos acidentados em trabalho.

Retenho da vossa exposição “Paciente com 40 anos, artrite reumatóide, com 
surtos agudos incapacitantes, com rendimentos inferiores a 600 euros, não tem inca-
pacidade para usufruir benefícios fiscais. Será justo?”.

Uma ideia que me parece muito interessante...e deixa ao cuidado de quem 
decide.

Bem que eu tinha razão. Os vossos testemunhos são importantíssimos para 
perceber o alcance destas ideias.

Agradeço às colegas que estimo, as vossas ideias para verem aplicados os 
conhecimentos à realidade que praticam.

Aqui fica o vosso apontamento para quem decide, refletir...
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Encontro com... 
Isabel Antunes

Da prevenção à avaliação dos acidentes  
de trabalho 

1. Introdução

O trabalho é parte integrante da vida dos seres humanos inseridos numa so-
ciedade produtiva, experiência essencial que ocupa mais de um terço do tempo de 
vida e que, para além da criação e obtenção de riqueza, gera benefícios intrínsecos 
tais como satisfação e realização pessoal, auto-estima e estatuto social (Rogers, 
1994).

A globalização económica associada à introdução de novas tecnologias, de 
novas formas de produção e de trabalho, teve implicações profundas sobre a mão-
-de-obra, as relações sociais de produção e as condições de trabalho, impondo 
um “novo paradigma do trabalho que resulta do aumento da competitividade, da 
produtividade e lucratividade, à custa do fator social” (Hespanha, 2001).

Com a revolução industrial, os seres humanos iniciaram a construção de 
uma nova realidade de trabalho e de vida, caracterizada pela entrada das máqui-
nas nos meios de produção, o que impôs ritmos e cargas de trabalho elevadas. O 
confronto dos seres humanos com esta nova realidade resultou num aumento dos 
problemas de saúde e dos “acidentes” relacionados com o trabalho, gerando uma 
verdadeira catástrofe social. Figuras importantes da época como Thomas Percival 
(1784), Philippe Patissier (1822), Charles Thackrh (1831), Louis Villermé (1840) 
e Edwin Chadwick (1841), entre muitos, publicaram trabalhos onde discutem os 
impactos dessa realidade e questionam a dimensão moral do progresso industrial 
considerando os custos humanos envolvidos (Hernández F. G., 2005).

VISÃO DE UMA ESPECIALISTA
DE MEDICINA DO TRABALHO
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Foi este contexto socioeconómico que fez emergir a consciência social para 
a necessidade de haver uma maior igualdade nas relações de trabalho e para a 
necessidade de garantir uma boa qualidade de vida dos trabalhadores. Surgiram 
então os conceitos de segurança e saúde no trabalho, inicialmente com preocu-
pações assistenciais e indemnizatórias, e evoluindo, na segunda metade do séc. 
XX, para o primado da prevenção e da proteção, tendo-se então considerado que 
o número de acidentes de trabalho e de doenças profissionais constitui um dos 
principais indicadores da existência de disfunções nos locais de trabalho e/ou nas 
respetivas envolventes» (IGT, 2005).

Conhecidos os riscos, o número de acidentes e as consequências destes, os 
empregadores devem procurar minimizá-los implementando medidas preventi-
vas.

No entanto, no trabalho surgem imprevistos, que por vezes resultam em aci-
dentes, realidade que não podemos ignorar.

Os acidentes de trabalho entendidos como um acontecimento súbito e ines-
perado, não planeado, que produz danos e prejuízos, são resultado de condições 
naturais ou de fenómenos socialmente construídos (Green, 1997), ocorrendo de 
forma aleatória, ou seja emergem como um desvio da normalidade.

Eles constituem um problema humanitário e de respeito pelo direito à saúde 
e segurança no trabalho e representam também um problema económico, uma 
vez que podem interferir com o sistema produtivo e de desenvolvimento da rique-
za nacional, apresentando ainda importantes implicações legais. 

Em Portugal, o regime de responsabilidade adotado na prevenção e repara-
ção dos acidentes de trabalho e doenças profissionais é um regime misto (Art.º 
283 do CT), com a proteção das doenças profissionais garantida pelo regime geral 
da segurança social, promovendo a socialização do risco. A prevenção e reparação 
dos acidentes de trabalho permanece na esfera da responsabilidade privada do 
empregador, assente no risco objetivo a que os trabalhadores estão sujeitos duran-
te e nas atividades de trabalho, não decorrendo do apuramento de responsabilida-
de subjetiva, negligente ou dolosa. Como forma de assegurar a reparação, existe 
a obrigatoriedade dos empregadores transferirem a esta responsabilidade para as 
entidades seguradoras, estabelecendo contratos de seguro, de acordo com o re-
gime geral definido no artigo 284.º do CT, com remissão para a Lei n.º 98/2009, 
de 4 de Setembro (LATDP). Os acidentes ocorridos na Administração Pública, 
subscritores da Caixa Geral de Aposentações são regulados pelo Decreto-Lei nº 
503/99 de 20 de Novembro.

Na maior parte dos países, são publicadas estatísticas anuais sobre o número 
de acidentes de trabalho, número de dias de trabalho perdidos e de pensões por 
incapacidade concedidas em resultado de acidentes de trabalho e doenças profis-
sionais. No entanto, estas estatísticas são frequentemente incompletas, quer no 
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que diz respeito ao número total de acidentes ocorridos, quer no que diz respeito 
aos custos.

Segundo a OIT, morrem diariamente cerca de 6300 trabalhadores vítimas 
de acidentes ou doenças relacionadas com o trabalho, num total de mais de 2,3 
milhões de mortes anuais em 317 milhões de acidentes, com perdas económicas 
estimadas em cerca de 4% do PIB mundial (OIT, 2012). 

Em Portugal, a informação estatística sobre acidentes de trabalho está en-
quadrada pelo regime jurídico constante da Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro, que 
não inclui os acidentes ocorridos na Administração Pública, subscritores da Caixa 
Geral de Aposentações, regulados pelo Decreto-Lei nº 503/99 de 20 de Novembro. 

Assim, de acordo com o boletim estatístico de fevereiro de 2012 do Gabinete 
de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, 
verificámos que nos últimos anos (2000 a 2010) a variação, no que diz respeito ao 
número de acidentes de trabalho não mortais, não foi muito significativa (Tabela 1). 

Em 2010, registaram-se 215 632 acidentes de trabalho: 215 424 “Não mor-
tais” e 208 “Mortais” (PORDATA 2013).

Dos sinistrados em que se conhece 
o local onde o acidente ocorreu, verifi-
cou-se que 45,8% se encontravam em 
“zona industrial” isto é oficinas, arma-
zéns, locais de carga e ou descarga etc. e 
em “estaleiro, construção, pedreira, mina 
a céu aberto”.

A maioria dos acidentes de trabalho 
não mortais (72,9%) provocou dias de 
ausência ao serviço, situação que, embo-
ra com percentagens diferentes, foi co-
mum a todas as atividades. 

A análise da sinistralidade por ati-
vidade económica revela que, no período 
2000 – 2010, a atividade económica com 
maior sinistralidade foi a indústria trans-
formadora, representando 32,5 a 37,5% 

dos acidentes de trabalho, seguida da construção, com 20 a 23% dos acidentes, e 
do comércio grosso e retalho, contribuindo com 13,7 a 15,9% dos acidentes. No 
que se refere a acidentes mortais, e para o mesmo período temporal, a construção 
surge no topo da tabela, sendo responsável por um terço dos acidentes mortais 
(GEP, 2011).
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Em 2010, registaram-se 215 632 acidentes de trabalho: 215 424 

"Não mortais" e 208 "Mortais" (PORDATA 2013). 

Dos sinistrados em que se conhece o local onde o acidente ocorreu, 

verificou-se que 45,8% se encontravam em “zona industrial” isto é 
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Mas a tendência de redução dos índices de sinistralidade verificada na última 
década, em particular dos acidentes de trabalho mortais, não é acompanhada pela 
diminuição dos custos com os cuidados de saúde, apresentando os encargos do se-
tor dos seguros um crescimento constante ao longo da última década (os dados 
disponíveis não permitem avaliar o peso direto dos custos da sinistralidade laboral).

Apesar dos esforços desenvolvidos, a sinistralidade ainda se mantém em ní-
veis semelhantes aos de 2005. Ela atinge a população ativa que tem tendência a 
envelhecer, o que acaba por se traduzir em custos económicos e sociais crescentes. 

Esta realidade, considerando os seus impactos humanos, os custos socioeco-
nómicos diretos e indiretos, justifica e impõe políticas que visem a prevenção dos 
acidentes de trabalho, a reparação e a reintegração dos sinistrados na vida ativa, 
em termos profissionais e sociais.

2. Conceito de acidente de trabalho

Acidente de trabalho, de acordo com a Lei 98/2009, de 4 de setembro, será 
aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indire-
tamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução 
na capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte. Considera-se também aciden-
te de trabalho o ocorrido: 

 a)  No trajeto de ida para o local de trabalho ou de regresso deste; 
 b)  Na execução de serviços espontaneamente prestados e de que possa re-

sultar proveito económico para o empregador; 
 c) No local de trabalho e fora deste, quando no exercício do direito de reu-

nião ou de atividade de representante dos trabalhadores, nos termos pre-
vistos no Código do Trabalho; 

 d) No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação pro-
fissional ou, fora do local de trabalho, quando exista autorização expressa 
da entidade empregadora para tal frequência; 

 e) No local do pagamento da retribuição, enquanto o trabalhador aí perma-
necer para tal efeito;

 f) No local onde o trabalhador deva receber qualquer forma de assistência 
ou tratamento em virtude de anterior acidente e enquanto aí permanecer 
para tal efeito;

 g) Em atividade de procura de emprego durante o crédito de horas para tal 
concedido por lei aos trabalhadores com processo de cessação de contra-
to de trabalho em curso; 

 h)  Fora do local ou do tempo de trabalho, quando verificado na execução de 
serviços determinados pelo empregador ou por ele consentidos. 
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Local de trabalho é todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou se deva 
dirigir em razão do seu trabalho e em que esteja, direta ou indiretamente, sujeito 
ao controlo do empregador. 

O tempo de trabalho, para além do período normal de laboração, correspon-
de ao que precede o seu início, em atos de preparação ou com ele relacionados, e 
o que se lhe segue, em atos também com ele relacionados, e ainda as interrupções 
normais ou forçosas de trabalho. 

3. A avaliação e reparação dos acidentes de trabalho

Sempre que o acidente acontece e que dele resulte um período de incapaci-
dade temporária que consecutiva ou conjuntamente seja igual ou superior a 12 
meses, ou que dele resulte qualquer valor de incapacidade permanente, há lugar a 
uma avaliação médico-legal. Esta avaliação tem em vista esclarecer a etiologia dos 
danos resultantes, a descrição pormenorizada e a avaliação dos mesmos, de forma 
a que estes possam ser devidamente reparados.

Os serviços médico-legais são os serviços oficiais de apoio técnico pericial 
aos Tribunais e ao Ministério Público, encontrando-se o regime jurídico da reali-
zação das perícias médico-legais e forenses estabelecido na Lei n.º 45/2004, de 19 
de Agosto. Nesta medida, foi elaborado um conjunto de recomendações e orien-
tações que visam ajudar o perito a identificar, descrever, interpretar e valorar os 
danos temporários e permanentes nas vítimas de acidentes de trabalho (Maga-
lhães et al, 2010).

Em sede de direito do trabalho, a avaliação dos danos emergentes apresenta 
duas vertentes distintas: uma, que tem como objectivo restabelecer o estado de 
saúde do sinistrado, a recuperação da capacidade de ganho, a reabilitação e reinte-
gração profissional e outra que visa compensar, a perda de capacidade de trabalho 
e de ganho (temporária ou permanente), ou a morte através de prestações em 
dinheiro.

O cálculo destas prestações fundamenta-se em dois critérios: a retribuição 
auferida pelo sinistrado à data do acidente e o coeficiente de incapacidade, tem-
porária ou permanente (Art.º 19 da LATDP), resultante das lesões e sequelas pro-
duzidas pelo acidente de trabalho.

Esta avaliação do dano corporal deve conter uma correta descrição e análi-
se do evento traumático e da sua vivência, dos elementos de dano temporário e 
permanente, visando a posterior avaliação dos diversos parâmetros de dano na 
pessoa em função do enquadramento legal da perícia (Magalhães et al, 2010). Ou 
seja, deve ser efectuada uma perícia médico-legal, concretizada na forma de rela-



FRANCISCO MANUEL LUCAS

144

tório pericial, que tem como objectivo principal a apreciação, em termos técnico-
-científicos, dos danos temporários e permanentes, que poderão ser objecto de 
reparação, tendo em vista a sua indemnização e reintegração profissional, familiar 
e social (Magalhães et al, 2010).

Esta avaliação médico-legal inicia-se com a verificação da data do acidente, 
que habitualmente corresponde ao momento em que ocorre o acontecimento da-
noso e que coincide, na maioria dos casos, com a manifestação das lesões corpo-
rais por ele produzidas. 

Em seguida, deve ser efectuada a ponderação/avaliação do nexo de causa-
lidade entre o traumatismo e as lesões decorrentes do acidente de trabalho, no 
sentido de verificar a imputabilidade do dano ao evento traumático, pressuposto 
jurídico fundamental no estabelecimento da responsabilidade pela reparação do 
dano.

A teoria da causalidade adequada é aquela que é dominantemente aceite na 
doutrina jurídica portuguesa, teoria que exclui o referido nexo quando os danos 
resultam de “desvios fortuitos” ou seja, quando ocorre uma evolução extraordiná-
ria, imprevisível e anormal (Sá F. O., 1992). 

As atuais conceções de imputabilidade médica, assentam nas condições pro-
postas em 1925 por Muller e Cordonier, revistas em 1986 por Barrout e Nicourt 
(Rousseau, 1993): (1) natureza adequada do evento para produzir a lesão ou seque-
la evidenciada, (2) certeza diagnóstica, com adequação da lesão ou sequela à etiolo-
gia em causa, (3) adequação entre a região atingida e a sede da lesão ou sequela, (4) 
adequação temporal entre a ocorrência do evento e a produção da lesão ou sequela, 
(5) verosimilhança científica no encadeamento anatomo-clínico da lesão ou sequela 
(6) exclusão da pré-existência do dano relativamente ao evento (7) exclusão de uma 
causa estranha ao evento na produção da lesão ou sequela.

Caso exista nexo de causalidade, importa determinar a data de consolidação 
médico-legal. A consolidação corresponde ao momento em que se constatou cli-
nicamente que as lesões deixaram de sofrer uma evolução regular, pelo facto de 
terem estabilizado definitivamente, ou porque não são suscetíveis de sofrer mo-
dificações senão após um longo período de tempo da estabilização clínica das le-
sões. Não são necessários mais tratamentos a não ser para evitar o seu agravamen-
to e em que é possível apreciar a existência de sequela(s) (Magalhães, Corte-Real, 
Santos, & Vieira, 2010). Esta data marca o fim do período de danos temporários e 
as sequelas que lhe subsistem são consideradas danos permanentes.

Os danos temporários são aqueles que se manifestam no período em que 
o sinistrado é sujeito aos cuidados médicos, necessários para a recuperação das 
lesões produzidas pelo acidente. Podem ser absolutos (incapacidade temporária 
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profissional absoluta – ITPA) ou parciais (incapacidade temporária profissional 
parcial – ITPP). A ITPA corresponde ao(s) período(s), em que o sinistrado esteve 
totalmente impedido de realizar a sua atividade profissional habitual, com perda 
da sua capacidade produtiva. Durante este(s) período(s), para além das prestações 
em espécie, deve haver lugar a indemnização – prestações em dinheiro (algumas 
situações clínicas podem envolver vários períodos de ITA, decorrentes, por exem-
plo, de eventuais complicações, recaídas, recidivas ou cirurgias – designadamente 
para extração de material de osteossíntese). A ITPP tem inicio, quando o sinistra-
do passa a ter pelo menos 50% da capacidade necessária para desenvolver a sua 
atividade profissional habitual, ainda que com limitações.

Esta passagem de incapacidade temporária absoluta a parcial, constituí um 
dos momentos mais delicados, no que diz respeito à reintegração do sinistrado no 
mercado de trabalho. Ou porque o empregador entende que este não apresenta 
ainda as condições produtivas por ele consideradas adequadas para o exercício 
da sua actividade profissional, ou porque o sinistrado considera não ter capaci-
dades que lhe possibilitem a execução das suas tarefas laborais. O trabalhador é 
então “devolvido” aos serviços clínicos da seguradora com a expectativa de que o 
período de ITA seja prolongado. Por outro lado, na maior parte dos casos, conti-
nua a ser entendido pelo médico assistente da seguradora, de que o sinistrado já 
apresenta condições para retomar o trabalho, embora com limitações, ou seja com 
incapacidade temporária parcial. 

Esta discrepância de opiniões acabam, com muita frequência num “vai vem” 
do trabalhador entre os serviços clínicos da seguradora e o seu trabalho sem que 
haja qualquer lucro para nenhuma das partes. 

É neste momento que a intervenção do médico do trabalho se torna crucial, no 
sentido de avaliar a possibilidade de adaptação do trabalhador ao local de trabalho, 
ou deste ao trabalhador, ou ainda no sentido de promover a possibilidade de uma 
colocação temporária noutro posto de trabalho até estabilização das lesões.

Não devemos esquecer que habitualmente existem vários períodos de ITP, 
devendo a primeira taxa, fixada no decurso do primeiro exame médico, ser de, 
pelo menos, o dobro do coeficiente previsível numa futura situação de incapa-
cidade permanente, sem ultrapassar o coeficiente 1. Esta taxa deve ser reduzida 
gradualmente (salvo em caso de recaída ou agravamento imprevisto, confirmado 
por diagnóstico fundamentado), até à alta definitiva aquando da estabilização da 
situação clínica, ou seja até à data de consolidação (instrução geral nº 6 da TNI). 

Após a data de consolidação, o sinistrado é credor de indemnização (presta-
ções em dinheiro), se as lesões não evoluíram para a cura, tendo portanto deixado 
sequelas que determinem diminuição permanente da capacidade produtiva. A in-
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demnização é variável em função da natureza e extensão desta redução, ou seja da 
incapacidade permanente – que corresponde à perda da capacidade de trabalho 
resultante das sequelas.

A incapacidade permanente pode ter vários níveis: ser absoluta (incapacida-
de permanente absoluta para todo e qualquer trabalho – IPA), relativa (incapaci-
dade permanente absoluta para o trabalho habitual – IPATH) ou parcial (incapa-
cidade permanente parcial – IPP) (Art.º 19 da LATDP). 

A proposta de incapacidade permanente constitui a pedra de toque da pe-
rícia médico-legal em direito do trabalho, sendo determinada em função das se-
quelas do caso concreto, com a quantificação das mesmas concretizada com base 
(carácter indicativo) na Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Tra-
balho ou Doenças Profissionais (TNI - Anexo 1 do Decreto-Lei nº 352/2007, de 
23 de outubro). 

Estamos de novo num momento crucial deste processo, que diz respeito à 
avaliação da aptidão do sinistrado para a actividade profissional, em que se deve 
promover o empenho de todos com vista a reinserir o sinistrado portador de in-
capacidade no mercado de trabalho. Também neste momento é fundamental a 
participação do médico do trabalho, como interlocutor entre as partes, uma vez 
que a ele compete a avaliação da aptidão para o trabalho, dentro da empresa. É 
por isso fundamental procurar adaptar o trabalho à situação de incapacidade do 
sinistrado de forma a possibilitar-lhe uma reintegração mais rápida e adequada 
à sua situação clínica, promovendo, quando necessário, a adaptação do posto de 
trabalho às suas necessidades ou mesmo a colocação noutras tarefas mais adequa-
das à sua situação clínica.

Não podemos ainda deixar de referir que por vezes deve ser considerada a 
existência de dependências de diversos níveis, temporárias ou permanentes, no-
meadamente ajudas medicamentosas, tratamentos médicos regulares, ajudas téc-
nicas, adaptação do domicílio, ajuda de terceira pessoa, etc.

Importa, por último, salientar que, sempre que se verifique modificação da 
capacidade de ganho do sinistrado, proveniente de alteração das sequelas (melho-
ria, recaída, recidiva, agravamento, intervenção cirúrgica ou aplicação de prótese 
ou ortótese), pode ser solicitado exame de revisão (a revisão pode ser requerida 
uma vez em cada ano civil - nº 3 do artigo 70º da Lei 98/2009). Caso se verifique 
alguma alteração, deverá o perito indicar se esta se repercute noutros danos e se 
se justifica a atribuição de uma nova data de consolidação, novos períodos de in-
capacidade temporária ou de incapacidade permanente. 
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4. Considerações finais

Os acidentes de trabalho constituem um dos fenómenos sociais mais trau-
máticos e incapacitantes pelo seu impacto a nível da saúde e da qualidade de vida 
dos trabalhadores, pelo que devem merecer particular atenção de todos nós.

Nas últimas décadas, em Portugal, o regime jurídico da reparação dos aci-
dentes de trabalho, a metodologia de avaliação médico-legal do dano na pessoa 
e o investimento na promoção da saúde dos trabalhadores por parte da saúde 
ocupacional, têm tido uma evolução notável.

Contudo, é fundamental continuar a investir na prevenção visando a redu-
ção do número e gravidade dos acidentes; na reabilitação; na reintegração dos 
sinistrados na esfera familiar, social e profissional, bem como na gestão das defi-
ciências e incapacidades nas empresas. Nenhum profissional tem a “chave” para 
compreender e resolver os problemas dos riscos relacionados com o trabalho nem 
dos acidentes de trabalho, pelo que consideramos que a promoção da saúde ocu-
pacional e a avaliação do dano deve ser obrigatoriamente interdisciplinar.
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O meu testemunho sobre a visão
de uma especialista de Medicina do Trabalho

Sempre ouvi dizer: mais vale prevenir do que remediar.
A participação do trabalhador na esfera produtiva, assume particular com-

plexidade na sociedade de risco em que vivemos. 
A relação com a segurança e as condições de trabalho ajudam a melhorar 

a produtividade e diminuir as lesões e subsequentemente sequelas irreversíveis.
A reparação dos danos nos sinistrados em trabalho, são fontes de conflito 

entre os interesses da seguradora que representam o capital e os interesses no cor-
po mutilado do sinistrado, na pessoa de quem sofre, o trabalhador. 

No dizer de Fortuna 2002; Rodrigues, 2005: “O corpo, instrumento funcional 
e produtivo por excelência, começa a ser encarado como objeto de múltiplas preocu-
pações de ordem cultural, estética e identitária, sujeito a diferentes abordagens, an-
tropológicas e comerciais, com índices elevados de reconhecimento e mediatização”.

O lugar ocupado pelo corpo no trabalho, não beneficiou dos mesmos níveis 
de atenção, pese embora a progressiva relevância que matérias como a prevenção, 
higiene e segurança no trabalho têm vindo a ganhar na produção legislativa6 e no 
apetrechamento técnico do Estado e empresas.

É importante traçar uma visão panorâmica das relações laborais na socieda-
de Portuguesa. O grau e o modo de inserção no mundo do trabalho, englobam 
aspectos económicos e culturais com reflexos estruturantes da vida social6.

Quando as partes não chegam a acordo, o sistema judicial intervém como 
regulador do conflito.

Para nos falar das questões de segurança no trabalho e suas implicações no 
mundo atual, nada melhor que a especialista em Medicina do trabalho e particu-
lar amiga desde os tempos da Faculdade, Isabel Antunes.
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Especialista conceituada, com formação nos domínios da Medicina Legal e 
Medicina do Trabalho, é a pessoa ideal para nos falar sobre estes assuntos.

Um País que previne as lesões dos seus trabalhadores, seguramente ganhará 
em economia real e recuperará em sofrimento humano.

O trabalho faz parte do nosso equilíbrio, mas é preciso haver regras. E existem 
regras. O homem não é uma máquina. Mas as regras nem sempre são respeitadas.

Apesar dos avanços na prevenção dos trabalhadores, os acidentes de tra-
balho continuam a ser um problema de saúde pública com reflexos importan-
tes socioeconómicos e pessoais. De acordo com o Boletim Estatístico do Eurostat 
63/2009, em Portugal a percentagem de acidentes de trabalho face ao total de 
trabalhadores é 3%.

Os casos de acidentes de trabalho não mortais sujeitos a avaliação médico-
-legal que foram alvo de avaliação para efeitos de indemnização, são os que se 
referem na tabela1 a seguir.

  2006   21.067
  2007   21.077
  2008   22.389
  2209   25.176
  2010   23.387
  2011   23.844

Se multiplicarmos o número de acidentes por número de dias de abstinência 
ao trabalho, na realidade, os números são impressionantes. E isso é motivo de 
preocupação.

Muitas vezes o medo de saber apavora-nos e a ideia de tomar consciência 
arrepia-nos. Então, preferimos viver na ignorância. 

Mas quem tem que decidir, tem que fazer contas.
Tenho constatado em Juntas médicas que a medicina do Trabalho preventiva 

e reconvertiva, funciona mal. 
Seria desejável que assim não fosse. Por certo, poupar-se-ia dinheiro e eco-

nomizava-se em sofrimento.

Como bem refere Isabel Antunes: “É fundamental continuar a investir na 
prevenção visando a redução do número e gravidade dos acidentes, na reabilitação, 
na reintegração dos sinistrados na esfera familiar, social e profissional  e na gestão 
das deficiências e incapacidades nas empresas.” 

1 Fonte: Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.
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Encontro com... 
Jorge Laíns

Visão do especialista de Fisiatria

Qual a importância da especialidade de Fisiatria na avaliação das sequelas?

Cada especialidade tem uma visão e abordagem própria da patologia e das 
suas consequências. A Medicina Física e de Reabilitação (MFR) é uma especialida-
de médica autónoma, cujo objetivo reside na promoção da função física e cognitiva, 
da atividade (incluindo os comportamentos), da participação (incluindo a qualida-
de de vida) e na modificação dos fatores pessoais e ambientais.[1] 

O foco principal da Medicina Física e de Reabilitação é a funcionalidade.[2,3]

A perspetiva do impacto de uma doença ou acidente sobre o indivíduo é 
diferente na perspetiva da Reabilitação. A fisiatria tem uma visão médica que in-
clui a participação do indivíduo na Sociedade e num contexto social, cultural e 
pessoal.

O Homem é ele e o seu meio. 

A funcionalidade deve ser abordada à luz de uma interação estreita com as 
características do indivíduo e do ambiente.[4] Consequentemente, o processo de 
reabilitação tem por alvo a funcionalidade, considerando a patologia e suas conse-
quências, o ambiente e os fatores individuais passíveis de modificação.[5]

O modelo biopsicossocial da funcionalidade, incapacidade e saúde da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) constitui uma base útil para esta compreensão.[6]

VISÃO DE UM ESPECIALISTA DE FISIATRIA
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A MFR tem uma abordagem holística do indivíduo, é orientada por uma 
abordagem biopsicossocial da reabilitação e utiliza a metodologia da Internatio-
nal Classification of Functioning Disability and Health (Classificação Internacional 
da Funcionalidade – CIF) da OMS, aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde 
em Maio de 2001.[6]

A funcionalidade é composta pelas Funções e Estruturas Corporais e Ativi-
dades e Participação,  e é abordada de forma relacionada não só com o estado de 
saúde, como com os factores pessoais e ambientais.[7, 8]

Na CIF, a incapacidade e a funcionalidade são vistas como o resultado de 
interações entre as condições de saúde (doenças, perturbações e lesões) e fatores 
contextuais, que podem ser ambientais (por exemplo, atitudes, barreiras arqui-
tetónicas, estruturas legais e sociais) e pessoais (por exemplo o género, a idade, 
a personalidade, a educação, profissão e outros fatores que influenciam a forma 
como a incapacidade é vivida).

A “funcionalidade” é mais positiva do que a “incapacidade” na descrição da 
interacção entre um indivíduo com uma patologia e os factores contextuais (am-
biente e fatores individuais). 

Quando elabora um relatório preocupa-se em elucidar o sinistrado?

Sim, sempre. 

É	importante	fazê-lo?

Sim, o sinistrado é a parte interessada; é essencial a sua colaboração e par-
ticipação ativa na definição dos objetivos. O sinistrado faz parte da “Equipa de 
Reabilitação”, é o centro na MFR, deve fazer opções informadas e ter uma partici-
pação total no processo.

O perito que elabora o relatório deve defender o sinistrado em tribunal?

O relatório em si deve defender o sinistrado, já que deve relatar a situação 
real de funcionalidade desse indivíduo, numa análise biopsicossocial. 

O perito não é o “defensor” do sinistrado, no sentido restrito do termo, e 
deve ter um comportamento neutro. Assim, não me parece curial que o perito 
defenda o sinistrado em Tribunal. 
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O sinistrado deve ser esclarecido dos seus direitos “relatório esclarecido”?

Todos as práticas devem ter em conta a ética e os direitos humanos, pro-
porcionando as informações necessárias aos doentes, para facilitar a tomada de 
decisões. O sinistrado tem direitos e deveres, deve conhecê-los e ser educado no 
sentido de cumprir ambos. 

É sempre nosso dever obter o “consentimento informado” e permitir a “re-
cusa informada”. A relação dos Tribunais para com os sinistrados deverá ser pro-
fundamente revista. A relação é muito desigual, é subestimada a opinião do si-
nistrado, por vezes, quase vedado o seu direito de opinião. A análise do Tribunal, 
baseada em sequelas consideradas “objetivas”, tende a desconsiderar o indivíduo 
em si. 

É conhecida e verdadeira a frase: que não há doenças, há doentes. Não há 
lesões/sequelas objetivas, há sequelas em um determinado sinistrado.

O sinistrado é o centro da abordagem e as avaliações devem ser fundamen-
tadas no sinistrado.

O sinistrado devia ter um conhecimento mais profundo das tabelas?

Compete ao perito explicar as tabelas e as opções na elaboração do relatório. 
O sinistrado deve ter uma participação em todo o processo mas não pode, nem 
consegue, ter o conhecimento aprofundado das tabelas. 

As	sequelas	devem	ser	valorizadas	qualitativa	ou	quantitativamente?

As sequelas devem ser valorizadas em ambos os sentidos. O estado de saúde 
é influenciado por fatores objetivos e subjetivos, por fatores internos e externos. 
Dois sinistrados com a mesma situação clínica podem ter funcionalidades díspa-
res por fatores pessoais (por exemplo, sofrer uma depressão reativa) ou ambien-
tais (por exemplo, estar paraplégico e viver num 3.º andar sem escadas).

Não há lesões/sequelas objetivas, há sequelas em um determinado sinistrado.

O sinistrado deve ser ressarcido não só em dinheiro, mas em medidas de 
apoio técnico, Produtos de Apoio, adaptação no domicílio ou no trabalho, trata-
mentos mantidos para lá da atribuição da IPP, acompanhamento pessoal e outros 
em relação com a situação de funcionalidade (perspetiva CIF) desse indivíduo.
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Tem a percepção que os sinistrados são grandes simuladores? 

O sinistrado poderá ou tenderá a “hipervalorizar” a sua situação com o obje-
tivo de beneficiar de uma maior incapacidade, de uma maior reparação do dano. 
Haverá simuladores, como em todas as outras situações. Cabe ao perito/médico 
responsável esclarecer e educar o sinistrado. Cabe ao perito/médico pugnar pela 
“verdade”. 

É legítimo pensar que se o sinistrado sentisse que iria ser devidamente res-
sarcido e respeitado na sua nova situação, não tenderia a ser simulador.

Relate algum episódio que tenha sido marcante enquanto perito. 

Pela negativa: situação em tribunal cível, para reparação do dano a dois sinis-
trados, vítimas de 2 acidentes distintos, sob responsabilidade da mesma Compa-
nhia de Seguros. O representante da Seguradora informou que tinha autorização 
para “despender” 50000 Euros entre ambos. Não houve julgamento, os sinistrados 
dividiram a meio o montante proposto.

Pela positiva: 1. situação (frequente), em tribunal de trabalho, de repara-
ção do dano. O tribunal responsabiliza a Seguradora por tratamentos que não 
interferem na IPP, mas melhoram a qualidade de vida do sinistrado; 2. Estou a 
acompanhar um sinistrado vítima de Traumatismo Crânio-Encefálico (TCE) e a 
Seguradora estar a pagar o tratamento psicoterapêutico à mãe e irmã. 

Os peritos das seguradoras são “pressionados ou muito rígidos” na avaliação 
das sequelas, ou são isentos no estabelecimento das incapacidades?

Por razões que prefiro não compreender, é “demasiado frequente” ver peritos 
ao serviço das seguradoras a defender atribuição de incapacidades que em muito 
pouco correspondem à realidade das sequelas funcionais, atribuindo um valor 
inferior de forma parcial, não isenta.

Os peritos das seguradoras têm tendência a uma atitude de “defesa da segu-
radora”, o que me parece totalmente desadequado e inaceitável. Estes peritos con-
sideram que defender a seguradora, é atribuir a “incapacidade mínima possível”, 
quando deveria ser a de, em conjunto, atribuir a “incapacidade justa”.
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Os apoios concedidos pela seguradora ao sinistrado são os mais adequados?

Nos acidentes de trabalho, considero que, de uma forma geral, os sinistrados 
são ressarcidos com alguma justiça. Faltam apoios para o pós-IPP e para a sua 
reinserção social. A legislação deveria obrigar a fornecer os montantes suficientes 
para as adaptações necessárias nos casos dos grandes deficientes, como os para-
plégicos. Os montantes obrigatórios, indexados ao salário mínimo nacional são, 
na maioria das vezes, insuficientes. A legislação também deveria obrigar ao pa-
gamento das adaptações nos automóveis e outras que permitissem o regresso do 
sinistrado a uma vida social ativa.

Nos acidentes de viação com sequelas graves, incapacitantes, a legislação 
deveria ser semelhante à dos acidentes de trabalho, obrigando as seguradoras a 
garantir cuidados mantidos de saúde ao sinistrado. Não deveria ser permitido 
que com o pagamento da indemnização a seguradora deixa de ter qualquer res-
ponsabilidade.

Nos acidentes de viação os sinistrados têm custos elevados inerentes ao re-
curso a advogado. À partida, na maioria dos casos são mais caros os que os defen-
deriam melhor, criando uma situação de iniquidade flagrante.

A família das crianças com graves sequelas deve ser ressarcida?

Sim, nos casos das crianças sem margem para discussão. A família mais 
próxima, filhos e cônjuge ou outros em que se demonstre grande proximidade 
afetiva, devem ser ressarcidos e terem direito a acompanhamento médico e/ou 
psicológico. 

O que deve ser feito para dignificar a avaliação do sinistrado? 

É importante uma atualização de mentalidades. A avaliação e reparação do 
dano são um direito do sinistrado e um dever da entidade responsável (seguradora).

É necessário mudar de atitude e obrigar a entidade responsável pela realiza-
ção de inquérito psicossocial em que aborde as várias vertentes da saúde e fun-
cionalidade do sinistrado, obedecendo à perspetiva da CIF. Tem de ser valorizado 
e estudada a situação funcional do sinistrado, ser psicossocial, com “estruturas 
e funções corporais”, “capacidade e participação” e dos seus fatores contextuais: 
“pessoais e ambientais”.
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Sugestões	para	valorização	as	sequelas	nos	grandes	traumatizados.

Saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social (OMS), não apenas não 
estar doente; as sequelas funcionais, mais do que avaliar a “incapacidade”, deve-
riam determinar a “funcionalidade”. 

A CIF classifica a saúde e os domínios relacionados com a saúde, ajudando 
a descrever as modificações que se operam nas funções e na estrutura do corpo, 
o que uma pessoa com uma determinada condição de saúde pode fazer num am-
biente padronizado (o seu nível de capacidade), assim como o que nesse momen-
to faz no seu ambiente real (o seu nível de desempenho), influenciado por fatores 
contextuais (pessoais e ambientais).[9] 

Tem	a	noção	que	se	faz	justiça	ou	se	cumpre	a	lei?

Globalmente, no sentido restrito, cumpre-se a lei o que não é sinónimo obri-
gatório de “fazer justiça”. Frequentemente, não se faz a devida avaliação/perícia 
das sequelas dos acidentes mas “cumpre-se a lei” na atribuição da respetiva inca-
pacidade. 

A Justiça é um conceito dependente da cultura, da ética e da moral vigentes. 
Num estado democrático e de direito para se “fazer justiça”, recorre-se à legislação. 
As leis são feitas por quem está no poder ou por quem o influencia. Nem sempre 
a Lei cumpre o objetivo de “fazer justiça”. 

 

Diga	o	que	lhe	vai	na	alma	para	melhor	valorizar	as	sequelas.

Falta uma visão mais humanista e social. Falta uma visão “CIF”.
A seguradora é responsável pelo sinistrado, não está a fazer nenhum favor ao 

sinistrado. Deve, dentro das limitações impostas pelas sequelas, responsabilizar-
-se pela funcionalidade (biopsicossocial) do sinistrado. É necessária uma mudan-
ça de mentalidade, cultura e ética que imponha à Seguradora a necessidade de 
fornecer ao sinistrado o melhor tratamento e reinserção social, na luta pela rea-
quisição da qualidade de vida relacionada com a Saúde. 

As seguradoras criam sistemas de assistência centrados na eficiência e na 
eficácia no tratamento do sinistrado com vista à minimização das sequelas, à mi-
nimização da indemnização. Num mundo idealizado, os sinistrados são tão bem 
tratados e a Medicina é tão eficaz que os sinistrados ficam sem sequelas. É uma vi-
são utópica, “infantil”, baseada na megalomania da eficácia dos cuidados médicos. 
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A Medicina nem sempre consegue curar. Em acordo com a OMS e o Banco 
Mundial, há cerca de 15% de “grandes deficientes” no mundo. A atribuição da 
indeminização deveria basear-se não só nas sequelas, mas na funcionalidade do 
indivíduo, nas suas funções e estruturas corporais, na sua atividade e participação, 
num contexto ambiental, com fatores pessoais e ambientais. Um indivíduo inca-
pacitado tem o direito à “Saúde”, ao completo bem-estar físico psíquico e social. 

O acesso à reabilitação constitui um direito humano fundamental. A reabili-
tação após lesão ou doença constitui um direito básico humano.[10]

A muitos sinistrados não está facilitado o acesso à reabilitação. Por razões 
culturais, não são raros os colegas ao serviço das seguradoras que não permitem 
que os sinistrados façam tratamentos de reabilitação por considerarem aumentar 
os custos de tratamento. 

Todos os indivíduos que necessitam de reabilitação deverão ter acesso ao 
serviço.

Esta eventual falta de acesso não permite que os sinistrados atinjam o seu po-
tencial de reabilitação, a capacidade de beneficiar com tratamentos de Reabilitação 
prejudicando o seu nível possível de independência e de qualidade de vida. [11,12]

A reabilitação tem como objetivo global permitir aos indivíduos incapacita-
dos alcançarem os papéis na vida que desejam, no contexto das restrições impos-
tas pelas incapacidades. 

O diagnóstico e avaliação na MFR abrangem todas as dimensões das funções 
e estruturas orgânicas, atividades e problemas de participação relevantes para o 
processo de reabilitação. [13]

A Reabilitação é um processo centrado no doente para otimizar a atividade 
e a participação, num contexto ambiental (resultante do próprio ambiente ou do 
comportamento de terceiros) e pessoal que devem de ser avaliados e minorados, 
se bloqueadores, ou maximizados, se favorecedores. [14]

A declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos [9] refere que o 
indivíduo incapacitado não deve ser considerado como “doente” durante toda a 
vida. É sim um cidadão com necessidades especiais associadas a uma incapacida-
de específica. Estas necessidades deverão ser proporcionadas pela sociedade num 
contexto de «normalidade». A participação é fundamental e um dos seus aspectos 
centrais reside no acesso à sociedade.

Um indivíduo incapacitado tem o direito à “Saúde”, ao completo bem-estar 
físico psíquico e social.

•
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O meu testemunho sobre a visão
de um especialista de Fisiatria

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Reabilitação10 enquadra-se 
num contexto de equidade, com sentido de proporcionar um bem-estar global a 
todos os cidadãos incapacitados. É legítimo: “O uso de todos os meios necessários 
para reduzir o impacto das situações incapacitantes e permitir aos indivíduos inca-
pacitados a obtenção de uma completa integração”.

Dentro desse mesmo contexto de saúde, a reabilitação11 é: “Um processo di-
nâmico pelo qual um indivíduo que sofreu incapacidade adquire o conhecimento 
e as competências técnicas necessárias para uma função física psicológica e social 
optimizada”.

No mundo dos acidentados, há os grandes	traumatizados e os outros.

Os especialistas de Medicina Física e de Reabilitação são os clínicos com 
maior ligação à recuperação dos grandes traumatizados. 

O perito médico-legal só conseguirá avaliar em consciência, as reais neces-
sidades nos grandes traumatizados como é o caso das lesões neurológicas, com a 
ajuda do Fisiatra.

Os vossos relatórios são imprescindíveis para avaliar este tipo de sequelas.
A especialidade de Medicina Física e de Reabilitação possui também uma 

forte ligação à Ortopedia. Sempre foi uma aliada de peso na recuperação das le-
sões e patologias ortopédicas. Uma cooperação ainda mais efectiva é desejável.
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É sabido que o principal objetivo da Medicina Física e de Reabilitação está na 
melhoria da participação social e da qualidade de vida do indivíduo.

Incluiu a integração e participação do paciente em atividades sociais, recrea-
tivas e vocacionais12 de acordo com as suas apetências e possibilidades. 

Objectivos9 da Medicina Física e Reabilitação:

	 •	 Reduzir	a	incapacidade	provocada	pela	doença
	 •	 Prevenir	as	complicações
	 •	 Melhorar	a	funcionalidade	e	actividade
	 •	 Ajudar	o	paciente	a	atingir	os	níveis	de	autonomia	e	independência	pre-

tendidas, dentro do contexto da sua limitação
	 •	 Permitir	a	participação12 em actividades vocacionais, sociais e recreati-

vas, consistentes com os seus direitos humanos

A Medina Física e Reabilitação9 é eficaz em cinco vertentes:

	 •	 Tratamento	de	patologia	subjacente
	 •	 Prevenção	e	tratamento	de	complicações
	 •	 Melhoria	da	funcionalidade	e	actividade
	 •	 Facilitação	de	participação
	 •	 Redução	do	défice	e	ou	incapacidade	para	o	indivíduo	e	para	a	sociedade.

Mas, para nos falar sobre o tema de Reabilitação, ninguém melhor que o Jor-
ge Laíns, especialista nessa matéria, a quem agradeço a amizade e disponibilidade. 

Realço da sua participação: “Um indivíduo incapacitado tem o direito à Saú-
de, ao completo bem-estar físico psíquico e social”.

Vejamos com toda a atenção o que ele nos disse e seguramente ficaremos 
todos mais esclarecidos.
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Encontro com... 
Roque Loureiro

As sequelas visuais nos acidentes de trabalho
– Uma visão do problema

Ao longo dos tempos as referências na Literatura aos sentimentos que os 
olhos nos aportam constituem momentos sublimes da existência humana.

Este poema do século XV é de extrema riqueza na tradução da relação da 
nossa visão com os sentimentos .

  Senhora, partem tão tristes 
  Meus olhos por vós, meu bem,
  Que nunca tão tristes vistes
  outros nenhuns por ninguém.

  Tão tristes, tão saudosos,
  Tão doentes da partida,
  Tão cansados, tão chorosos,
  Da morte mais desejosos
  Cem mil vezes que da vida.

  Partem tão tristes os tristes,
  Tão fora de esperar bem,
  Que nunca tão tristes vistes
  Outros nenhuns por ninguém.
  (Século XV – Joan Roiz de Castelo Branco)

VISÃO DE UM ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGIA
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1. Visão e Sociedade

A Visão representa para cada um de nós mais de 90% da nossa vida de re-
lação. A liberdade que este sentido nos oferece não consegue ser percebida por 
quem dele não carece.

A nossa visão comanda a nossa vida diária.A liberdade que ela nos oferece 
é insubstituível! O bonito e o belo que sentido têm para um invisual? Não existe 
descrição que substitua a imagem. E para quem já teve uma perceção visual nor-
mal, o que significa em termos psicológicos perdê-la?

Apesar de todos os apoios a nível de mobilidades e de outras tecnologias, que 
custos para o próprio e família? Se viver com o salário mínimo é difícil, como será 
a vida para um invisual? É impossível avaliar toda a extensão das dificuldades de 
adaptação, psicológicas e perdas materiais.

Mas também outros tipos de perdas visuais se refletem na vida social do 
sinistrado. A perda de capacidade para outras atividades, quantas vezes para se-
gundos empregos ou outros meios do aumento do rendimento não são afetados! 
A conceção jurídica do prejuízo agregado à perda ou ao direito à promoção pro-
fissional faz jurisprudência em muitos países. Como exemplo , o de um portador 
de carta de pesados que, ao fim de semana, trabalha por conta própria ou de um 
bilharista que deixa de o poder ser e receber os prémios pecuniários resultantes 
da sua actividade extra.

Todo o dano sofrido por uma pessoa exige social e humanamente a sua re-
posição. No caso de perda da visão a capacidade de adaptação psicológica tem 
que ser avaliada. Não me esquecerei nunca da situação de uma sinistrada de aci-
dente de viação que levava os filhos menores à escola e sofreu um acidente sem 
gravidade aparente , mas que perdeu a visão dos dois olhos por lesão occipital.  
A necessidade de manter a assistência aos filhos, constituiu um factor extrema-
mente positivo de adaptação às limitações decorrentes da sua cegueira.

O cálculo das indemnizações por acidentes de trabalho, que apenas reflete 
a perda da capacidade de ganho em função do salário, constitui uma perda de 
cidadania. A teoria sociológica de Dwyer tem conduzido o pensamento de que o 
acidente de trabalho é em grande medida o resultado das relações sociais. As em-
presas constituem um fator social importante e daí que as repercussões de aciden-
tes graves que impossibilitem o trabalho, transitem para o âmbito da Segurança 
Social.

O artigo 483 e seguintes do Código Civil terão seguramente aplicabilidade 
em algumas situações, ainda que tornando a tarefa da justiça mais complexa, mas 
permitindo maior justiça para os cidadãos sinistrados.
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2. A perspetiva sociológica dos acidentes de trabalho

A Medicina do Trabalho representa um pilar mestre dos acidentes de traba-
lho. A ela compete a verificação da adequação do trabalhador ao posto de traba-
lho. A Medicina curativa constituindo um factor importante à continuidade do 
trabalho, não deve nas empresas sobrepor-se à verificação das condições e ade-
quação à atividade desenvolvida pelo trabalhador.

A visão em todas as suas dimensões é factor primordial nos resultados do 
trabalho desenvolvido.

Aquando dos acidentes de trabalho constatamos que sobretudo nas empre-
sas de menor dimensão não são respeitadas as capacidades individuais e é poten-
ciada uma multiplicidade de tarefas e atividades. Verificar que um trabalhador 
monocular tem como posto de trabalho uma serra de corte numa carpintaria, 
em que o campo visual e a estereopsia (sentido das distâncias) estão diminuídos, 
acrescenta risco de acidente e promove um mau desempenho .

O importante papel social das empresas justifica estas situações numa eco-
nomia e num estado de depressão generalizada.

Na reintegração do trabalhador após uma incapacidade permanente o re-
forço da articulação entre o Tribunal, a administração da empresa, a Medicina 
do Trabalho e a Inspecção Geral do Trabalho, pode traduzir-se em ganhos para 
as empresas e para o trabalhador. Comunicada uma IPP , deveria a Inspecção do 
Trabalho acompanhar a reintegração.

Um trabalhador da construção civil com perda da visão de um olho- visão 
monocular, revela sempre grande dificuldade de adaptação ao trabalho em alturas 
e queixa-se que não consegue trabalhar com segurança em andaimes e telhados. 
Mais uma vez a reintegração coloca problemas às empresas de pequena dimensão. 
A requalificação profissional e os Centros de emprego devem ser chamados à re-
solução da situação destes trabalhadores a que se junta a Segurança Social com a 
responsabilidade final, aquando da não reintegração no posto de trabalho.

Os problemas que se colocam à avaliação das incapacidades é complexo. 
Durante a nossa vida como peritos, surgem sempre situações que nos colocam 
problemas de decisão face às variáveis envolvidas e que nos possam permitir uma 
decisão acertada. No caso de um sinistrado com 47 anos, portador de nistagmos 
congénito, operado bilateralmente às cataratas com lentes multifocais e com di-
plopia resultante de fractura do pavimento da órbita ,operado 2 vezes sem alte-
ração do problema oftalmológico. A sua profissão é a de contabilista, mas esta 
diplopia impossibilita – lhe a profissão e até a leitura em binocular. Que valor 
atribuir? Em que medida a incapacidade para a profissão habitual e a integração 
no regime da segurança social, constituem uma situação justa para o sinistrado? 
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3. As funções visuais

A perceção visual é um sistema sofisticado que começando no olho se des-
codifica no córtex occipital e interage com todos os órgãos sensoriais e motores. 
Além de perceção visual, os olhos permitem a determinação das distâncias e pro-
fundidade – estereopsia, e possuem um sistema de visão periférica e de deteção 
do movimento – campo visual. Cada olho tem um campo de visão na posição 
primária de 50.º nasal e 70 a 80.ºs temporalmente. Os dois olhos completam-se 
permitindo um campo no sentido horizontal de cerca de 160.º. Superiormente, 
o campo visual é de cerca de 50.º e inferiormente de 60.º. Os nossos olhos per-
mitem-nos distinguir as cores, mas em algumas doenças da retina ou do nervo 
óptico, as cores estão alteradas.

A desvalorização por perda da visão monocular é de 0,27. O valor que a visão 
desempenha em toda a nossa vida , nos casos em que não exista a possibilidade de 
retorno à profissão, justifica em qualquer idade uma majoração da incapacidade 
atribuída, que o tribunal deve avaliar. 

Existe um registo dos acidentes por atividade. Uma melhor adequação dos 
prémios de seguro face ao risco por atividade poderá permitir que nos casos de 
IPP elevadas, acima de 45%, exista uma majoração de 50% na indemnização mes-
mo em situações de reintegração de indivíduos jovens-abaixo dos 40 anos. Isto 
reporta para um conceito jurídico muito discutido da responsabilidade delitual e 
obrigacional.Todo o dano sofrido por uma pessoa exige, social e humanamente, 
uma reparação justa .

4. O acidente e as suas condicionantes

O fator humano desempenha o papel de maior responsabilidade nos aciden-
tes de trabalho. A saúde física e psicológica do trabalhador são de crucial impor-
tância no desempenho adequado do posto de trabalho. A legislação relativa às 
condições de trabalho é detalhada e só o seu não cumprimento justifica muitos 
dos acidentes. Em todos os países a problemática dos acidentes de trabalho tem 
sido objeto de múltiplos estudos que englobam não só as condições de traba-
lho mas a epidemiologia dos mesmos, face a todas as condicionantes. No Canadá 
existe uma focalização interessante nesta problemática.

Actualmente a maioria dos fabricantes, sobretudo em equipamentos pesa-
dos, já os fornece com as condições de proteção adequadas, permitindo assim 
reduzir o risco de acidente. A inspeção do trabalho deve atuar continuadamente 
na verificação das condições de proteção atuando sobre o trabalhador que dis-
pondo das condições adequadas de proteção não as utiliza. Nas grandes empresas 
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que possuem gabinetes de higiene e segurança no trabalho, a taxa de acidentes de 
trabalho é menor.

“O calor é muito”, “os óculos embaciam”, “não vejo bem com os óculos”, etc. 
são com frequência causas apontadas para o não cumprimento das normas de 
segurança. A adequação do equipamento de proteção é essencial e a certificação 
do mesmo não abrange todas as actividades e ambientes de trabalho.

Os trabalhadores, mesmo de pequenas empresas, deveriam frequentar ações 
de formação em higiene e segurança no trabalho, ainda que de caráter geral. 

II.	 Análise	da	tabela	de	desvalorização	em	oftalmologia

A indemnização dos acidentes de trabalho começou na Alemanha em 1886 
como uma lei do Estado.No entanto o grande impulso foi dado no Canadá com 
o relatório Meredith que estabeleceu as bases da jurisprudência nos acidentes de 
trabalho. Contudo, a valorização do dano face às lesões tem variado de país para 
país e ao longo dos tempos. As Seguradoras representaram uma mais valia precio-
sa na reparação do dano, a que se juntou a estrutura e independência dos Tribu-
nais do Trabalho. Os Estados, compreendendo a importância social dos acidentes 
de trabalho , têm produzido legislação que garanta o direito dos trabalhadores.

1. A perda visual completa

Como facilmente se percebe, a perda visual completa (bilateral) constitui 
uma mutilação grave das funções sociais e pessoais. A incapacidade atribuída, a 
base de cálculo com incidência salarial, os apoios complementares das Segura-
doras e todos os apoios da segurança Social, são compensações menores e não 
conseguem normalmente suprir as perdas pessoais e familiares.

A perda visual monocular constitui a situação mais frequente dentro da per-
da visual. Também ela acarreta normalmente prejuízos, que vão muito para além 
da incapacidade de ganho.

Num mundo em que a reintegração no posto de trabalho ou em outras fun-
ções se tornou praticamente inviável sempre que as lesões a isso condicionem, 
independentemente da idade, deve ser considerado o factor 1,5. A dificuldade 
em encontrar um novo trabalho está em crescendo e o subsídio de desemprego 
limitado no tempo. Uma aproximação ao despedimento, como complemento à 
desvalorização seria desejável ,uma vez que será cada vez mais difícil em idades 
ativas pensar em reformas.
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A transição para uma visão monocular (um só olho) implica uma adaptação 
em todas as atividades da vida diária e tantas vezes a perda do posto de trabalho. 
Um trabalhador da construção civil que perca a visão de um olho dificilmente 
consegue manter o posto de trabalho. Terá dificuldades em andar em alturas, em 
bater num prego e até em, na mesa de refeições, levar correctamente a mão ao 
copo sem entornar a água do mesmo.

A adaptação a esta situação por perda da estereopsia é pelo menos no inicio 
muito complicada para a maioria dos sinistrados. A sua capacidade de condução 
vai ser afetada com repercussão na licença para esta actividade e perda da licença 
profissional de condução. As suas atividades lúdicas como a caça ou ténis estão 
gravemente comprometidas.

Em resumo, nas grandes desvalorizações por perda visual, a existência de 
um seguro complementar de responsabilidade civil poderia ressarcir mais corre-
tamente os danos resultantes de um acidente de trabalho. A valorizada esta situa-
ção é mister dos Juristas e Seguradoras .

2. A diminuição de visão

2.1. Hipovisão – Capítulo V n.º 2

Se globalmente as desvalorizações atribuídas nos parecem corretas mere-
cem no entanto algumas reflexões. Normalmente nos traumatismos que atingem 
o globo ocular, as causas de baixa da visão podem ser múltiplas, córnea, cristalino 
e retina. A visão considerada para a necessidade de auxiliares de hipovisão (lupas 
e outros sistemas de ampliação) é de 1 a 2 décimos bilateral. Estes auxiliares são 
ainda mais necessários para perto. Assim, um sinistrado em que existe afaquia bi-
lateral poderá ser beneficiado significativamente relativamente a um com a mes-
ma visão ,quando em termos visuais estão em iguais condições e necessidades. 
Assim e tendo em consideração a resolução da perda da acomodação com óculos 
ou com as lentes multifocais intra-oculares, apenas deveria ser de considerar a 
afaquia monolateral até à idade de 50 anos. 

Relativamente ao ponto 2.9 da capítulo V, subsistem muitas interrogações. 
As visões muito baixas são seguramente devidas a lesão numa destas estruturas. 
A baixa da visão devida a lesão fóveal é a mesma para longe e perto. O que parece 
lógico e resulta da forma como a tabela de desvalorização foi concebida é que 
abaixo de uma visão de 03/10, esta desvalorização seja sempre atribuída como 
forma de compensação de mais uma dificuldade importante na vida das pessoas.
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2.2. As alterações dos campos visuais 

Estão perfeitamente estruturadas em termos de desvalorização, sendo obje-
tiváveis na maioria das situações.

O parâmetro para avaliação deve centrar-se no exame Goldman com a isope-
tra III/4. O desenvolvimento industrial exige qualidades visuais específicas para a 
segurança no posto de trabalho. A eficiência visual é representada pela capacidade 
de integração espacial e temporal, em que o campo visual representa papel decisi-
vo. As lesões cerebrais temporais podem produzir alterações seletivas da perceção 
do movimento. As alterações dos campos visuais resultam normalmente de lesões 
da via ótica quer a nível da órbita quer intra-cranianas. Lesões das células reti-
nianas traumáticas traduzem-se em lesões do campo visual do olho afetado. As 
lesões endocranianas da via ótica, dependendo da localização ,provocam usual-
mente alteração bilateral dos campos visuais.Traduzem-se desde redução concên-
trica nos casos de edema cerebral prolongado , até hemianopsias,quadrantopsias 
e escotomas, dependendo da área atingida.

Uma especial atenção merecem os defeitos occipitais dos campos visuais as-
sociados ao fenómeno de alteração de fixação, em que apesar de visões normais, 
deve ser considerada na IPP a perda da fixação bi-foveolar (n.º 4 do capitulo V). 

No entanto no ponto 3.3. referente às perdas escotomatosas, é necessário 
conjugar vários fatores. Deveria existir uma outra área que é a dos escotomas 
dentro dos 10.º centrais da visão. Estes podem não afetar significativamente a 
visão para longe , mas tornarem-se graves na visão de perto, dificultando a leitura 
e mesmo atividades / profissões que exijam movimento de perto. Assim o estudo 
das áreas de escotoma nos 10.º centrais é de capital importância e ainda que de 
menores dimensões, devem serem considerados dentro deste ponto.

2.3. Perda da fixaçãobi-foveolar

Esta situação pode ser devida a redução grave da visão de um dos olhos 
e portanto do ponto de vista do legislador deverá estar contemplada no ponto 
relativo à diminuição da acuidade visual. Também aqui para uma visão inferior 
ou igual a 2/10 esta desvalorização não deve ser considerada. A consideração da 
fixação bi-foveolar deve ter sobretudo como foco a perda para a capacidade de 
leitura. Esta perda da fixação bi-foveolar pode também ser devida a uma alteração 
da motilidade ocular causadora de diplopia. Nesta circunstância, será de conside-
rar apenas a desvalorização atribuída à diplopia.

Em determinadas profissões que exigem o trabalho com máquinas que pro-
vocam efeito estraboscópico, a perda da fixação bi-foveolar favorece o acidente e 
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portanto estas situações devem ser acauteladas. A utilização do Randot-stereos-
tress ou dos óculos polarizados permite uma avaliação correta das capacidades 
visuais para essas profissões.

2.4. As paralisias oculomotoras

As paralisias intrínsecas resultam de lesão da via da acomodação, nervo cra-
niano – Motor Ocular Comum (III par), e das vias simpática e parasimpática do 
constritor da pupila, e são alterações das respostas pupilares que se acompanham 
frequentemente de alterações da acomodação. Podem resultar de lesões cerebrais 
do mesencéfalo e hipotalamo, também de lesão traumática da íris. Na situação da 
perda da acomodação em indivíduo com menos de 50 anos ainda que monocular 
deve ser considerado o valor máximo de 10%.

A maioria das paralisias são de origem central por lesão dos núcleos dos 
pares cranianos III, IV e VI ou do seu trajeto intracraniano. As lesões musculares 
diretas são muito mais raras.A avaliação da diplopia deve ser efetuada através 
do Hess de Lencaster ou do synoptómetro, que permitem um registo gráfico. O 
estudo do campo visual binocular é útil na avaliação da incapacidade e deve ser 
considerado, pois é normal que nos casos em que não seja possível uma correc-
ção prismática, o doente evite as posições do olhar que possam desencadear a 
diplopia. Qualquer diplopia coloca sérios problemas ao sinistrado não só na sua 
atividade de trabalho diário bem como na vida em sociedade. A necessidade de 
alterações posturais para evitar a dupla imagem, gravemente perturbadora e mes-
mo causadora de acidentes, deve ser tida em consideração. A limitação que não 
seja suscetível de correção com lentes prismáticas , justifica a atribuição de uma 
incapacidade de até 0,10.

As condicionantes dos novos postos de trabalho com necessidade de campos 
de visão alargados e de tapetes rolantes em movimento levam-me a considerar 
que, independentemente da necessidade de alteração do posto de trabalho, relati-
vamente à diplopia nos campos inferiores para além dos 30.º a desvalorização de 
0,05 é manifestamente baixa e poderia ter os limites entre 0,10 e 0,15.

A diplopia até aos 15.º coloca um problema grave de relação não só com o 
trabalho como também com a sua actividade social. Estes sinistrados ficam con-
dicionados a procurar a orientação através de movimentos de rotação da cabeça. 
Por vezes é necessário penalizar com lentes um olho ou mesmo tapá-lo. Também 
a legislação lhes nega a possibilidade de possuírem licença de condução. O valor 
máximo deve ser sempre considerado quando se verifiquem as condições expressas.

A tabela não considera as diplopias horizontais (normalmente por lesão do 
IV par) que são menos frequentes, mas muito perturbadoras. Constituem uma 
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limitação grave à condução e a certas profissões. A desvalorização deveria variar 
entre 10 e 15 % consoante o ângulo de aparecimento. 

2.5. Fotofobia

As causas mais frequentes de fotofobia são as opacidades traumáticas da cór-
nea ou do cristalino. A refleção dos raios luminosos provoca difração luminosa 
que leva à necessidade de encerramento das pálpebras ou uso de óculos com filtro. 
O uso destes óculos permite uma vida praticamente normal, pelo que o intervalo 
proposto se considera adequado.

A dilatação paralítica midriática da íris resulta mais frequentemente de trau-
matismo directo do Globo Ocular com lesão do esfíncter da íris. A pupila, sob a 
ação luminosa contrai-se, o que não acontece nesta situação. As causas centrais 
para esta midríase resultam normalmente de lesão endocraniana com atingimen-
to das células do pupilo-constritor da íris.O doente apresenta normalmente uma 
midríase fixa unilateral – sem resposta ao reflexo consensual.

As funções da dinâmica pupilar são regular o acesso da luz à retina, evi-
tando uma exposição excessiva e tóxica de que resulta o vulgarmente designado 
deslumbramento. A íris ao contrair-se, reduz as aberrações cromáticas e esféricas 
da córnea e da periferia do cristalino, aumentando a profundidade do campo de 
visão e permitindo uma visão mais nítida. Assim nas midríases fixas com mais de 
6 mm ou nas ausências de íris e alguns colobomas (ausência congénita ou adquiri-
da parcial da íris) a repercussão para a capacidade visual não se limita à fotofobia, 
pelo que uma IPP máxima de 0,05 nos parece manifestamente insuficiente para 
compensar a perda da capacidade visual.

2.6. Conjuntivites crónicas

O globo ocular constitui-se como uma superfície húmida em contacto com 
o meio ambiente. As conjuntivites crónicas com maior repercussão na vida diá-
ria do sinistrado são as resultantes das queimaduras químicas graves em que há 
destruição das células produtoras de muco e conjuntivais, a que se juntam muitas 
vezes fenómenos cicatriciais evolutivos. O síndrome de secura ocular que resulta 
das situações graves e que obriga a tratamento diário para o resto da vida deve ser 
considerado como uma entidade quase independente ,porque em algumas profis-
sões obriga a alteração do local de trabalho. Deve pois a Junta Médica considerar 
uma majoração, relativamente a esta situação.
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As restantes conjuntivites devem ser consideradas em duas categorias. Aque-
las cuja sintomatologia existe apenas no ambiente de trabalho (ambientes de po-
eiras, vapores ou calor excessivo, etc.) e as que se manifestam no dia a dia com a 
própria vida social. A história da doença, incluindo o agente causal, a observação, 
o estudo da secreção lacrimal e a estimulação conjuntival devem orientar a Junta 
Médica para os valores a atribuir.
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O meu testemunho sobre a visão
de um especialista de Oftalmologia

Das aulas de oftalmologia quando cursei Medicina, recordo o primeiro slide!

	 •	 Os	olhos	serviam	para	ver	cebolas…
	 •	 Olhar	o	infinito…
	 •	 Contemplar	a	beleza	e	erotismo	provocante	da	mulher	bela…

Pouco mais recordo.
Ainda assim me mantenho.
Cego...perante os conhecimentos desta matéria.

No entanto, para mim os olhos são a janela da alma. 
Só devemos ver o que somos…
Não me imagino com o mundo sem cor…
Formas…
Nas noites de lua cheia…
Poesia das ondas…
Perspetivas que tanto enriquece e enchem de beleza o meu mundo interior…

Daí, a importância que concedo aos olhos para uma avaliação correta e cui-
dada neste campo da avaliação médico-legal.

Não foi ao acaso que pedi ajuda ao meu amigo Roque, distinto especialista, 
com ligação também a avaliação das seguelas oftalmolágicas, nas seguradoras e 
nos tribunais, para nos falar destas matérias.
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Quando marcamos encontro para programar a estratégia da sua participa-
ção no livro, descobrimos que temos muito em comum. Ambos os nossos pais 
pertenceram à Guarda-Fiscal. Foram homens bons. Lembramos a maneira cari-
nhosa como eles nos amaram à sua maneira e tinham orgulho em nós. 

Falamos e recordamos das nossas infâncias extremamente simples e ricas em 
princípios. Do modo como tudo aconteceu, constitui uma parte crucial da ordem 
Divina.

Confiando na minha intuição após leitura pausada, as explicações do Roque, 
finalmente ajudara-me a perceber a verdadeira dimensão dos olhos. 

E até é verdade que os invisuais conseguem transferir o sentir da sua visão e 
da sua alma para as suas mãos. As suas mãos são também o prolongamento das 
suas pernas. É através da bengala conduzida pelas suas mãos que conseguem cami-
nhar. Enxergar o que seus olhos não permitem. 

No dizer do Roque: “Os sentimentos que os olhos nos aportam, constituem 
momentos sublimes da existência humana. A Visão representa para cada um de nós, 
mais de 90% da nossa vida de relação. E para quem já teve uma percepção visual 
normal, o que significa em termos psicológicos perdê-la? Impossível avaliar toda a 
extensão das dificuldades de adaptação, psicológicas e perdas materiais”.

O meu amigo Roque consegue perceber através da expressão dos olhos a 
grandeza ou pequenez da nossa alma. 

E que verter uma lágrima, pode ser o gesto mais nobre e ao mesmo tempo, 
o mais inútil.

Voltemos ao princípio e vejamos então novamente no texto com que o  
Roque nos brindou com olhos de ver, e aprendamos com ele.

Tive um professor invisual no Liceu, que no segundo dia de aulas nos conhe-
cia a todos pela fala. Isso impressionou-me muito nessa altura e continua hoje a 
impressionar-me.

Como foi possível através da nossa voz conseguir reconhecer-nos e chamar-
-nos pelo nome. Quando Deus permite que um dos nossos sentidos seja menor, 
há sempre o reforço maior em um dos outros…

Afinal, invisuais são aquelas que não têm alma...e não os que não vêm com 
os olhos!
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Encontro com... 
Francisco Santos Costa

Perícia Psiquiátrica Médico-Legal em sede  
de Valorização do Dano Pós-Traumático

Sequelas Psiquiátricas dos Traumatismos

I. Introdução

No âmbito das temáticas motivacionais das ‘Perícias Psiquiátricas Médico-
-Legais’, a Reparação do Dano Psiquiátrico Pós-Traumático em sede de Direito Civil 
e/ou do Direito do Trabalho, vem justificando, ao longo dos últimos anos, a exem-
plo do que acontece em outras áreas do Direito, uma maior e mais efectiva parti-
cipação dos médicos psiquiatras, tendo em vista valorizar os diferentes parâmetros 
médico-legais do dano e, desde logo, o grau de incapacidade permanente geral e 
profissional consequente ao trauma sofrido, com o rigor e a objectividade exigíveis 
pela boa praxis médico-legal.

Ora, numa altura em que continuamos a não dispor para a Psiquiatria de 
uma concepção etiopatogénica global, capaz de elaborar um ‘Modelo Teórico’ 
susceptível de nos habilitar a uma compreensão integral da pessoa humana, no 
âmbito das suas expressões mórbidas, dada a constatação da grande plasticidade 
das situações psiquiátricas e da relativa variedade dos modelos de comportamen-
to humano – normal e patológico – que não permitem encontrar para a Medicina 
Psiquiátrica relações tão estreitas entre as bases anátomo-fisiológicas e as manifes-
tações clínicas (como as existentes em outros ramos do Saber Médico, nomeada-

VISÃO DE UM ESPECIALISTA DE PSIQUIATRA
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mente do terreno da Neurologia)1, importa, antes de mais, que se advogue uma 
especial prudência na avaliação das situações psiquiátricas em matéria pericial, 
recusando-se posições ‘científicas’ (pseudo-científicas) – eivadas de concepções 
mecanicistas, deterministas ou de continuidade causal – admissíveis em décadas 
anteriores, mas inaceitáveis à luz dos conhecimentos actuais, pela importância 
que se reconhece hoje não só aos factores psicológicos, mas também físicos, ge-
néticos e sociais que, em conjunto, contribuem para a patogénese dos transtornos 
mentais (Fernandes da Fonseca, 1985).

E a importância desta asserção resulta tanto ou mais pertinente quanto é 
certo que ao médico, enquanto perito, não só se lhe impõe a realidade clínica, mas, 
sobretudo, o contexto médico-legal determinado pelo ordenamento jurídico que 
requereu a sua interposição, obrigando a que aprecie individualmente cada caso 
em concreto, de modo a informar a autoridade judicial de forma tão minuciosa e 
rigorosa quanto fundamentada e justificada.

E se é verdade, por um lado, que deveremos continuar hoje a entender a 
‘Psiquiatria Forense’, como “uma forma de reacção da Psiquiatria Clínica quando 
confrontada com questões ou processos legais” (Rodrigues da Silva, 1991), não po-
demos deixar de convir, por outro lado, que “o perito deve ser, antes de tudo, um 
homem com experiência e experimentado na sua especialidade... acrescentando a 
essa experiência clínica o conhecimento do espírito da Lei e das suas modalidades... 
importando, pois, que seja detentor de um conhecimento pormenorizado da psico-
patologia e de uma vivência sócio-clínica diária” (Henri Claude, 1933).

Daí que se venha reclamando, desde há muito, a importância da criação da 
‘Sub-Especialidade de Psiquiatria Forense’, proposta que viria a ser formulada 
pela Direcção do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos (no mandato de 
2009/2012), a qual, obtida que foi a concordância do Colégio de Medicina Legal, 
aguarda aprovação pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem.

É que só assim, em nosso entender, será possível (a exemplo do que acontece 
internacionalmente) dotar o País de um ‘Corpo de Médicos Peritos’ suficiente-
mente habilitados a emitir, de forma criteriosa e uniforme, verdadeiros ‘Parece-
res Técnico-Científicos’, que dispensem o recurso a juízos de valor, julgamentos 
de intenção ou inferências abusivas e até (porque não dizê-lo) suspeitosas, antes 
conformes, isso sim, com a Ética e a Deontologia Médico-Legais, que, em todos os 
casos, conviria ver respeitadas.

1 Sem contudo deixar de se procurar envolver o Saber e a Prática das diferentes Especialida-
des Médicas (a exemplo da Psiquiatria) numa visão global da patologia (uma patologia da ‘Pessoa’ 
como um ‘Todo’, isto é, uma patologia de sentido antropológico), pela valorização multidimensional 
dos diferentes factores causais, na base de um ‘Sistema Bio-Psico-Sócio-Cultural’, que postula a in-
dissolubilidade entre o físico e o psíquico, o mental e o somático, o funcional e o orgânico, bem assim 
como a continuidade entre o consciente, o biológico e o social.
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E mesmo admitindo, como defendem alguns, que o Direito Penal constitui 
a área mais ‘nobre’ do Direito, interessa atender a que os ‘Exames Psiquiátricos 
Periciais’ em sede de Direito Civil e de Direito do Trabalho (nomeadamente, no 
que respeita à Reparação Civil do Dano Pós-Traumático) estão longe de se esgotar 
numa simples “...bavardage autour d’une tasse de thé... Il se doit d’explorer le motif 
de la consultation, le passé personnel, le passé pathologique et la dimension actuelle” 
(Cyril Koupernik, 1982).

De facto, pese embora os esforços encetados pelo Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. (INMLCF, IP), visando (re)qualificar as 
‘Peritagens Médico-legais’ neste âmbito e promover a sua realização tempestiva, 
quando em simultâneo vão frutificando os resultados dos diferentes ‘Cursos de 
Pós-Graduação’ que, ao longo das duas últimas décadas, vêm sendo ininterrupta-
mente organizados, a verdade é que, do ponto de vista psiquiátrico-forense, con-
tinuamos (ainda) aquém de conseguirmos obviar a muitos dos escolhos impostos 
pelos ditames judiciais, nos termos das orientações legais vigentes, sobre matéria 
de insofismável complexidade com a qual nos confrontamos na nossa actividade 
prática pericial diária.

E se não podemos deixar de nos congratular com a aprovação do Decreto-
-Lei N.º 352/2007, de 23 de Outubro, cujo ‘Anexo I’ respeita à “Tabela nacional de 
incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças profissionais” e o seu ‘Anexo II’ 
consagra a “Tabela de avaliação de incapacidades permanentes em direito civil”, re-
ceamos que o aparente ‘facilitismo’ introduzido pelo recurso instrumental (muito 
embora sem carácter vinculativo) a este tipo de ‘normativos’ possa redundar em 
novas ‘Perícias Médico-Tabelares’, que tantas críticas suscitaram no passado não 
recente,  mas cujo resquício de alerta, com putativa clarividência, se tem vindo 
(felizmente) a perpetuar  até aos nossos dias.

Acresce, que as virtudes decorrentes da criação e desenvolvimento de um 
‘Sistema’ informático, que vem sendo utilizado ao nível dos diferentes organismos 
médico-legais, visando a implementação de um modelo de relatório uniformiza-
do, onde se procurou contemplar exaustivamente o conjunto de itens atendíveis 
em todos os ‘Exames Periciais’, não se constituiu, do nosso ponto de vista, num 
acréscimo de qualidade da peritagem médico-legal, uma vez que, na prática, o pre-
enchimento de um tal ‘formulário’ acaba por redundar na mera formulação de 
‘Conclusões’, que sobreleva a importância desde sempre atribuída ao capítulo da 
“Discussão”, suficientemente capaz de introduzir, pelo seu cunho descritivo e ne-
cessariamente demonstrativo da valorização dos diferentes parâmetros médico-
-legais em presença, a indispensável compreensibilidade do “Relatório Pericial” 
em causa.

Com a agravante de se ter instituído/interiorizado nas nossas magistraturas, 
por via dos diplomas legais que sucessivamente têm vindo a ser aprovados, a ideia 
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de que a simples chancela de uma instituição tão prestigiada, como é o caso do 
INMLCF, IP, bastará para reconhecer a qualidade e a imparcialidade das perícias 
sub judice1, restringindo a muitos dos examinados o direito de recurso, estribado 
no princípio do contraditório que legitimamente lhes assiste, através de ‘Pareceres’ 
realizados a seu pedido ou por indicação dos seus mandatários, porque aprioristi-
camente entendidos como feridos de parcialidade, mesmo quando subscritos por 
‘Médicos Peritos’ cuja idoneidade e/ou competência profissional ninguém alguma 
vez ousou questionar.

II. Da Perícia Psiquiátrica Médico-Legal

Ora, sem prejuízo do atrás exposto, afigura-se-nos pertinente, neste contex-
to, elencar um punhado de considerações que deverão merecer a nossa mais viva 
atenção.

Efectivamente, neste particular, seguindo os ditames doutrinários, que obri-
gam a que às perícias relativas a questões psiquiátricas sejam correspondentemente 
aplicáveis as mesmas regras que norteiam as perícias médico-legais, sensu lato, re-
leva, desde logo, a importância atribuível à “História do Caso” (onde se inclui a 
‘História Pessoal’ e a ‘História da Doença Actual’), uma vez que é no capítulo da 
‘História Pregressa’ que se deverá registar o percurso de vida do examinado, sem 
deixar de se atender aos seus antecedentes neuro-psiquiátricos com implicações na 
sua actividade mental, bem como aos tratamentos psiquiátricos anteriores de que 
eventualmente tenha sido objecto (e medicações psicofarmacológicas que lhe te-
nham sido instituídas).

Devem enfatizar-se, igualmente, os momentos de ocasionais ´crises existen-
ciais’ por ele vivenciadas e a maneira como reagiu a elas, bem assim como, os seus 
padrões habituais de comportamento pessoal, sócio-familiar e profissional/ocupa-
cional.

Finalmente, para além dos seus antecedentes médico-cirúrgicos, do uso ou 
abuso de substâncias e da sua história psiquiátrica familiar, devem ainda ser indi-
vidualizados os traços característicos da sua personalidade prévia, tendo em vista 
obter um retrato claro, vivo e preciso da pessoa, e o relatos dos acontecimentos 

1 Atente-se por exemplo, na referência exarada em Acórdão recente, que se transcreve: “...O 
arguido juntou aos autos um ‘parecer’ feito a pedido destinado a induzir o Tribunal em erro acerca 
das razões para a sua conduta evasiva (o que veio a ser demonstrado pela perícia médica do IML, cujo 
relatório foi junto aos autos)...”. Demasiado lapidar, para justificar (atendendo à manifesta subjecti-
vidade patenteada pelo Presidente do Colectivo de Juízes e ao poder discricionário que o dispensa 
de fundamentar a sua opinião) outros comentários que não aqueles que nos permitem afirmar, sem 
sofismas, que a perícia oficial é de valor probatório altamente questionável.
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traumáticos de que alegadamente tenha sido vítima, como forma de estabelecer 
ou não uma relação de causa-a-efeito entre estes e o contexto psicopatológico em 
causa, se for esse o caso.

No que respeita ao “Exame Físico” e, sobretudo, ao “Exame do Estado Men-
tal”, cuja finalidade é objectivar os aspectos neurológicos e psicopatológicos em pre-
sença, com base na(s) Entrevista(s) realizada(s) e nos dados recolhidos, à data da 
sua efectivação, importa referir que este deverá ser o mais sucinto, inteligível e 
objectivo possível, evitando divagações de todo desnecessárias.

Complementarmente, devem ser descritos/transcritos e tornados inteligíveis 
à linguagem não exclusivamente técnica os achados laboratoriais, os resultados de 
exames instrumentais (psicológicos/psicométricos, por exemplo) ou imagiológicos 
cerebrais, cuja importância resulte inequívoca para a formulação diagnóstica e 
para o esclarecimento pericial solicitado.

Por regra, torna-se igualmente importante, neste âmbito, entrevistar pessoas 
do círculo relacional mais íntimo dos examinados, que sobre ele possam prestar 
informações, as quais devem ser devidamente identificadas, sem deixar de se exa-
rar, em sede de ‘Relatório Pericial’ quer o grau de parentesco ou de relacionamento 
existente entre ambos, quer a motivação e o grau de fidedignidade que os seus in-
formes nos possam merecer.

Aqui chegados, entramos no capítulo mais importante de qualquer ‘Perícia 
(Psiquiátrica) Médico-Legal’ – o capítulo da “Discussão”, onde deverão constar as 
referências ao diagnóstico diferencial com quadros semelhantes, as diversas co-mor-
bilidades, se for caso disso, e o curso e evolução do contexto clínico em presença, 
sem deixar de levar em linha de conta os resultados esperados à luz do tratamento 
recomendado, em conformidade com o referido pela Literatura actualizada (cujas 
referências podem/devem ser citadas).

É também aqui que o médico-perito deve retratar com precisão o que cons-
tatou, de modo a que (em função dos objectivos visados), de uma forma emi-
nentemente técnica e inteligível (para não especialistas), resultem claras as suas 
conclusões, uma vez que, no limite, a sua missão é ilustrar, orientar, esclarecer e 
colaborar, da melhor forma factível, com a administração da Justiça.

Consequentemente, a ‘Conclusão’ (ou ‘Conclusões’) da Perícia, mais não é 
do que o corolário fiel das observações efectuadas e do conjunto dos elementos 
reunidos (que haverão de ser concordantes entre si, como se de um verdadeiro 
‘puzzle’ se tratasse), onde, em última instância, se individualiza o ‘caso’ do exami-
nado sob o ponto de vista clínico (remetendo para o sistema classificativo vigente 
e internacionalmente reconhecido o diagnóstico ou diagnósticos em causa) e se 
explicitam as suas implicações psicopatológicas e jurídicas.



FRANCISCO MANUEL LUCAS

178

Se forem formulados ‘Quesitos’ pelo Tribunal ou pelas ‘Partes’, não deixa-
rá, finalmente, o médico-perito de a eles responder, de forma tão concisa e clara 
quanto lhe for possível.

E se, como diz Fernandes da Fonseca (1985), a entrevista em ‘Psiquiatria 
Forense’ é bastante mais antropológica do que a entrevista clínica, procurando 
valorizar todo o conjunto de fenómenos (conscientes e inconscientes, psicofisio-
lógicos e culturais) que se equacionam na organização do comportamento de um 
determinado indivíduo, devendo ser, portanto, a expressão de uma perspectiva 
mais “ideográfica” (comportamento do indivíduo na situação) do que “nomo-
tética” (comportamento geral dos indivíduos), interessa que o ‘Relatório’ para 
Tribunal não seja uma mera história clínica para discussão em reunião médica, 
recomendando-se a utilização de uma linguagem simples, com os termos técnicos 
expressos em linguagem comum ou acrescidos de alguma qualificação.

Nas palavras de Pedro Polónio (1975), citado por Helena Azevedo (1987), o 
juiz ficará muito mais esclarecido se em vez de dizermos que o examinado sofre 
de um “delírio persecutório sistematizado” dissermos que ele tem a certeza de que 
todos os companheiros de escritório se juntam numa conspiração para o obrigar a 
demitir-se.

De facto, um erro comum e que aturadamente se pede para evitar é o empre-
go de expressões técnicas, linguagem ininteligível e hipotética.

Relatórios há, com uma sucessão de palavras sonantes, que nem outros co-
legas (psiquiatras) entendem. Neste caso o que dizer então do juiz? Atente-se no 
seguinte exemplo com o qual recentemente fomos confrontados: “A percepção 
permanece egocêntrica, com objectivação analítica mas sem ter chegado à síntese 
hierárquica...”.

Ainda a propósito do ‘Relatório Pericial’, cuja extensão deverá ser a necessá-
ria, o que, obviamente, vai depender do caso em estudo, que dizer da recomenda-
ção de Gibbens (1974), quando afirma: “Terá de haver razões válidas para que (o 
relatório pericial) seja mais pequeno que meia página ou maior que a página e meia 
a duas páginas A4”.

III. Das Alterações Psiquiátricas Pós-Traumáticas às Tabelas de Incapacidades

De entre um vasto leque de quadros sindromáticos comummente objecto de 
valorização pericial diferenciada no âmbito da reparação do dano pós-traumático, 
onde o quadro das chamadas “Neuroses Traumáticas” se assume como o verda-
deiro ‘paradigma’ psicopatológico sobre o qual muito se tem dito e desdito (de 
forma mais ou menos calorosa), desde tempos idos até ao momento presente, e 
que, genericamente (com maiores ou menores críticas) encontram tradução indi-
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ciária nas Tabelas Nacionais vigentes, importa, desde já, alertar para a indispen-
sabilidade de remeter para a correspondente rubrica da “Classificação Internacio-
nal das Doenças, da Organização Mundial de Saúde” – na parte que respeita aos 
Transtornos Mentais e de Comportamento – todos os entrechos psicopatológicos 
objecto de apreciação médico-legal, o que, infelizmente, está longe de se verificar 
na prática pericial, designadamente em sede de Direito do Trabalho.

Por outro lado, pese embora continuemos a ser um país pouco dotado em 
termos de dados estatísticos suficientemente credíveis para permitirem uma aná-
lise rigorosa da realidade, interessa atender às situações de Simulação, uma vez 
que casuisticamente é de admitir que a sua frequência não ficará muito aquém 
do que acontece noutros países, onde, por maior que seja a tarimba assente na 
experiência do médico-perito, é imperioso que se proceda à reconstituição das 
circunstâncias em que ocorreu o evento traumático que vitimou o indivíduo, se 
dedique particular atenção ao Processo e às Fontes de Informação, se ajuíze da 
coerência do contexto clínico evidenciado pelo sujeito e se escrutinem os eventuais 
benefícios secundários daí resultantes para o próprio ou para terceiros.

Mas estas duas preocupações prévias estão longe de esgotar as dificuldades 
que hoje continuam a colocar-se à Psiquiatria, quando interpelada pela Medicina 
Legal e pelo Direito, seja no âmbito do Direito Civil, seja no campo do Direito do 
Trabalho.

Com efeito, basta pensarmos na questão da “Imputabilidade Médica”, enten-
dida como o sentido dado por um médico ao nexo existente entre um acontecimen-
to e um estado patológico, cujos critérios são inferidos a partir de um diagnóstico 
etiológico, para percebermos quão complexos são os contornos da intervenção 
psiquiátrica pericial em matérias desta natureza, onde jamais serão de esperar 
afirmações categóricas impeditivas de contraditar valorações assumidas com ca-
rácter absoluto.

Nesta senda, que dizer da noção de “Estado Anterior” (representado por al-
terações psiquiátricas sistematizadas, perante as quais não podemos afirmar uma 
causalidade médica atribuível ao acidente ou evento traumático sofrido) e do con-
ceito de “Predisposição” (caracterizado por alterações da personalidade, entre ou-
tras, como sejam o baixo nível intelectual, o compromisso prévio da adaptação efec-
tiva às normas de independência pessoal e de responsabilidade social esperadas, de 
acordo com a idade e grupo cultural do indivíduo, ou o prejuízo dos ‘mecanismos de 
coping’ que lhe permitiriam lidar adequadamente com situações de ameaça, dano 
ou desafio), onde é imperioso atender, com a indispensável proficiência, à realida-
de do funcionamento anterior (pessoal e interpessoal) do sujeito.

E isto para já não falarmos da problemática relacionada com a “Data de Esta-
bilização e/ou Consolidação das Lesões”, que, em Psiquiatria ganha um acréscimo 
de implicação, particularmente naqueles casos onde a inexistência de ‘lesão orgâ-
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nica’ obriga a apreciar os reflexos ao nível da vida quotidiana do examinado e do 
seu desempenho pessoal (incluindo para áreas lúdicas ou de lazer), afectivo, sócio-
-familiar, ocupacional, profissional e académico ou de formação, na eventualidade 
de ter já sido possível operar-se o processo readaptativo à realidade psico-física 
subsequente ao trauma sofrido, desde que seja possível demonstrar o seu carácter 
permanente, fixo e definitivo.

Ou da questão do “Tratamento” (que não só psicofarmacológico, mas tam-
bém psicoterapêutico e psicossocial), que deverá ser iniciado o mais precocemente 
possível, onde a morosidade na resolução judicial do caso pode conduzir (como 
frequentemente acontece) a um perpetuar das queixas e incapacidades evidencia-
das pelo indivíduo.

E sendo certo que a mera enumeração de algumas das questões expostas, 
que, obviamente, nos dispensamos de desenvolver neste contexto, permitem con-
cluir, à saciedade, que a função pericial não pode redundar na mera proposta de 
uma Incapacidade Permanente Parcial, a verdade é que elas, a exemplo de outras 
tantas, que poderiam, igualmente, ser trazidas à colação, não se compaginam com 
os pressupostos consignados nas “Tabelas Nacionais de Incapacidades”, mesmo 
quando estas previnem para a especificidade inerente à própria Ciência Psiqui-
átrica e alertam para a sua utilização exclusiva por verdadeiros peritos, isto é, por 
médicos conhecedores dos princípios da avaliação médico-legal no domínio do Di-
reito Civil e do Direito do Trabalho, e das respectivas regras, nomeadamente no que 
se refere ao estado anterior e a sequelas múltiplas.

É que, em demasiados casos, os intervalos ou os valores indicativos (reporta-
dos a ‘Pontos’ ou a ‘Percentagens’ consoante a avaliação decorra em direito civil ou 
por acidentes de trabalho e doenças profissionais respectivamente), estão longe de 
traduzir (como se impunha e se tornava desejável) um real e efectivo ressarcimen-
to dos danos sofridos, legitimando as críticas, partilhadas por muitos, de que os 
valores consignados em ambas as Tabelas, ao invés de emanarem da prática médi-
ca (com auscultação prévia dos diferentes agentes que diariamente se confrontam 
com o ‘sofrimento’ dos seus pacientes), deixam antever uma mera teorização des-
focada da realidade clínica diária, mesmo confiando (como se confia) na bondade 
dos signatários e na fundamentação científica que subjaz às suas conclusões, no 
que aos valores indicativos respeita.

E se exemplos fossem necessários, bastar-nos-ia invocar a valorização em 
‘2 Pontos’ atribuível a um “Síndrome pós-comocional”, ou o limite máximo de ’25 
Pontos’ em casos de “Perturbações mentais não decorrentes de lesão cerebral orgâ-
nica”, mesmo naquelas situações que cursam, de forma permanente e absoluta, 
“com grave repercussão na autonomia pessoal, social e profissional” dos sinistrados, 
sem discriminar (por graus de gravidade) os critérios de avaliação das incapacida-
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des em presença, como acontece na Peritagem Médico-Legal em sede de Direito 
do Trabalho, que se nos afigura bem mais justa e adequada aos fins em vista. 

Ademais, numa altura em que se reclama que, em simultâneo com a confi-
dencialidade, a receptividade, a tolerância e a atenção, a intervenção psiquiátrica 
pericial cumpra os ditames da neutralidade sintónica, da observação critica e au-
têntica e (mesmo) da intuição compreensiva, poderemos correr o risco da obliqui-
dade, que em nada defende ou favorece os legítimos direitos dos sinistrados, cujos 
quadros funcionais (sem lesão orgânica demonstrável) de que padecem facilitam 
que aprioristicamente sejam valorados depreciativamente (no todo ou em parte) 
como sinistrósicos, senão mesmo como simuladores.

E assumindo como assumimos que a Perícia Psiquiátrica deve ser sempre 
entendida como subsidiária ou complementar para o Médico Legista (e, em últi-
ma análise, para o Juiz), estamos em crer que o juízo inerente à prova psiquiátrica 
pericial acabe por assumir um carácter vinculativo para o Médico Legista (e para 
o Juiz), mesmo que a sua convicção divirja do juízo contido no parecer do perito 
psiquiatra.

É que a especial capacidade técnica dos psiquiatras relativamente às matérias 
sobre as quais incide o respectivo juízo, se, por um lado, deixa (e bem) em aber-
to a possibilidade de uma eventual divergência, contrariando aquilo que alguns 
designam por “ditadura pericial”, acaba por redundar, por outro, na concordância 
acrítica com a ‘opinião’ emitida, uma vez que, a não ser assim, o Médico Legista 
(e o Juíz) ver-se-ia(m) obrigado(s) à contraposição de argumentos técnicos ou 
científicos que sobrelevassem ao juízo divergido, para os quais (a não ser em situ-
ações muito excepcionais) se revelam totalmente impreparados, como, aliás, seria 
de esperar. 

IV. Conclusão 

Neste contexto, à laia de conclusão, terminamos com a transcrição de um 
pequeno texto de Rodrigues da Silva (1985), cujo conteúdo, volvidos todos es-
tes anos, continua a revelar-se concernente com a ponderação atinente a estas 
matérias, contribuindo assim para uma visão, para uma outra visão, na qual nos 
revemos e pela qual pugnamos:

“...Discussões intermináveis, debates frequentemente tumultuosos, ti-
veram lugar em numerosas Sociedades Científicas europeias... Debates que 
se enlearam nas noções de sinistrose, de simulação e de terreno psíquico pre-
disposto...
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...Dando lugar a uma jurisprudência não interpretável, contraditória de 
um julgamento para outro, de uma peritagem para outra... Que derivava da 
atitude circunspecta de certos Autores, que não se resolveram a aceitar a ideia 
de um sindroma subjectivo não simulado, não sinistrósico, que não podia, na 
maioria dos casos, ser confirmado por nenhuma descoberta lesional orgânica.

Refugiavam-se num falso dilema: Ou o sinistrado (note-se que, em termos 
de ‘neurose traumática’, o traumatismo pode não ser de natureza física) tinha uma 
personalidade normal antes do traumatismo e não podia desenvolver sintomato-
logia funcional, senão na medida em que tinha sofrido efectivamente uma lesão 
crânio-cerebral da qual era obrigatório encontrar os traços objectivos... Ou, então, 
o traumatismo não tinha intervindo senão como uma circunstância mais ou menos 
desencadeante de uma evolução psíquica mórbida, que estava já inscrita na perso-
nalidade patológica pré-existente.

E, finalmente, se o doente não respondia claramente a um dos dois esquemas, 
tinha (e isso ainda hoje acontece com frequência) todas as possibilidades de ser 
considerado a priori, como um sinistrósico, senão mesmo como um simulador...

Toda esta discussão ganhou um carácter passional... As noções de prejuízo 
corporal e moral, de reparação, de indemnização, de simulação, de sinistrose, de 
terreno psíquico predisposto, de tabelas de fixação do grau de invalidez, de métodos 
cada vez mais afinados, procurando a veracidade das perturbações ou a simula-
ção, envenenaram literalmente este domínio da patologia, ao ponto de, actualmente, 
em muitos espíritos, mesmo médicos, o simples facto de se falar de ‘manifestações 
funcionais pós-traumáticas’, a propósito de um doente, bastar para o considerar de 
forma depreciativa...
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O meu testemunho sobre a visão
de um especialista de Psiquiatria

Quando frequentava a Faculdade de Medicina, nos primeiros anos, tive um 
desejo enorme…Ser Psiquiatra.

Cedo perdi as ilusões. 

Na minha primeira aula prática, houve uma imagem que me marcou defini-
tivamente. 

Uma jovem doente lindíssima, mentalmente desarrumada e semi-nua no 
meio da enfermaria de Psiquiatria.

Uma imagem aterradora de confusão e agitação habitada num corpo tão 
frágil. 

Perante este cenário dantesco, foi preciso amordaçar essa jovem bela. 
Amarra-la aos ferros daquela cama ferrugenta. 
Agulhas dolorosas quais farpas, espetaram o seu corpo inocente e introduzi-

ram-lhe algum sossego…
Aquele espectáculo aterrorizou-me…

Só passados intermináveis minutos quando os senhores enfermeiros se aper-
ceberam que aquela jovem cândida estava semi-adormecida, pararam.

Duas semanas após, revisitei a enfermaria de Psiquiatria e procurei por 
aquela jovem rapariga.

Surpreendentemente, deparo com ela sentada junto à cama. 
Equilibrada…
Real…
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Autêntica…E plena de compaixão por tudo à sua volta. 
Uma rosa vermelha emoldurava a sua cabeceira. 

Gentilmente, perguntei-lhe o motivo do internamento. 
Com uma voz trémula disse-me que não se lembrava. 
Por alguns momentos, conversei com suavidade…falei-lhe ao coração…aca-

bamos por criar alguma empatia profissional.
Quando me despedi, reparei que ela tinha uma gota de orvalho em ambos os olhos. 
Delicadamente pediu-me que entregasse um envelope perfumado. 
Comprometi-me a realizar o seu desejo. 

Procurei o destinatário. 
Um dia encontrei-me com o João.
Um jovem arrogante e abrutalhado, olhos esbugalhados, cabeleira farta e 

musculado. 
Após entregar o envelope àquele jovem sem que inicialmente tivesse alguma 

relutância em o receber, entendi tudo. 
O João era o namorado daquela jovem rapariga.
Tinham acabado o namoro. 
Não quis sequer abrir a carta. 

Só então percebi a verdadeira razão daquela agitação e dor naquele coração 
de mulher abandonada numa enfermaria de Psiquiatria.

Mergulhei diretamente no enigma do amor…
Pensar que o amor nos pode trazer as maiores experiências de júbilo e a 

maior dor...
O melhor apoio e o maior abandono...
Uma carta perfumada…
Uma rosa…
Uma ilusão…
O abandono…

Era isso o verdadeiro amor…
Para aquela rapariga naquelas circunstâncias!

As raras vezes que ainda hoje me confronto profissionalmente com patologia 
do foro psiquiátrico, guardo essas duas imagens: de terror e da apaziguação. 

Duas pessoas numa só, em muito diferentes.
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O poder e a possibilidade de transformar e acalmar mudanças naquela vida 
em tão pouco tempo, foram tão só um milagre da química.

O resto…Ela terá que aprender por si mesma.
Antigamente quando não havia comprimidos, os Psiquiatras prescreviam 

viagens idílicas para casos semelhantes. 

Para os doentes menos abastados, recomendavam um bom livro. 
Um livro para viajar no tempo. 
Visitar lugares mágicos, sentados no sofá sem sair do lugar. 
Sem correrem riscos e sem despesa. 
Ouvindo o barulho da chuva, fintando o tédio. 

É preferível um bom livro a um comprimido…

Nunca mais vi essa doente.
Mas sempre que penso nela, recordo e continuo a olhar o mundo da mente 

enigmático…ainda hoje é tão inatingível para mim, como o foi naquele dia.
Nunca conseguiria ou poderia ser Psiquiatra.
Conclui logo na altura.

Esse meu mundo imaginário sobre a Psiquiatria, lembra-me o início de uma 
relação amorosa. 

Dois namorados com máscaras no rosto. Quando se encontram pela pri-
meira vez, receosos do amor e com medo de mostrarem o que realmente são, 
mostram o que não são. 

À medida que o namoro avança, cai a máscara. Ficam na sua nudez autên-
tica. E mesmo que em determinadas circunstâncias haja confronto físico ou de 
ideias, continuam a amar-se...

É difícil de entender a natureza humana por vezes.
O tempo de namoro traduz a vida em slide…imaginária…
O tempo do casamento...também nunca é a vida em filme, mas na vida real.

Volvidos estes anos, continuo com as mesmas dúvidas em relação às doenças 
psiquiátricas.

Como avaliar o mundo da nossa mente!...

O mundo da mente das sequelas nos sinistrados da especialidade de Psi-
quiatria continua a ser um mistério para mim. No dizer de José Saramago: “Esta 
existência terrena é a infância da eternidade”.



FRANCISCO MANUEL LUCAS

186

Tenho constatado em Tribunal, que os especialistas de Psiquiatria e Neuro-
logia quando avaliam em conjunto sinistrados com sequelas das suas áreas, não 
conseguem delimitar a fronteira entre o que é orgânico e o que é espiritual. 

Contudo, custa-me entender que um sinistrado com sequelas graves orgâ-
nicas comprovadas, nomeadamente as que resultam de traumatismos cranianos, 
sejam menos valorizadas que sequelas psiquiátricas, aparentemente na minha 
perspetiva de ignorante, mais inofensivas. 

Como é possível sinistrados com personalidades distorcidas, serem mais va-
lorizadas que sinistrados com sequelas orgânicas autênticas?

Sempre me fez muita confusão.

Por exemplo: sinistrado com personalidade psicótica e ou outras, que sofreu 
pequeno traumatismo lombar e do qual não resultou sequer lesão orgânica, foi 
mais valorizado que acidentados com traumatismos cranianos simples mas que 
ficaram muito limitados e baralhados para o resto da vida.

Apesar da idade, ainda hoje continuo ignorante na matéria, talvez porque 
nunca serei capaz de avaliar o lado oculto do sinistrado.

Após reler o testemunho do especialista de Psiquiatra Dr. Francisco Santos 
Costa a quem agradeço profundamente.

Fiquei mais esclarecido sobre a natureza do nosso mundo interior e o alcan-
ce da alma do sinistrado.

Apesar de tudo, penso que não passa de mais uma ilusão…e continuo a dei-
xar avaliar essas matérias por quem sabe mais do que eu.

Leiam também com atenção o texto. 
Vou dispensar-me tecer mais comentários sobre o assunto.
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Encontro com... 
António Mestre

Avaliação Médico-Legal em Neurologia

Introdução

A avaliação pericial em neurologia constitui uma verdadeira exploração fun-
cional do sistema nervoso, baseada no estudo das reacções do organismo a um 
estímulo (reflexo, verbal, nociceptivo), enquanto as investigações paraclínicas têm 
essencialmente um fim morfológico.

O nível de precisão desta exploração depende amplamente das possibilida-
des da cooperação do examinado, sendo necessário adaptar as técnicas de exame 
a estas vicissitudes, avaliando num primeiro tempo o grau de cooperação que será 
possível obter.

Muitos erros na recolha de dados provêm duma má adequação da técnica do 
exame com as possibilidades do doente.

Para os evitarmos temos que melhorar as técnicas de avaliação neurológica, 
sem que isso tenha sempre que ser conseguido á custa de um profundo conheci-
mento estrutural, se bem que necessário mas não exclusivo.

Será bom reconhecer que a utilização forense do exame neurológico reque-
re uma modificação da avaliação tradicional, pelo menos no que concerne à sua 
essência, carácter e finalidade, não se permitindo consignar uma relação clássica 
médico/doente.

É assim aparente que a apreciação clínica forense seja concretizada duma 
forma muito próxima do exame neurológico referencial, mas tem que se focalizar 
em elementos essenciais, de particular importância, nos aspectos legais como se-
jam o efeito da causalidade e das implicações da vida diária. Isto inclui necessaria-
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mente a avaliação cognitivo-comportamental e das funções nervosas superiores, 
bem como outros aspectos psicológicos.

O bom senso pericial não deriva só da formação clinica e cientifica do exa-
minador mas também depende, no caso particular da neurologia, da correcta de-
terminação dos vectores lesionais, da congruência das lesões referentes a estrutu-
ras neuronais em causa, do conhecimento e domínio dos exames complementares 
de diagnóstico que concorrem para o estabelecimento mais conclusivo de relações 
causais no processo traumático.

É possível, de modo simples e prático, uma correcta metodologia que facilite 
e permita de modo eficaz a necessária identificação do tipo e localização da lesão 
ou lesões em causa, e que no caso da apreciação pericial nos possibilite a verifica-
ção de todos os parâmetros do dano, em qualquer dos seus domínios.

Escolhi deste modo três entidades clínicas a síndrome pós-concussional, a 
epilepsia pós-traumática e a patologia discal traumática que pela sua frequência, 
complexidade e modo de apresentação nos colocam dificuldades acrescidas de 
reconhecimento e de valorização médico-legal.

Reforço que são apreciações de índole pessoal, validadas pela experiência 
pericial que entretanto fui adquirindo, e cuja metodologia aqui expressa pode re-
forçar uma maior sensibilidade para a valorização das sequelas do dano corporal. 

•

Síndrome Pós-Concussional

A história da humanidade não é parca em documentos sobre as consequên-
cias dos traumatismos cranioencefálicos (TCE); escritos egípcios e da antiga Gré-
cia demonstraram a existência da percepção e capacidade para tratar feridas na 
cabeça, bem como o conhecimento do risco de complicações agudas de trauma-
tismos triviais. Documentos médicos, desde essa altura, continuam a descrever 
esses riscos e complicações.

Textos dos princípios de 1900 descreveram sintomas tardios após concussão 
cerebral e sugeriam que estes poderiam ser tratados com repouso e cuidados ge-
rais; quando estas medidas se mostravam ineficazes eram possível que o paciente 
fosse “neurasténico” isto é, fraco de caráter e com pouca vontade de ficar bem.

Este conceito primário foi-se esvanecendo no tempo de modo que, posterior-
mente à experiência de situações de falência psicológica nas duas últimas guerras 
mundiais e à evidência do risco de stresse ao trauma, os sintomas duma concussão 
cerebral ligeira se familiarizaram mais ligados à neurose do que ao dano físico.
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Numa fase inicial a avaliação neuropsicológica não era mais do que um pro-
cedimento complementar de investigação, não conduzindo a estudos clínicos em 
situação controlada. Mas com o desenvolvimento clínico da psicologia, foi possível 
concretizar a avaliação das funções cognitivas, nomeadamente após os traumatis-
mos cranioencefálicos, verificando-se com uma bateria de testes adequada, uma 
relação entre os sintomas reportados e a sua progressão temporal.

Os traumatismos cranianos minor conduzem muitos pacientes a avaliações 
clínicas em regime de urgência, podendo necessitar de exames complementares 
de imagem e por vezes de vigilância hospitalar. As suas consequências do foro 
médico-legal são também carecidas de averiguação médica, pelo que é frequente 
depararmos com este tipo de patologia nos vários domínios das especialidades 
médico-cirúrgicas.

Vamo-nos debruçar um pouco sobre este tipo de traumatismos, na sua for-
ma minor, e para isso é necessário um conceito prático que congregue alguns 
objectivos: a necessidade de classificar e consubstanciar o número de sinistrados 
avaliados em regime de emergência, a avaliação de quão severo esse traumatismo 
foi e, por outro lado, a verificação de problemas persistentes e sequelares.

A definição pode ser dividida em duas partes: 

 – Uma concepção standard especificando-se que simplesmente houve uma 
perturbação de uma função neurológica (isto será necessário porque cer-
ca de metade das pessoas que recorrem ao serviço de urgência com trau-
matismo cefálico não evidenciam qualquer perturbação).

 – Uma segunda parte que trace o limite superior de severidade separan-
do casos com severidade minor daqueles com défice neurológico focal, 
isto é, significando lesão focal na neuroimagem ou lenta recuperação dos 
sintomas.

Esta forma minor deverá ser congruente com uma história, revelada pelo 
paciente ou observador, de insulto cefálico, direto ou indireto, resultante de uma 
força física e que o traumatismo perturba uma função neurológica com mais ou 
menos confusão, amnésia ou alteração imediata da consciência ou a produz de 
forma retardada.

A segunda componente, isto é, o limite superior da severidade, poderá ser 
feita através da utilização de escala de coma (Escala de Glasgow – EG) diferen-
ciando-se assim dos traumas moderados e severos. 

Esta escala, sobejamente conhecida e utilizada, é um método prático e faci-
litador da determinação do nível de consciência quantificando a função em pa-
cientes comatosos.
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Compreende a avaliação da resposta da abertura dos olhos, da melhor res-
posta verbal e da melhor resposta motora. Pontua no seu máximo 15 pontos – 
estado de consciência e vigília normais – e um valor mínimo de três pontos com 
ausência destas respostas. 

Um traumatismo cranioencefálico minor não pontua com um valor inferior 
a 13 na Escala de Glasgow, não podendo coexistir défices neurológicos focais, 
definidos como hemiparésia ou compromisso de pares cranianos.

Esta avaliação deve ser realizada à entrada do serviço de urgência, algumas 
horas depois e seguidamente na fase da alta clínica e hospitalar.

Esta definição tem a vantagem de utilizar uma escala familiar e bem auten-
ticada, contudo a sua pontuação também dependerá do tempo decorrido entre o 
trauma e a avaliação. 

De qualquer modo, em geral um score de 15 (EG) é uma indicação fiável 
dum traumatismo minor, embora ocasionalmente um paciente possa deteriorar à 
posteriori. Os que pontuam com valores de 13-14 (EG), geralmente evoluem favo-
ravelmente podendo permanecer a este nível e serem classificados como trauma-
tismos não severos, ou verificar-se uma deterioração final em função de patologia 
subjacente.

A reavaliação clínica é mandatória quatro a seis horas depois, sendo que a 
maioria dos doentes admitidos no hospital melhoram nas 24-48 horas seguintes.

A graduação poderá tornar-se mais difícil se houver necessidade de incluir 
aqueles que se mantiverem em observação em função de outras patologias.

É, sem dúvida, muito importante definir e graduar os antecedentes traumá-
ticos no sentido de classificar, de forma mais concreta possível, as implicações 
sintomáticas futuras nomeadamente as sequelares e que poderão constituir uma 
síndrome pós-concussional.

Num caso típico de TCE minor não existem ou subsistem grandes dúvidas 
relativamente à sintomatologia precoce.

No entanto, sintomas somáticos marcados podem surgir numa base estru-
tural lesional, como o hematoma subdural (HSD), sendo a investigação comple-
mentar necessária para confirmar ou inferir este diagnóstico.

Neste contexto incluem-se os testes neuropsicológicos que clarificam e 
quantificam a depressão geral das funções cognitivas, podendo demonstrar áreas 
de maior défice que necessitam de maior avaliação terapêutica.

Poderá existir contudo uma excessiva ou atípica reacção ao TCE sugerindo 
uma labilidade preexistente ou exagero deliberado.

A dúvida permanece e deverá ser elucidada pela avaliação neuropsicológica 
que demonstrará a desproporção entre os défices e os sintomas. Inconsistências 
óbvias nos testes sugerem ganho secundário ou ” malignering”.
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As maiores dificuldades encontram-se no grupo de sintomatologia mais tar-
dia, onde por vezes a relação pode ser incerta, o que na vertente pericial será 
praticamente a totalidade dos sinistrados. 

A reacção emocional, perante uma incapacidade duradoura inexplicada, 
pode fazer supor, desde início, uma etiologia psiquiátrica.

Numa relação médica de avaliação pericial existe sempre a possibilidade 
acessória de maior amplitude das queixas e de intensidade dos sintomas, no sen-
tido de maior benefício do paciente, pelo que o avaliador tem que entrar em linha 
de conta com esta condicionante.

Apesar de a maioria dos sinistrados recuperar completamente do TCE mi-
nor dentro do prazo de um, dois meses, uma pequena percentagem de sintomas 
mantêm-se de uma forma mais severa ou com recorrência crescente.

Estes poderão ser subdivididos naqueles que os mantêm de forma precoce, 
noutros de forma mais tardia (isto é durante alguns meses) e outros que persistem 
regularmente.

Vamo-nos, por agora, concentrar naqueles que, com maior frequência, per-
duram no tempo e geralmente nos colocam questões do foro médico-legal.

Aqui lidamos especialmente com aspectos cognitivo-comportamentais do 
quadro clínico.

As perturbações mnésicas são na verdade uma das queixas mais frequen-
tes dos traumatizados de crânio. Os pacientes esquecem-se de tarefas triviais por 
exemplo onde puseram os óculos, deixam uma cafeteira ao lume ou questionam 
porque que é foram ao andar de cima.

Lêem mas não retêm o que leram, apontam recados mas esquecem-se onde 
os apontaram; em contraste são mantidas inalteradas a informação básica, tarefas 
aprendidas e a lembrança de eventos importantes antes do acidente.

Esta é uma característica fundamental do compromisso mnésico pós-trau-
mático com uma dificuldade acrescida na evocação e retenção de informação 
pós-traumatismo comprovando uma dismnésia anterógrada.

Os doentes encontram dificuldades em manter a atenção no que estão a fa-
zer, verificando-se que a menor interferência, seja por exemplo um rádio a tocar, 
perpetuará a sua falta de concentração. Mais difícil ainda será a manutenção da 
atenção sustentada, em situação de simultaneidade de tarefas, podendo manter 
a conversação com uma pessoa mas ao redor duma mesa, numa discussão mais 
acalorada, perderão as linhas de raciocínio.

A atenção também pode ficar perturbada quando fazem viagem e chegam 
ao destino mas não sabem como lá chegaram ou de repente sentem-se perdidos. 
Podem finalizar um trabalho familiar, mas omitiram uma fase essencial.

Todos estes aspectos cognitivos têm uma repercussão funcional manifesta, 
diminuindo com facilidade a performance mnésica e a realização global de tarefas 
da vida diária.



FRANCISCO MANUEL LUCAS

192

Também existe e permanece a sensação de falência de energia mental e da 
sua capacidade de iniciativa. Desinteressam-se pela leitura (para além das per-
turbações mnésicas do que leram), dificuldade acrescida em orientar e expressar 
os seus pensamentos, principalmente aqueles de índole abstracta e integrativa. A 
conversação tende a ser difusa e genérica. 

Um efeito mais directo sobre a qualidade de vida dos pacientes é a excessiva 
fatigabilidade, porque limita parcialmente a performance e intensifica o efeito de 
outros sintomas criando um ciclo sintomático vicioso e depreciativo.

Na maior parte dos casos a fadiga é favorecida pelo esforço cognitivo conti-
nuado como trabalho de secretária, ler ou outra qualquer actividade que requeira 
manutenção da atenção.

O esforço físico pode ter o mesmo efeito, especialmente nas fases iniciais, 
mas é tardiamente mais bem tolerado.

Caracteristicamente, se o sono não estiver ainda perturbado, o paciente inicia 
o dia com alguma sensação de energia para depois de modo quase súbito, referida 
muitas vezes como se tratasse de uma cortina, sentir-se em luta para se manter acti-
vo não fazendo sentido o que estão a fazer. Frequentemente exprimem uma cefaleia.

Se reconhecerem este aviso sintomático e descansarem por uma ou duas ho-
ras podem recuperar e continuar o trabalho. Se não tomarem essa atitude poderão 
retornar a uma fadiga extrema impeditiva da realização de qualquer trabalho.

Os pacientes podem, por vezes, não ter consciência do prejuízo das suas ac-
ções e perpetuarem assim a sintomatologia por tempo indeterminado.

A ansiedade é um importante componente reactivo a qualquer patologia, 
e se não for combatida pode atrasar a recuperação e conduzir a uma depressão 
clinica, exacerbando todo um contexto sintomático.

Quando o paciente ultrapassa as fases iniciais do trauma e aceita que exis-
tem incapacidades cognitivas ou outros sintomas, ou que estas dificuldades não 
têm evoluído segundo as suas expectativas, verifica-se a propensão para o stresse 
e para a deriva depressiva. Muitas vezes a primeira indicação é a perturbação do 
padrão habitual de sono.

Nas fases iniciais existe a tendência para se deitarem cedo e acordar tarde 
dormindo profundamente, entretanto quando vão ficando mais ansiosos fazem 
2-3 horas de sono, com acordar precoce e com preocupação do evoluir da situa-
ção; eventualmente podem adormecer de forma mais tardia acordando fatigados 
e aturdidos.

É importante reconhecer este padrão para o controlo da ansiedade e promo-
ver o restabelecimento duma arquitectura normal de sono. É também uma forma 
de combater a fadiga.

Se a progressão for mais lenta e a incapacidade persistir, limitando a rápida 
retoma a uma vida mais activa, existem então condições para uma reacção mais 
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duradoura e o doente pode-se tornar clinicamente depressivo, apático, com deses-
perança e perda de vontade de continuar a recuperação.

Pessoas com antecedentes de depressão terão uma susceptibilidade acrescida 
para entrarem em fase depressiva. 

Instabilidade, impaciência e fraco autocontrolo são também sintomas co-
muns que afectam todas as áreas da vida quotidiana.

Nas fases iniciais os familiares também são afectados directamente uma vez 
que nas relações interpessoais banais os pacientes precipitam respostas exageradas 
e intempestivas, intolerância ao barulho e às brincadeiras habituais das crianças.

Posteriormente, na fase ativa de trabalho, esta instabilidade pode ser um pro-
blema grave, causando reacções explosivas com resultados, por vezes, desastrosos.

A fotossensibilidade também pode atingir estes pacientes com necessidade 
de uso de óculos escuros, por vezes mesmo dentro das habitações, podendo este 
problema manter-se como factor inultrapassável. Acompanhando esta hipersen-
sibilidade à luz pode coexistir também a intolerância ao ruído.

Quando o paciente recupera, e começa a pensar na normalização da sua 
qualidade de vida, verifica-se muitas vezes uma perda de apetite e desejo sexuais. 
Muito deste comprometimento persiste e pode tornar-se, de facto, preponderante 
na perda da plenitude duma vida com qualidade.

Sendo este conjunto sindromático clinicamente fácil de reconhecer a sua 
concretização e valorização periciais são, de algum modo, difíceis de valorizar.

Existem algumas justificações para este paradigma mormente a possibili-
dade de, com alguma facilidade, se simular queixas neuropsicológicas particu-
larmente da performance cognitiva e mnésica, a dificuldade de materializar nos 
exames complementares vertentes clínicas e sintomáticas que muitas vezes a ima-
giologia e a neurofisiologia não apontam directamente para um diagnóstico com 
uma relação causal directa.

Quero com isto dizer que muitas vezes teremos, sem dúvida, um défice de 
função sem aparente défice estrutural justificativo.

Será talvez, e não só, esta a razão pela qual o clássico enquadramento no-
sológico caracterizada como síndrome pós-concussional se tratar de um defeito 
cognitivo subjectivo ligeiro.

Apesar de, na sua designação, existir a qualificação de subjectivo é possível 
parametrizar estas alterações neuropsicológicas.

Para conseguirmos atingir este objectivo é necessário avaliar os vários do-
mínios da relação neuro-comportamental; este processo inclui a observação do 
comportamento, a avaliação clínica, a realização de testes estruturados e quantifi-
cados que estejam validados, credíveis e aceites para os vários domínios.

Terão que merecer validação a atenção, concentração, processamento da in-
formação, funções sensório-perceptivas, memória, aprendizagem, forma e utili-
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zação de conceitos, linguagem, capacidades académicas, processamento visual e 
auditivo, estado emocional e atributos de personalidade.

Os testes recomendados e incluídos numa bateria de avaliação neuropsico-
lógica deverão manter os critérios de validade, fiabilidade e robustez estrutural 
necessárias ao criticismo antagónico das partes envolvidas no processo de avalia-
ção forense.

Assim teremos sempre uma vantagem clínica de determinação de incapaci-
dades, bem como a sua concretização, de valor prognóstico e terapêutico.

É sempre importante, e especialmente neste domínio, que haja uma valida-
ção complementar, se possível irrefutável, que possa permitir uma relação estru-
tural causal e funcional, de forma a estabelecer parâmetros individuais de incapa-
cidade e determinar todas as vertentes de avaliação que o dano consagra.

É claro que, para esta concretização, será necessário um examinador expe-
riente tanto na vertente clínica neuro-comportamental e cognitiva, bem como 
uma vivência adequada na área de avaliação forense.

Para além destes “requisitos” existem vantagens acrescidas da possibilidade 
complementar do estabelecimento e estabilização das incapacidades verificadas, 
permitindo a sua atribuição definitiva, validação prognóstica e consequente esta-
belecimento de programas terapêuticos adequados.

Também coexiste sempre a facilidade/possibilidade de repetição/validação 
destes testes em situações particulares, nomeadamente naquelas em que existe 
insuficiente maturação neuronal como é o caso das crianças.

A avaliação comparativa resulta não só numa capacidade pericial acrescida, 
mas também numa melhor garantia de definição dos parâmetros do dano nos 
seus vários domínios. 

Creio que não é demais enfatizar que considero esta validação complemen-
tar, especialmente nesta área e nestes aspectos médico-legais, de primordial im-
portância porque, se antigamente se dependia muito da experiência médico-legal 
do perito médico, é agora possível fazer um enquadramento clínico e sequelar 
muito mais adequado, uniforme e consensual.

Sempre foi classicamente considerado que as perturbações comportamen-
tais, caracteristicamente referidas como irritabilidade, esquecimentos e falta de 
concentração, conjuntamente com falta de equilíbrio e cefaleias concorrem para a 
qualificação da síndrome pós-concussional.

Neste enquadramento clínico as cefaleias, fazendo parte de forma indubitá-
vel desta síndrome, ganham relevância médica tanto pela sua consistência e inca-
pacidade que provocam, como pelo desafio clínico que determinam tanto para o 
paciente como para o médico.

Colocando-se por vezes demasiada valorização como causa principal das 
incapacidades definitivas, muitas cefaleias têm justificação estrutural mas a sua 
avaliação, prognóstico e tratamento estão fora do âmbito desta dissertação.
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Contudo dentro dos vários tipos de cefaleias pós-traumáticas reporto-me à 
sua forma tardia, crónica, persistente que é sentida de forma generalizada, embo-
ra possa existir maior dor em áreas circunscritas, por vezes na zona do traumatis-
mo ou próximo do ponto de impacto. 

Tal como as cefaleias relacionadas com a fadiga, estas podem adquirir a sen-
sação de constante desconforto holocraneano, ocorrendo com o exercício físico, 
ou de tipo aperto em banda.

Diferem das cefaleias de fadiga por se apresentarem logo de manhã, ao acor-
dar, perdurando ao longo do dia não dependendo da actividade, mas agravando-
-se com o cansaço e o stresse. Respondem á toma de analgésicos simples, poden-
do o paciente correr o risco de recorrência exagerada de medicação, tornando a 
situação clínica agravada.

A investigação clínica e complementar não determina outras fontes possíveis 
de cefalalgias, embora possam coexistir tensão e hipersensibilidade da muscu-
latura do escalpe e do pescoço. Em muitos pacientes a cefaleia é directamente 
relacionada com o stresse, e as questões judiciais poderão tornar-se numa fonte 
de perpetuação de inquietação e ansiedade.

Muitos pacientes entram clinicamente em depressão, sem existir melhoria 
clínica do quadro álgico, especialmente se houver antecedentes pessoais de de-
pressão ou conflitos pessoais ou laborais.

A ausência de sinais físicos e possivelmente a frustração do médico assisten-
te, e bem assim do perito médico, podem sugerir que sintomatologia seja de causa 
neurótica ou mesmo que exista alguma simulação.

Muitas vezes os pacientes enfatizam o quadro álgico cefálico, mas frequente-
mente não é a cefaleia a causa maior da sua incapacidade, mas sim a sua relativa 
dificuldade em lidar com a situação clínica e as consequentes limitações nas ati-
vidades da vida diária.

Muitas vezes as implicações clínicas dum traumatismo crânioencefálico são 
difíceis de entender por parte do paciente, o que concorre para dificuldades acres-
cidas de adaptação e de estratégias terapêuticas adequadas.

Será também, neste âmbito, que se situam as complexidades terapêuticas e 
de estratégia pericial, já que este tipo de patologia requer uma abordagem multi-
disciplinar, com especialistas de várias áreas com exigentes requisitos técnicos e 
de experiência, que possam congregar esforços sinérgicos na abordagem alargada 
desta patologia.

Só que por vezes esta abordagem não se consegue verificar, o que não sendo 
uma justificação válida, é sem dúvida uma constatação de uma realidade clínica 
com repercussão pericial e forense.

É para ultrapassar todas estas dificuldades que todos temos que contribuir e 
trabalhar para concretizar este desiderato clínico, pericial e médico-legal.
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A Sindrome Pós-Concussional está contemplada no Cap. III da TNI:

2.2 – A Sindrome pós-traumática (manifestada por cefaleias, sensação de 
peso na cabeça, instabilidade no equilíbrio, dificuldade de concentração e de asso-
ciação de ideias, fatigabilidade intelectual, alterações mnésicas, modificações do 
humor e da maneira de ser habitual, perturbações do sono) (análogo a Capítulo 
X – Psiquiatria n.º 3.3. grau I) 0,00-0,19.

A caracterização tabelar parece correta e tem em conta as características 
subjectivas dos défices neurológicos. Contudo o seu enquadramento está parcial-
mente colocado no capítulo da Neurologia, englobando-se, como se pode consta-
tar, a analogia para o Capítulo da Psiquiatria n.º 3.3 – perturbações orgânicas da 
personalidade – com orientações clínicas que devem ser levadas em conta, mas 
que, na sua essência, se encontram verdadeiramente incorporadas no n.º 4, com 
critérios mais explícitos e definidos que no capitulo da Neurologia e com gradua-
ção tabelar diferente grau I – 0,01-0,05.

A gravidade da lesão cerebral pode determinar consequências sequelares di-
ferenciadas cuja graduação tabelar é mais equilibrada no domínio da psiquiatria 
do que no capítulo da neurologia. Aqui, a graduação é mais consistente se bem 
com critérios qualitativos muito subjectivos.

Esta divisão parece-me incorrecta, consignando uma separação inconsisten-
te e incongruente já que, quanto maior for o compromisso funcional neurológi-
co maior será a necessidade de comprovação clínica e complementar por parte 
da especialidade de neurologia. Esta especialidade fica restringida às formas de 
compromisso de menor gravidade reportando-se para o capítulo da Psiquiatria o 
atingimento mais intenso, com graduação tabelar diferenciada, mas com critérios 
subjectivos de afectação baseados na eficiência das actividades essenciais diárias.

A nossa proposta visaria um item único com graduação sequelar, através da 
comprovação complementar de testes neuropsicológicos e de imagem, em capí-
tulo da neurologia.

Deverão ser evitadas possibilidades tabelares de avaliação da mesma sequela 
por várias especialidades médicas, sendo contraproducente esta dupla graduação 
da repercussão cerebral do trauma, sem concretização clínica e complementar do 
mesmo.

A TIC concretiza no n.º 3 – Perturbações Cognitivas – os pressupostos, que 
considero correctos e adequados, das síndromes deficitárias neuropsicológicas 
que devem fazer referência a uma semiologia precisa.

Aqui verificam-se os pressupostos que mencionei anteriormente, isto é, a 
validação civil das perturbações mentais decorrentes de lesão cerebral orgânica 
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(n.º 11) devem ser orientadas pelo n.º 3 – perturbações cognitivas do subcapítulo 
de Neurologia.

A síndrome pós-concussional encontra-se contemplada no n.º6, com código 
Na0601 com uma pontuação nitidamente insuficiente e sem graduação possível o 
que é, quanto a mim, medicamente incompreensível.

Os défices cognitivos mistos e sensório-motores estão contemplados para 
TCE mais graves, concretizando-se os problemas cognitivos menores (considera-
do para alguns traumatismos cranianos mais ou menos graves ???) num item com 
limite inferior de incapacidade menor que a síndrome pós-concussional mas com 
uma introdução que manifesta “persistência de queixas objectiváveis constituindo 
um síndroma diferente da síndrome pós-concussional”.

Este enquadramento pode forçar o perito a utilizar esta tabela por analogia, 
já que a síndrome pós-concussional está subvalorizada no n.º6 código Na0601 (2 
pontos) da TIC, estando mais claramente englobável nos problemas cognitivos 
menores, n.º3 código Na0310, com uma clarificação sintomática e valoração tabe-
lar muito mais consistente (1 a 10 pontos).

Se bem que em domínios diferentes (trabalho e civil) a tabela, não tendo que 
ser necessariamente equitativa, encontra-se, quanto a mim, desequilibrada.

•

Epilepsia Pós-Traumática

Sendo a epilepsia pós-traumática (EPT) uma conhecida complicação em 
traumatizados crânioencefálicos (TCE) existe, sem dúvida, uma crescente “epide-
mia silenciosa” em relação ao número de traumatismos cranianos consequentes 
a acidentes civis.

O desenvolvimento de crises epilépticas pós-traumatismo é, sem dúvida, fí-
sica e psicologicamente debilitante, complicando a actuação clinica na fase aguda 
do traumatismo e subsequente recuperação, contribuindo para um custo clínico 
e financeiro acrescido. 

Os traumatismos cranianos constituem uma situação neurológica frequente 
avaliando-se nos EUA em cerca de 1.1 milhões de observações no serviço de ur-
gência, motivando uma hospitalização de cerca de 500.000 pessoas/ano.

Evidenciam um pico de incidência entre os 15 – 24 anos de idade, logo se-
guido nas crianças e depois nos idosos, sendo o sexo masculino 3 a 4 vezes mais 
afectado que o feminino.
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Constituindo cerca de 5% de todas as epilepsias e 20% dos casos de epilep-
sia sintomática, a frequência de crises epilépticas relacionadas com traumatismos 
crânioencefálicos varia muito nos diversos estudos. 

Depende primariamente da severidade da lesão, sendo que nestes pacientes 
2% desenvolvem crises epilépticas pós-traumáticas (12% para os TCE severos até 
50% para as lesões cerebrais penetrantes).

Definição:

Em toda a literatura sobre o assunto, os termos epilepsia pós-traumática e 
crise pós-traumática são ambos utilizados de forma ambígua para descrever a 
mesma entidade: crises epilépticas que ocorrem depois dum traumatismo crania-
no, e que se correlacionavam etiologicamente com o dito trauma.

Só mais recentemente o diagnóstico de epilepsia pós-traumática (de qual-
quer tipo) foi reservado para os pacientes que sofreram duas ou mais crises não 
provocadas, isto é não existe ou subsiste nenhuma situação ou patologia concor-
rente que possa ser precipitante de crises epilépticas.

Correndo o risco de alguma imprecisão etiológica mantivemos esta indefi-
nição por questões da facilidade de comunicação, embora se deva reter o conceito 
supracitado.

As crises pós-traumáticas são geralmente divididas em três categorias, dis-
tinguíveis pelo intervalo de tempo mediado após o trauma:

	 •	 Crises	imediatas
	 •	 Crises	precoces
	 •	 Crises	tardias.

Apelidadas de contacto ou concussivas as crises que ocorrem aquando ou 
poucos minutos após o impacto, comumente em situações desportivas, não são 
incluídas nos estudos da epilepsia pós-traumática. A exata fisiopatologia destas 
crises e o seu exato significado clínico não está ainda clarificado.

Crises imediatas são aquelas que ocorrem nas 24 horas seguintes ao trau-
matismo.

Crises precoces são as que acontecem quando ainda o sinistrado evidencia 
o compromisso dos efeitos diretos do trauma, e por período comumente definido 
por uma semana.

Crises tardias são aquelas que poderão suceder entre o oitavo dia e os 2 anos 
após o evento traumático, embora frequentemente possam sobrevir de forma ain-
da mais tardia.

Aproximadamente 90% das crises que ocorrem nas primeiras quatro sema-
nas a seguir ao traumatismo apresentam-se até ao sétimo dia.
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Quanto ao tipo de crise em causa existe uma variação relativamente ao tem-
po decorrido após o trauma, com elevada proporção de crises generalizadas numa 
fase inicial, e uma progressiva prevalência de crises parciais mais tardiamente.

A ocorrência precoce de estados de mal epiléptico nunca deve ser negligen-
ciada, sendo reportada até aos 20% dos traumatismos. 

Numa série de 3340 adultos, com TCE fechado grave, a frequência de crises 
epilépticas precoces foi de 3,6 %, com 1,26 % nas primeiras 24 horas.

Nos traumatismos fechados graves a presença na TAC de lesão parenqui-
matosa cerebral não aumenta o risco de crises epilépticas precoces. Contudo, o 
seu aparecimento agrava tanto a hipertensão intracraniana como a hipóxia de 
tecido lesionado, pelo que se pode assim justificar a administração profilática de 
anticonvulsivantes.

É de realçar que a ocorrência destas crises não afecta a recuperação neuroló-
gica, nem indicia maior compromisso deficitário sequelar. 

Para além de ensaios não controlados, todos os outros estudos publicados 
demonstram eficácia no controle farmacológico das crises precoces com fenito-
ína, fenobarbital, valproato de sódio, carbamazepina e mais recentemente com 
levetiracetam.

O aparecimento de crises tardias pós-traumáticas é uma complicação re-
sidual major e um evento difícil de prever, mas são, sem dúvida, um problema 
pericial frequente, que carece de orientações para se poder determinar os vários 
parâmetros do dano.

A epilepsia pós-traumática tardia complica os TCE em cerca de 7% em pa-
cientes civis e em 34% nos militares, aumentando para os 50% nos traumatismos 
severos.

Annegers e al. avaliaram o risco em 0,1% para a EPT tardia a um 1 ano, 0,6% 
aos 5 anos nos casos de traumatismos ligeiros, 0,7% a 1 ano e 1,6% aos 5 anos nos 
moderados e 7,1% ao ano e 11,5% aos 5 anos no caso dos graves.

A falta de conhecimento dos mecanismos definitivos, do que se costuma 
chamar a “maturação do foco epiléptico”, afecta seriamente o estabelecimento 
duma estratégia profiláctica racional, e na actividade pericial determina uma li-
mitação frustrante do estabelecimento do nexo de causalidade. 

A identificação apropriada dos processos de epileptogénese é fundamen-
tal para a aplicação dum tratamento farmacológico efectivo e no caso em apreço 
numa atitude pericial adequada e conforme.

Mecanismo de lesão:

O conhecimento exato do mecanismo lesional torna-se de primordial im-
portância na valorização médico-legal, tanto mais que a expressão neuronal do 
trauma depende muito desse vetor.
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Caracterizam-se assim dois modelos principais: por acção directa o impacto 
atinge o crânio directamente e por acção indirecta quando estamos em presença 
dum mecanismo de aceleração-desaceleração.

Neste primeiro tipo o traumatismo em questão pode ser exercido de modo 
estático, aplicando-se de forma gradual sobre o crânio imóvel forças que o vão 
comprimindo lentamente (durante 200 mseg ou mais), correspondendo na prá-
tica a todas as situações em que a crânio é apertado contra uma superfície rígida.

A estrutura óssea absorve inicialmente toda a energia possível, começando 
depois a fracturar, precipitando não só as lesões ósseas mas também distorção e 
compressão do tecido cerebral.

Na sua forma dinâmica de acção directa, o mecanismo lesional atinge direc-
tamente a caixa craniana de um modo muito mais rápido (menos que 200 mseg, 
na maior parte dos casos inferior a 50 mseg). É a forma mais frequente de trau-
matismo, aquele em que o crânio é atingido por um objecto em movimento ou 
quando a cabeça em deslocação embate contra um objecto estático.

Com estas forças de impacto rápido e direto emergem dois tipos de fenóme-
nos de contacto, lesões focais e ondas de choque, que variam com a intensidade 
da força aplicada e a superfície de colisão.

Não é raro que a este efeito se adicionem as consequências comuns às lesões 
indirectas, pois muitas vezes parte da energia traumática é gasta em produzir mo-
vimento cefálico.

As lesões focais precipitam uma deformação da abóbada craniana, a qual 
pode provocar lesões ósseas (fratura e/ou deformação) ou do cérebro subjacente 
(contusão e/ou laceração). Estes efeitos locais são por vezes os únicos, como suce-
de nos traumatismos penetrantes.

Consideremos agora as ondas de choque, aquelas cuja propagação através 
do crânio e do parênquima cerebral provocam lesões à distância desde o ponto de 
impacto, e são resultantes das alterações na pressão destas estruturas. Os trauma-
tismos precipitados por arma de fogo são o exemplo mais típico.

Quando o único mecanismo traumático é o de aceleração-desaceleração, 
não existe qualquer traumatismo directo sobre a região cefálica sendo esta posta 
violentamente em movimento, ou travada, quando já se encontrava em deslo-
cação; isto sucede quando a principal zona de impacto for uma outra região do 
corpo – face, tórax, abdómen – situação comum nos acidentes de viação.

Como o osso craniano e o parênquima cerebral têm coeficientes de acelera-
ção diferentes, os hemisférios cerebrais, assim postos em movimento, vão colidir 
contra numerosas irregularidades ósseas que constituem a face interna do crânio 
mas, para além disso, podem sofrer também um processo de deslizamento intrín-
seco, de fibras umas sobre as outras, com consecutiva rotura e destruição difusa 
de axónios, vasos e glia.
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A este mecanismo linear de aceleração/desaceleração pode associar-se ainda 
uma segunda componente rotatória, provocada pelo movimento da cabeça sobre 
os primeiros segmentos cervicais agravando as lesões descritas.

Etiopatogenia:

De acordo com Jennett “o que interessa no traumatismo craniano é a lesão 
cerebral consequente ao impacto ou devida ao processo iniciado pelo mesmo”.

Com o trauma o cérebro pode ser lesionado por diversas formas que apeli-
damos de contusão, laceração, compressão e é bem conhecido o que estas lesões 
podem precipitar – o aparecimento de uma epilepsia após um “período silencioso 
de estranho amadurecimento”.

Embora seja objeto de interesse médico desde há séculos, o problema da 
compreensão dos mecanismos lesionais, pelos quais um conjunto de forças apli-
cado sobre a região cefálica provoca consequências tão diferentes, ainda não tem 
resposta cabal.

No entanto sabe-se que o comportamento do crânio e cérebro, durante e 
após um traumatismo crânioencefálico, é condicionado quer pelas respectivas 
propriedades físicas quer pelas leis de Newton. Este pensamento, aparentemente 
simples, só emergiu durante a IIa Guerra Mundial e levou a um melhor conheci-
mento da fisiopatologia das lesões cerebrais.

De forma sucinta pode-se afirmar que as consequências definitivas de um 
traumatismo crânioencefálico dependem tanto do local, natureza, intensidade e di-
recção do impacto sofrido pelo crânio como da resposta encefálica a esse evento.

Para tal, temos que abordar os processos biológicos e seus efeitos pelos quais, 
no momento do impacto, o crânio e as estruturas intracraneanas podem ser atin-
gidas pelas forças presentes. 

Uma agressão cerebral traumática precipita uma cascata de alterações do 
metabolismo, fluxo vascular e da homeostasia cerebral que são uma ameaça para 
a sobrevivência do ser humano.

O impacto súbito na cabeça deforma o crânio causando a transmissão de 
uma onda de pressão que resulta numa cavitação abrupta e transitória do tecido 
cerebral.

As forças mecânicas difundem uma onda de pressão através do cérebro, pre-
cipitando uma aceleração com indução de rotação, condicionando lesões do teci-
do cerebral, dos vasos sanguíneos e contusão organizada.

A contusão resulta numa hemorragia e numa miscelânea de glóbulos verme-
lhos, tecido cerebral necrótico e edema originado pela disrupção mecânica dos 
vasos sanguíneos e pela diapdese celular.
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Os efeitos mecânicos causam deslocação do tecido cerebral com respostas 
secundárias que incluem alteração da regulação vasomotora, vasospasmo, alte-
ração do fluxo cerebral, alteração da pressão intracraneana e da permeabilidade 
celular.

As consequências tardias do traumatismo crânioencefálico incluem o edema 
cerebral focal ou difuso, isquemia, necrose isquémica, gliose e perda neuronal.

Os efeitos bioquímicos determinados pela contusão ou laceração cerebrais 
provocam hemorragia no neuroeixo, seguida de hemólise dos glóbulos vermelhos 
com a consequente degradação da hemoglobina.

O ferro libertado da hemoglobina e transferrina é reconhecido no tecido 
cerebral em pacientes com TCE, sendo depositado como hemossiderina.

Este metal possui uma função biológica crítica já que, os seus estadios acti-
vos de oxidação e as suas propriedades de redução originam um acaso biológico.

Embora a oxidação de ferro seja uma reacção simples, resultando em com-
plexos hidróxido insolúveis, a autooxidação em solução aquosa ou em liquidos 
biológicos, com ou sem quelantes, precipita uma complicada reacção de trans-
ferência de electrões levando ao aparecimento de radicais livres intermediários.

Estes radicais reagem com grupos metileno adjacentes às duplas ligações dos 
ácidos gordos polinsaturados e lípidos, causando absorção de hidrogénio e con-
sequente disseminação da reacção de peroxidação. Esta iniciação e propagação, 
não enzimática, da peroxidação lipídica originam a disrupção de membrana dos 
organelos celulares, degradando a desoxiribose e aminoácidos produzindo conju-
gados dienos e cromóforos fluorescentes.

Os sais de ferro inorgânico, hematina e hemoproteinas estimulam a peroxi-
dação de lípidos e alteram a função celular tiosulfido. 

As respostas celulares para a formação de radicais livres, depois da descom-
partimentalização da hemoglobina ou compostos heme contendo hemoglobina, 
pode depender da indução de mecanismos protectores.

A lesão bioquímica dos neurónios precipita uma sequência de alterações, 
variando desde a perda celular, com instituição de gliose, até subtis alterações na 
membrana plasmática neuronal. As alterações membranares iniciadas pelos de-
feitos bioquímicos da lesão traumática podem alterar a densidade e distribuição 
dos canais iónicos de membrana neuronal.

Estas alterações membranares afectam as correntes Na+ e Ca++, modificando li-
miares e levando à sua progressiva despolarização. O “disparo” celular intrínseco pode 
desenvolver-se com aumento do K+ extracelular e redução do Ca++ extracelular.

O desenvolvimento ou recrutamento de uma massa crítica de neurónios su-
ficientes para causar manifestação clínica requer a sincronização de uma massa 
crítica de células.
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O mecanismo ou as alterações fisiológicas críticas que precipitam a epilepto-
génese pós-traumática mantêm-se ainda por esclarecer completamente, contudo 
alguns destes processos carecem de investigação.

O trauma pode causar rutura mecânica de eixos neuronais, com perda de 
interneurónios, e degenerescência neuronal transináptica anterógrada.

A libertação de aspartato e glutamato induzido pelo trauma, com activação 
dos receptores N-metil-aspartato, elaboração do factor de crescimento neuronal 
ou aumento da gliose reactiva podem ser opções etiológicas também.

Risco de desenvolvimento de Epilepsia:

O risco de desenvolvimento duma epilepsia pós-traumática está relacionada 
com a severidade da lesão; a incidência de crises, numa população de risco para o 
desenvolvimento de epilepsia, no primeiro ano após o traumatismo é cerca de 12 
vezes superior.

Este conceito possibilita ao perito a obrigatoriedade clínica e pericial de re-
colher e concretizar todos os elementos que possam permitir avaliar, de que for-
ma e em que medida, a verdadeira intensidade do trauma e consequentemente 
todas as suas repercussões clínicas e sintomáticas. 

Dito de forma sucinta é necessário perceber, compreender e individualizar 
o mecanismo lesional em causa, concretizando todas as suas implicações daí de-
correntes, quer precoces quer tardias, tendo em conta também o alargado âmbito 
temporal em que podemos referenciar as sequelas. 

Doentes com TCE severos com lesão cortical e apresentando-se com défices 
neurológicos focais no exame neurológico, mas com preservação da integridade 
da dura, evidenciam incidências de epilepsia que variam entre os 7% e 39%. Con-
tudo o agravamento da severidade do trauma, traduzido por laceração dural e 
alterações no exame neurológico, precipita parâmetros de incidência que variam 
entre os 20% e 57%.

Para propósitos periciais, e não só, as orientações para a identificação dos 
factores de risco para o desenvolvimento da EPT estão relacionados com a seve-
ridade da contusão neocortical, incluindo a presença de hematoma intracerebral 
e a necessidade de reparação cirúrgica duma fratura afundamento. Sendo mais 
frequente nos traumatismos graves, as crises também podem surgir após trauma-
tismos considerados ligeiros.

A ocorrência de uma crise epiléptica, depois dum TCE, nem sempre é predi-
tiva do desenvolvimento da epilepsia pós-traumática, nem esta evidência se incor-
pora sempre como uma complicação crónica como na doença epiléptica activa.
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Entre 50% a 65% dos doentes evidenciam uma crise nos 12 meses a seguir 
ao traumatismo, 80% aos 2 anos e cerca de 50% dos traumatizados sofrem duma 
crise epiléptica única sem recorrência.

Neste contexto, tudo isto pode parecer um puzzle difícil de resolver, mas a 
solução consiste no alinhamento de todos os elementos clínicos que nos possam 
fazer compreender a intensidade e severidade do trauma.

Podermos criar uma validação epiléptogénica compreendendo o mecanis-
mo lesional em causa, tipo de lesões presentes, amplitude da amnésia pós-trau-
mática, tempo de ocorrência das crises, tipo de crises e sua evolução, correlação 
clinico-imagiológica, concretização neurofisiológica e a sua congruência relativa, 
presença ou ausência de factores epileptogénicos, adequação e compliance da te-
rapia anticonvulsivante.

Entre os factores que se associam a um maior risco de crises epilépticas 
após um TCE apontam-se os seguintes: 

Fractura-afundamento com laceração cérebro-meníngea
Feridas provocadas por projécteis, com penetração da dura-mater
Fragmentos metálicos retidos no cérebro
Perda de tecido cerebral
Traumatismo envolvendo o córtex
Presença de hematoma intracerebral, em especial intraparenquimatoso
TCE com amnésia pós-traumática prolongada (mais de 24 horas)

De forma mais estratificada podemos relevar os seguintes:

Factores de risco independentes para crises pós-traumáticas:

Crises precoces    Crises tardias
Hematoma intracerebral agudo  Crises PT precoces
Hematoma subdural agudo (em crianças) Hematoma intracerebral agudo
      Contusão cerebral
Idades jovens    Severidade acrescida do trauma
Severidade acrescida do trauma  (incluindo perda de consciência ou 
(incluindo perda de consciência ou  amnésia pt com duração >24 h)
amnésia pt com duração > 30 min)  Idade superior a 65 anos
Alcoolismo crónico     
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Marcadores da severidade dos traumatismos cranianos:

Extensão da lesão cerebral: multilobar vs unilobar
Perda de volume cerebral na TAC
Amplitude da amnésia pós-traumática
Duração da perda de consciência
Profundidade da lesão cerebral
Amplitude da lesão craniana
Profundidade da Escala de Glasgow (coma)
Nivel de consciência na avaliação clínica

Uma grande variabilidade de respostas individuais é encontrada em trau-
matismos semelhantes. Alguns sofrem crises frequentes depois do traumatismo, 
enquanto outros evidenciam uma ou nenhuma crise apesar do mesmo tipo e in-
tensidade de traumatismo.

Empiricamente pensou-se que esta inconstância pudesse ser devida a fac-
tores genéticos e/ou constitucionais regulando a resposta à lesão cerebral. Desde 
então muitos autores tentaram formalmente caracterizar a influência dos genes, 
incluindo a presença ou ausência de história familiar de epilepsia na sua análise 
dos factores de risco epiléptico.

O papel da susceptibilidade genética na epilepsia pós-traumática está longe 
de estar completamente esclarecido.

A maioria destes estudos demonstrou que, após um traumatismo crânio-
-encefálico, a história familiar de epilepsia não será um dos factores de risco para 
o desenvolvimento de crises.

Profilaxia farmacológica:

Apesar da sua relevância clínica a profilaxia farmacológica da epilepsia pós-
-traumática foi e continua a ser um processo controverso neste domínio.

Não existe evidência que a profilaxia com fármacos anticonvulsivantes, usa-
da em qualquer momento depois do TCE, reduza a incidência de morte ou da 
incapacidade neurológica.

Estudos retrospectivos não recentes indicavam que a fenitoina prevenia as 
crises pós-traumáticas. Uma avaliação prática entre neurocirurgiões nos EUA nos 
finais da década de 70, indicava que 60% deles usavam profilaticamente antiepilé-
ticos nos traumatizados cranianos.

Ensaios subsequentes, duplamente ocultos, examinaram a eficácia da fení-
toina (DPH), fenobarbital (PB), DPH combinada com PB, carbamazepina (CBZ) 
e valproato do sódio (VPA) na prevenção das crises precoces e tardias. Embora 
muitos destes estudos demonstrassem que estes fármacos suprimiam as crises na 
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primeira semana de tratamento, eles não demonstraram benefício na redução da 
incidência da epilepsia pós-traumática tardia.

A Academia Americana da Neurologia no seu relatório da Comissão (Qua-
lity Standards Subcommittee) reafirma nas suas conclusões que a DPH, VPA e 
CBZ não demonstraram diferença significativa entre a percentagem dos pacien-
tes que tomaram anticonvulsivantes e os do grupo controle; portanto a utilização 
profiláctica com estes fármacos em doentes com trauma craniano severo, é pro-
vavelmente não eficaz na diminuição do risco de epilepsia pós-traumática tardia 
(ocorrendo depois de sete dias).

A distinção entre crises precoces e tardias aos sete dias depois do traumatis-
mo é largamente utilizada, mas arbitrária. Ao contrário do desenvolvimento de 
crises tardias, a ocorrência de crises pouco tempo depois dum grave traumatismo 
não implica, necessariamente, a existência dum processo epileptogénico subja-
cente.

Na verdade, as crises precoces não parecem ser um factor preditivo inde-
pendente para a ocorrência de crises tardias. Algumas classificadas como crises 
precoces, a percentagem mais elevada verifica-se nas primeiras semanas após 
traumatismo, ocorrendo cerca de 1 mês depois do trauma, sendo complicada por 
doença prolongada.

É razoável pensar-se que as crises ocorrendo nas primeiras semanas, possam 
ter as mesmas implicações que as que ocorrem no prazo de sete dias.

Dados sobre o “timing” das crises pós-traumáticas são necessários para 
identificação do ponto de vista cronológico, após o qual a ocorrência duma crise 
tem valor preditivo para futuras outras e para o estabelecimento duma epilepsia 
pós-traumática.

 Pacientes traumatizados de crânio, relativamente ao desenvolvimento de 
epilepsia pós-traumática, terão que ser devidamente informados sobre a inten-
ção de tratar, já que poderão existir problemas com a adesão terapêutica ou ficar 
a impressão que a descontinuação da medicação poderá causar vulnerabilidade 
pessoal para o aparecimento de crises epilépticas.

Tendo em consideração que os medicamentos antiepilépticos actuais não se 
têm mostrado eficazes na prevenção da EPT, propomos algumas regras orienta-
doras para o seguimento destes doentes.

Pacientes de alto risco – adultos com TCE grave (tipicamente caracterizado 
por perda de consciência prolongada, hematoma intracraniano ou contusão ce-
rebral na TAC e/ou fratura afundamento) em que o risco de ocorrência de crises 
teria complicações fisiopatológicas que comprometeriam a estabilização doente; 
deverá ser utilizada profilaticamente a fenitoina, na forma de fosfenitoina, a 18 
mg/kg com ritmo de administração 100 mEq fenitoina/min. Dose de manutenção 
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intravenosa de 5 mg/kg até à administração oral ser possível. Níveis séricos deve-
rão ser mantidos entre 10-20 µg/ml.

Os dados actuais apontam no sentido que o tratamento preventivo com fe-
nitoina é eficaz pelo menos 1 mês após o trauma, mantendo a medicação até essa 
altura e posteriormente iniciar a sua descontinuação.

Embora o papel do EEG não seja preditivo do potencial desenvolvimento 
de epilepsia imediatamente à lesão traumática, ele deverá ser salientado relativa-
mente á observação de padrões epileptiformes no estudo neurofisiológico. A con-
gruência de lateralidade, propagação e amplitude, monitorização e de correlação 
imagiológica poderão ter valor, não só na tomada de decisão farmacológica e ma-
nutenção da medicação bem como inestimável valor pericial, no estabelecimento 
de factores de nexo e de incapacidade.

Ocasionalmente os pacientes são mantidos com terapêutica antiepiléptica 
por 6 meses ou mais, mas sabendo-se que a tratamento prolongado não demons-
tra eficácia profiláctica a descontinuação precoce será preferível. Esta é uma ati-
tude puramente clínica que, sob o ponto de vista do perito médico-legal, não será 
de tomar em conta para as actividades periciais.

Relativamente aos traumatismos ligeiros e moderados estes doentes de-
monstram incidências inferiores de crises pós-traumáticas, e os seus mecanismos 
lesionais poderão até ser diferentes, pelo que é difícil generalizar estas recomen-
dações sendo necessário estudos clínicos para definir orientações na profilaxia 
das crises neste tipo de pacientes.

Como noutras formas de epilepsia os doentes com poucas crises e facilmente 
controlados tendem a ter um melhor prognóstico. Walker e Erculei observaram 
que 50% dos pacientes com EPT estavam em completa remissão após 15 anos 
do traumatismo; no entanto esta favorável visão genérica não tem sempre uma 
apresentação e evolução positivas, pelo que temos sempre que fazer uma contex-
tualização global na perspectiva dum adequado trabalho da valorização do dano 
pós-traumático. 

A orientação e decisão da descontinuação, após um longo intervalo de tem-
po sem crises, deverá ser observada por “guidelines” que são aplicadas a qualquer 
epiléptico candidato à retirada medicamentosa.

Em conclusão: 

O traumatismo craniano é uma causa possível mas não frequente de epilepsia.
Os acidentes de viação e de trabalho, suas causas principais, deveriam di-

minuir em número e gravidade com o esforço de todos e cada um de nós, numa 
sociedade que se diz avançada e “civilizada”.
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Tanto quanto se pode dizer, será uma origem evitável num mundo perfeito, 
mas ainda é uma crescente explicação ligada, de forma estreita, aos hábitos actuais 
de vida pelo que a elaboração pericial de todos os parâmetros do dano será sem-
pre um desafio médico-legal.

O	que	diz	a	TNI:	o	item	da	epilepsia	está	consignado	no	ponto	2-3	da	TNI.

Apesar de formalmente considerarmos simplista a diferenciação entre epi-
lepsia generalizada e focal (é bom salientar que a epilepsia pequeno mal também 
é uma epilepsia generalizada) a larga maioria, para não dizer a totalidade, de epi-
lepsia pós-traumática é focal ou polifocal; portanto a valorização pericial e tabelar 
deveria ter em conta o tipo de crise, o envolvimento precoce ou não da consci-
ência e só depois, se possível, a caracterização sindromática do tipo de epilepsia.

Dentro das epilepsias focais deve-se atender a gravidade/intensidade das cri-
ses e não ao grupo muscular envolvido.

Por exemplo uma crise parcial de tipo complexo (na classificação anterior) 
ou dialética (na classificação actual das crises) pode manifestar-se com pouco 
compromisso motor mas com rápido envolvimento da consciência e da vigília, 
com probabilidade de acidentes e incidentes potencialmente graves.

Não se entra em linha de conta com elementos complementares de diag-
nóstico, ressalvando-se a circunstância do estudo neurofisiológico não ser deter-
minante, apesar de ser necessário tentar-se sempre estabelecer uma correlação 
clinico-neurofisiológica.

Os itens tabelares estão viciados pelo controlo ou não das crises, sem de-
terminar um ponto de referência, subestimando que poderão existir crises infre-
quentes mas cuja intensidade e duração poderão causar dificuldades acrescidas 
por exemplo: crises hipermotoras.

A classificação internacional pode ser um precioso auxiliar na avaliação pericial.

A valorização percentual parece invertida já que considerar uma maior inca-
pacidade para uma epilepsia generalizada, não controlável farmacologicamente, 
é considerar uma raridade clínica impossível de validar, já que a epilepsia focal 
é predominante neste quadro e, neste âmbito, pode ser muito mais difícil de se 
obter o seu controle.

Não entra em linha de conta com a existência de estados de mal epiléptico 
(qualquer das suas formas) sendo este um item importante de gravidade clínica.

Já na TIC a formatação é mais adequada, com pressupostos mais consensu-
ais com as referências que propus anteriormente mas aqui, no domínio civil, será 
também mais fácil a adequação das incapacidades às síndromes epilépticas.
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A diferenciação é mais simples permitindo validações periciais mais conformes.
Talvez um bom enquadramento formal para se usar no domínio do trabalho.

•

Patologia Discal Traumática

As discopatias herniárias são das situações clínicas de maior controvérsia na 
avaliação médico-legal. A elevada frequência com que nos deparamos, na nossa 
clínica pericial, de avaliações antagónicas e díspares, tanto na avaliação estrutural 
como no quadro clínico, torna esta patologia quase sempre uma dificuldade ge-
neralizada de apreciação.

A maior parte dos estudantes de medicina e alguns médicos são relutantes 
em fazer um diagnóstico preciso relativamente a patologia discal, em função do 
provável deficiente conhecimento anatómico. 

Existe contudo uma inexplicável e insuficiente conceptualização da doença 
herniária talvez devido a conceitos estruturais incipientes, mas também devido à 
anatomia dos plexos nervosos e nervos periféricos ser suficientemente intimidan-
te, para afastar qualquer propósito legítimo de clarificação diagnóstica.

Acresce vulgarmente a esta dificuldade, alterações estruturais pré-existentes 
que configuram e limitam mobilidades passivas e activas, e que determinam situ-
ações clinicas cujos contornos são por vezes bem difíceis de estimar.

De modo contrastante a patologia fraturária vertebral tem legítimas faci-
lidades relativamente à avaliação pericial, tendo em conta a fácil capacidade de 
confirmação imagiológica bem como uma relação causa-efeito muito próxima.

Do mesmo modo é fácil vislumbrarmos o mecanismo lesional em presença, 
delimitando padrões fraturários de identificação simples, com etapas de consoli-
dação que são solidamente conhecidas e que permitem determinar, concretamen-
te, incapacidades e prováveis complicações. 

Para ultrapassarmos todos estas questões temos que nos socorrer do conhe-
cimento mais aprofundado da estrutura osteovertebral, e das suas relações discal 
e mieloradicular.

Por questões de objectividade vamo-nos limitar à patologia discal menos-
prezando, por considerarmos fora do âmbito desta abordagem, os conflitos me-
dulares.

A coluna vertebral é um órgão complexo que possui importantes relações e 
interacções praticamente com todos os sistemas do organismo.
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Sendo um sustém estrutural, as suas funções básicas relacionam-se com su-
porte e protecção do sistema nervoso central e periférico, estabilidade e funciona-
lidade biomecânica, suporte e protecção dos órgãos internos e modelação da for-
ma corporal, já que grande parte da forma própria e individual do corpo de cada 
um de nós, é produto das características individuais que a coluna vertebral possui.

A estrutura unitária funcional da coluna vertebral é a vértebra, verificando-
-se uma uniformidade morfológica básica que coexiste com uma diferenciação 
dependente do nível corporal a que nos reportamos, isto é, subsiste uma porme-
norização vertebral a nível lombar, torácico ou cervical.

Assim podemos considerar, sob o ponto de vista funcional, uma unidade 
vertebral representativa das caraterísticas biomecânicas de interação ósseo-liga-
mentares; fisicamente consiste em duas vértebras adjacentes e seus tecidos conec-
tivos (discos e ligamentos). 

As vértebras articulam-se entre si através de estruturas articulares especiali-
zadas a que se associam uma série de estruturas ligamentosas, cartilagíneas e mus-
culares que concorrem para dar aumentar a coesão e funcionalidade morfológicas.

Deste modo existem uma série de ligamentos que unem os diversos compo-
nentes da coluna entre si, e também as estruturas adjacentes, dentre os quais des-
taco diversos ligamentos longitudinais (anterior e posterior), ligamento amarelo, 
ligamento supraespinhoso e ligamentos intertransversos.

O ligamento longitudinal anterior é uma longa faixa fibrosa, larga e forte, 
que recobre a face anterior dos corpos vertebrais e discos intervertebrais, per-
correndo todos os segmentos vertebrais desde a primeira vertebra cervical até 
ao sacro, sendo mais espesso a este nível. Mantém a estabilidade das articulações 
intercorpovertebrais e evita a hiperextensão da coluna vertebral. 

Encontrando-se dentro do canal vertebral, o ligamento longitudinal poste-
rior é uma faixa mais estreita e mais fraca que o anterior, fixando-se no bordo 
da face posterior dos corpos vertebrais e dos discos intervertebrais. É mais largo 
na região torácica e lombar estendendo-se desde a segunda vertebra cervical até 
ao sacro. Evita a hiperflexão da coluna vertebral e a protusão posterior do disco 
intervertebral.

Os ligamentos amarelos (também designado por flavum), formados por fi-
bras elásticas amareladas, cobrem os espaços entre as lâminas vertebrais adjacen-
tes desde a segunda vertebra cervical até ao espaço lombosagrado. Sendo neces-
sários para a manutenção da postura erecta têm uma componente superficial e 
outra profunda formando, conjuntamente com as lâminas, a parede posterior do 
canal medular.

Os ligamentos supraespinhoso unem a porção mais posterior das apófises 
espinhosas e os intertransversos ligam as apófises transversas. 
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Outro elemento essencial desta unidade morfo-funcional é o disco interverte-
bral, que se localiza entre as faces adjacentes dos corpos das vértebras do axis até ao 
sacro, variando a sua forma, espessura e tamanho no trajecto da coluna vertebral. 

Funcionando como estabilizador e amortecedor de impactos constituem 
cerca de um quarto do comprimento da coluna vertebral, permitindo movimen-
tações corporais em todos os sentidos formando fortes articulações.

Cada disco é composto por um anel fibroso periférico (annulus fibrosus), 
constituído por tecido fibrocartilagíneo, e uma substância elástica interna, ma-
cia, formada por uma solução de proteínas e polissacáridos que agem com um 
gel deformável, capaz de absorver grandes quantidades de água, chamada núcleo 
pulposus.

A coluna vertebral sofre, durante a nossa vida, mudanças da sua conforma-
ção estrutural resultantes de fenómenos adaptativos naturais da própria activi-
dade do órgão, das diversas cargas e movimentos a que é submetida e, por vezes, 
a processos patológicos de vária ordem, incluindo naturalmente os traumáticos.

Neste contexto verifica-se uma gradual desidratação do núcleo discal central, 
precipitando uma perda de elasticidade e de configuração estrutural, diminuindo 
a sua capacidade de estabilização e de amortecimento das cargas, com progressivo 
enfraquecimento das fibras, geralmente as mais posteriores, do anel periférico.

Esta debilidade, considerado o primeiro passo para a sua mobilidade pa-
tológica, condiciona um abaulamento posterior, determinando um processo de 
degenerescência discal.

As hérnias discais são normalmente desenvolvidas a partir duma prévia pro-
tusão, uma condição na qual as camadas mais externas do anel fibroso se mantêm 
intactas, mas permitem a sua excursão quando o disco está sob pressão. Em contras-
te com a situação herniária nenhuma parte do núcleo central ultrapassa este limite.

A herniação discal constitui uma condição médica, resultante do trauma, 
levantamento de pesos, e por vezes de forma aparentemente idiopática, na qual a 
rotura do anel circundante do disco intervertebral permite que a sua porção cen-
tral ultrapasse os limites mais externos desse anel. Este material herniário pode 
migrar póstero-medialmente denominando-se hérnia centro-lateral ou de forma 
extraforaminal sendo então intitulada como externo-lateral.

Pode, ainda, existir herniação superior ou inferior constituindo a chamada 
hérnia extrusa migrada, condição extrema desta herniação discal, uma vez que a 
violência e magnitude do trauma podem precipitar a perda de continuidade do 
disco; a consequente existência de elementos isolados intracanalares, designados 
por fragmentos sequestrados, pode precipitar uma situação de emergência neu-
rocirúrgica.

Como puderam constatar, a nomenclatura destas alterações patológicas é 
um pouco confusa, contribuindo para isso o facto que nenhum método é capaz 
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de demostrar, com fidelidade, a rutura do anel fibroso, sendo a diferenciação ex-
tremamente difícil principalmente entre a protusão focal e hérnia. 

Com o advento da ressonância nuclear magnética (RNM) estas classificações 
tornaram-se mais precisas do que com a mielografia e a TAC, sendo a rutura do 
anel fibroso caracterizada pela perda de continuidade do hiposinal do anel. Já a 
rutura do ligamento longitudinal posterior é de difícil avaliação.

Esta classificação foi desenvolvida para o nível lombar sendo menos precisa 
para a região cervical. 

Embora estes conceitos básicos ajudem à clarificação diagnóstica e pericial, a 
sua nomenclatura, utilizada de forma indiscriminada e incorrecta, concorre para 
maior confusão da abordagem médico-legal e na determinação concisa de todos 
os parâmetros do dano.

Para atingirmos tais objectivos temos que ter presente também as condições 
estruturais que concorrem para “orientar” a direcção da movimentação discal, e 
que, por vezes, nos ajudam a diferenciar de forma mais concludente entre uma 
etiologia traumática da hérnia e uma migração herniária consequente a alterações 
degenerativas osteovertebrais.

É claro que as duas patologias podem coexistir mas estamo-nos a reportar a con-
dições estruturais de base que podem “facilitar” e orientar determinada migração.

As protusões discais lombosagradas que acontecem na maioria das hernia-
ções discais em L4-L5 ou L5-S1 (95%) são quase sempre póstero-laterais na sua 
natureza, precisamente onde o anel fibroso é mais fino; também a esse nível o li-
gamento longitudinal posterior é mais largo, paramediano e único condicionante 
estrutural que direcciona normalmente de forma lateralizada a migração herniá-
ria, enquanto que a violência do trauma rompe com este compromisso estrutural 
e permite, por vezes, uma orientação mais paramediana.

Já o mesmo não acontece na região cervical onde o ligamento longitudinal 
posterior é mais reforçado lateralmente orientando esta migração de forma pa-
ramediana, sendo que a disrupção traumática tende a ser desviada lateralmente 
(mais frequente a nível da charneira cervical C5-C6 e C6-C7).

Outro aspecto importante é o nível a que se verifica a herniação, já que as 
zonas de transição, tanto na região cervical como lombar (C5-C6-C7 ou L4-L5-S1) 
são as áreas de eleição da patologia herniária pelo que, quanto mais distante des-
ses níveis se verificar a mobilidade patológica do disco, maior é a possibilidade 
traumática da sua etiologia. 

Estes aspectos estruturais são importantes na avaliação clínica pelos peritos, 
e podem constituir elementos de primordial importância na determinação de to-
dos os parâmetros de dano corporal.

De qualquer modo, o mais importante não é a nomenclatura mas sim o grau 
de conflito ou compressão de estruturas neuronais, sendo assim possível que uma 
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protusão discal acentuada a nível cervical possa ser suficiente para causar sinto-
matologia.

Os sintomas, e os sinais de herniação discal, variam e dependem do local 
de herniação e dos tipos de tecidos que poderão estar em causa. Deste modo, o 
quadro clínico poderá variar desde o pequeno desconforto se o disco for o único 
tecido lesionado, a forte repercussão álgica na região cervical ou lombar, com ir-
radiação segmentar, causada pelo envolvimento das raízes nervosas que são com-
primidas e irritadas neste processo.

As manifestações clínicas poderão induzir a alterações parestésicas, disesté-
sicas, fraqueza motora e alterações dos reflexos miotáticos.

É de primordial importância o conhecimento da “cartografia” cutânea da 
distribuição radicular, tanto sob o ponto de vista sensitivo como do comporta-
mento motor, e dos diversos níveis que correspondem os arcos reflexos, de modo 
a permitir estabelecer correlações clínico-sintomáticos que são determinantes na 
actividade pericial.

Este “mapa neuronal” é de fácil aquisição e consulta, diferenciando o envol-
vimento radicular, plexos e dos nervos periféricos.

É desta distribuição topográfica dos défices, e da sua congruência, que per-
mite a valorização pericial, tanto mais que estamos a avaliar estruturas neuronais 
muito mais diferenciadas e cuja organização intrínseca é praticamente universal, 
não contando com as pequenas variações anatómicas que sempre ocorrem.

O problema clínico pode, geralmente, ser reduzido a uma simples questão: 
a dor ou fraqueza muscular correspondem ao envolvimento de determinada raiz 
nervosa, e a esse nível existe possibilidade desse compromisso clínico ser resul-
tante de conflito herniário.

É sempre de salientar que estamos no domínio da neurologia (sistema ner-
voso periférico) onde a validade técnica e científica do examinador se faz valer, 
mas também a componente complementar pode constituir uma contribuição de-
terminante para a conclusão do trabalho do perito médico (quer de imagem e da 
neurofisiologia – EMG e exames de estimulação).

Contudo a situação, sob o ponto de vista pericial, pode tornar-se mais difícil 
quando existe uma patologia associada ou pré-existente que configura um pro-
cesso degenerativo espondiloartrósico que, para alguns, é suficiente para anular 
qualquer tentativa de correlação clínico-sintomática traumática, e muito menos a 
sua valorização pericial.

Contudo a rigidificação estrutural que este processo condiciona, perfila uma 
maior perda de flexibilidade natural e, como tal, maior possibilidade de extensão 
de lesões que, com a disrupção traumática, podem precipitar maiores complica-
ções e sequelas.
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Requisitados e reunidos todos os elementos necessários de avaliação clínica 
e complementar, será sempre possível considerar a acção do mecanismo lesional 
e sua repercussão sobre estruturas neuronais diferenciadas.

O conhecimento útil das estruturas em causa, que geram quadros álgicos 
persistentes ou recorrentes, possibilita toda a clarividência pericial e assim uma 
justa avaliação das sequelas do indivíduo traumatizado.

•

Enquadramento tabelar

A patologia herniária discal não é contemplada formalmente na TNI ou TIC 
podendo-se englobar, duplicadamente, numa aplicação tabelar viciosa, no n.º 7 
do Cap. III – nevralgias e radiculalgias e no n.º 1.1.1. do Cap. I b) – apenas com 
raquialgia residual.

Esta perspectiva condiciona, globalmente, a avaliação pericial aos compro-
missos álgicos, devendo ser orientada pelas repercussões funcionais provocadas, 
quer deficitárias quer irritativas, apesar de ser omissa relativamente a conflitos 
radiculares diferenciados, contemplando contudo as lesões de plexo e de nervo 
periférico.

A concretização deficitária motora da patologia radicular pode constituir 
uma alternativa tabelar, que recorrentemente se utiliza, o que na sua essência fa-
cilmente é concordante.

Enquanto os sinais deficitários têm uma fácil avaliação e concretização peri-
cial, os fenómenos dolorosos implicam algum grau de subjectividade requerendo 
um melhor conhecimento e compreensão das estruturas que podem gerar dor, e 
adequado entendimento dos padrões clássicos do fenómeno doloroso.

Assim as orientações tabelares do n.º 8 do Cap. III da TNI são de modo ge-
nérico concordantes com a minha opinião, embora orientando-se as radiculalgias 
de forma genérica com limites tabelares que considero exagerados, isto é dá-se 
preferência a uma dor neurogénica (0,10-0,20) a uma dor mecânica (0,02-0,10). 

O intervalo entre 0,05-0,10 seria um bom ponto de partida.
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O meu testemunho sobre a visão
de um especialista de Neurologia

Tenho o grato privilégio de conhecer e ser amigo pessoal do Neurologista 
António Mestre.

Ao longo de vários anos tenho privado com ele esta experiência de avaliar 
sequelas do foro neurológico, no tribunal de trabalho.

Especialista conceituado dos CHUC e com vasta experiência nesta matéria. 
Profundo conhecedor também da temática médico-legal, conseguiu simplificar o 
é que difícil. 

Agradeço pois a sua enorme colaboração.

Uma parte das sequelas do foro neurológico, nomeadamente a patologia dis-
cal, à semelhança do que acontece com a Psiquiatria, é para mim inatingível em 
determinadas circunstâncias. 

A outra componente das sequelas neurológicas é mais real e mais lógica. Es-
tou a falar concretamente dos traumatismos vertebro-medulares. Aparentemente, 
nestas situações são mais fáceis de objetivar as sequelas neurológicas.

Quando se avaliam raquialgias resultantes de traumatismos em colunas pre-
viamente artrósicas ou sequelas de hérnias discais pós discectomias, também a 
minha tarefa enquanto perito do tribunal é ingrata.

As divergências entre os peritos da seguradora e do sinistrado são frequentes, 
sobretudo no que se refere ao desempenho da profissão. Cabe-me nestas circuns-
tâncias a difícil tarefa decidir, desempatar e avançar para a situação conclusiva. 
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Faço-o em consciência, apoiado nas apreciações dos exames complementa-
res e na avaliação clínica. A conclusão está sempre de acordo com o que me parece 
mais equilibrado.

No dizer de António Mestre, explicar o mecanismo doloroso neurológico, 
configura por vezes um problema complexo: “Estamos no domínio da neurolo-
gia, onde a validade técnica e científica do examinador se faz valer, mas também a 
componente complementar, quer de imagem e neurofisiológica, pode constituir uma 
contribuição determinante para a conclusão do trabalho do perito médico”.

Ainda no dizer do Especialista na matéria, quando existe patologia prévia, 
“estado anterior”, a arte de avaliar torna-se ainda mais complicada: “A situação, sob 
o ponto de vista pericial, pode tornar-se mais difícil quando existe uma patologia as-
sociada ou pré-existente que configura um processo degenerativo espondiloartrósico 
que, para alguns, é suficiente para anular qualquer tentativa de correlação clinico-
-sintomática, e muito menos a valorização pericial”.

Perante estas circunstâncias, não é nada fácil ser justo. E é no meio deste 
turbilhão de utopias e porventura contradições, que o papel do perito tem que ser 
nobre no seu saber, no seu desempenho e na sua clarividência.

Caro amigo Mestre!
– Tenho um desejo que gostava partilhar contigo, por ser importante para 

mim. Sabendo eu que és um estudioso da mente, quero que me ajudes a desvendar 
os segredos do simulador. 

Depois da tua preciosa participação que li com o maior cuidado, tenho a ní-
tida perceção que já fiz juízos de valor imperfeitos, positivos ou negativos, acerca 
de alguns sinistrados portadores de patologia herniária. Alguns deles, porventura 
tiveram alta sem sequelas quando a realidade seria outra. São situações que me 
fazem meditar sobre o sentir da minha decisão. E isto incomoda-me. 

A falta de explicação científica ou eventualmente outra falha que eu não contro-
lo, podem remeter alguns sinistrados para um mundo de clausura e de revolta. Ou-
tros, eventualmente procurarão refúgio apoiados em dogmas professados na religião. 

No dizer de Albert Einstein: “A ciência sem religião é coxa, a religião sem a ci-
ência é cega”. Assim eu me sinto por vezes. Cego e ignorante perante uma eventual 
verdade que cataloguei de simulação. O inverso também é verdade.

Se não conseguires ajudar-me nesta missão no desvendar o simulador...com 
um argumento de que a mente é feita de contradições, tomo essa permissa como 
válida e prometo continuar teu amigo. 

Não será com estes argumentos que desistirei de procurar o meu sonho na 
descoberta da minha verdade.
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Encontro com... 
Bárbara Santa Rosa

As Tabelas como Instrumento de Avaliação
do Dano Corporal

Durante milénios o Homem permaneceu o que era para Aristóteles, um ani-
mal capaz de existência política. Na sequência da adopção dos direitos huma-
nos como premissas universais, surge uma relação de simbiose entre os conceitos 
política e vital, estando este último associado à existência do Homem como ser 
vivo. Foucault afirma que este fenómeno foi imperativo para o desenvolvimen-
to da biopolítica, com consequente introdução na esfera social da discussão de 
questões relacionadas com a vida, a saúde, o corpo e a reprodução. Neste contexto 
foram paulatinamente conquistados os direitos das vítimas de acidentes (de tra-
balho e de viação, entre outros) ou de agressões, reconhecendo-se a importância 
de compensar juridicamente, nos diferentes âmbitos do Direito, a morbilidade 
decorrente destes eventos.

A jurisprudência tem vindo, ao longo do tempo, a considerar o conceito de 
“saúde” no seu sentido lato, nele englobando todas as funções naturais relativas 
ao ser humano, no seu ambiente. Surge então uma distinção e autonomização do 
dano da saúde relativamente ao dano patrimonial e ao dano moral, adquirindo 
um estatuto de tertium genus. Este dano tem uma função reparadora, associando 
uma obrigação de indemnização ou sanção à perda de capacidade funcional, tem-
porária ou permanente, resultante de uma lesão corporal. Em bom rigor é o reco-
nhecimento do dano corporal como uma unidade que possibilita a reconstituição 
dos factos com ele relacionados, através da perícia médica.

A avaliação médico-legal do dano corporal reveste-se de acentuada com-
plexidade. De facto os parâmetros de dano a avaliar diferem com o domínio do 
Direito em que a perícia decorre, de acordo com os distintos princípios jurídicos 
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em causa, não sendo negligenciável um certo grau de subjectividade associado à 
avaliação de tais parâmetros. Acresce que o carácter contextual, íntimo e muitas 
vezes inacessível dos danos corporais, sensoriais e subjectivos da vítima confere 
particular importância à entrevista médica, sendo factores limitantes da perícia a 
inevitável fragilidade psicológica do examinando, resultante do evento traumá-
tico em apreço e a sua capacidade variável de expressão e verbalização da dor 
e sofrimento. Pode ainda existir dificuldade na interpretação médica das seque-
las, nomeadamente por condutas de simulação e/ou dissimulação não raras vezes 
adoptadas pelo examinando, com o intuito de obter ganhos secundários. 

Esta avaliação deve “privilegiar” o respeito pela equidade, isto é, pela igual-
dade de tratamento e benefício de todos os seres humanos, qualidade que Kant 
considera ser o pilar da lei moral autêntica de cada um, tentando assim assegurar 
que não são atribuídas indemnizações díspares a situações semelhantes. Com o 
intuito de responder a esta exigência surgiram as tabelas como instrumento de 
avaliação do dano corporal, que fazem corresponder às sequelas dos diferentes 
sistemas, aparelhos e órgãos e respectivas funções coeficientes padronizados. As 
situações não descritas no documento avaliam-se por comparação/analogia com 
as situações descritas e quantificadas. Apesar de ser possível, a título excepcional, 
o médico perito afastar-se dos valores previstos para a situação em apreço, desde 
que tal decisão seja adequadamente fundamentada, a existência de valores tabela-
dos cursa com uma clara diminuição da autonomia apreciativa. 

De facto, a tabelização introduz critérios comuns e generalizáveis com o 
intuito de diminuir a subjetividade da avaliação médico-legal e as discrepâncias 
indemnizatórias, harmonizando este campo do saber. A existência destas tabe-
las permite ainda estabelecer metodologias e normas comuns à escala Europeia, 
evitando-se assim que numa Europa sem fronteiras as mesmas sequelas sejam 
avaliadas de forma distinta. Mas, em boa verdade os saberes periciais resultam em 
grande medida de construções sociais e culturais sobre o corpo. A valoração do 
dano corporal encontra-se assim indexada a um sistema de referência de valores e 
tradições, sendo de observar cum grano salis a aplicação de tabelas padronizadas 
na avaliação do impacto do dano corporal em países com realidades sociocul-
turais distintas. Relembra Boaventura de Sousa Santos a acesa discussão gerada 
acerca do grau de incapacidade a atribuir aos casos de amputação traumática do 
pénis, no âmbito da criação da Tabela Europeia para o Direito Civil, tendo os 
alemães considerado suficiente um valor de 20% enquanto os italianos reconhe-
ceram que 80% seria uma percentagem insatisfatória. 

Acresce que o conceito de equidade postula também a justiça do caso con-
creto e é nesta premissa que se deve fundamentar o valor indemnizatório, não 
sendo de dogmatizar um valor tabelado. Cada caso é único, e mesmo que as se-
quelas de dois indivíduos sejam sobreponíveis, as necessidades e as indicações em 
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cada situação podem ser distintas. Há aqui a considerar um importante conjunto 
de factores pessoais, nomeadamente a(s) actividade(s) exercida(s) e/ou as carac-
terísticas do ambiente físico e social em que se insere o indivíduo bem como a sua 
atitude perante a situação em apreço. De facto é unanimemente aceite que o nú-
mero tradutor da incapacidade não é uma unidade de medida mas uma unidade 
de apreciação personalizada, devendo a taxa de incapacidade ser fixada, dentro do 
possível, de acordo com as repercussões das sequelas na vida do lesado. 

No entanto, segundo Boaventura de Sousa Santos tem-se assistido não só à 
clinicalização da peritagem, tendo adquirido o saber médico um valor absoluto 
na avaliação da incapacidade e determinante face a outras áreas epistemológicas 
mas também à pericialização da decisão judicial e sua automatização de acordo 
com uma indicação numérica de incapacidade, a partir da qual se calcula a in-
demnização, resultando pouca margem para a livre apreciação. 

Parece assim ser de relembrar e salientar que à perícia médico-legal se aplicam 
também as regras básicas da ars medica. Afirmou Pierre Lucas que periciar é escutar, 
observar, medir, compreender, sendo importante explicar para fazer compreender. O 
essencial da perícia, a sua finalidade, é disponibilizar ao tribunal a percepção ou apre-
ciação de factos e estes só se apreciam se forem descritos minuciosamente, transpon-
do para a linguagem de um cidadão leigo um conteúdo informativo descritivo, com o 
objectivo de que a subjectividade do avaliador e a dos receptores seja objectivada tan-
to quanto possível pela descrição factual. Conclusões apresentadas em percentagens 
ou valores de escala são claramente insuficientes a este propósito, de facto a perícia 
médico-legal não é importante pela medida que dá, a qual se revestirá sempre de um 
carácter intuitivo ou opinativo, mas pela explicação que dá dessa medida.

Preconizou Kant, na sua “crítica da razão pura” que nem conceitos sem uma 
intuição de certa maneira correspondente a eles, nem intuição sem conceitos po-
dem fornecer um conhecimento. Tanto é necessário tornar os conceitos sensíveis 
(acrescentar-lhes o objecto na intuição) quanto tornar as suas intuições compre-
ensíveis (pô-las sob conceitos). Entende-se assim, tendo em conta as limitações 
subjacentes ao uso de tabelas, a importância descritiva do relatório médico-legal. 
Há que explicitar o desvio à norma resultante das sequelas causadas pelo evento 
traumático, surgindo aqui também a noção de nexo causal (entre o traumatismo 
e o dano). Oliveira e Sá argumentou que a sua existência é indispensável para que 
haja direito a ressarcimento, devendo o médico considerar os sete critérios clássi-
cos de imputabilidade, preconizados por Muller e Cordonnier, na sua avaliação. O 
nexo pode ser admitido com diferentes graus de certeza ou ser não demonstrável. 
Acresce que as tabelas não respondem, no âmbito da avaliação em Direito Civil, 
a algumas questões sociopericiais mais controversas nomeadamente no domínio 
do dano estético e da avaliação e mensuração da dor (quantum doloris).

Há então que evitar e condenar que a vítima de um evento traumático acabe 
também como vítima do perito que a avalia ou mesmo das tabelas de avaliação do 
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dano corporal. A perícia tem que ser completa, personalizada e descritiva, conside-
rando as efetivas possibilidades de reabilitação do sinistrado, face às suas aptidões 
e às suas capacidades restantes. A actividade pericial médico-legal, apesar das suas 
singulares características é um acto médico e o incumprimento pelo perito da sua 
missão e/ou o desrespeito da leges artis serão legalmente considerados mala praxis.

Apesar do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. ter 
heroicamente conquistado mares nunca dantes navegados (utilizando as palavras 
de Camões nos Lusíadas), através do investimento na qualidade de formação dos 
médicos peritos e da introdução do modelo de avaliação tridimensional do dano 
corporal, há ainda um longo caminho a percorrer. A multidimensionalidade dos 
prejuízos relacionados com o dano corporal implica que a gravidade do seu im-
pacto na capacidade produtiva e/ou nas actividades da vida diária, nem sempre 
seja evidente no corte transversal (complementado pela consulta retrospectiva de 
documentação clínica), característico da avaliação pericial médica. Deve neste 
âmbito atender-se ao conceito de ecologia dos saberes, preconizado por Boaven-
tura de Sousa Santos, que tem por base o princípio da incompletude de todos os 
saberes. Resulta assim evidente a necessidade de diálogo e de debate epistemoló-
gico entre diferentes áreas de conhecimento, processo através do qual práticas dis-
tintamente ignorantes se transformam em práticas complementarmente sábias. 

A ampliação do quadro de pareceres considerados como relevantes na ava-
liação do dano corporal, abrangendo disciplinas tais como a terapia ocupacional e 
a fisiatria, pode conferir à perícia um carácter de certo modo prospectivo valori-
zando também o prognóstico do quadro sequelar. Desta forma a decisão judicial 
seria mais justa, principalmente no âmbito do Direito Civil, em que a reabertura 
do processo por agravamento das sequelas se reveste de inúmeras dificuldades.

É ainda de considerar que, independentemente dos seus aspectos negativos, a 
baremização da avaliação e indemnização do dano corporal continua a ganhar ter-
reno, sendo de salvaguardar a todo custo o carácter indicativo da taxa de incapaci-
dade, em termos de cálculo indemnizatório. Apesar deste parâmetro ser de extrema 
relevância deve o juiz atender a muitas outras circunstâncias como, por exemplo, a 
possibilidade de reintegração social e/ou laboral do lesado (de acordo com as suas 
habilitações e com as perspectivas do próprio mercado de trabalho nesse momento) 
e a (in)existência, naquele caso em concreto, de suporte ou acompanhamento sócio 
familiar no processo de recuperação. Compreende-se assim que a aplicação de uma 
simples fórmula matemática para calcular o quantum indmnizatorium é insuficiente 
para dar resposta a estas exigências. O julgador tem que, atendendo às especificida-
des do caso, corrigir as injustiças que possam resultar da aplicação cega das leis ou, 
nesta matéria em concreto, das tabelas indicativas.
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Encontro com...
Tiago Costa

Análise pessoal da Tabela de Incapacidades
em Direito Civil

No âmbito do XVI do Curso de Pós-Graduação em Avaliação do Dano Cor-
poral Pós-Traumático, o Dr. Francisco Lucas lançou (numa aula de revisões e em 
jeito de desafio, entendi eu) a proposta de que todos fizéssemos uma análise pes-
soal da Tabela de Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil (TIC).

Começou com uma pergunta, “O que acham da tabela?”. A pergunta era sim-
ples, mas pelo que fui percebendo da sua forma de abordar estas problemáticas, 
a simplicidade era provocadora: eis uma pergunta simples com resposta rápida 
impossível. 

Não tenho grandes ilusões relativamente à minha posição: a minha experi-
ência é curta. Se o facto de ser médico interno de Medicina Legal me dá alguma 
forma de responsabilidade acrescida – e o privilégio de um contacto mais intenso 
com a actividade pericial – sinto que não há muito que possa fazer relativamente 
à minha experiência além de a acumular. Bem, isso e reflectir sobre ela.

Assim, o que se segue é a perspetiva, necessariamente incompleta por estar 
em construção, que um (muito) jovem médico com curtíssima experiência profis-
sional, consegue estruturar sobre assuntos complexos, vastos e de fronteira entre 
a medicina e o direito. Susan Sontag disse um dia qualquer coisa como: as únicas 
respostas interessantes são as que destroem as perguntas. Esta resposta será então 
profundamente desinteressante, pois o único efeito que a sua construção provo-
cou no próprio autor foi uma agudização da importância da pergunta.
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Declaro desavergonhadamente uma espécie de fascínio pelas minhas dúvi-
das que em muito ultrapassa o que julgo saber sobre a temática. Que seja uma 
forma de começar.

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P., elaborou e 
publicou (Revista Portuguesa do Dano Corporal, 20, 2010), recomendações gerais 
para a realização de relatórios periciais de clínica forense relativos ao dano pós-
-traumático, sendo o seu âmbito “o exame médico pericial para avaliação global 
e personalizada dos danos na pessoa vítima de evento traumático, consignado na 
forma de relatório pericial, independentemente da sede do direito em que o mesmo 
possa ter lugar”.

Tal significa que a “metodologia de identificação e descrição dos danos no âm-
bito de perícias de avaliação do dano pós-traumático decorrerá em moldes similares, 
independentemente do domínio do direito (enquadramento legal) em que decorrer”. 
Na prática, os capítulos do relatório pericial “Informação”, “Antecedentes” e “Es-
tado Actual”, deverão ser estruturados da forma semelhante, com o mesmo rigor 
e pormenor, independentemente do enquadramento legal da perícia.

Assim, entendo que podemos assumir que o perito médico parte para a cons-
trução da “Discussão” e “Conclusão” do relatório pericial, independentemente do 
enquadramento legal, na posse de informação com o mesmo detalhe e qualidade. 
Terá, então, aí sim, de avaliar e valorizar as incapacidades de forma necessaria-
mente diferente, atendendo aos diversos parâmetros de dano (temporários e per-
manentes), de acordo com o respectivo domínio do direito.

De facto, o perito médico terá sempre de caracterizar (a existirem), no capí-
tulo do “Estado Actual”, as queixas relativas a “Situações da vida”, que “Correspon-
dem à confrontação (concreta ou não) entre uma pessoa e a realidade do meio físico, 
social e cultural”, nomeadamente no que diz respeito aos “Actos da vida corrente”, 
“Vida afectiva, social e familiar” e “Vida profissional ou de formação”.

Ou seja, independentemente do enquadramento legal, a avaliação será sem-
pre integral, mesmo que a reparação não o seja e os parâmetros de dano propostos 
sejam diversos.

Precisamente, a “circunstância de serem necessariamente diferentes os parâ-
metros de dano a avaliar consoante o domínio do direito em que essa avaliação se 
processa” (citando o Decreto Lei (DL) n.º 352/2007 de 23 de Outubro), será um 
dos elementos que justificam a “manutenção de um instrumento próprio de avalia-
ção das incapacidades geradas no específico domínio das relações de trabalho” – a 
Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profis-
sionais (TNI).

Nesse sentido, no mesmo DL n.º 352/2007 é publicada a TIC, por se consi-
derar “de todo inaceitável” ser a TNI utilizada “por vezes, e incorrectamente, como 
tabela de referência noutros domínios de direito”, nomeadamente na reparação do 
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dano em direito civil, conduzindo a “erros periciais” e “avaliações destituídas de ri-
gor que as deve caracterizar, e potencialmente geradora de significativas injustiças”.

A TIC conduzirá assim a uma “progressiva autonomização da avaliação do 
dano corporal em direito civil”, o que vai de encontro ao que ocorre no seio da 
União Europeia e justificaria por si só a sua implementação (e desejada actualiza-
ção regular), enquanto instrumento de uniformização europeia ao nível da avalia-
ção do dano corporal. Tal necessidade é bastante evidente quando pensamos, até 
empiricamente, na relevância que os acidentes de viação têm na nossa casuística 
de avaliação do dano em direito civil e como é hoje possível conduzir livremente 
por toda a União Europeia, sem fronteiras de qualquer tipo.

Tenho no entanto dificuldade em entender totalmente de que forma pode 
ser a TNI “geradora de significativas injustiças”. Não se estará a confundir o instru-
mento com a metodologia?

Muito embora aquilo que esteja em causa nas perícias médicas em direito 
do trabalho seja a avaliação da incapacidade para o trabalho profissional, como 
resultado de acidente de trabalho ou doença profissional, determinando perda da 
capacidade de ganho, ainda no DL n.º 352/2007 é referido que a revisão da TNI foi 
realizada de acordo com critérios de “justiça, igualdade, proporcionalidade e boa-
-fé”, não descurando o “pressuposto de humanização de um processo de avaliação 
das incapacidades que sempre deve ter em conta que o dano laboral sofrido atinge a 
pessoa, para além da sua capacidade de ganho”.

Ao ler este último pressuposto, penso em duas coisas: 

 a) O objectivo é nobre e só assim a avaliação pode ser justa; 
 b)  Parece ser sugerida uma ponderação “mais à civil” para essa mesma ava-

liação, sendo indicados conceitos de dano não patrimonial (“a pessoa, 
para além da sua capacidade de ganho”) e uma avaliação que vai muito 
para além da tabela (“justiça, igualdade, proporcionalidade e boa-fé”). De 
qualquer tabela, diria.

Poderá ser argumentado que em qualquer um dos âmbitos (trabalho ou civil) 
as tabelas têm, até por força da lei, uma função indicativa. Assim, avaliações tendo 
em conta a “justiça, igualdade, proporcionalidade e boa-fé” deveriam ser a prática 
corrente. Essa foi a orientação dada ao longo das sessões do Curso de Pós-Gradua-
ção e certamente a que tenho recebido no meu dia a dia, no internato médico.

No entanto, tenho também a noção que no “mundo real” a ponderação 
acontece essencialmente dentro dos limites de variação admitidos nas próprias 
tabelas. Seria interessante estudar em que medida se procura que as avaliações 
“se encaixem” nas tabelas e de que forma as suas alíneas fazem variar os valores 
médios atribuídos às mesmas patologias de base.
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No caso do direito civil, na Portaria n.º 377/2008 de 26 de Maio que “fixa 
os critérios e valores orientadores (…) de proposta razoável para indemnização do 
dano corporal”, é referido que “a indemnização pelo dano biológico é calculada 
segundo a idade e o grau de desvalorização, apurado este pela Tabela Nacional para 
Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil”.

Significa isto que se o perito médico, de forma justa, competente e técnico-
-cientificamente justificada, se afastar dos valores propostos na TIC, o seu relató-
rio não é válido para este efeito? Sei que a resposta é “não” (até porque a própria 
Portaria n.º 377/2008 tem um valor apenas indicativo para os tribunais, estando 
vocacionada para as soluções extrajudiciárias), mas julgo que a redacção transcri-
ta faz transparecer o “peso” da tabela no modus operandi, como se só esta permi-
tisse “apurar” de forma justa o valor procurado.

De volta ao DL n.º 352/2007, neste lê-se ainda que “com a adopção desta 
nova tabela”, a TIC, “visa-se igualmente uma maior precisão jurídica e a salvaguar-
da da garantia de igualdade dos cidadãos perante a lei, no respeito do princípio de 
que devem ter avaliação idêntica as sequelas que, sendo idênticas, se repercutem de 
forma similar nas atividades da vida diária”.

Ora, julgo que é fácil entender o valiosíssimo contributo que uma tabela 
como a TIC traz na uniformização dos parâmetros de valorização do dano, quan-
do entendida como um instrumento de trabalho ao serviço do perito (nunca o 
perito ao serviço da tabela).

O que tenho alguma dificuldade em perceber é de que forma, de um ponto 
de vista médico, as sequelas sofridas em contexto de acidente de trabalho ou do-
ença profissional são fundamentalmente diferentes daquelas sofridas em contexto 
de direito civil. Muda o dano ou muda o âmbito de direito? 

A dúvida agudiza-se quando considero que a TNI é tão “cega” para a acti-
vidade profissional do sinistrado, como a TIC é “cega” para o seu estilo de vida. 
Ou seja, parece-me que ambas as tabelas terão de ser fundamentalmente “gene-
ralistas”, ambas larger than life, pois o contexto em que as lesões e respectivas 
sequelas se produzem em nada altera a sua natureza médica (ou fisiopatológica, 
se preferirmos).

Por isso, termino com uma nova pergunta: assumindo que as “tabelas de 
incapacidades” desempenham um papel importante na uniformização da quanti-
ficação do dano corporal e que este ocorre nas pessoas de uma forma que é inde-
pendente dos âmbitos de direito, porque não ter apenas uma tabela?
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Encontro com... 
Carina Oliveira

Contributo para caraterização do “estado anterior”

Concretizado no âmbito da Clínica Forense, a existência de um estado an-
terior à patologia traumática em apreço continua a constituir, indiscutivelmente, 
uma das situações de assinalável complexidade, representando, ainda hoje, um 
desafio na prática pericial médico-legal. 

Apesar de se considerar o traumatismo como a causa imediata da lesão, este 
nem sempre representará uma causa única ou exclusiva. Nestes casos, observar-
-se-á a existência de uma concausa, ou seja, o traumatismo não é o único fator, a 
única causa para a obtenção do resultado final.

Frequentemente somos questionados a posteriori sobre a existência de uma 
patologia ou lesão anterior que possa ter influenciado ou sofrido influência pelas 
consequências do traumatismo e por, esse motivo, torna-se imprescindível que 
qualquer perícia médico-legal contemple um exame detalhado, preciso e esclare-
cedor, de modo a que, por comparação com a perícia relativa ao evento traumá-
tico em apreço, se possa reconhecer, do ponto de vista médico-legal, a influência 
exercida pelo estado patológico anterior. Dever-se-á tentar esclarecer o estado do 
indivíduo no momento do traumatismo e o seu estado atual decorrente das con-
sequências do evento traumático.

Importa recordar a definição de estado anterior como sendo toda a afeta-
ção patológica ou qualquer predisposição conhecida ou desconhecida, congénita 
ou adquirida, que exista imediatamente antes da ocorrência do fator causador da 
lesão objeto de valoração e suscetível de interferir no processo patológico decor-
rente desse evento (Vieira e Corte Real, 2008). 

Se a existência de um estado anterior é indiscutível e tem uma inegável influ-
ência sobre as consequências do traumatismo, ignorá-lo, seria totalmente descabido.  

VISÃO DOS INTERNOS DA ESPECIALIDADE
DE MEDICINA LEGAL
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Mesmo quando esta influência possa ser menos óbvia, deverão ser discutidos 
cientificamente os fatores a ter em consideração no decurso do relatório pericial.   

1) Quando o traumatismo não agravou o estado anterior, nem este teve in-
fluência negativa sobre as consequências daquele, podemos estar perante uma 
revelação. A revelação assume-se quando o evento traumático é meramente indi-
cativo de uma condição pré-existente e que se encontrava latente no momento do 
traumatismo, sendo que aquela não sofre qualquer influência pelas consequências 
traumáticas e teria sido revelada mesmo sem a ocorrência do traumatismo. Nestes 
casos, o dano não deverá ser passível de reparação, uma vez que não seria justo 
compensar o examinando por uma situação do qual era já portador. Refira-se o 
caso da tuberculose revelada num exame clínico efetuado na sequência de um 
acidente de viação do qual não resultaram ferimentos objetiváveis ou o caso de 
um cancro descoberto a nível do joelho logo após uma entorse a esse nível (Barral, 
1909). 

2) Quando o estado anterior teve influência negativa sobre as consequências 
do traumatismo, as consequências do evento traumático serão mais graves do que 
é o normalmente expectável em situações semelhantes. Nestas situações, deverá 
analisar-se e discutir-se aprofundadamente o que é devido à influência do estado 
anterior e que, por tal motivo, não deva ser considerado para efeitos de quantifi-
cação do dano.

3) Em alguns casos, não se verifica a evolução espontânea de uma condição 
pré-existente, uma vez que, com o traumatismo, o estado patológico anterior as-
sumiu consequências inesperadas. Nestes casos, o traumatismo pode ter exterio-
rizado ou desencadeado um estado anterior ou agravado o seu curso evolutivo. 
Nas situações de exteriorização ou desencadeamento o traumatismo não foi a úni-
ca causa para o aparecimento da doença, uma vez que o indivíduo era já portador 
de uma predisposição latente ou de lesões assintomáticas, podendo estas perma-
necerem latentes durante toda a sua vida, ou até mesmo curarem-se sem nunca se 
virem a manifestar. Porém se o traumatismo expôs um estado patológico anterior 
clinicamente silencioso deveria ser responsabilizado pela alteração da integridade 
físico-psíquica, uma vez que, sem este, o estado anterior teria permanecido latente 
por um período de tempo indefinido. Quanto aos casos de agravamento, o trauma-
tismo não deverá ser totalmente responsabilizado pelo estado patológico atual, 
devendo procurar-se encontrar uma solução razoável, intermédia que seja a mais 
justa possível. Um exemplo clássico frequentemente mencionado é o caso do in-
divíduo portador de uma cegueira unilateral que perde o olho funcionante na 
sequência de um traumatismo. De modo idêntico, enquadra-se a situação de um 
indivíduo que apresenta ausência de um pé e na sequência de um traumatismo 
resulta uma amputação do pé contralateral, tendo em conta que os pés são estru-
turas sinérgicas para a marcha e transferências de posição. 
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Por outro lado, um traumatismo pode afetar uma estrutura anatómica pre-
viamente lesada por um estado anterior, porém não ocorre qualquer alteração 
funcional da mesma. Imagine-se o caso de um indivíduo portador de uma anqui-
lose das articulações interfalângicas do dedo indicador de uma mão na posição de 
extensão. Como consequência do evento traumático, o indivíduo sofreu amputa-
ção desse dedo, ao nível da articulação metacarpo-falângica. Alguns autores de-
fendem que não deverá haver lugar à valoração do comprometimento funcional 
do dedo, uma vez que este era já totalmente afuncional à data do evento traumá-
tico (Barral, 1909). 

Dada a complexidade e extensão do tema, no que se reporta às sequelas do 
foro ortopédico, apresenta-se, a título de exemplo, a proposta de avaliação das 
situações em que são observadas hérnias discais.

No que se reporta às hérnias discais, sabemos que constituem frequente-
mente um problema complexo no âmbito da avaliação do dano corporal pós-
-traumático, uma vez que, na grande maioria dos casos, representam uma patolo-
gia crónica, constituinte de um estado anterior e geralmente difícil de diferenciar 
de uma sequela decorrente de um evento traumático. Existindo uma patologia 
previamente evidenciada, o perito médico não deverá imputar toda a responsa-
bilidade ao traumatismo, podendo, em alguns casos, quando assim o justificar, 
atribuir um nexo de causalidade parcial pelo agravamento e/ou desencadeamento 
do quadro sintomático. Considerar uma hérnia discal como consequência de um 
traumatismo exige um perfeito conhecimento da história natural da hérnia discal 
e da sua sintomatologia. De facto, existem hérnias discais totalmente silenciosas, 
cujo quadro clínico poderá ser desencadeado após um processo dinâmico, como é 
o caso do traumatismo, o que deverá ser alvo de reparação. Clinicamente, a hérnia 
discal mantém-se latente até entrar em contato com as fibras periféricas do anel fi-
broso, com o ligamento vertebral comum posterior ou com as raízes nervosas. Por 
outro lado, a ação do traumatismo poderá ser indiscutível, quanto este é violento 
o suficiente para gerar uma protrusão de fragmentos nucleares sobre um disco 
previamente saudável, sem qualquer degenerescência discal (Haguenauer, 1992a). 
Naturalmente que, na sequência de uma fratura vertebral traumática, o nexo de 
causalidade pode ser descrito como certo, direto e total e a sua comprovação não 
enfrenta grandes dificuldades. 

A relação causal entre um traumatismo e uma hérnia discal deverá ser ana-
lisada tendo em consideração (Attamian, 1995):

1) A	natureza	do	traumatismo:
Um disco saudável é geralmente mais resistente ao traumatismo que um 

disco com degenerescência discal que ao perder a sua elasticidade se torna mais 
frágil. O disco é especialmente sensível a forças de compressão vertical e de cisa-
lhamento. Na questão da imputabilidade médica, é fundamental a avaliação da 
intensidade e do mecanismo do traumatismo.
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2) O intervalo temporal entre o traumatismo e o aparecimento e/ou agra-
vamento da radiculalgia:

Um traumatismo único e violento é suficiente para gerar uma hérnia dis-
cal sobre um disco previamente saudável, desencadeando de imediato uma radi-
culalgia incapacitante que leva o indivíduo a recorrer a assistência médica para 
prescrição de medicação antálgica. Porém, na maioria dos casos, o traumatismo 
não gera uma hérnia discal mas sim agrava uma deterioração disco-vertebral pré-
-existente. O quadro clínico pode intensificar-se, sendo que para alguns autores 
o intervalo livre entre o traumatismo e o agravamento da sintomatologia não de-
verá exceder os dois meses. Outros autores admitem um intervalo livre de três a 
quatro meses. Contudo, no caso de uma fractura vertebral, é lógico aceitar-se a 
imputabilidade mesmo com um intervalo de aparecimento superior (Feuillade, 
1991; Haguenauer, 1992b).    

3) O estudo de antecedentes patológicos:
Na verdade, dever-se-á procurar informação clínica ou imagiológica prévia 

ao traumatismo de modo a averiguar a possível existência de alterações degene-
rativas. Através de uma entrevista médica detalhada, dever-se-á tentar esclarecer 
a atividade profissional do indivíduo ou a existência de uma atividade desportiva 
ou de lazer que possam ser favorecedoras de um sofrimento radicular.   

Em conclusão, na análise de uma situação que envolva um estado anterior 
importa sempre realizar uma discussão fundamentada e aprofundada que per-
mita ao julgador tomar conhecimento da medida em que aquele influenciou ou 
sofreu influência das consequências do evento traumático.
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O meu testemunho sobre a visão dos internos
de medicina legal

Na antiga Grécia, os sábios ensinavam filosofia e astronomia aos seus alunos. 

Os governantes da época interrogavam-se: porque razão, os sábios desperdi-
çavam o tempo a ensinar pensamentos abstractos aos jovens?

Os sábios respondiam: “os estudantes que se limitam a estudar questões prá-
ticas, o trivial, não desenvolvem uma visão suficientemente ampla que vá além 
deles, do seu alcance. Temos de puxar por eles e deixa-los desconfortáveis, para 
que transcendam o seu domínio normal de raciocínio”. 

Os conhecimentos teóricos ou abstractos são tão essenciais para uma vida 
pessoal e profissional gratificante, como as matérias práticas e concretas. Têm a 
ver com a imortalidade que motiva e expande o conhecimento terreno. Como diz 
o Livro de Provérbios “Na ausência de visão, as pessoas morrem”. 

Porventura, já se aperceberam que todos temos um desejo inato de imor-
talidade em algumas épocas das nossas vidas nas diferentes áreas ou actividades 
profissionais. 

Isso mesmo se verifica logo nos primórdios, traduzidas nas brincadeiras de 
criança que pretendem imitar os seus ídolos.

Desejamos descendentes para perpetuarem a nossa vida além de nós ou que 
nos completem e vivam os nossos desejos que não conseguimos concretizar. 
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Subordinados ou chefes, procuram perpetuar o seu nome, tentando impor 
as suas teorias. 

Os políticos, através dos jogos de influências na sociedade, nomeadamente 
através de “obras do regime” ou outras formas de intervenção política, com o in-
tuito de serem recordados e colocados em destaque pela humanidade. 

Também quase todos temos um desejo inato: gostaríamos mais de viver no 
meio do deslumbramento e muito rios, do que acabar o pouco dinheiro da nossa 
reforma antes dos nossos dias.

A este propósito, permitam-me que vos conte um episódio que vivi há pou-
cos dias, quando passava a visita aos meus doentes internados. 

Quando abordei paciente acamada por fratura do colo do fémur, velhinha 
simpática e muito lúcida apesar dos seus 83 anos cansados perguntei. 

– A Senhora Rosa é de Anadia? Então conhece o Dr. Manuel. 
– Muito bem. É meu vizinho. 
– Ouvi dizer que é o homem mais rico lá da terra. Isso é mesmo verdade? 
Resposta imediata e sábia daquela mulher doente.
– Se tiver saúde, sim senhor Doutor. Ele é o homem mais rico.

O espírito de cada um de nós, tem conhecimento desta realidade mas nem 
sempre a valoriza convenientemente. Recusamos diariamente essa possibilidade 
de viver no interior de nós mesmos. 

Um livro pode contar uma história que serve para apaziguar o nosso lado 
inútil. Isso não nos serve de nada se não continuar-mos a procura daquilo que 
nos inquieta. 

É por isso, que escrever para jovens médicos com formação na área médi-
co-legal é estimulante e perigoso ao mesmo tempo. 

A linguagem tem que ser menos reflexiva e menos introspetiva. Mas, deve 
fornecer conhecimentos que lhe permitam compreender porque é assim. 

Os jovens habitualmente só procuram viver o presente e ignoram o passado. 
E é importante que percebam o que foi preciso caminhar para chegar até aqui.

Quando escreve um romance, o escritor procura centrar e prender a atenção 
do leitor no início. De outro modo o leitor nunca chegará ao final do livro. 

O mesmo não se passa com os relatórios médico-legais. 
Os peritos normalmente preocupam-se com a conclusão. O fim do relatório.
Raramente lêem o que está além das conclusões. 
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Seguramente que no íntimo, vós internos da especialidade de Medicina Le-
gal, estareis a fazer o que podeis e sabeis para despertar e dar forma aos vossos 
sonhos. Serem importantes.

Para que o vosso verdadeiro valor se concretize, tendes que vos apaixonar 
pelo que fazeis e estar despertos e atentos, mormente nos tempos que se aproxi-
mam. 

Para serdes autênticos, tendes que o merecer…“A verdadeira viagem da des-
coberta consiste, não em ver novas paisagens, mas em ver com novos olhos” – Mar-
cel Proust.

Como bem referem a Dr.ª Barbara e o Dr. Tiago, a filosofia que assenta na 
feitura ou elaboração das Tabelas, é nobre nos seus princípios. 

A nós peritos e julgadores, cabe-nos dignificar a sua aplicação.
Há cerca de 20 anos, que estou mais intensamente ligado a estas questões de 

avaliar as sequelas osteo-articulares e procuro transmitir o que sei nos Cursos do 
Dano que ensinam às pessoas a metodologia. O que vos posso oferecer, é que para 
todos os acontecimentos da vida, existe um tempo!

O mal não está nas Tabelas em si mesmas, mas nos seus aplicadores e por-
ventura na sociedade e no seu todo. 

A Tabela para funcionar como elemento puramente indicativo, pressupõe 
uma sociedade mais avançada e esclarecida nos conceitos e peritos com formação 
bastante, que coloquem todo o amor no que fizerem, respeito e gratidão pela dor 
do semelhante, proporcional ao seu saber. Para discutir questões técnicas com 
elevação, implica saber. Estar por dentro da matéria e dos conceitos. Sobretudo 
consciência bem formada. Talvez por isso, o conceito atual da peritagem médico-
-tabelar acabe por ser desvirtuado e as Tabelas na prática são a “Bíblia” no pior 
sentido.

Estamos todos no mesmo barco para ensinar e aprender, nesta escola da 
vida. Se quisermos ter uma visão com impacto global na avaliação das sequelas, 
Professores e alunos, teremos que aprender com os verdadeiros sinistrados.

Dado que a minha idade já o permite, deixo um conselho à vossa juventu-
de: sintam-se merecedores do que seguramente irão conquistar durante o vosso 
percurso. E têm tanto para conquistar…

Ao longo da minha viagem profissional, aprendi que ninguém nos oferece 
nada. Aquilo que somos ou conquistamos, temos que o merecer. 

Comigo foi assim.
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A irreverência e a vontade inerentes à juventude, são os ingredientes pró-
prios para o avanço da ciência e de qualquer outra matéria.

Um jovem tem mais energia.
Um velho tem mais sabedoria.

A sabedoria é o melhor dos saberes.

Sóis vós, Internos da Especialidade de Medicina Legal, os obreiros da trans-
formação na vossa área de intervenção médica. É nas vossas idades que ocorrem 
as transformações mais operantes. Capaz de produzir bons frutos no futuro. Mas 
ouçam também o que os mais velhos têm para vos dizer.

A Dr.ª Carina, recém Especialista a quem desde já felicito, abordou a temáti-
ca “estado anterior”, que serviu de mote para a sua Tese de Mestrado. 

Um tema extremamente ingrato e delicado. Por isso admiro a sua coragem. 
Não se trata de saber se é um assunto que particularmente me agrade: sim-

plesmente faz parte das minhas funções enquanto perito também aplicá-lo.
O processo de envelhecimento do corpo completa o ciclo da vida. Está em 

contradição com a ordem Divina.
Temos as nossas ilusões da vida, mas na realidade o nosso corpo envelhece. 

Com a idade, as estruturas ósseas ficam mais frágeis e as estruturas muscula-
res e tendinosas alteram-se. A partir dos 30 anos começamos a nossa decadência. 
Aos 70, 100% dos pacientes possuem alterações radiológicas na estrutura óssea.  
A partir de certa idade todos somos passíveis de “estado anterior”.

É nesta perspetiva corporal que as “conscausas” têm o seu cabimento.

A fronteira que separa o “estado anterior” da “simulação” é muito ténue.
Quais são as novas formas e caraterísticas específicas do estado anterior?
Poderá o perito ser criativo e perspicaz, para reconhecer a verdadeira di-

mensão do “estado anterior” baseado em conhecimentos científicos na sua nova 
forma?

As qualidades e intensidade de que se reveste a discussão deste tema, pode 
merecer outra dimensão de relações e oportunidades novas, ou limitar-se-á tão só 
a uma realidade virtual na memória, imaginação e sonhos do perito? 

A “predisposição” é uma variedade do “estado anterior”.
Dentro deste parâmetro, temos assim as chamadas concausas: patológicas 

e fisiológicas. Para valorizá-las, a teoria da “causalidade adequada”, decorrência 
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natural e razoável das coisas ou do resultado mais provável, é a mais aceite. Consi-
dera apenas estados mórbidos propriamente ditos – “concausas patológicas” e não 
particularidades constitucionais – “concausas fisiológicas”.

Como a Dr.ª Carina muito bem refere, a primeira grande dificuldade do pe-
rito está relacionada com a parametrização do “estado anterior”.

Como é que o perito poderá desvendar estes mistérios? A medicina não é 
nenhuma matemática. 

É aqui que começam as dúvidas do perito.
Que entra o real e o imaginário...
O certo e o duvidoso...
Acaba a verdade e começa a simulação...

Um sinistrado bem treinado pode simular. Ou um sinistrado que não cola-
bora pode ser prejudicado e conduzir o perito em erro. Há determinado truques 
que podem ajudar a desmascarar o sinistrado vilão, mas nem sempre funciona. 
Ficam assim os sinistrados prejudicados na sua avaliação por defeito ou hiperva-
lorização. 

Também percebo o papel do legislador em relação ao “estado anterior”. Sem-
pre que o sinistrado fosse portador de uma alteração anatómica prévia, seria mo-
tivo bastante para descaraterizar o acidente com o argumento de que as sequelas 
estariam relacionadas com situações prévias.

O Dr. Tiago em jeito de balanço, lembrou-se de me fazer uma pergunta. 
Até pensava ser o único com direito a formular perguntas…Logo a mim, que 

ando a tanto tempo à procura de respostas…Agora sou confrontado com pergun-
tas e acabo por ter também que dar respostas…

– “Assumindo que as tabelas de incapacidades desempenham um papel im-
portante na uniformização da quantificação do dano corporal e que este ocorre nas 
pessoas de uma forma que é independente dos âmbitos de direito, porque não ter 
apenas uma tabela?

Não me preocupa haver duas Tabelas, Dr. Tiago. Até é desejável que assim seja. 
Referi isso mesmo na avaliação das sequelas devidas ao envelhecimento.

Afinal o que verdadeiramente me preocupa, é não avaliar também os danos 
extra-patrimoniais nos acidentados de trabalho.

Contemplar apenas os danos patrimoniais não cobrirão a totalidade da ava-
liação do sinistrado como ser humano, em caso algum.
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Enquanto profissional e cidadão tenho responsabilidades em:

	 •	 Tratar	bem	o	doente
	 •	 Avaliar	corretamente	as	sequelas	no	sinistrado	para	melhor	o	poderem	

julgar
	 •	 Transmitir	ou	ensinar	com	o	mesma	deferência,	todos	os	conceitos	que	

aprendi e que tenho vindo a por em prática

Sempre procurei transmitir com simplicidade e o mais fiel possível o pouco 
que retive de tudo o que aprendi.

 Se eu consegui:

	 •	 Convencer-vos	a	escrever	os	vossos	sonhos	todos	os	dias	sem	excepção
	 •	 A	concentrarem-se	neles	e	a	sentir	o	vosso	empenho	com	alegria
	 •	 A	ler	e	a	visualizar	o	que	ainda	vos	espera

Garanto-vos que um dia sentir-se-ão realizados e até se calhar lembrar-se-ão 
deste vosso amigo. 

Lembro-me ainda hoje muito bem do dia em que tudo começou para mim. 

Nunca poderei esquecer as palavras do meu grande Mestre e amigo Senhor 
Prof. Norberto Canha no meu início da especialidade de ortopedia: “Não quero 
que sejam bons, quero que sejam os melhores”.

Garanto-vos que é absolutamente verdade e que isso foi a empolgante rampa 
de lançamento da minha atividade como clínico e como perito. 

Hoje, ao escrever estas linhas, estou a viver um desses meus sonhos que aca-
bo por nunca acabar de escrever, pois é a minha função diária. 

Enchei a vossa mente e os vossos dias com esses sonhos pessoais e profissio-
nais sempre cada vez mais altos no que eles têm de dignificantes e verdadeiros. 

Esses ideais complementam-se e eles tornar-se-ão a vossa vida…de promessas. 

Quero que sejam bons, os melhores...
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Encontro com... 
João Serpa Oliva

Quando, há cerca de seis meses, o Dr. Francisco Lucas me telefonou a pedir 
um pequeno testemunho para um livro que ia publicar, disse-me que o podia 
fazer como Homem, como ortopedista, como perito de seguradoras ou, ainda, 
como deputado.

Obviamente que estas quatro vertentes tocam intimamente umas nas outras, 
na medida em que em cada uma e em todas elas, é necessário dedicar estudo, 
atenção, evolução, seriedade e, principalmente, aquela que mais prezo, bom senso, 
que será, seguramente, a mais valia que faz a diferença entre os Homens vulgares 
e os de eleição.

O meu interesse como perito médico, em Aveiro, iniciou-se no tribunal de 
trabalho, há cerca de 40 anos e através do meu queridíssimo pai, que já era um 
entusiasta nestas matérias. Com a velha Tabela, datada de 1960 (aprovada pelo de-
creto nº 21 978 de 10 de Dezembro), comecei a verificar as inúmeras dificuldades 
da avaliação do dano, na medida em que o sinistrado é sempre um todo que não 
se pode repartir em segmentos, mais ou menos elaborados. 

Lembro-me perfeitamente de discutir com o meu pai alguns casos em que, 
invariavelmente, a nossa maior divergência assentava no facto de eu querer entrar 
com as duas variáveis daquela Tabela - idade e profissão - que me pareciam ade-
quadas, no sentido de que isso obrigaria o perito médico a não se deixar, de modo 
nenhum, influenciar pela ligação mais ou menos profunda que estabelecesse com 
o sinistrado.

Obrigava-nos, em última análise, a ser totalmente independentes, se é que 
tal é possível, quando estamos em presença de pessoas. 

VISÃO POLÍTICA
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Diria eu que era mais objetivo e nos deixava a nós, peritos, pouco ou ne-
nhum espaço de manobra, tornando-nos, assim, imparciais, quer estivessemos 
a defender o sinistrado, ou a Seguradora. Confesso que me custa hoje encontrar, 
em muitos tribunais, juntas em que a profissão nem sequer se coloca, não vindo, 
muitas vezes, sequer referida no auto de exame médico. 

Mais tarde frequentei o Curso de Avaliação do Dano do INML de Coim-
bra, na altura organizado pelo Professor Oliveira e Sá. Este Curso abriu-me, se-
guramente, outras perspectivas mas ao mesmo tempo dividiu-me “asperamente” 
quando o referido saudoso Professor, na aula de abertura, se referia aos sinistra-
dos afirmando que “até prova em contrário, todos os sinistrados falam verdade”.

Nessa mesma aula pedi para intervir, dizendo-lhe, respeitosamente, que “até 
prova em contrário, todos os sinistrados exageravam as suas queixas”, no sentido de 
se aproveitarem daquele que, para mim - pasme-se – foi sempre o elo mais fraco 
neste processo e que é a Companhia de Seguros.

Escusado será dizer que as minhas possibilidades de acabar o curso no tem-
po normal ficaram seriamente comprometidas (só o vindo a concluir vários anos 
mais tarde, já sob a gestão desse Grande Senhor da clínica forense europeia, Prof. 
Doutor Duarte Nuno). Formou-se assim, quase sem se dar por isso, um conjunto 
de colegas e alguns magistrados, que não posso deixar de elogiar devidamente e 
que procuraram, em reuniões mais ou menos elaboradas, encontrar soluções para 
muitas das questões que, aparentemente, nos dividiam. 

Comecei a exercer a minha atividade na Companhia de Seguros Fidelidade, 
na região centro, que veio a ser alargada a todo o Grupo Caixa, também bastante 
mais tarde à Companhia de Seguros Tranquilidade e, mais recentemente, de forma 
mais pontual, a outras Companhias. Avaliei dezenas de milhares de sinistrados e 
estive presente em muitos milhares de Juntas, espalhadas por toda a região centro. 

Encontrei colegas especialistas e clínicos gerais com extrema sensibilidade 
para o problema, mas também, não posso negar, encontrei muitos colegas que, 
por serem hipoteticamente portadores de mais um título, lhes dava a possibilida-
de de, sem perceber sequer o que se dizia, insistir em valores de IPP totalmente 
desadequados.

Esses serão, sempre, os negociantes da Medicina, aqueles que nada mais 
fazem do que criar expetativas, completamente infundadas, nos sinistrados que 
depois não defendem, porque é impossível, através daquilo que informam em 
relatórios mais ou menos elaborados. 
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Para terminar esta pequena “ intromissão” no mundo dos peritos médicos, 
uma ultima palavra para um velho sonho, que se veio a concretizar, da existência 
de uma sociedade que se destinava, fundamentalmente, a reunir um conjunto 
de vontades, quer a nível de magistrados, quer a nível de todas as especialidades 
medicocirúrgicas, para podermos ser não só um ponto de consenso mas, muito 
mais do que isso, um verdadeiro ponto de bom senso. Essa sociedade foi criada e, 
embora com uma actividade praticamente nula, têm os corpos gerentes da mes-
ma toda a capacidade para a pôr em funcionamento, de modo a trazer-nos um 
verdadeiro forum de discussão, onde possamos encontrar soluções de consenso.

Já quando elaborava este pequeno testemunho, desafiou-me o Dr. Francisco 
Lucas no sentido de saber se estaria disposto a lutar pela criação de uma nova 
Tabela, mais justa para todos, mesmo que isso implicasse ir contra muitos dos 
interesses instalados.

A minha atividade, quer na anterior quer nesta legislatura, fala por si. Em 
ambas o meu partido, através de mim, apresentou projetos de resolução no senti-
do de pedir ao Governo que legislasse sobre esta matéria. 

É bom não esquecer que a atual Tabela tem uma comissão de acompanha-
mento constituida por dezoito personalidades, que deveria reunir de 6 em 6 me-
ses, no sentido de receber as contribuições que os peritos e demais envolvidos 
quisessem discutir. Nos anos que já levamos, nem uma só vez essa Comissão reu-
niu, o que demonstra bem a inércia com que estes assuntos vêm a ser tratados a 
nível político. 

Aguarda-se agora, com expectative, a publicação de uma nova Tabela, em 
que teremos, finalmente, as incapacidades anexas às funcionalidades - o que nos 
tornará, estou certo, a todos, mais justo na avaliação dos sinistrados. Que fique 
bem claro que esta nova Tabela deverá ser fundamentalmente trabalhada e equa-
cionada por médicos e magistrados ligados à avaliação do dano/medicina legal, 
sob pena de as questões políticas se poderem sobrepôr àquilo que, verdadeira-
mente, se pretende, que é uma justa avaliação dos nossos sinistrados. Enquanto 
deputado não deixarei de estar atento a esta matéria. 

Uma pequena palavra para nós, ortopedistas que, quanto a mim, seremos os 
mais preparados, na medida em que cerca de 85% dos sinistrados são portadores 
de sequelas anatomo-funcionais do aparelho locomotor.
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Tal não deve ser esquecido e, permitam-me colocar uma advertência, no 
sentido das Juntas de Ortopedia deverem ser pedidas pelos magistrados, no senti-
do de haver, pelo menos, uma maioria de dois peritos ortopedistas, que permitirá, 
seguramente, uma mais justa avaliação dos sinistrados.

Gostava que me explicassem porque é que em todas as outras especialidades 
exigem dois médicos da especialidade e, quando se trata de Ortopedia, tal já não 
se demonstre necessário.

Pergunto-me a mim mesmo o porquê desta situação. 

Por ultimo - e os últimos são sempre os primeiros – gostaria de vos dizer que 
nada do afirmado anteriormente poderá ser feito, se não o fizermos como mulhe-
res e homens cientes do peso da responsabilidade que nos cabe nestas matérias e 
que atravessa transversalmente todos os envolvidos.

Não pode haver situações que nos levem a privilegiar quem quer que seja, 
por motivos que não sejam estritamente relacionados com as sequelas que esta-
mos a avaliar. Deveremos ser intransigentes no que concerne aos portadores de 
grandes incapacidades, esses sim a necessitarem, da parte da seguradora, de cui-
dados redobrados, no presente e no futuro.

Não podemos, no entanto, esquecer que a crise profunda que o país atra-
vessa, nomeadamente no que concerne ao desemprego, um dos nossos maiores 
flagelos cria, por vezes, “a vontade” de resolver situações com algum dramatismo 
pessoal, social e familiar, colocando na seguradora responsabilidades pelas quais 
a mesma não tem que responder. Por isso defendo que as Seguradoras são, muitas 
vezes, vítimas e o elo mais fraco desta cadeia.

Não posso deixar de pensar que, ao sobrevalorizar sinistrados que são porta-
dores de pequeníssimas sequelas, estou a tirar recursos preciosos necessários aos 
que têm grandes incapacidades, ou necessitam de esforços muito acrescidos para 
continuar a exercer, condignamente a sua profissão. 

Termino voltando a agradecer ao Dr. Francisco Lucas, o convite formulado 
e esperando que este simples contributo sirva de alguma maneira, para o êxito 
de um livro em que o seu autor é, seguramente a garantia de isenção, seriedade e 
bom senso.
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O meu testemunho sobre a visão política

Senhor Deputado...
Dr. João Serpa Oliva...
Caríssimo amigo...

Nem sei bem como tratá-lo. 

Acima de tudo como um colega experiente e sabedor...
Um político especial nas horas vagas...
Sobretudo um bom amigo...

Homem de ideologia humanista, enquanto clínico e enquanto político, deu-
-nos a sua visão. E que visão…

Fala-nos como político, mas essencialmente numa postura médica.

É impossível dissociar.

Antes de ser político, é um profundo conhecedor da temática: “Avaliação das 
incapacidades em direito civil e em direito do trabalho”.

Conheço o Dr. Oliva há vários anos não como adversário político, mas como 
temível adversário perito médico-legal. 
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Tive o grato prazer de participar com ele em centenas de juntas médicas du-
rante vários anos no tribunal de Trabalho em Coimbra. Ele em representação das 
seguradoras e eu em representação do Tribunal. 

Apesar dos “confrontos” técnicos na defesa das ideias e da verdade em que 
cada um de nós acredita e procura defender em prol dos sinistrados, guardo as 
melhores recordações desses tempos. 

As “nossas bancadas não pertencerem ao mesmo partido, perito do tribunal 
e perito da seguradora”, em nenhum momento a nossa profunda amizade foi pos-
ta em causa nem interferiu na defesa dos nossos pontos de vista, perante a sequela.

O Dr. Oliva faz uma resenha histórica do que foi a evolução das incapaci-
dades nestes últimos 50 anos e chama a atenção para determinados aspetos que 
me parecem extremamente pertinentes: “É bom não esquecer que a atual Tabela 
tem uma comissão de acompanhamento constituida por dezoito personalidades, que 
deveria reunir de 6 em 6 meses, no sentido de receber as contribuições que os peritos 
e demais envolvidos quisessem discutir. Nos anos que já levamos, nem uma só vez 
essa Comissão reuniu, o que demonstra bem a inércia com que estes assuntos vêm a 
ser tratados a nível político”. 

O conhecimento dos políticos em geral, seguramente não é idêntico ao do 
meu amigo sobre estas matérias. Isso mesmo se reflete na falta de interesse em 
discutir politicamente estes assuntos como bem refere: “A minha atividade, quer 
na anterior e nesta legislatura, fala por si. Em ambas o meu partido, através de mim, 
apresentou projectos de resolução no sentido de pedir ao Governo que legislasse so-
bre esta matéria”.

Já la vão seis anos que vem lutando e insisindo na sua bancada para o Gover-
no legislar sobre o tema.

E o que foi feito?
Nada!
Recebi com agrado a notícia que vai surgir uma nova tabela que contemple a 

valorização das sequelas dentro do contexto da profissão. É fundamental que isso 
aconteça sobretudo para avaliar os pacientes na Segurança Social.

No meu testemunho perante as dúvidas e as dificuldades das especialistas de 
Saúde Pública, argumentei isso mesmo: “Aguarda-se agora, com expectativa, a pu-
blicação de uma nova Tabela, em que teremos, finalmente, as incapacidades anexas 
às funcionalidades – o que nos tornará, estou certo, a todos, mais justo na avaliação 
dos sinistrados. Enquanto deputado não deixarei de estar atento a esta matéria”. 
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Neste ponto, estou de acordo consigo. A indexação das incapacidades à pro-
fissão para contabilizar as sequelas nos pacientes com doenças incapacitantes que 
estão fora do âmbito dos sinistros, tem toda a lógica.

O mesmo raciocinio já não faço em relação às pequenas sequelas, quando 
nos diz que não devem ser passíveis de indemnização.

Há uma corrente de opinião que defende que não se devem indeminizar as 
pequenas sequelas. Não partilho essa ideologia, embora a compreenda: “Não pos-
so deixar de pensar que, ao sobrevalorizar sinistrados que são portadores de peque-
níssimas sequelas, estou a tirar recursos preciosos necessários aos que têm grandes 
incapacidades, ou necessitam de esforços muito acrescidos para continuar a exercer, 
condignamente, a sua profissão”. 

Embora o perceba, defendo que independentemente da sequela ser grande 
ou pequena, o perito deve ser justo na valorização da mesma. 

Os argumentos de que a sobrevivência das seguradoras só será possível se 
passarem a ser indemnizadas as grandes sequelas, é um falso argumento. 

O seu ponto de vista enquanto perito da seguradora, também o compromete 
a observar a perspetiva do lucro enquanto empresa. Devemos tratar com deferên-
cia quem nos oferece trabalho, mas isso nunca pode acontecer em detrimento do 
direito dos outros.

Nessas circunstâncias, então o prémio a pagar pelo seguro deveria ser fixado 
de um modo diferente.

Seguramente que os responsáveis pela gestão dos serviços das seguradoras, 
arranjaram alternativas para poupar o dinheiro gasto nas indemnizações dos si-
nistrados com pequenas sequelas. 

Mas afinal o que é uma sequela pequena? E uma pequena incapacidade?

	 •	 Um	sinistrado	com	traumatismo	craniano	do	qual	resultaram	tonturas	e	
desiquilíbrios, é uma pequena sequela?

	 •	 Uma	amputação	parcial	do	indicador	que	implica	o	abandono	da	profis-
são de pianista é uma pequena sequela?

	 •	 Uma	entorse	cervical	que	se	traduz	por	dor	e	parestesias	permanentes,	
que interferem na vida de uma bailarina e com o sono do sinistrado, é 
uma pequena sequela?
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	 •	 Um	ombro	doloroso	que	impede	o	sujeito	de	se	pentear	e	pegar	no	pacote	
de leite da prateleira do supermercado, é uma sequela pequena?

Ficar com uma sequela mesmo que insignificante é ter sofrimento. 
Os corpos mutilados são mais frágeis: doem, envelhecem e morrem mais 

precocemente. 

Por isso, devem ser ressarcidas todas as sequelas.

Será que a postura dos juristas, políticos e peritos seria a mesma sendo eles 
próprios os sinistrados?

Porque a discussão do “diploma Uma Outra Visão das incapacidades” na 
bancada da Assembleia da República já vai longa” e como aí não tenho assento 
nem lugar, agendámos para breve, a continuação da nossa conversa, para a sala de 
audiência dos Tribunais, que é o local onde nos sentimos mais à vontade e é mais 
justo para ambos...

Foi um prazer, tê-lo como adversário enquanto perito.

Sobretudo, é um privilégio tê-lo como parceiro na amizade.
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Encontro com... 
Fernanda Capurucho Horta Bouchardet

Naray Jesimar Aparecida Paulino
Fernando Alves Esbérard Leite

No Brasil as perícias são divididas em dois grandes grupos: Perícias extraju-
diciais e Perícias judiciais. 

As perícias extrajudiciais são as perícias realizadas fora do âmbito judicial, 
ou seja, perícias que não são levadas ao conhecimento de um juiz ou do Poder 
Judiciário para avaliação e decisão de uma causa. Como exemplo de perícias ex-
trajudiciais podemos citar aquelas realizadas diretamente por seguradores para 
os seus segurados (sinistrados) após um acidente de qualquer natureza, aquelas 
realizadas pelo corpo médico de uma instituição com a finalidade de admissão de 
candidato em concurso ou ainda aquelas realizadas pelos órgãos previdenciários 
a fim de conceder benefícios por tempo determinado enquanto a pessoa estiver 
doente ou se recuperando de alguma lesão, dentre outras que se resolvem sem a 
necessidade de intervenção judicial.8,9

Quando há apenas uma perícia extrajudicial o resultado pode ser considera-
do bom por ambas as partes envolvidas na perícia. Se assim ocorre, então o assun-
to resolve-se bem e apenas com a participação das pessoas diretamente interessa-
das (seguradora e sinistrado ou instituição e candidato a concurso, por exemplo).8 

Se o resultado é considerado insatisfatório por uma das partes (por exemplo, 
o valor da indemnização proposta pela seguradora fica aquém do valor que o si-
nistrado julga merecer), então a parte que se sentir lesada poderá levar o assunto 
para ser conhecido e decidido por um juiz dentro do chamado “Poder Judiciário” 
(cortes de juízes com função pública bem definida e que trabalham exclusiva-
mente nesse tipo de atividade e com essa função).1 É importante dizer que não é 
preciso ter existido uma perícia extrajudicial para, somente depois, haver a perícia 

VISÃO DOS ESPECIALISTAS DO BRASIL
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judicial no curso de um processo: uma pessoa pode trazer seu caso de imediato 
para a avaliação de um juiz, dento de um processo judicial, sem que nenhuma 
providência anterior (nenhuma perícia ou pedido de perícia) tenha sido tomada. 
Neste caso, a perícia ocorrerá no curso do processo judicial que se estabelecer.5

Quando um caso é trazido para avaliação judicial no Brasil e esse caso preci-
sa de perícia médica com a finalidade de valoração de dano corporal, esta perícia 
poderá ser feita em três instâncias principais: cível, criminal e trabalhista.12

A manifestação médica projetada nas coordenadas jurídicas, é um ato médi-
co-legal.12 Assim sucede quando um médico é solicitado a pronunciar-se sobre o 
dano de que é portador um determinado indivíduo. Neste sentido, o objetivo bá-
sico da perícia médico-legal em valoração do dano corporal é definir, em termos 
técnicos e num quadro jurídico determinado, os elementos do dano susceptíveis 
de valoração médica.12 Sabe-se que esta dita valoração pode adquirir perspectivas 
e metodologias diferentes segundo o âmbito do direito a que se refere (Cueto, 
Fayet, Vieira, 2001).

No Brasil, em termos judiciais, uma perícia deveria seguir os mesmos parâ-
metros qualquer que seja o âmbito onde esta perícia seja realizada (perícia cível, 
perícia criminal e perícia trabalhista). Isso acontece porque no Brasil os únicos 
parâmetros existentes são aqueles que instruem sobre as formalidades legais para 
a realização da perícia.6,7 Não há dispositivos dentro do ordenamento jurídico que 
orientem qualquer metodologia de avaliação. 

A metodologia de avaliação pericial deveria ser a mesma, pois a matéria hu-
mana é a mesma, as patologias, suas respectivas deficiências e suas repercussões 
são as mesmas, seja no Brasil, em Portugal, na África ou na China. Somente o que 
deveria ser diferente são as consequências nos diversos âmbitos legais de uma 
mesma metodologia médico-pericial.3 Em outras palavras, apesar das normas do 
direito variarem de país para país, a metodologia de avaliação pericial deve ser a 
mesma, pois todos estamos sujeitos às mesmas leis naturais da medicina.11,12

Assim sendo, as normas legais determinam os seguintes parâmetros: quando 
uma perícia será realizada; quando o juiz é obrigado a determinar a realização de 
uma perícia ou quando poderá dispensar a sua realização; que tipo de perícia será 
realizada (sempre em sentido amplo, ou seja, perícia médica ou perícia contábil 
ou perícia de engenharia etc.); quem realizará a perícia (nomeação do perito judi-
cial); qual o prazo para o perito realizar as diligências e entregar o seu relatório; se 
pode ou não poder haver pedido de prorrogação de prazo pelo perito; se as partes 
podem ou não podem arguir o perito como suspeito ou incompetente e quando 
esta arguição deverá ser feita; quando pode haver solicitação de segunda perícia e 
se pode haver tal solicitação.6,7
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Excetuando-se estas diretrizes que, como se percebe, são estritamente pro-
cessuais, formais, tudo o que a lei brasileira ainda diz é que o perito está obrigado 
a cumprir os prazos escrupulosamente e deve responder aos quesitos que sejam 
formulados. Porém à exceção da perícia criminal, não apresenta quais são estes 
quesitos. As partes e o próprio juízo é quem apresentarão seus quesitos no âmbito 
civil e trabalhista.

“Tempora mutantur, mores mutantur.” (Mudam-se os tempos, mudam-se os 
costumes). Estamos passando por um processo de reformulação do Código de 
Processo Civil, mas infelizmente, continuaremos sendo obrigados a responder os 
quesitos, contrariando o exposto pelo Professor Oliveira Sá (1992):

“A peritagem deve ser traduzida num relatório escrito sem subordinação ao 
espartilho de quesitos vocacionados para as respostas do tipo “sim” ou “não”. Estes 
serão uma “defesa das partes” mas de pouco vale essa “defesa” quando a formulação 
dos quesitos sofre um vício de base – a ignorância dos limites e do alcance da perita-
gem médico-legal na valorização do dano. Os quesitos conduzem, facilmente, a uma 
imagem de dano quer amputada quer deformada. A “defesa das partes” fica mais 
bem assegurada através de uma peritagem corretamente conduzida e do respectivo 
relatório convenientemente elaborado.”

Se a lei brasileira não estabelece as metodologias de avaliação que os peritos 
devem seguir para a confecção de seu trabalho, igualmente, não estabelece bases 
para o juiz determinar valores de indemnização e nem para o cômputo dos valo-
res que serão determinados.8,12

A prova pericial, expressa na forma de relatórios, deveria ser elaborada con-
forme as regras do Direito a que se destina, a saber: Civil, Trabalhista, Previden-
ciário, Securitário, Administrativo.12 O perito, deveria ter conhecimentos dessas 
regras e das eventuais consequências que seu laudo terá nas instâncias decisórias, 
sejam administrativas ou judiciais.

O panorama brasileiro é bastante semelhante ao que aconteceu em outros 
países no passado. 

Lembremos que as Ordenações Filipinas, que constituíram a base do direito 
português, tiveram muitas disposições em vigência no Brasil até o advento do 
Código Civil de 1916. 

Aqui as primeiras tabelas registadas para valoração de dano corporal estão 
relacionadas com a indemnização resultante de acidentes de trabalho. Portanto, 
“um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la...” Se queres 
conhecer o passado, examina o presente que é o resultado; se queres conhecer o 
futuro, examina o presente que é a causa. (Confúcio)12
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Com as tabelas instituídas pela legislação previdenciária, no que diz respei-
to aos acidentes de trabalho, atualmente revogadas, a atuação pericial no Brasil  
começa a lançar mão da única tabela que passou a existir a partir de 1991, publi-
cada através da circular 29/91 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
Esse instrumento é conhecido como “Tabela da SUSEP”. 

A SUSEP é um órgão vinculado ao governo federal que regula a convivên-
cia – direitos e deveres – entre seguradoras privadas e seus segurados. Esta tabela 
aplica-se tão-somente à regulação das relações entre seguradoras e sinistrados, 
tanto nas perícias extrajudiciais quanto nas perícias judiciais.8,9,12 Ainda assim, a 
finalidade dessa tabela é apontar apenas os valores percentuais que serão pagos 
ao sinistrado em relação ao valor do seguro que tenha sido contratado.8,10 Como 
seu próprio nome indica, é uma “Tabela Para Cálculo da Indemnização em Caso 
de Invalidez Permanente”. O seu próprio título carrega o antigo estigma de que só 
merece indemnização aquele que for um inválido permanente. Em outras pala-
vras, aquele que estiver totalmente impossibilitado de realizar qualquer trabalho, 
permanentemente. 

Esta mentalidade arcaica, que prevaleceu em muitos países no período do 
pós-guerra, ainda encontra adeptos entre as seguradoras brasileiras. Trata-se pois 
de uma tabela de indemnizações e não de deficiências, que não condiz com a 
realidade dos segurados. Serve apenas a interesses pecuniários. Está bastante de-
satualizada, sendo erroneamente utilizada com diversos objetivos médico-legais... 

Por exemplo, uma pessoa sofreu amputação completa, após um acidente 
doméstico, do pé direito. Quando é esta a situação o segurado receberá 20% do 
valor que tiver contratado – importância segurada (IS). Se o valor do seguro for 
de 1.000 euros a pessoa receberá 200 euros. Se o valor for de 10.000 euros, então 
a pessoa receberá 2.000 euros.

Hoje em dia observa-se a utilização da tabela SUSEP nos âmbitos civil e tra-
balhista. Além de se restringir a casos de acidentes em geral, não representa em 
absoluto, a verificação da real extensão do dano sofrido. Pois a valoração do dano 
corporal é habitualmente uma tarefa complexa, consequência da multiplicidade 
de elementos que integram o dano e que são susceptíveis de apreciação médica.10,12 

Os elementos são sobrepostos uns aos outros em maior ou menor medida. 
Existem muitas dificuldades para se obterem dados essenciais sobre a correta inter-
pretação das sequelas referentes a um evento traumático remoto. Falta a descrição 
adequada das lesões sofridas, sua evolução, tratamentos aplicados, entre outros. 
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A finalidade desta estimativa numérica é a reparação dos prejuízos não eco-
nómicos utilizando uma convenção que tem por base princípios organizados e 
lapidados pela jurisprudência e pela doutrina, considerando ainda a cultura e os 
costumes regionais distintos para que ocorra uma adequada harmonização. 

O dano anátomo-fisiológico quantifica-se pela relação com a função global 
do membro ou do órgão considerado avalia-se por uma tabela levando em conta 
as suas repercussões sobre a vida quotidiana de todo o sujeito portador das mes-
mas sequelas. 

Observa-se que os elementos que compõem o dano dos sinistrados quando 
se aborda a sua valoração, são numerosos e complexos e muitos deles difíceis de 
apreciar.8,12 Outros, encontram-se em discussão quanto à conveniência de valorá-
-los ou não e o modo como se deve fazer esta valoração. Mas também é certa a 
necessidade de ressarcir a vítima de todas e de cada uma das consequências de-
rivadas da lesão pessoal sofrida. Imperioso conhecer a quantidade do dano, para 
que a partir dela, possa produzir a correspondente consequência prevista na Lei. 

A quantificação do dano corporal é um dos elementos essenciais dentro do 
trabalho pericial médico nesta matéria. O trabalho do perito médico centra-se 
essencialmente neste aspecto: comunicar ao juiz a quantidade exata do dano exis-
tente, para que este possa adotar uma decisão justa dentre aquelas previstas na Lei 
a respeito.

De acordo com Vieira (1999): “As características legislativas atuais da União 
Europeia e a problemática comum que entra na valoração e reparação dos danos 
pessoais por responsabilidade civil nos distintos países europeus, os intentos direcio-
nam-se a uma aproximação para soluções comuns e que, no futuro, se consiga um 
marco harmónico de indemnização por danos pessoais da forma mais completa, 
justa, equitativa e uniforme possível”. 

Nestes momentos surge-nos à mente as palavras do compositor brasileiro 
Cazuza:

“(...) Eu vejo o futuro repetir o passado,
Eu vejo um museu de grandes novidades.
O tempo não para. Não para, não, não para.”

E assim podemos perceber a importância do intercâmbio cultural e científi-
co com os nossos irmãos Portugueses.



FRANCISCO MANUEL LUCAS

248

Na missão de disseminar as doutrinas equitativas, principalmente através 
da metodologia pericial adotada pela comunidade internacional, tem sido fun-
damental a nossa colaboração junto ao Instituto Nacional de Medicina Legal de 
Coimbra. A sua participação no seio dos avanços da Comunidade Europeia faz 
de Portugal o grande responsável pela difusão da igualdade pericial nos países de 
língua portuguesa, em especial no Brasil.

No caso do Direito Civil, em que quase a totalidade dos países comporta o 
princípio da reparação integral dos danos, é possível que a pretendida harmoni-
zação seja obtida. 

Aqui, a história repete-se novamente. 

Os peritos mais antigos geralmente oferecem muita resistência a qualquer 
tipo de mudança. Com a infundada alegação de que “as leis estrangeiras não  
servem para o nosso País”. Preferem permanecer na zona de conforto. Resumem 
as suas conclusões periciais em: “Nexo, ITT e IPP”. 

O que é preciso é garantir uma metodologia transparente que não conduza a 
ambiguidades e ficções, isto é, que a linguagem do relatório médico-legal conduza 
a uma leitura única, quer esta leitura seja feita pelo julgador quer pelo subscritor 
do relatório. Ou seja, é necessário que todos entendam e olhem do mesmo modo 
uma determinada taxa ou défice funcional permanente. E por que não utilizar os 
mesmos esforços no Brasil?

Esta pretendida harmonização não se conseguirá através de uma diretiva co-
munitária, mas pela força de intercâmbios, estudos comuns, exemplos recíprocos, 
tempo e, sobretudo muita paciência e bom senso. Os nossos amigos Portugueses 
alertam-nos de que todo o progresso deve ser conseguido através do esclareci-
mento e da informação. Com muito diálogo e perseverança. Em doses homeopá-
ticas...Enquanto, do outro lado, a sociedade clama por mudanças, sempre no sen-
tido de uma avaliação mais justa e igualitária, almejando a tão sonhada doutrina 
do “restitutio ad integrum”... 

O médico perito deve sempre manter em mente que ele não se resume à 
escolha de um percentual de uma tabela ou à uma régua medindo uma cicatriz. 
Somente através do constante aprimoramento de sua arte e técnica, materializada 
e manifestada através do Laudo Pericial, o perito pode tornar-se palavra humani-
zadora. É quando a medicina atinge a sua mais nobre finalidade como um verda-
deiro instrumento de transformação social. 
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O meu testemunho sobre a visão
dos especialistas do Brasil

Para alcançares a grandeza, começa onde
estás, usa o que tens, faz o que podes.

Arthur Ashie

Para conquistar os nossos sonhos, em cada passo que damos, temos que ser 
mais criativos e temos que nos concentrar nos gestos simples e prioritários para o 
conseguir. A qualidade das nossas vidas está intimamente associada à quantidade 
e qualidade de projetos idealizados que conseguirmos concretizar.

Estava bem longe do meu imaginário de criança, um dia vir a ser convidado 
para falar da minha experiência profissional enquanto clínico e perito de ortope-
dia, sobre avaliação das sequelas osteo-mio-articuares no Brasil.

Foi nessas viagens que tomei contacto com a realidade médico-legal Brasilei-
ra no que respeita à valorização do dano.

O conhecer outras realidades é fundamental e importante para comparar. 
Porventura passamos a apreciar melhor o que temos e somos.

É fruto desses intercâmbios científicos que podemos todos aprender e fazer 
melhor em favor da valorização humana universal.

	 •	 Os	povos	são	diferentes
	 •	 As	culturas	são	diferentes
	 •	 As	leis	são	diferentes
	 •	 Os	métodos	da	avaliação	das	sequelas	são	desiguais
	 •	 O	corpo	humano	que	sofre	é	semelhante
	 •	 O	sofrimento	da	alma	é	igual

O mundo à nossa volta é o reflexo daquilo que existe dentro de nós. Não 
importa o País, a religião, o momento...
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O valor da pessoa humana não tem paralelismo entre o ter e o ser. O haver e 
o perder. Mas, na grandeza dos seus desígnios e pretensões, os sinistrados poucas 
vezes são tidos e achados para modificar em seu favor. 

A diferença entre alguém que faz o que ama e um outro, está na estratégia 
que o primeiro elaborou para o conseguir e nos percalços que entretanto ocor-
reram e interromperam essas pretensões, nomeadamente nos sinistrados. É por 
isso, que para alterar aquilo que nos parece menos bem, implica arranjar estraté-
gias para o conseguir: “Todos entendam e olhem do mesmo modo uma determina-
da taxa de défice funcional”. 

Enquanto cidadãos participativos, independentemente do País, temos o de-
ver de contribuir e não ter medo de não o conseguir no imediato. O vosso País 
pelo que me apercebi, está numa fase de transformação social. Aproveitem esse 
momento e iniciem as mudanças em que acreditam, de modo a que tudo se con-
cretize a seu tempo.

Agradeço à Fernanda o amável convite e a deferência que tem tido para co-
migo sempre que me desloco ao seu País.

Numa das nossas conversas, lancei-lhe um desafio: Falar-nos da realidade 
Brasileira no que respeita a avaliação das incapacidades. Enviar um registo da manei-
ra como avaliam o dano no Brasil, para enriquecer Uma Outra Visão..., a nossa visão 
Portuguesa.

O vosso texto sintetiza com uma grande simplicidade e um grande sentido 
prático qual a metodologia utilizada no vosso País para avaliar os sinistrados.

Foi para mim muito importante enquanto profissional conhecer também a 
vossa realidade no Brasil. A importância da colaboração e partilha de experiên-
cias e ideias é sumamente enriquecedora. 

Assim posso comparar e apreciar melhor o que temos e o que nos falta. 
Como muito bem referem: “Essa pretendida harmonização não se conseguirá atra-
vés de uma diretiva comunitária, mas pela força de intercâmbios e estudos comuns.”

Para rematar, enalteço as oportunas palavras dos colegas Brasileiros, que 
muito prezamos. Uma Outra Visão, ficou deste modo bem mais enriquecida e 
alargada no espaço das ideias.

Da minha parte, guardarei no meu íntimo, a alegria e o acréscimo que me 
trouxe este encontro ao vivo, prolongando agora na palavra que ficará a perpetuar 
para quem dela se abeirar.
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Encontro com... 
Lucinda Ferreira

Poema a André Bocelli

VISÃO DE UMA ARTISTA DA PALAVRA

Fecho os olhos.
Quero ver mais longe.

Sentir mais fundo.
Fecho os olhos…Beijo intensamente.

Fecho os olhos. Sonho.
Imagino-te no meu Mundo!

Mais uma vez
Fecho os olhos.

Quero ter a certeza.
Sentir a leveza de ser tua.

Tudo é verdade. 
Intenso.

Liberdade.
Dentro de mim

Desabrocham Primaveras.
Extenso jardim.
Olhos fechados!

As flores que me dás em segredo.
Timidamente. A medo.
Flores, canções de amor

Vindas do fundo do tempo
Luz das estrelas

Presa no centro do teu peito
Em forma de Coração

São flor e canção

Melodia
Harmonia

E não paras de cantar
Sentindo intensamente
A vida, o som da onda

O Sol quente
A minha mão na tua.

Não vês a lua.
Mas sentes como é bela
E da tua-minha janela
Sabes como Exupéry

Só o coração vê
Sem porquê

E pões-te a cantar
Sem parar

A nossa canção proibida
Inventar a vida
Até tocar o Céu!

Não importa o véu
Do teu baço olhar

A voz ora espada ora mel
Sempre doce. Arredondada.
Inconfundível. Penetrante.
Só pode ser André Bocelli

Amor…Amante!
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Um menino especial

Foi um menino que passou na minha vida que jamais esquecerei! Era deli-
cado. Meigo. Inteligente. Afectuoso. Sorria-me. Vinha sempre ter comigo. Nem 
sequer era meu aluno. 

Contudo, sentia-o próximo pela sua sensibilidade. Gostava de falar comigo. 
E eu com ele… Era um menino diferente em tudo. Contorcia-se muito ao deslo-
car-se. Mas era tão lindo o seu interior, que nem se dava por nada. 

Uma curiosidade saudável fazia-o avançar. Determinado. Sociável. Simpáti-
co. A sua conversa era interessante. Afável. Cativante. Era o herói de todo aquele 
espaço de muitas gentes.

Quando se falava do Tojo, sentia-se uma grande ternura por aquele jovem 
tão torcido e especial. Quis escrever os seus livros de Poesia. Pediu-me para os 
prefaciar. Fi-lo com gosto. Com alegria, por esta nova conquista na sua realização 
pessoal.  Amávamo-nos sem palavras supérfluas.

A vida separou-nos. Ele sabia onde eu morava. De vez em quando, vinha 
procurar-me. Soube que ele se tinha casado. Tinha tirado a carta de condução e 
percorria Portugal inteiro.

Que tinha terminado a Licenciatura em Geografia. Que trabalhava e era 
muito feliz. Um dia, seus Pais tiveram necessidade de falar comigo, sem sequer 
saberem quem eu fora na vida de seu Filho…

Sabiam que existia uma Lucinda Ferreira de quem o Tojo falava. Que até 
escrevera o Prefácio dos livros do Filho, mas não me conheciam.

A Mãe saudosa, disse-me que o Tojo morava agora noutra dimensão (…). 
Frisara as recomendações que ele lhe fizera muito consciente, antes de partir.

Otimista. Positivo, preocupado com aqueles que deixava, pediu à Mãe para 
se divertir. Nunca vestir luto. Recordar-se dele sempre com alegria …Como al-
guém que fora sempre muito feliz!

O Tojo foi dos meninos mais lindos que conheci na minha vida de Mãe. Ci-
dadã. Professora, mesmo sem ele ser meu aluno. É uma referência amorosa.

Exemplo de coragem. De cortesia e bondade. Merecedor da nossa gratidão. 
Saudade. Todo contorcido, com uma dificuldade tremenda para se deslocar foi 
tão longe, que muitos outros nunca o puderam alcançar!

Sem se poder expressar facilmente, disse coisas tão lindas e delicadas, que 
quem muito bem fala, nunca foi capaz de dizer. Nem sentir.
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Lutador. Interessado. Cheio de Alegria de viver, deixou um rasto de luz ao 
passar, que nunca se apagará no Coração de todos os que com ele privámos.

Deixou-nos um lindo Poema no Livro da vida aquando da sua passagem tão 
efémera. 

Tojo, eu te amo.

“Mãe, 
Se tu quiseste fazer-me nascer, 
Dá-me agora forças para voar e viver.
Deixa-me sorrir, deixa-me sonhar.
Deixa-me correr, deixa-me saltar
Mas não me deixes ir para a guerra,
Pois não me ensinaste a matar!

Mãe, ensinaste-me a ser livre como as nuvens,
Para viajar com o sol do meu ser, 
Por isso deixa-me ser homem, ser alguém, 
Deixa-me ser livre porque sou cidadão, 
Mas não me ofereças pistolas nem blindados, 
Pois não quero matar meu irmão!”

António Jorge Moita Filipe
10.10.64 – 13.10.2004, paralisia cerebral que lhe apanhou a parte motora e 

a fala, por anorexia ao nascimento. Faleceu com um tumor maligno no cérebro, 
tendo sido operado 4 vezes: cabeça, tórax, fémur e úmero. Na convalescença, sem-
pre cheio de esperança, viajou com a esposa para o estrangeiro. Estar ou ir ao Hospi-
tal era para ele amargura e grande sofrimento. Resistiu 3 anos. Crente, interrogava-
-se muitas vezes e não percebia por que amando tanto a vida, tinha que estar tão 
limitado e sofrer tanto...O seu Pai, o enfermeiro Filipe, acompanhou-o de noite e de 
dia. Sempre! “És o melhor Pai do mundo” – recorda estas palavras do filho, hoje a 
chorar, o seu Pai!

•

A minha pétala para “Uma Outra Visão...”
Todos temos uma função neste Planeta. As missões diferem. Um ser huma-

no, dito “especial” pode trazer consigo e oferecer muito, mas mesmo muito mais, 
do que um ser escorreito e até inteligente que só semeia guerra. Dor à sua volta.
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E são as lições de bondade. Entrega. Autenticidade de um portador de trisso-
mia vinte e um que me comovem. Eles são os professores desta nossa era em pro-
funda transformação….A caminho da verdade. Da inter-ajuda. Da solidariedade. 
Da partilha. Da simplicidade. Do amor incondicional.

No sistema de vasos comunicantes e até imitando os animais (…), há que 
amparar aquele que nos parece mais fraco. Que precisa da nossa ajuda. Noutros 
aspectos, certamente até temos muito a aprender e receber dele…

A mim dói-me a voracidade material. A indiferença. A pretensa superiorida-
de. Até a crueldade como são tratados os que mais precisam de assistência. Ajuda. 
Atenção. Amor!

Deixo a minha gratidão e homenagem simples, a todos os irmãos “especiais”, 
sinistrados, nestas duas referências a Andre Bocelli, invisual, e a Antonio 
Jorge Filipe.

•

O meu comentário sobre a obra “Uma Outra Visão...”

“Aquilo de que se necessita para conseguir a felicidade, não
é uma vida cómoda, mas um coração enamorado”

Josemaria Escrivá

Há talvez mais de 15 anos, corri aflita para o Banco dos H.U.C. Tinha uma 
luxação recidivante no ombro direito, que sempre me acontecia durante o sono. 
Fazia-me sofrer e assustava-me ainda mais.

Desde criança em que a minha Mãe, sem querer, me queimou com água a 
ferver nas costas, recordo com pavor, com pânico mesmo, essa coisa terrível que 
era o Hospital.

Não havia antibióticos. Tudo no Hospital era doloroso. Assustador. 

Os cheiros. Os instrumentos. As batas brancas. O sangue que espirrava das 
pústulas espremidas a frio...
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Até o edifício ao longe, já era algo sinistro.
Choro…Medo…Dor, tudo isso foi arquivada na minha alma de criança. 

Hospital…Médico…Falta de saúde…Acidentes. Era difícil…

Algumas pessoas problemáticas escolhem Psicologia para penetrarem fundo 
no mistério e segredo das suas angústias. Também queria ser médica para poder 
ajudar as pessoas e vencer os meus medos. Vencer os meus medos.

Vi um acidente aparatoso. Terrível, quando tinha 10 anos… Isso bloqueou-
-me completamente. 

Depois de 8 anos num Colégio de S. Joseph de Cluny, enquanto estudava na 
Faculdade e Letras da Universidade de Coimbra, fui trabalhar para os HUC. 

Foi uma experiência de grande enriquecimento.
No Hospital, um lugar de sofrimento, se estremam os bons e os maus carac-

teres. Sob intenso stress e cansaço, se expõe a alma na sua maior nudez e auten-
ticidade.

Nos HUC, convivi com as pessoas mais fantásticas em bondade. Compaixão. 
Saber. Paciência. Dedicação.

E com as pessoas mais cínicas. Bravas. Arrogantes. Cruéis.
O que temos de mais profundo ressalta sem se poder esconder por muito 

tempo, quando a exigência é extrema e pede tudo. 
Ali o trabalho é exaustivo. Exigente. Apelativo. Esgotante.

É nas entranhas que se vai buscar a força. A humanidade. A compaixão para 
partilhar com aquele ser humano assustado e todo na mão do clínico. Do enfer-
meiro. Do fisioterapeuta.

E se é certo que tenho Médicos excelentes na minha Família, a verdade é que 
os meus receios não se compadecem com este novo dado.

Fico sempre assustada. Insegura neste meio. Em situações de falta de saúde.
Não gosto nada do Hospital. Também já lá sofri coisas que prefiro esque-

cer…Perdoar, melhor.

O episódio da redução da minha luxação por um Médico que marcou a mi-
nha vida pela sua bondade. Saber. Dedicação. Delicadeza, suavizou um pouco…
Um Médico Ortopedista, gentil. Atento. Bondoso. Cheio daquela simplicidade, 
apanágio de quem é grande e autêntico. Nunca mais o pude esquecer.

Ele quebrou o padrão de meus medos. Receios. Insegurança, porque fora 
próximo. Humano. Irmão, sem deixar de me inspirar segurança pelo modo como 
realizou o trabalho clínico.
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Expresso o meu sentir, sobre o distanciamento ético entre o médico e o 
cliente/o doente, o que tanta dor causa quando estamos fragilizados pela aflição. 
Pela falta de saúde.

Quando esse encontro leva uma pitada de afectividade e delicadeza, as coisas 
correm muito melhor. 

Os mais jovens clínicos e as tais exceções como a do Doutor Francisco Ma-
nuel Lucas, já não têm aquela postura de distanciamento frio e até arrogante, 
leviano e superficial na sua ignorância, pela pressa e falta de atenção ao doente. 
Isto infelizmente tem-se vindo a verificar numa grande fatia de clínicos que nos 
têm vindo a assistir, cometendo erros clínicos que nos encurtam ou tiram a vida 
(…) e nos fazem sofrer desnecessariamente.

Vi um filme do dr. Mário Moreno, O Cantinflas, em que ridendo castigat 
mores – já aflorava esta situação autoritária. Desagradável. Lembrava-me sempre 
do saudoso e querido amigo, médico, Doutor José Lopes Cavalheiro que já tinha 
este contacto caloroso com os seus doentes, sem receio algum de ser menos mé-
dico do que os outros…

Atualmente, o Bastonário da Ordem dos Médicos, o Professor Doutor José 
Manuel Silva, também dá esta lição e exemplo de valor e simplicidade afectuosa 
com os seus doentes que muito o estimam. Admiram e nele confiam.

•

E como só podemos comunicar verdadeiramente com quem está na mes-
ma onda vibratória, nunca mais nos perdemos: o doutor Francisco Manuel Lucas 
e eu.

Já tive o grato prazer de participar na publicação de uma das suas obras, 
intitulada Avaliação das Sequelas em Direito Civil que mereceu e continua a 
merecer, o maior destaque a nível nacional e internacional. Agora mais uma vez 
trabalhamos juntos, num projeto que me enche de alegria. 

E por que razão?
Por que este médico não é uma pessoa vulgar. 

Ele escreve poemas com a sua própria vida no seu dia-a-dia, pelo modo res-
ponsável, compassivo e cheio de beleza, presente no desempenho e na vivência do 
seu papel interventivo, aonde quer que se encontre.
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Pelo conhecimento da natureza humana e dando asas à sua fina sensibilida-
de, para contrabalançar o que a sua alma sofre no outro, Francisco Lucas assume 
a poesia até quando silencia.

Não são as pausas parte da linguagem artística na Música?
Não terá a escuta delicada e atenta do Médico, a mesma função na harmonia 

final?
Não só Bernardo Santareno, Adolfo Rocha, Fernando Namora, o meu ines-

quecível amigo Jorge Monjardino (Ginecologista, ligado à Música) mas hoje tal 
como ontem, médicos como Maria do Sameiro Barroso (Filologia Germânica e 
Medicina e Cirurgia, natural de Braga), João Maria Nabais (Luanda, Pediatra), 
Jorge Sousa Braga, o clínico brasileiro Eduardo Garcia e outros tantos médi-
cos brilhantes do mundo inteiro, oferecem-nos Poesia de alta qualidade e outras 
produções literárias de valor, assim como fama em outras formas de Arte. O Dr. 
Álvaro Malta, hoje com 80 anos, foi um cantor lírico famoso, que pisava o palco 
do Teatro de Carlos com uma voz irrepetível, no intervalo de dois partos para os 
quais era chamado à pressa – recorda-nos ele há dias, numa entrevista na Antena 
II. Estava sempre presente no lugar certo e na hora certa. Entregava-se com paixão 
a estas duas expressões da sua fina sensibilidade e ampla humanidade.

São Lucas evangelista, um grego convertido da Antioquia, hoje Turquia, “o 
amado médico” também foi pintor. É o patrono dos médicos e dos pintores.

A Arte abraçada por tanto médico é a urgência da alma que grita dentro do 
ser humana sensível, neste caso o clínico, em contacto com o sofrimento. Espica-
çado pela dor do irmão, assim sublima e constrói a pérola a partir da areia que 
carrega e incomoda permanentemente o seu espaço-tempo.

Tal como a força imparável da água, o dique rebenta e transforma-se em be-
leza quer através da palavra, quer da cor, quer dos sons e até das formas.

Francisco firma-se no estudo aprofundado da sua arte e escolhe a palavra, 
deixando-se levar até onde as suas raízes de menino transmontano o empurrarem.

Ele é um clínico de largo saber e experiência, distingue-se na clínica, pelos 
resultados excelentes que obtém, fruto das suas intervenções em doentes que nun-
ca mais o podem esquecer.

Ainda pela sua preocupação e escrúpulos em exercer a sua função, através de 
um trabalho cuidadoso, minuciosamente documentado, na área da Justiça, como 
perito Médico.

Sabe-me bem a sintonia com esta delicada sensibilidade de um Humanista 
que estremece…

Perante a beleza de uma flor da sua Terra fria e árida…
O som do ribeiro que corre a medo...
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Entre as pedrinhas do local que o viu brincar enquanto menino…
Que ele jamais esquece…
As canções que a Mãe lhe cantou enquanto adormecia ao som da passarada 

que rodeava a sua casa, onde a bondade dos Pais abria caminhos…são valores que 
ele jamais esqueceu! Que se reflectem na postura solidária e atenta ao outro.

E é por isso que no seu posto, no seu lugar de intervenção que tão bem co-
nhece, ele se bate e defende a posição dos mais carecidos.

Aponta o rigor da aplicação das Tabelas, referência na avaliação dos sinis-
trados, mas cujos resultados terão que ser sempre completadas pela análise indi-
vidual, cuidadosa de cada sinistrado, respeitado e acolhido como ser humano na 
sua totalidade.

A aplicação da crueldade “olho por olho e dente por dente”, já não basta.
A Lei cega e crua é para respeitar, mas o amor é imprescindível para comple-

tar a sentença e fazer Justiça ao desgraçado que sofre, como se fora o justiceiro a 
suportá-la. 

Esta atitude preocupada em defesa do Outro, completa e marca a diferença 
deste seu segundo livro, marcado pelo amor ao próximo.

A gratidão. A ternura. O enlevo com que recorda a bondade, a segurança 
bebido no exemplo do seu Pai, explica as suas opções generosas. Cheias de natu-
ralidade e alegria pelo bem do outro.

O que se vivencia em criança, permanece. O exemplo e não a palavra, é que 
moldam a alma. É a isso que o Doutor Francisco Lucas continua fiel. É isso que 
encanta quem o conhece.

No meio dos lobos e muitas vezes na selva, ele tem a coragem de ser sempre 
igual a si próprio.

De gritar mais alto, através do registo. Da palavra escrita. Imparável!
De renovar forças…beber Esperança no Santuário das suas recordações…
Na visita mágica, sempre que pode, conforme nos diz, à Senhora do Naso…
Ele tem a força da sua verdade para mostrar o que lhe enche a alma…
Quando muitas vezes não pode chorar por fora, mas lhe dói demais por den-

tro… Ele sonha com um mundo mais justo. Pensa como pode contribuir para 
isso…

Quando a insatisfação e o mal-estar de se sentir irmão de quem sofre. Hu-
milhado. Ostracizado. Sem voz. Esmagado e até sem meios para resolver os seus 
múltiplos problemas, ainda assim ele acredita na mudança.
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Quando na sua impotência, nada mais pode avançar, ainda assim fica a pen-
sar…A sentir a dor do outro que até podia ser ele mesmo. 

Sonha com um mundo mais justo. Pensa como pode contribuir para isso…
Este dom empático torna-o grande. Diferente. Um ser humano compassivo. 

Digno da nossa admiração. Gratidão.
As suas feridas são como a dor da Ostra que gera a pérola no seu maior so-

frimento.
O Doutor Francisco Lucas talvez em muitas mágoas sofridas perante as hu-

milhações e sofrimento de muitos sinistrados. Deficientes. Crianças. Idosos, na 
sua impotência e no mistério da sua alma, ia escrevendo mentalmente o seu rotei-
ro de revolta que agora finalmente vem à luz.

Já me falou há muito nesta sua preocupação, que hoje toma a forma material 
de algo que é o seu testemunho. O grito. A voz para muitos.

Com ele, condoído, lúcido no seu papel de perito Medico, com toda a auto-
ridade e saber, interveniente em processos paralelos, preocupado com o bem do 
seu semelhante, surgirá mais uma obra, o livro dos seus sonhos…

Uma Outra Visão é uma obra que encarna o espírito do século XXI.
Ela é Ciência. Saber. Compaixão, em campo poético como fundo…
É um apelo à mudança e ao fraterno gesto do indivíduo, como um pedaço do 

todo de que ele tem consciência.
Este livro, na sua atenta e elegante simpliidade, alcança três objectivos:
É formativo, porque conduz à mudança de atitude de peritos, julgadores e 

sinistrados, com vista a um mundo mais justo e mais fraterno.
É informativo, porque contém testemunhos provenientes de saberes diversi-

ficados e credíveis que enriquecem a obra no seu todo.
É ainda poético, porque exprime muito da alma do autor. 

Francisco Lucas já penetrou o misterioso holograma da Humanidade.
Já percebeu como o poeta diz: que se colher uma flor deste lado do Planeta, 

estremece uma estrela do outro lado do mesmo.

O egoísmo feroz do lucro e da indiferença, desde sempre pelas suas raízes, 
nunca habitou no seu íntimo. É por isso que está apressado e luta abertamente 
pelo exemplo e pela palavra, para que se realize a mudança de um novo paradig-
ma de acolhimento aos que mais sofrem sem se poderem defender. Suportam 
muitas vezes em silêncio, a injustiça. A Indiferença. O abandono. O ostracismo.

A postura moderna dos homens grandes que não se envergonham de assu-
mir quem são na sua totalidade – corpo, inteligência, espírito e espiritualidade – 
está desenhada nesta obra, sob um rendilhado delicado e puro. Sólido!
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A parte científica apresentada simples e acessível a todos, é ainda sinal de 
mestria. A apresentação aberta da mancha gráfica completa o conjunto agradável. 
Profundo.

Sério. Expressão da entrega de uma vida dedicada ao que se faz com tanto 
amor.

Esse é o segredo do êxito. Testemunho da felicidade de quem é fiel à sua es-
sência e caminha em paz consigo mesmo.Com os outros e com o Divino.

Uma Outra Visão nasce da Esperança no ditado popular de Trás-os-Montes 
“de que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura”.

O autor sabe que o que está errado, quando o mal avança, não é devido 
apenas aos que causam assimetrias sociais, mas por que os que reconhecem estas 
realidades, nada fazem para mudar o que tem mesmo que ser mudado! 

Quer dormir com a sua consciência em paz. Ser acordado “pelos seus rou-
xinóis” com sonhos de amor pela Humanidade na qual vive e se mistura, sem 
remorsos. 

O silêncio dos cúmplices não se casa com a afectividade, a admiração que 
liga o clínico amigo, a uma jovem Lurdes Breda, a um João Rodrigues e a tantos 
anónimos sinistrados, deficientes, que ele respeita. Considera. E por quem gasta 
a sua vida e dá o seu melhor para os tornar felizes. Respeitados. Amparados com 
Justiça, nas suas diferenças congénitas ou adquiridas.

É isto um pouco do que sinto e penso das preocupações e do autor desta 
obra Uma Outra Visão a quem agradeço vivamente por ser um contributo sábio 
e autorizado para uma mudança urgente do Mundo!

A minha visão está próxima da do autor. Vejo e sinto, contudo com os meus 
olhos e a minha experiência leiga de cidadã. De Mulher. De um ser humano, 
irmão de tanta gente “especial”. “Aprendi o segredo da vida vendo as pedras que 
choram sozinhas no mesmo lugar e digo com Paulo Geraldo: Já vi os cegos rirem. 
Encontrei, entre os que sofrem, homens grandes. Os maiores de todos. Vi aqueles que 
fizeram da sua dor os poemas que lemos na escola. E os outros, que no sofrimento 
do exílio compuseram as sinfonias grandiosas que ficaram para sempre. Inclinei-me 
perante esses que souberam aceitar a sua pequenez diante do Deus Criador, ou da 
sábia natureza – conforme o olhar de cada um – e por esse caminho encontraram a 
maneira de alcançar a grandeza”.



263

O meu testemunho sobre a visão 
de uma artista da palavra

Agradeço a extrema delicadeza, com que a Professora e escritora Lucinda 
Ferreira, contribuiu com destreza e sabedoria, enriquecendo Uma outra visão.

A sua sensibilidade, estética notável aliada a, compaixão sincera, desperta 
em nós um desejo de viver de forma diferente. 

Autenticidade e verdade interior ressaltam da sua escrita compassiva com os 
“mais carenciados ou menos capazes”. 

Acessível. Cheia de musicalidade.
Uma vida com musicalidade ao ritmo da voz de Bochelli. Quando ouço a voz 

de Bochelli, fico sem perceber quem são os “menos capazes”.

A visão dos poetas é assim…um ser especial que enche o mundo de beleza.
A arte de ser poeta está na profundidade...
Na escolha única da palavra certa e da musicalidade arrancada na arruma-

ção da palavra...
A arte do pintor está no arranjo da cor e da sombra... Ambos são porta-voz 

dos seus sentimentos imaginários, cada um a sua maneira.
A visão da Lucinda acerca do autor e da obra é tão só uma visão poética...
Nada mais....

Já não é assim quando analisa o mundo e põe em destaque o valor dos ci-
dadãos nem sempre avaliados e assistidos como tem direito, conforme ela refere.

Perante a doença ou a limitação, ficamos fragilizados.
Foi nessas circunstâncias que conheci a Lucinda Ferreira.
No Serviço de Urgência. 
Deitada numa maca. 
Contorcida com dores no ombro direito…Despida de tudo, num Hospital. 
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Tinha o ombro luxado – fora do sítio.
Entregue nas minhas mãos, num Hospital, local que refere associado ao so-

frimento e aos seus medos mais profundos de criança.
Nesses momentos de impotência, os crentes concentram os seus pensamen-

tos no Deus Divino. 
Perante a dor, nem sei se haverá algum ser descrente. Nessas alturas, além da 

nossa fé ou crença, resta-nos acreditar nos profissionais. Como bem nos lembra 
Sua Santidade o Papa Francisco: “Não devemos ter medo da bondade e da ternura.”

Tratei a Lucinda como procuro tratar todos os meus doentes. Com dignida-
de e profissionalismo. 

É isso a arte de ser médico. É isso a arte de ser poeta, nestes locais e ocasiões. 
É escrever a nossa verdade com delicadeza, sensibilidade e respeito no corpo 

sofrido dos outros. 

As palavras dos poetas são belas, 
Carregadas de simbologia. 
Dizendo muito mais do que dizem. 
São cheias de mistérios. 
Precisamos aprender a disciplina-las.
Tudo o que o poeta escreve será sempre pura fantasia?

Mas as palavras esculpidas pela mão e pelo sentir subtil da escritora Lucinda 
sobre a arte de ser médico, no que a mim se refere, são isso mesmo: pura fanta-
sia…nada mais.

As palavras poéticas escritas pela mão atenta e grata da poetisa Lucinda, a 
respeito dos médicos, já não serão infelizmente para todos apenas pura poesia. 
Seguramente são sentidas, não tenho dúvidas.

Os poetas tal como artistas não aceitam a realidade pura e dura. 
Enfeitam os crepúsculos com pedaços da sua alma.
O médico e o perito, nem sempre conseguem ou sabem ser poetas perante o 

doente e o sinistrado. 
É essa a diferença. 
Têm que ser realistas e técnicos naquele momento.
Algumas vezes vencidos pelo cansaço. 
Outras, pelos desejos ou pelos bens materiais. 
Outras pelo humor intemporal. 
Ou ainda pelas limitações ou pela utopia, o médico nem sempre desempe-

nha a profissão com poesia que alguns sentem no fundo da sua alma.
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Nesses instantes, alguns arquivam material, enquanto médicos. É isso que 
posteriormente o cantinho de sua alma transforma em poesia, em teatro, etc., tal 
como vemos em Miguel Torga, Fernando Namora, Bernardo Santareno, António 
Lobo Antunes...

O poeta e o pintor ainda conseguem alterar ou refazer o poema ou a pintura. 
No dizer do Mestre Júlio Pomar: “O momento mais excitante começa quando sinto 
a necessidade de apagar e ir desfazer a imagem registada no papel”.

O mesmo não acontece na arte de ser médico.
Quando não conseguimos ver realizados os nossos sonhos, temos por hábito 

imediatamente tentar ridicularizar e ou sublima-los. Surge o falso testemunho. A 
calúnia. Até parece que faz parte do nosso equilíbrio.

Apesar da fantasia ser algo inatingível e que nunca se chega a viver, o poeta 
é um fazedor de fantasias. 

Escreve, mas nunca ouve a sua voz…
É o seu desabafo.
Os poetas são assim. 
Amam profundamente a mulher imaginária sem nunca a terem conhecido.
Imaginam-na apenas…
Não divulgam o seu nome…
Com medo que alguém lha roube.
É como diz Fernando Pessoa:
Quando te vi, amei-te já muito antes…
Tornei a achar-te quando te encontrei...

Não se fique com ideia que não aprecio a fantasia…
Ela é imprescindível, como o oxigénio que respiramos para que as nossas 

vidas saem da banalidade. 
Procuro viver os meus sonhos e a minha profissão com fantasia!
O dia em que assim não for, estarei de partida…
Gostava de morrer poeticamente…

As explicações acabam com a fantasia e com o encanto.
Os peritos médicos, contrariamente aos génios e aos poetas, concentram-se 

fundamentalmente no que é real. Nas sequelas e nos relatórios. Na avaliação dos 
sinistrados.

Não são como os poetas que se concentram no bouquet de rosas colhido no 
seu jardim imaginário. 

Se lermos as bibliografias de grandes génios da poesia e da música, quem 
nos deixou o maior e mais belo legado para a Humanidade de todos os tempos, 
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descobrirão que todos eles tiveram momentos menos bons. Momentos de fantasia 
e momentos reais que nos foram oferecidos sob a forma de arte.

A arte de ser médico e perito também é assim...
Os momentos de fantasia, nunca conseguirão ser permanentes, porque a re-

alidade dura é cansativa e por vezes tão exigente e arriscada.
Pena é que a fantasia seja tão curta e a vida tão breve…

Já anoiteceu…
É a hora dos poetas…

No dizer do poeta Manoel de Barros: “Deus dá a forma: o artista disforma”. 
Imaginem um artista…
Um artista das palavras. 
As palavras mal ditas ou mal escritas são coisa sem sentido, sem beleza. 
O artista segura as palavras. 
Com a sua caneta entrelaçada nos dedos dá-lhes forma e beleza. 
Expressa a sua fantasia, pois é isso que faz a alma. Ele recorre às suas memó-

rias. À visão. Dá forma às palavras que o seu íntimo lhe suplica. 
Em oposição, porventura, às suas vivencias reais. Às suas memórias.
O poeta, iluminado por Deus, consegue dar forma às palavras duma forma 

original e sempre nova. 

Alguns médicos e peritos disformam as palavras ou os relatórios, não cum-
prem a sua obrigação quando não atuam como verdadeiros profissionais.

Esses não têm o dom do poeta...

Perante a doença ou o acidente: 
O corpo altera-se…
A alma não ri, nem brinca…
Chora…
Sente saudades e recorda…
Tem medo de voltar a pegar ao colo a criança amedrontada…
Que existe dentro de si…

Independentemente das palavras…
Como é bom ter alma de poeta…
E habitar tantos mundos…
Semelhantes aos vossos…
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Encontro com... 
Balbina Mendes

É do conhecimento geral, que determinados estados de espírito são favo-
recedores do ato criativo, seja na escrita, na música, na pintura…Temos disso 
brilhantes testemunhos.

No meu caso, passo muito tempo no atelier. Completamente entregue. Deixo 
de ouvir a música de fundo, esqueço-me do tempo. É um espaço de isolamento. 
Não me refiro a uma solidão sofrida. Mas, na verdade, o artista, no seu atelier, 
precisa de um certo isolamento.

Fig. 1 – O Chocalheiro de Bemposta.

A pintura que acompanha este texto inspira-se no Chocalheiro de Bemposta, 
em Mogadouro.

É uma máscara antiga, que a freguesia guarda, ciosamente, de geração em 
geração, e que vai à rua apenas uma vez por ano – no Dia de Natal.

VISÃO DE UMA ARTISTA PLÁSTICA
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E se, há centenas de anos, religiões celebram, neste dia, o nascimento de 
Cristo, há muitos mais anos é celebrado, em todo o mundo, o solstício de Inverno. 
Com ritos, manifestações e máscaras.

Assim acontece, também, em Trás-os-Montes e no Alto Douro, onde as más-
caras são herdeiras, zeladoras e intérpretes de uma cultura antiquíssima, profun-
damente enraizada no dia a dia das populações rurais. Na realidade, num misto 
de estranheza e fascínio, elas são mais do que parecem ser.

Que têm estas máscaras (todas as máscaras?) que atraem e afastam, que co-
brem um rosto mas descobrem outro mundo, tão ostensivo e tão irreal? Dizem 
os que as estudam ou os que as vivem que são isso mesmo –máscaras – realidade 
sobre realidade. E dizem, também, mais do que isso: são mediadoras entre o na-
tural e o sobrenatural. Num misto de sacralidade e paganismo, há comunidades 
que acreditam que o mascarado é o elo de comunicação com as almas dos ante-
passados.

Curiosamente, sendo o Chocalheiro a representação do Diabo, percorre a al-
deia a pedir esmola para o Deus Menino. Não surpreende, assim, que este mundo 
fantástico, riquíssimo de simbologia e mistério, ainda presente no inconsciente de 
muitas populações, apaixone aqueles que, escrevendo, dançando, tocando, repre-
sentando ou pintando como eu, procuram ser, nas artes, mediadores de realida-
des visíveis e invisíveis. E, ainda, aqueles que, como eu também, oriundos dessas 
terras mágicas, procuram o porquê de tantas coisas peculiares. Dessas memórias 
que tentamos transmitir aos nossos herdeiros, de alguma forma  prolongando-as 
no tempo.

 

V.N. Gaia, 9 de janeiro de 2013
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O meu testemunho sobre a visão
de uma artista plástica

Neste livro que gostaria que fosse mágico, desfilam
visões várias e talvez algumas máscaras…

Daqui o enquadramento das máscaras
da minha amiga Balbina Mendes.

Muitos de vós estarão a perguntar! 

Mas o que é que os artistas do pincel ou da palavra, artistas plásticos ou es-
critores, têm a ver com a temática, valorização das incapacidades?

Já pensaram que em algum momento das nossas vidas todos nós tivemos 
perdas.

Todos nós passámos por momentos em que nos sentimos “sinistrados ou 
menos capazes”?

Quando um pai morre...um irmão sofre...uma namorada parte…a nossa 
alma estremece.

Nessas alturas a nossa fragilidade interior vem à superfície.

E é por isso que eu entendo que todos nós em algum momento de nossas 
vidas, somos “sinistrados ou menos capazes”. 
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Num sentido lato, as alterações que esses acontecimentos podem introduzir 
no nosso quotidiano, funcionam como um “acidente”.

Passados 30 anos, encontrei-me com a minha amiga Balbina, Artista Plás-
tica conceituada, numa exposição de pintura em Coimbra no edifício do chiado. 
Ambos temos uma particularidade: somos Mirandeses e amamos la nussa tiêrra. 

A Balbina e eu já não nos cruzávamos desde os tempos da nossa juventude.
Partimos tantas vezes do mesmo apeadeiro em Malhadas rumo a Bragança. 
Um dia, seguimos em autocarros diferentes.
Rumei em direção a Coimbra à procura da minha ninfa do Mondego.
A Balbina encalhou no Porto.
Os reencontros são sempre bons!

Passados 30 anos, estamos velhos. Mais maduros, no dizer da Balbina. 

Apesar do tempo, continuas com aspeto jovial – retribui-lhe.
Os artistas plásticos são assim. Conseguem paralisar o tempo e suavizar as 

rugas. Bem que eu pensei ainda, ser arquiteto.

Os artistas plásticos, através das suas cores conseguem transmitir os seus 
sentimentos. 

O pintor é o poeta das cores e das sombras. 

Expressa na sua tela as suas emoções.

Enquanto aguardavámos a abertura da exposição, durante breves minutos, 
na companhia de uma chávena de chá, falámos pausadamente sobre o porque 
desta longa separação, dos nossos encontros e desencontros com a vida. 

Lembrámos os serões da nossa infância. 

As nossas nostalgias, desencantos e saudade.

Falámos da criação artística. 

Da arte de ser médico. 

Também da relação que há entre os artistas e os médicos. 
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Os conceitos mais atuais das neurociências, chamam a atenção para o facto 
da sensibilidade e criatividade dos pintores estar intimamente ligada ao mundo 
desconhecido e enigmático do cérebro. Apesar da minha especialidade estar mais 
ligada ao escopro e ao martelo, sempre me interessou perceber a criação artística 
aliada a um conceito da ciência.

Por último, falámos do projecto do meu livro.

Foi assim que depois desta curta conversa ficou combinado: a Balbina iria 
ajudar-me a observar uma pintura. Neste caso uma máscara da sua exposição, 
enquadrada numa outra visão.

Para um ignorante da tela como eu, um quadro pode sintetizar…ciência, 
filosofia, enigma, mística, amor, esperança, saudade, desespero, história, indife-
rença, emoção, sensibilidade, suavidade, tristeza, revolta, indignação, força tudo e 
nada…com uma magnífica simplicidade e um grande sentido prático.

É através da síntese e da simbiose da pintura, da escrita, da música, da pro-
fissão de médico, que conseguimos expressar ou traduzir os nossos sentimentos 
mais nobres. 

A pintura penso eu, pode ser isso: a tradução ou representação na tela das 
emoções positivas ou negativas do momento. 

Quando convidei a Balbina para pintar e descrever um quadro, estava certo. 
A genialidade da sua pintura transporta para a tela as suas “realidades visíveis e 
invisíveis”.

A arte da minha amiga pintora está no arranjo da cor, da luz e da sombra…

Mas vejamos o que a Balbina nos diz sobre a máscara: “Não surpreende, as-
sim, este mundo fantástico, riquíssimo de simbologia e mistério, ainda presente no 
inconsciente de muitas populações, apaixone aqueles que, escrevendo, dançando, 
tocando, representando ou pintando como eu, procuram ser, nas artes, mediadores 
de realidades visíveis e invisíveis. E ainda, aqueles que, como eu também, oriundos 
dessas terras mágicas, procuram o porquê de tantas coisas peculiares. Dessas memó-
rias que herdámos dos nossos antepassados e de alguma forma tentamos transmitir 
aos nossos herdeiros, prolongando-as no tempo”. 
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Quando falamos das obras inacabadas do imortal Miguel Ângelo, talvez 
consigamos perceber que o mais admirável da sua obra está precisamente no que 
ainda ficou por pintar.

De igual modo, a pintura de Van Goog reflete...
O estado da sua “loucura criativa”…
Sua alma…
Sua tristeza…
Seu desencanto…
Sua genialidade... 

No fundo, a pintura é isso… Uma Outra Visão... de um génio que acabou 
prematuramente, porque ninguém conseguiu prever e avaliar o grau da sua “in-
capacidade”...

Em jeito de provocação, perguntei à Balbina:

Se um dia ficasses impossibilitada de fazer o que mais gostas que é pintar, 
qual seria o valor mais justo da tua incapacidade? 

– É realmente muito difícil imaginar a minha vida sem a pintura. É que no meu 
caso, nem tem a ver com valor material. Difícil seria o vazio. Dar sentido à vida. Passo 
cada vez mais o tempo á volta da pintura. E isto não é só o ato de pintar, mas o con-
ceber. Com esse fim. As imagens que passo para a tela, andam muito tempo no pen-
samento. São construídas. Refeitas. Desconstruídas e construída outra e outra vez…
Poderia este sentir, ser mesmo valorizado numa escala?...Não sei”.

Percebem agora porque tinha toda a lógica convidar uma artista plástica, ou 
permitam-me a ousadia, uma artista da tela, da sombra leve ou do breve instante 
mirandêz. 

Um bem-hajas, minha amiga! Por me ensinares a apreciar uma pintura.

Fica marcado um novo encontro para breve na nussa tiêrra.

•



273

Encontro com... 
Francisco Lucas

O que me dói não é o que há no coração mas
essas coisas lindas que nunca existirão…

Fernando Pessoa

Ao acordar:

Hoje, ao acordar…
Imaginei como seria habitar o corpo…
De um grave sinistrado… 
Habitar o corpo de um tetraplégico…

A minha consciência tal como está hoje… 
Mas habitada por um corpo mutilado…
Como seria? …

Hoje, ao acordar, com este pesadelo…
Não tenho qualquer sonho…
Nem sequer me apetece cumprimentar alguém…
Nem contemplar o melro-preto que todas as manhas me vêm acordar...

Não me apetece falar…
…dos meus montes…
…dos meus ribeiros…
…nem das minhas estrelas…
…as minhas estrelas que me iluminam nas noites de lua cheia…
…quando regresso a aldeia da minha infância…

VISÃO DE UM ESPECIALISTA DE ORTOPEDIA
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Tampouco falar: 
…do cheiro das giestas prenhas em Maio…
…salpicadas de garridas madressilvas…

Hoje, muito menos…
Me apetece falar dos amores imaginários…
Sim, porque há dias assim…
Ao acordar apetece-me oferecer uma rosa…
À mulher imaginária…

Mas, hoje, é um dia…
Menos bom…
E nos dias menos bons…
Apetece-me ver o mar…

Hoje, não é um dia bom…
Não posso ir ver o mar…

Recuso-me a falar da minha natureza…
Recuso-me a falar de outros momentos belos…
O voo serpenteado…
O chilrear das andorinhas à sua chegada e na sua despedida…
Hoje, nem me dizem nada…

Hoje, o silêncio…
Também não é um bom substituto da palavra…
O silêncio…
…tal como a palavra…
…também não é sábio neste momento de dúvida…
…conflito…

E se temos momentos…
…das nossas vidas…
…em que o silêncio sem palavras…
…nos defende das dúvidas e dos conflitos…
…nos inibe de escrever o que pensamos…
…outras há em que nos corrói e martiriza até à medula…
…a nossa alma…

•
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Apesar de hoje me apetecer ficar em silêncio...
Estou numa fase da vida que em consciência...
Sou obrigado a expressar o que sinto...
Digo o que penso...
Escrevo como consigo...
E procuro esquecer o que não quero...

Só tardiamente...
Ganhamos a coragem para escrever o que sentimos…

Neste meu corpo mutilado…
Apesar do sacrifício enorme…
Hoje vou escrever o que sinto…

A minha esperança é que depois amanhã…
Ao amanhecer…
A disposição seja diferente e…
Continue a saborear o voo das andorinhas…

Depois de amanhã, quando eu acordar…
Gostaria que nenhum sinistrado tivesse raiva do perito…
Nem queixumes da sociedade…
Nem necessidade de reinventar o seu mundo de solidão…

Depois de amanhã, quando acordar…
O meu desejo seria outro…

Ver publicada uma tabela que contemple vários parâmetros…
Baseados essencialmente nos confrontos de ideias…
Necessidades e interesses dos sinistrados…

Basta de economia…números…estatísticas…

As novas tabelas, não podem de modo algum deixar de mencionar as crianças. 
Os meninos ricos ou pobres, são seres em constante mudança e merecem 

uma atenção especial por esse motivo. 

Sim, porque o mundo das crianças é substancialmente diferente do mundo 
dos adultos. As tabelas atuais não fazem uma única referência, nem escrevem uma 
só palavra sobre as sequelas das crianças!
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Esse mundo dos pequenos além de os atingir individualmente, tem depois refle-
xos no mundo dos adultos: nos pais, nos irmãos e nas pessoas que lhe são próximas. 

Isso tem que ser tido em atenção. 
 Não são os pais que carregam…
 Alimentam e…Acariciam os seus meninos? …
 E se despedem da profissão? …
 E quem angaria proventos para a família? …
 E deixam tantas vezes de ter vida própria? …

Mas se tudo isto não puder ser depois de amanhã, que seja noutro dia, …mas 
enquanto esses meninos não forem gente, revejam as tabelas. 

Acrescentem as tabelas em defesa das crianças e familiares. 

A tabela em direito do trabalho, também é castradora desse todo integral que 
é o sofrimento do sinistrado. 

Porque não avaliar os danos extra-patrimoniais tal como é feito em direito 
civil?

Esta minha preocupação julgo eu, provavelmente está relacionado com a mi-
nha vida profissional.

A maneira como avalio as sequelas dos sinistrados, enquanto perito ou clínico. 
Será que enquanto perito, poderei algum dia avaliar as sequelas do sinistrado 

sem habitar o seu corpo?...
A dor é semelhante à música...não se toca mas, sente-se. É pura emoção. Só 

que na dor ela é sempre triste. 

Acordando

É prática comum, o perito valorizar as sequelas osteo-mio-articulares ba-
seadas em tabelas de avaliação das incapacidades em direito civil e em direito do 
trabalho, consoante o desiderato que lhe está subjacente. 

As tabelas valorizam as sequelas das lesões ortopédicas baseadas em: 

	 •	 Limitações	das	mobilidades	das	articulações
	 •	 Amiotrofias
	 •	 Encurtamentos
	 •	 Derrames	articulares
	 •	 Pouco	mais…
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Subjetivos dolorosos podem ser muito mais importantes que todos os pa-
râmetros atrás referidos. Contudo de acordo com as regras, a dor raramente têm 
cabimento isoladamente na sua apreciação.

A dor não tem cheiro nem rosto, mas tem que ser valorizada.
Então como valorizar a dor?

Vejamos um exemplo de uma entorse do tornozelo:
As sequelas podem ser altamente disfuncionais pelo quadro doloroso. Mas, 

segundo a tabela, se o tornozelo não apresentar alterações objetivas: edema, insta-
bilidade ou limitação das mobilidades, as queixas referidas pelo sinistrado “subje-
tivos dolorosos”, não podem ser valorizadas por falta de enquadramento na TNI. 
Fica assim o sinistrado prejudicado na sua avaliação e o perito bem formado, 
penalizado na sua consciência.

Exames complementares

Os exames complementares como o próprio nome indica, complementam 
a observação clínica. Têm como objetivo procurar esclarecer eventuais dúvidas e 
preparar intervenções cirúrgicas.

Contudo, podem induzir em falsos positivos ou falsos negativos. Em deter-
minados exames podem atingir 20% dos casos.

Os exames complementares no âmbito de avaliação das sequelas ortopédi-
cas, tem um papel relevante mas só devem ser valorizados dentro do contexto 
clínico. 

Exemplo paradigmático, são as lesões do ombro, nomeadamente as roturas 
da coifa dos rotadores. A RMN realizada em tempo útil, é um exame complemen-
tar que permite ao perito decidir com mais certezas se a rotura é recente ou está 
perante patologia degenerativa antiga. 

Momentos de decisão

Calculada a percentagem da incapacidade, é tempo de o juiz ressarcir o si-
nistrado baseado em relatórios.

Já viram a importância do perito? 
O juiz faz justiça, baseada no relatório do perito!

O valor da indemnização é concretizado essencialmente em valores mone-
tários. Será o mais correto? 
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Talvez os verdadeiros sinistrados trocassem algum dinheiro por:
Afetos…
Formação…
Reconversão…
Adaptação…
Solidariedade…

As tabelas devem ser mais específicas e objetivas consoante avaliam:

 â Lesões traumáticas e degenerativas
 â Alterações congénitas
 â Problemas sociais
 
 O perito deve:

	 •	 Analisar	 as	 sequelas	numa	perspetiva	 clínica,	dentro	do	contexto	mais	
abrangente e da profissão

	 •	 Avaliar	as	sequelas	dentro	do	ambiente	familiar	e	social
	 •	 Procurar	sempre	a	reconversão	pessoal	ou	profissional,	 recorrendo	aos	

pareceres da especialidade
	 •	 Fazer	uma	referência	específica	às	crianças
	 •	 Na	prática	libertar-se	do	“espartilho	da	tabela”

Os utentes portadores de alterações degenerativas ou congénitas, são enqua-
dradas dentro do mesmo conceito dos acidentados. 

São realidades diferentes.
Os cidadãos que pretendem obter direitos consagrados na Constituição que 

a lei lhes confere, não podem ser avaliados da mesma maneira que os sinistrados. 

Deve ser criada metodologia própria para:

	 •	 Isenção	no	IRS
	 •	 Taxas	moderadoras
	 •	 Reforma	por	invalidez
	 •	 Benefícios	fiscais

O cálculo das incapacidades deve ser baseado em vários pressupostos: 

	 •	 Tipo	de	lesões
	 •	 Tratamentos	e	sua	evolução
	 •	 Exame	clínico	cuidadoso	enquadrado	na	funcionalidade	e	no	desempenho
	 •	 Análise	seriada	dos	exames	complementares	enquadrados	no	contexto
	 •	 Estudo	da	condição	sócio	económica	pessoal	e	sócio-familiar
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	 •	 Pareceres	da	especialidade	circunstanciada,	nomeadamente	de	Fisiatria	
nos grandes traumatizados

	 •	 Formação	profissional
	 •	 Estudo	do	local	de	trabalho	numa	perspetiva	de	reconversão	e	melhora	

da auto-estima do sinistrado
 •	 Avaliação	das	condições	de	habitabilidade	adaptações	no	domicílio
	 •	 Promoção	e	acolhimento	do	sinistrado	em	ambiente	familiar
	 •	 Sensibilização	do	meio	social	onde	o	sinistrado	está	inserido

Acordado

A minha função de Ortopedista enquanto clínico, está direccionada para:

 ■ Restituir qualidade de vida ao paciente
 ■ Preservar os movimentos indolores nas articulações

Pressupostos da minha atuação enquanto clínico:
Quando observo um paciente, a minha primeira preocupação está relacio-

nada com o diagnóstico do problema.
Feito o diagnóstico, a segunda preocupação prende-se com a escolha do 

tratamento da lesão. 
O terceiro objetivo está sobretudo relacionado com o resultado funcional, 

ou seja preservação da função: “Vida é movimento, movimento é vida”.
O meu objectivo enquanto perito está relacionado essencialmente com a 

avaliação justa das sequelas.
A minha missão enquanto ortopedista clínico é naturalmente técnica. 
A minha missão enquanto ortopedista perito é eminentemente tabeladora. 

São dois gestos divergentes mas indissociáveis e que se complementam. 
As duas atividades, clínica e perito, são paralelas. 

Estou ligado a ambas as funções: 

 â Especialista de Ortopedia nos CHUC.
 â Consultor de Ortopedia no INML, CF.
 â Perito médico no Tribunal de Trabalho em Coimbra.

Há vários anos, venho alertando a SPOT e o Colégio da Especialidade de 
Ortopedia, para a importância da peritagem.

A avaliação e análise das sequelas ortopédicas, refletem o trabalho desenvol-
vido pelo especialista de Ortopedia enquanto técnico. 



FRANCISCO MANUEL LUCAS

280

É óbvio que nas lesões demasiado graves, o Ortopedista não pode ficar inco-
modado quando as sequelas são elevadas apesar do seu bom desempenho técnico. 
Ninguém consegue remediar o impossível por melhor e mais efectivo que seja o 
tratamento. 

Os Tribunais, eu diria, são a montra do trabalho dos ortopedistas. Sobretudo 
tem-me ensinado o que não devo fazer. 

Os Tribunais ensinaram-me por exemplo, que, perante uma fratura com 
afundamento dos pratos da tíbia num paciente com 28 anos, não devo colocar 
cimento para preencher a superficie articular. 

Os Tribunais ensinaram-me por exemplo, que, o material de osteossíntese 
mais sofisticado e mais caro aplicado nas fraturas complexas do ombro, nem sem-
pre dão melhores resultados funcionais. 

Os Tribunais ensinaram-me por exemplo, que, não devemos operar menis-
cos degenerados a partir de certa idade. 

Os Tribunais ensinaram-me por exemplo, que, apesar da patologia da coifa 
dos rotadores ser muito complexa de analisar clínica e médico-legalmente, nem 
sequer vem mencionada na tabela.

A avaliação de qualquer procedimento ortopédico só fica completa, quando 
for analisada a funcionalidade do segmento, ou seja, a avaliação dos resultados.

Já perceberam agora porque há tanto tempo que venho a chamar atenção 
para a importância de uma avaliação mais correta das sequelas ortopédicas.

A valorização das sequelas ortopédicas na medicina legal, mexe com vários 
parâmetros, nomeadamente, a consulta dos elementos clínicos constantes nos 
processos hospitalares. 

 O registo clínico de qualidade e fiável permite:

	 •	 A	realização	de	investigações	médico-legais
	 •	 Estudos	clínicos
	 •	 Estudos	de	investigação

 Quando o processo está indevidamente preenchido:

	 •	 Dificulta	o	trabalho	de	avaliação	médico-legal
	 •	 Pode	incriminar	o	médico
	 •	 Traduz	o	empenho	pouco	cuidado	do	profissional	em	questão
	 •	 Põe	a	“nu”	a	organização	do	Serviço
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A minha atividade clínica

Para avaliar as sequelas ortopédicas, tenho que saber clínica. É de uma im-
portância fundamental, nomeadamente, para exclusão do nexo em determinadas 
patologias, estar por dentro dos conceitos mais atuais. 

Princípios gerais que norteiam a minha actividade clínica:

	 •	 Compreensão	do	mecanismo	da	lesão
	 •	 Caracterização	da	lesão
	 •	 Análise	dos	exames	complementares
	 •	 Hipóteses	de	tratamento
	 •	 Tratamento	da	lesão,	tendo	em	vista	o	restabelecimento	da	funcionalida-

de e retorno do lesado à função inicial, no menor espaço de tempo

A evolução das lesões depende:

•	 Personalidade	da	lesão:
 ■ Tipo, grau de desvio e fragmentação
 ■ Localização articular ou extra-articular
 ■ Lesão de tecidos moles
 ■ Idade 
 ■ Estado geral
•	 Escolha	do	tratamento
•	 Experiência	do	cirurgião
•	 Desenvolvimento	socioe-conómico	e	técnico	do	País

Na abordagem inicial do poli-traumatizado preocupo-me com a:
	 •	 Manutenção	da	vida
	 •	 Controlo	do	estado	hemodinâmico
	 •	 Minimização	do	sofrimento;	imobilização	provisória	e	analgesia	adequadas

•	 Despiste	de	lesões	associadas;	cranianas,	torácicas,	abdominais...
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As fraturas podem desencadear:

	 •	 Choque	hipovolémico
	 •	 Embolia	gorda
	 •	 Síndromas	compartimentais
	 •	 Síndrome	de	dificuldade	respiratória

Passada que está a fase inicial de estabilização hemodinâmica, debruço-me 
na escolha do tratamento. 

O conceito atual para o tratamento das fraturas é mais “agressivo”. O cirur-
gião ortopédico é mais interventivo.

Essa “agressividade” resulta do aperfeiçoamento dos materiais de osteossín-
tese, mas também porque o mundo do trabalho do sinistrado assim o exige. O 
tratamento cirúrgico procura encurtar a recuperação e o retorno do trabalhador 
à profissão. 

Numa sociedade competitiva, em que cada um de nós só vale pelo que pro-
duz, quanto mais tempo estivermos ausentes desse mundo do trabalho, menos 
produzimos e menos valemos. Como diz um ditado Mirandês: “Quiem num tra-
buca num manduca”.

Todos os métodos cirúrgicos são válidos: todos com as suas indicações e os 
seus limites.

A filosofia atual da osteossíntese biológica “bio-amigo” pretende: 

	 •	 Minimizar	as	complicações	inerentes	à	cirurgia
	 •	 Minimizar	os	inconvenientes	das	imobilizações	prolongadas	das	articu	lações
	 •	 Prevenir	complicação	da	doença	fraturaria:
  ■ Rigidez
  ■ Atrofia de desuso
  ■ Osteopenia
  ■ Síndromas algodistróficos

Os tratamentos cirúrgicos das lesões ortopédicas, não são só sucessos. 
Quando surgem complicações, nomeadamente osteomielites crónicas, os custos 
materiais e pessoais aumentam substancialmente. 

Nestas circunstâncias, um bom tratamento conservador é seguramente su-
perior a um mau tratamento cirúrgico. Mais económico para as seguradoras e 
menos oneroso em sofrimento para o sinistrado. 
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A infecção pode conduzir o sinistrado para o pior dos dois mundos:

■ Desemprego, com todas as suas implicações económicas e sociais
■ Segregação do ambiente familiar e social

Fig. 2 – Osteomielite crónica da tíbia.

Na minha atividade enquanto perito, preocupo-me avaliar o que resultou da 
lesão em si e está subsequente ao tratamento, ou seja, valorizar as sequelas. 

Feito o exame clínico, em seguida, procuro fazer o enquadramento das se-
quelas no artigo correspondente da tabela.

Tenho ainda que estimar o grau de repercussão no desempenho profissional 
e no quotidiano do sinistrado.

Como executo essa tarefa?

Quando tomo o primeiro contacto com o examinado, faço a apreciação ins-
tantânea quando entra no consultório:

 ■ Está autónomo?
 ■ Usa meios auxiliares de marcha?
 ■ Postura arrogante ou simuladora?

De seguida, procuro respostas para as seguintes questões: 

	 •	 Nexo	causal,	tendo	sempre	presente	o	mecanismo	de	lesão
	 •	 Tipo	de	fractura,	classificação	da	lesão
	 •	 Tratamentos	efectuados,	conservador	ou	cirúrgico
	 •	 Evolução	das	lesões
	 •	 Data	de	consolidação	ou	estabilização
	 •	 Interpretação	dos	exames	complementares
	 •	 Exame	objetivo	final	dentro	do	contexto	sequelar
	 •	 Conclusão
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Estou assim munido dos vários elementos que preciso para concluir o meu 
relatório.

Consoante o tipo de acidente, enquadro-o na tabela em direito civil ou em 
direito do trabalho.

Faço a avaliação médico-legal das sequelas do foro ortopédico numa pers-
pectiva clínica, sempre enquadrada num contexto de natureza jurídica. 

Nas aulas do Curso do Dano, é frequente os alunos perguntarem.
– Qual a melhor metodologia para avaliar as sequelas do foro ortopédico? 

Eu respondo:

	 •	 Não	tenho	uma	regra	mágica	nem	rígida	para	vos	fornecer
	 •	 Eu	faço	assim,	segundo	a	metodologia	que	descrevi
	 •	 Não	quero	com	isto	dizer	que	o	façam	da	mesma	maneira
	 •	 Encontrem	a	vossa	orientação
	 •	 Não	se	preocupem	com	o	método	como	executam	o	vosso	exame	clínico
	 •	 Não	importa	como	fizeram	a	vossa	apreciação

 •	 O	importante	é	que	façam	bem	e	sejam	justos…
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Avaliação das sequelas ortopédicas

Não tenho a pretensão de ensinar mas verem com outros olhos...
Sobretudo, vou falar da minha experiência…

Há uma ideia generalizada que é fácil avaliar as sequelas osteo-articulares do 
foro ortopédico. Basta medir as amiotrofias e anotar a limitação das mobilidades 
articulares. 

Se nalgumas situações assim é, na sua grande maioria são difíceis de quanti-
ficar mesmo para um especialista treinado.

À semelhança do que ocorre noutras especialidades, também é fundamental 
possuir conhecimentos clínicos para um bom desempenho.

Quando se fala em artroplastias da anca não basta atribuir 30% de IPP. É 
preciso perceber que o sinistrado não deve calçar a meia, apertar o sapato, cortar 
as unhas do pés, subir e descer escadas sem precaução. Da mesma forma, saber se 
a prótese está correctamente bem implantada. Se dói, é importante pesquisar qual 
o motivo. Se apresenta sinais de descolamento o que fazer.

Quando se fala da patologia da coifa dos rotadores do ombro não basta atri-
buir 5% de IPP porque o sinistrado apresenta rigidez na rotação interna. É preciso 
questionar se a rotura é recente ou antiga. Se consegue pentear-se ou retirar um 
pacote de feijão da estante do supermercado. Se tem dores durante a noite que 
interferem com o sono e se a falta de força o impedem o exercício da sua profissão.

Quando se fala em fracturas da bacia, não basta atribuir 5% de IPP porque 
o sinistrado fracturou o ramo ísquio-púbico. É preciso perceber o conceito de 
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estabilidade. Se a mulher em idade fértil ficou com dores nas relações sexuais, 
inviabilizou um parto por via baixa e quais as implicações dessas sequelas na vida 
pessoal e familiar.

Normalmente quando o sinistrado apresenta uma conjuntivite crónica, é 
avaliado em junta de Oftalmologia.

Normalmente quando o sinistrado se queixa com zumbidos, é avaliado em 
junta de Otorrinolaringologia. 

Normalmente quando o sinistrado apresenta edema crónico da perna pós-
-fractura da tíbia é avaliado em junta de Cirurgia Vascular.

Não me irei alongar sobre todos os temas relacionados com as sequelas orto-
pédicas, dada a sua extensão e especificidade.

Limitar-me-ei a fazer alguns reparos sobre determinadas patologias mais 
controversas e difíceis de valorizar na prática.

Aleatoriamente escolhi três patologias:

➢ Pela sua especificidade e complexidade
➢ Pelo facto de nem sequer virem referenciadas nas tabelas

Optei por:

➢ Problemática da coxartrose e artroplastias da anca
➢ Roturas da coifa dos rotadores
➢ Lesões pélvicas

A TNI na sua globalidade, é equilibrada na avaliação das sequelas osteo-
-articulares do foro ortopédico, resultantes de acidentados no trabalho.

A TIC está bem estruturada, contudo merece algumas anotações sobre le-
sões e sequelas que introduzem graves alterações nas actividades do dia a dia dos 
sinistrados, provocadas por acidentes de viação e a meu ver pouco valorizadas. 

Enquanto especialista de Ortopedia, procuro ser o mais exato na linguagem 
médica, quando faço a minha apreciação e valorização das sequelas osteo-articu-
lares.

Irei pois da iniciação filosófica, até onde a minha visão clínica e saber o per-
mitirem. Utilizo a mesma metodologia para avaliar patologias e sequelas seme-
lhantes em outros segmentos nomeadamente: 

	 •	 Artroplastia	do	joelho
	 •	 Artroplastias	do	ombro
	 •	 Artroplastias	do	tornozelo
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Problemática da coxartrose
e artroplastias da anca

Os cirurgiões, nunca farão uma anca artificial que
dure 30 anos e que ao mesmo tempo o paciente

seja capaz de jogar futebol durante este período.
Sir John Charnley, 1961

A artrose é uma afecção articular, caracterizada pela destruição lenta e pro-
gressiva da cartilagem articular, acompanhada por dor, hipertrofia e esclerose  
óssea sub-condral. Aos 70 anos: “85% dos pacientes possuem osteoartrose diagnos-
ticável e 100% alterações radiológicas”. 

Quando a artrose atinge a articulação coxo femoral, denomina-se por coxar-
trose. Nos dias de hoje, continua aceso o debate sobre a etiologia e tratamento da 
coxartrose13: “Estima-se que atinja 5% a 10% da população14”.

A coxartrose manifesta-se clinicamente quando se rompe o equilíbrio fisio-
lógico entre a resistência dos tecidos articulares e a solicitação mecânica da anca. 
É um processo degenerativo e evolutivo responsável por grande incapacidade.

Manifestações clínicas da coxartrose:

	 •	 Dor	na	anca	–	 localizada	preferencialmente	na	virilha	que	 irradia	pela	
face anterior da coxa até ao joelho

	 •	 Limitação	das	mobilidades	da	anca	ou	anquilose	–	as	rotações	são	as	mo-
bilidades primeiramente atingidas

	 •	 Claudicação	na	marcha	–	numa	fase	mais	avançada	o	membro	posiciona-
-se em flexão, adução e rotação externa
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A etiologia da coxartrose é multifactorial14 e permanece desconhecida na 
maioria das situações. 

De acordo com Elmslie15, em cerca de 65% dos casos, não foi encontrada 
explicação para o seu aparecimento. Mais tarde Murray16 estudou o conceito de 
coxartrose idiopática e na realidade encontrou explicação para muitos pacientes 
então rotulados de coxartrose idiopática. 

Através de um estudo minucioso, concluiu que muitos desses pacientes 
apresentavam pequenas variações anatómicas nos exames radiográficos que ini-
cialmente pareciam estar dentro dos padrões da normalidade. Murray, reviu 200 
exames radiográficos em pacientes com coxartrose primária assintomática e con-
cluiu: 65% dos casos eram secundárias a anomalias anatómicas; 25,5% displasia 
acetabular; 39,5% alteração do ângulo cervico diafisário. 

Este trabalho de Murray foi o trampolim para explicar também que na re-
alidade muitas situações de coxartrose idiopática, resultavam do conflito fémuro 
acetabular (CFA) hoje tão em voga. 

O CFA tipo pincer foi verdadeiramente descrito por Ganz em 1999. Os pri-
meiros casos por ele descritos, foram associados a complicações de osteotomias 
periacetabulares realizadas para tratar acetábulos displásicos. Alguns desses pa-
cientes referiam dor inguinal e as rotações estavam limitadas. Essa realidade clí-
nica começou a ser mais insistentemente falada após as publicações lideradas por 
R. Ganz em 2003.

Fig. 3 – CFA Conflito femuro acetabular tipo misto.

O CFA é caracterizado por conflito de espaço, numa anca morfologicamente 
patológica que faz com que o fémur proximal, choque com o acetábulo durante o 
movimento de flexão e rotação interna. Hoje é considerada a principal causa de 
artrose em ancas concêntricas no adulto jovem. 

Ganz, descreveu dois tipos de CFA: conflito tipo “pincer” e tipo “cam”, conso-
ante o osso excedentário se localizem no acetábulo ou no fémur.

No conflito de causa acetabular o osso excedentário localiza-se na circun-
ferência do rebordo acetabular. 
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São exemplos: 

	 •	 Coxa	profunda
	 •	 Protusão	acetabular
	 •	 Exostose	no	quadrante	antero-superior
	 •	 Retroversão	acetabular

O contacto permanente da cabeça do fémur17 provoca traumatismos de re-
petição a nível do labrum e lesa a carilagem, tornando-se um precursor da coxar-
trose sintomática. 

No CFA tipo “pincer”, ocorre um impacto linear entre o colo do fémur e 
o rebordo acetabular. O labrum que é apanhado no meio deste conflito, atrofia, 
degenera e calcifica.

A lesão do labrum parece ocorrer primeiro que a lesão da cartilagem. 
A lesão cartilagínea ocorre numa estreita faixa periférica adjacente ao confli-

to. Tem uma evolução relativamente lenta.

O CFA tipo “cam”, ocorre quando a cabeça femoral choca dentro da cavida-
de acetabular. É mais frequente nos jovens adultos desportistas, nomeadamente: 
bailarinos, praticantes de artes marciais, futebolistas, corredores.

A terminologia coxartrose secundária aplica-se quando a doença degenera-
tiva da anca é subsequente a: 

	 •	 Fracturas
	 •	 Luxações
	 •	 Displasias	acetabulares
	 •	 Artrites
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Tem havido por parte da comunidade ortopédica enorme preocupação em 
tentar explicar a origem da coxartrose. Contudo, apesar dos avanços, na maioria dos 
casos nunca se conseguirá saber a sua etiologia. Nos casos em que não se consegue 
encontrar uma explicação cabal, continua a denominar-se coxartrose idiopática. 

Nas situações em que não se consegue uma explicação convincente para a 
etiologia da coxartrose, pensa-se que está relacionada com disfunção primária no 
osso sub-condral ou a nível da cartilagem.

Factores que influem a coxartrose idiopática: 

	 •	 Idade
	 •	 Alimentação
	 •	 Alterações	anatómicas	insignificantes
	 •	 Insuficiência	muscular	
	 •	 Instabilidade
	 •	 Obesidade
	 •	 Actividades	físicas	de	repetição
	 •	 Níveis	hormonais
	 •	 Fatores	genéticos

Causas da coxartrose secundária: 

	 •	 Fracturas	do	acetábulo	
	 •	 Luxações	da	anca
	 •	 Micro	traumatismos	de	repetição
	 •	 Instabilidades
	 •	 Doenças	inflamatórias	ou	infecciosas
	 •	 Alterações	congénitas
	 •	 Doenças	auto-imunes	e	sexualmente	transmitidas

Coxartrose traumática e imputabilidade médico-legal
A coxartrose subsequente a traumatismos de fraca intensidade na anca nem 

sempre é fácil explicar. Clinicamente a coxartrose evolui em três fases:

 1.  Dor imediata ou poucas semanas após o traumatismo
 2.  Dor num intervalo livre de vários meses ou anos
 3.  Dor em coxartrose prévia

Para Pierre Lucas18, é necessário que se verifiquem um conjunto de pressu-
postos para imputar o aparecimento da coxartrose subsequente a traumatismos 
ligeiros da anca, nomeadamente quando não ocorreram fracturas acetabulares 
nem luxações. 
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Apesar de ser difícil estabelecer nexo em coxartroses pós traumatismos na 
anca de fraca intensidade19,20 foram aceites na maioria dos casos passados 15 anos. 

É difícil o perito ajuizar o “agravamento” clínico em coxartrose prévia e 
“estado anterior” nestas circunstâncias. 

Na minha prática clínica é muito discutível, senão mesmo impossível.
Perante os pressupostos acima referidos, os reumatologistas utilizam uma 

escala funcional para avaliar a evolução das coxopatias21, baseados na: dor, perí-
metro da marcha, dificuldades na vida quotidiana e desempenho sexual. 

A coxartrose radiológica nem sempre tem correspondência clínica. A não 
ser em situações de evolução rápida tal como acontece na coxartrose destrutiva 
pós-traumática ou necrose da cabeça femoral. 

Na coxartrose com evolução normal, o estreitamento da interlinha articular 
aumenta 0,22 milímetros22 por ano em média. O agravamento rápido é raro e 
corresponde a 1% ou 2% das situações. 

O perito pode ainda tentar recolher junto do médico assistente, local de tra-
balho, familiares e outros…dados referentes ao sinistrado anteriores ao acidente, 
que lhe permitam reconstituir de forma aproximada a funcionalidade da anca 
previamente ao traumatismo. 

Avaliação radiológica da coxartrose
A radiografia simples da bacia continua a ser o exame de eleição para iniciar 

o estudo da anca doente.
Perante um sinistrado com coxartrose, observo os exames radiográficos22,23 e 

classifico o grau da artrose.

Classificação20 da coxartrose:

 1) Normal.
 2) Remodelado (osteófitos, esclerose, gêodos).
 3) Pré-artrose (estreitamento interlinha < 50%).
 4) Artrose (estreitamento interlinha > 50%).

Graus20 da coxartrose:

 I. Estreitamento da inter-linha articular, traduz a perda ou degenerescência 
da cartilagem.

 II. Esclerose óssea sub-condral, osso esbranquiçado que traduz a formação 
de osso novo.

 III. Osteófitos e proliferação óssea peri-articular.
 IV. Deformação e ou colapso da cabeça femoral.
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Fig. 7 – Coxartrose grau IV pós fractura do acetábulo, num jovem com 18 anos.

Tratamento da coxartrose

Há muitos anos, Pauwels tentou alterar a evolução da coxartrose através da 
osteotomia trocantérica. 

A recessão óssea de base interna do trocânter faz com que a cabeça do fémur 
fique congruente na cavidade cotiloideia. 

A osteotomia pretende: 

	 •	 Restabelecer	e	aumentar	a	congruência	articular
	 •	 Redistribuir	e	reduzir	as	forças	por	unidade	de	carga
	 •	 Orientar	a	articulação
	 •	 Corrigir	a	anteversão	exagerada	do	colo	na	criança	ou	nas	deformidades	

pós fratura
	 •	 Relaxar	a	musculatura	peri-articular	
	 •	 Aliviar	a	dor.	

Apesar dos resultados, a osteotomia foi perdendo terreno e praticamente 
abandonada em detrimento da prótese da anca. 

Na atualidade, o melhor tratamento para a coxartrose continua a ser a artro-
plastia da anca. Trata-se de uma técnica cirúrgica que constituiu uma verdadeira 
revolução na história24 da Medicina no séc. XX. Um milagre funcional. No dizer 
de Morscher em 1987: “A artroplastia total da anca foi sem dúvida a maior contri-
buição do ortopedista para a qualidade de vida do paciente”. 

Nos dias de hoje, a artroplastia total da anca25,26 é um gesto cirúrgico comum 
e o método de eleição para o tratamento da coxartrose.

Artroplastia total da anca: 

	 •	 Não	cura	uma	articulação	doente
	 •	 É	uma	peça	metálica	que	substitui	uma	articulação	amputada



UMA OUTRA VISÃO...

293

	 •	 Nem	sempre	é	tratamento	definitivo
	 •	 Introduz	alterações	permanentes	muito	significativas	nas	atividades	pes-

soais e profissionais no dia a dia do sinistrado

A barreira que separa uma articulação normal e uma articulação artificial27 
da anca é enorme. 

A articulação normal tem poder: reparador, regenerador e lubrificador. 
Apesar dos pacientes não sentirem diferenças numa percentagem elevada, o 

implante por mais perfeito que seja, nunca conseguirá cumprir os requesitos de 
uma articulação normal. 

Objetivos da artroplastia total da anca:

	 •	 Aliviar	a	dor
	 •	 Restabelecer	a	mobilidade	e	a	estabilidade	articular
	 •	 Corrigir	as	deformidades	articulares	e	das	extremidades
	 •	 Reequilibrar	os	tecidos	moles
	 •	 Adequar	as	dimensões,	posição	e	fixação	dos	componentes	protésicos

O conceito de substituição25 da articulação coxo-femoral doente não é novo. 
Com efeito, no século passado várias tentativas foram feitas para solucionar 

o problema mas sem sucesso: interposição muscular, fáscia lata, ouro, tudo foi 
tentado.

O primeiro implante artroplástico, foi concretizado em 1939 por Smith-
-Peterson. A partir daí, tudo se alterou e surgiu uma máquina poderosa com o 
objetivo de vender uma gama variada de implantes. 

As primeiras calotes esféricas em ligas de crómio, cobalto e molibdénio so-
freram significativo desenvolvimento após as publicações de Venable e Stuck em 
1974. De então para cá várias são as técnicas e materiais utilizados no fabrico dos 
implantes.

Antes de atingir a perfeição atual, a artroplastia da anca28, 29, 30 passou por 
uma série de evoluções. 

A maior revolução da prótese total da anca surge em 1970 com Sir John 
Charnley com o uso de metilmetacrilato para fixação dos componentes. A fixação 
dos componentes da prótese ao tecido ósseo, evita macro-movimentos na interfa-
ce osso implante e constituiu uma enorme vantagem.

Mas os problemas dos implantes continuam por resolver. 

Vários estudos foram feitos na tentativa de culpabilizaram o cimento pelos 
efeitos colaterais e como sendo o principal responsável pelos descolamentos. 
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Para obviar esses efeitos indesejáveis do cimento, os finais dos anos 70 e 80 
foram marcados pelo surgimento de uma série de próteses não cimentadas.

Também elas produziram maus resultados devido ao desenho que não per-
mitia, a integração da haste femoral e conduzia a osteopedia proximal stress shiel-
ding e dor. 

Nas hastes atuais nomeadamente a haste de Spotorno em forma de cunha, tal 
não acontece. As percentagens de sobrevivência são 100% aos 10 anos e parecem 
ter solucionado o problema de integração femoral31.

As primeiras ligas de titânio no fabrico da haste e plástico na cúpula também 
fracassaram. Finalmente Mckee propõem com êxito a utilização de polietileno 
para a cúpula acetabular. 

A discussão do momento centra-se na escolha do implante.
Os problemas são idênticos, variando só na intensidade e estão relacionados 

com a durabilidade.
Prótese cimentada ou não cimentada?
As próteses não cimentadas ganham preferência apesar de ainda não ficar 

demonstrado que o ganho relativo em termos de durabilidade e menos complica-
ções, justifiquem o investimento.

Na sociedade contemporânea em que tudo é contabilizado ao milímetro, 
tal como acontece noutras áreas nomeadamente na indústria farmacêutica com 
aparecimento das marcas brancas, medicamentos genéricos, tenho as minhas dú-
vidas que critérios semelhantes não sejam adoptados na escolha dos implantes a 
curto prazo.

Seja como for, cada técnica apresenta as suas vantagens e desvantagens. 
Independentemente do tipo de prótese, as complicações mais temidas a lon-

go prazo continuam a ser os descolamentos. 
Estima-se que 5% das cúpulas cimentadas apresentam sinais de descolamen-

to ao fim de 5 anos. Aumenta para 10% aos dez anos.

O desgaste do polietileno produz osteólise e instabilidade tanto nos implan-
tes cimentados como nos implantes não cimentados. 

Como seria de esperar, a causa mais frequente da cirurgia de revisão32 conti-
nua a verificar-se em pacientes jovens. 

Diferentes pares de fricção de polietileno altamente reticulado, cerâmica-
-cerâmica e metal-metal, têm sido usados para tentar evitar esta complicação.

Dor, osteólise e osteopenia a nível do grande trocânter em jovens com im-
plantes artroplásticos, foram determinantes para a investigação procurar implan-
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tes femorais mais poupadores de capital ósseo. Surgiram assim hastes não cimen-
tadas de recobrimento ou dupla cúpula e com haste curta.

Já em 1923, Smith-Peterson tinha idealizado as chamadas próteses de re-
cobrimento ou dupla cúpula com vantagens teóricas: preserva a biomecânica da 
anca, mantem o substrato ósseo e aliviar a carga fisiológica do fémur. Os resulta-
dos foram desoladores e só posteriormente nos anos 70 do séc. passado, Gerard 
retomou a investigação.

Já nessa altura, o problema da enorme agressividade das partículas conduziu 
praticamente ao seu abandono.

Passado cerca de 30 anos em 1991, foi reintroduzido o conceito do par de 
fricção meta-metal em Birmingham.

As próteses da anca embora tenham sido idealizadas para o paciente manter 
a mesma atividade física e desempenho laboral ou desportiva, devem ser encara-
das fundamentalmente numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida. 

Em países desenvolvidos como a Suécia, as artroplastias são aplicadas com o 
objectivo do paciente poder desfrutar. Em Portugal, o paciente continua a querer 
manter o mesmo desempenho profissional e não admira que a durabilidade seja 
diferente.

O progresso da artroplastia total da anca será sempre fruto de uma pesquisa 
inter-disciplinar orientada por quatro objectivos: 

	 •	 Comportamento	osso	implante
	 •	 Reacção	do	tecido	ósseo	às	solicitações	mecânicas
	 •	 Pesquisa	de	novos	materiais
	 •	 Pretensões	do	paciente

Na procura constante da prótese ideal, têm sido feitos estudos exaustivos so-
bre os diferentes “pares de fricção”, para tentar resolver os problemas da osteólise, 
intimamente associados ao fracasso das artroplastias. 

Por trás dessas pretensões, existem poderosos interesses económicos para 
dominar o mercado. Nos EUA a guerra atual centra-se no par cerâmica-cerâmica 
e polietileno reticulado de última geração.

A tribologia á uma ciência multidisciplinar que estuda os pares articulares e 
que implica conhecimentos de química, física e fluidos. 

Nos pares articulares intervêm: fricção, lubrificação e desgaste.

 ■ Fricção – é a resistência ao movimento entre dois corpos em contato
 ■ Lubrificação – quando entre as superfícies dos corpos em movimento se 

interpõe uma película de fluido, o chamado fenómeno de lubrificação, 
reduz drasticamente a resistência
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 ■ Desgaste – consiste na perda de material das superfícies em contacto du-
rante o movimento devido a fatores químicos e mecânicos

No comportamento tribológico da artroplastia da anca intervém três factores: 

	 •	 A	constituição	dos	materiais	do	par	articular
	 •	 O	acabamento	da	superfície
	 •	 A	dimensão	dos	componentes

Apesar dos bons resultados, o mundo das artroplastias33 é pleno de contra-
dições.

É preciso procurar um equilíbrio com o mínimo de inconvenientes para o 
paciente e um máximo de vantagens. 

Quanto maior é a superfície de contacto34, menores são as tensões. Claro 
que os estudos realizados em laboratório sobre os pares articulares tem o incon-
veniente de não poder ser experimentados nos humanos35 e pode assim não ter 
correspondência clínica.

Os pares de fricção não são perfeitos. Todos têm vantagens e inconvenientes.

Diferentes pares de fricção:

	 •	 Metal-metal
	 •	 Cerâmica-cerâmica
	 •	 Metal-polietileno
	 •	 Cerâmica-polietileno

De modo algum sou contra a inovação. Mas nem sempre o que é novo é 
melhor. 

A prova-lo, está o par metal-metal hoje tão em voga pelos piores motivos. 
As partículas têm um enorme poder inflamatório e destrutivo (pseudotu-

mores) e têm levantado graves problemas aos pacientes e vem sendo questionado.

Vantagens do par matal-metal:

	 •	 Permite	trabalhar	com	grandes	diâmetros
	 •	 Mobilidade	e	estabilidade	da	anca	enorme	próxima	do	real
	 •	 Excelente	comportamento	tribológico
	 •	 Menor	desgaste

 Desvantagens do par metal-metal:

	 •	 As	 partículas	metálicas	 libertadas	 pelo	 desgaste	 têm	 enorme	poder	 de	
reacção de corpo estranho e inflamatório35 e com efeitos dos iões. 
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O desgaste do polietileno conduziu a maus resultados tardios a nível aceta-
bular. Foram então experimentados outros pares de fricção. 

Nos anos 70 Boutim em França, introduziu o par de fricção36 cerâmica-cerâ-
mica. As primeiras cúpulas roscadas de cerâmica apesar da ausência de desgaste, 
inicialmente também falharam a integração da cúpula e ocorreram fraturas no 
material da cerâmica. 

A qualidade das cerâmicas de última geração reduziu o risco de fractura. 
Biologicamente são inertes e melhoraram as propriedades tribológicas nomea-
damente a resistência e lubrificação. Essas qualidades favoráveis favorecem a sua 
utilização em pacientes jovens36 e ativos, apesar do custo ser elevado.

Vantagens do par de fricção cerâmica-cerâmica:

	 •	 Cúpulas	porosas	e	hastes	em	forma	de	cunha	recobertas	por	hidroxiapa-
tite37 têm excelente integração e são biologicamente inertes. 

 
 Complicações do par cerâmica-cerâmica:

	 •	 Fraturas
	 •	 Barulhos
	 •	 Custo

A osteo-integração38 biológica duradoira dos componentes protésicos não 
cimentados ao osso recetor é essencial para a estabilidade primária. Quando não 
se verifica integração a fixação falha e provoca dores.

Também não podemos esperar que próteses biológicas tenham uma integra-
ção perfeita quando são implantadas num osso de má qualidade e envelhecido. 

Os défices temporários nas próteses não cimentadas são mais alargados que 
nas próteses cimentadas. 

Na prótese cimentada39 a carga é imediata enquanto que na prótese não ci-
mentada temos que dar tempo há integração do implante. 

Na prótese não cimentada, recomendo o uso de canadianas com carga par-
cial por um período mínimo de três meses. Nestes casos, as incapacidades tempo-
rárias são mais alargadas.

Problemática da prótese total da anca

Mas afinal existe a prótese total da anca ideal? 
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No dizer de Sir John Charnley em 196140:“Os cirurgiões nunca farão uma 
anca artificial que dure 30 anos e ao mesmo tempo o paciente seja capaz de jogar 
futebol durante este período”.

Ainda está por demonstrar se a eficácia a longo prazo das mais recentes ma-
teriais são superiores aos implantes convencionais. Como bem refere Fernando 
Judas: nenhum tipo de implante resiste à prova do tempo.

Um estudo levado a cabo por Bozic, refere: para justificar o aumento do 
custo adicional de 2000 dólares nos novos biomateriais (metal-metal, cerâmica-
-cerâmica e polietileno altamente reticulado), tem que haver uma diminuição das 
complicações próximo dos 20% para justificar o investimento.

A escolha do implante por regra, deve ser decidida pelo cirurgião. Na prática, 
tal não é possível pelos mais variados motivos. 

A Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos (AAOS) assinala três 
pressupostos para a escolha do implante:

	 •	 A	decisão	sobre	o	modelo	do	implante	é	da	responsabilidade	do	cirurgião
	 •	 O	cirurgião	deve	cooperar	com	a	Administração	do	Hospital	e	autorida-

des sanitárias para adotar critérios razoáveis
	 •	 Todas	estas	estratégias	devem	ter	em	conta	a	contenção	dos	custos

Apesar dos avanços das técnicas cirúrgicas e dos materiais, a prótese total da 
anca continua a ser fonte de preocupação pelas mais variadas razões.

Complicações4142,43,44, 45,46 das artroplastias da anca
	 •	 Variam	inversamente	com	o	intervalo	de	tempo	decorrido
	 •	 Qualidade	do	osso	e	do	implante
	 •	 Idade
	 •	 Actividade
	 •	 Técnica	e	experiência	do	cirurgião

 Complicações precoces: 

	 •	 Hemorragias	e	hematomas
	 •	 Tromboses	venosas	profundas
	 •	 Embolias	pulmonares
	 •	 Fraturas	intra-operatórias
	 •	 Luxações
	 •	 Infeções
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 Complicações tardias: 

	 •	 Infeções
	 •	 Fratura	dos	componentes
	 •	 Luxações
	 •	 Instabilidades
	 •	 Descolamentos

Descolamento
O descolamento asséptico22,42,44 é a causa mais frequente do fracasso da ar-

troplastia da anca a longo prazo. Deve ser preocupação do perito quando avalia 
o sinistrado pensar que tal pode acontecer e deve atribuir sempre “Dano Futuro”. 

O que está na origem dos descolamentos: 

	 •	 Processos	biomecânicos?
	 •	 Factores	biológicos?

As pressões mecânicas exercidas nomeadamente o uso excessivo, são direc-
tamente proporcionais à sobrevida das próteses. 

A lise radiotransparente na fase inicial é inofensiva. Lises ósseas superiores a 
2mm são já considerados sinais de descolamento. 

A relação entre a lise e a fixação não é perfeitamente clara. Hodgkinson42 de-
monstrou que as cúpulas acetabulares sem demarcação estavam solidamente fixas.

Por outro lado, as cúpulas estavam migradas em 94% dos implantes acetabu-
lares que apresentavam lises radiotransparentes independentemente da espessura. 
A extensão da lise é considerado critério mais importante que a espessura. 

Fig. 8 – Alguns exemplos de descolamentos graves de próteses totais da anca.

O autor conclui: há uma relação directa entre a lise radiológica e o descola-
mento da cúpula acetabular. Qualquer lise radiotransparente contínua indepen-
dentemente da espessura é um diagnóstico virtual de descolamento. 
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Seja qual for a explicação, o resultado prático traduz-se por uma reabsorção 
trabecular na interface cimento osso e interposição de membrana. A resposta ma-
crofágica ao polietileno, provoca reabsorção óssea. Num estudo realizado33 sobre 
próteses com 15 a 20 anos de evolução, observaram-se 32% de cúpulas com sinais 
de descolamento e 22,5% com migração. Protusões acetabulares e descolamentos, 
podem provocar destruições graves no acetábulo. 

A última geração do polietileno reticulado parece que liberta menor quanti-
dade de partículas e são mais pequenas, mas são mais reativas.

A osteólise provoca perda de capital ósseo e complica as cirurgias de revisão. 
Os defeitos acetabulares podem ser: segmentares, periféricos, centrais, cavitários, 
do rebordo superior, anterior e posterior. 

A reconstituição acetabular feita com suporte ósseo, procura restabelecer o 
centro de rotação da cabeça femoral, aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida 
do paciente. 

É difícil e ilusório avaliar radiologicamente a consolidação dos enxertos ósseos.  
O prognóstico das cirurgias de revisão da anca depende da capacidade de osteo-
-integração dos enxertos e do seu poder de fixação nos implantes não cimentados. 

A sobrevida é inferior à cirurgia de primeira intenção e os sucessos são sem-
pre relativos.

A cirurgia de revisão é uma cirurgia de remedeio e não de sucesso.
Para Charnley, a sobrevida da cirurgia de revisão na anca aos 10 anos de 

sobrevida é 50%. O prognóstico nas cirurgias de múltiplas revisões piora substan-
cialmente os resultados. 

Nem sempre é fácil fazer o diagnóstico de prótese descolada em determi-
nadas situações. O descolamento pode confundir-se com infecção. Migrações da 
cúpula superiores a 2mm e dor precoce na virilha com captação de Tc99 são sinais 
sugestivos de descolamento. Cintigrafia com leucócitos marcados é mais especí-
fica da infeção.

Fracturas peri-protéticas
As fracturas peri-protéticas46,47 resultam sobretudo de osteólises graves que 

fragilizam a cortical. São mais frequentes nas artroplastais de revisão da anca. 
Janelas para remoção do cimento e rimagem exagerada do canal, contribuem 

para engrossar a percentagem. 
As cirurgias para tentar solucionar estas complicações, são difíceis e reque-

rem cuidados redobrados. 
A sobrevida nas cirurgias de revisão é inferior às cirurgias de primeira in-

tenção. 
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Os défices funcionais temporários e permanentes são superiores às artro-
plastias primárias e o perito deve er isso em conta.

Fig. 9  – Fractura peri-protética. Revisão com haste longa.

Dismetrias 
O maior número de litígios nos EUA com os especialistas de ortopedia, estão 

relacionados com as dismetrias dos membros inferiores pós artroplastias da anca. 
Se bem que não seja o objectivo principal da artroplastia total da anca corri-

gir as dismetrias, o cirurgião deve ter essa preocupação. 
Nem sempre isso é possível. 
Perante uma situação de estabilidade versus dismetria, opto seguramente 

pela estabilidade.

Fig. 10 – Dismetria de 2,5cm.

Luxação
A Luxação da artroplastia da anca é outra das complicações temíveis e fonte 

de preocupação e problemas. Estima-se que ocorra em 2% a 3% dos pacientes40.
As causas da luxação são multifatoriais. 
A instabilidade subsequente ao efeito de alavanca, ou seja, a desproporção 

entre os pares articulares e o mau posicionamento do componente acetabular41 é 
a causa mais frequente.
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Fig. - Dismetria de 7cm pós infecção 

 

Luxação: 

A Luxação da artroplastia da anca é outra das complicações temíveis e fonte de 

preocupação e problemas. Estima-se que ocorra em 2% a 3% dos pacientes40. 

As causas da luxação são multifatoriais.  



FRANCISCO MANUEL LUCAS

302

Causas de luxação45,48,49 da prótese total da anca:

	 •	 Má	orientação	dos	componentes
	 •	 Incúria	do	paciente;	senilidade,	alcoolismo,	doenças	neurológicas,	higie-

ne dos pés, desempenho sexual, quedas, sentar na sanita, sentar no sofá, 
entrada no automóvel

	 •	 Desgaste	dos	componentes
	 •	 Falência	ou	hipotonia	muscular

Infeção:
A infecção pós artroplastia da anca é das complicações mais temidas pelo 

Ortopedista. Ocorre em cerca de 1% a 3% das situações, sendo mais elevada nas 
cirurgias de revisão. 

Fig. 13 – Infeção de prótese total da anca.

Trata-se de uma complicação terrível, com impato económico e sobretudo 
devastador em sofrimento para o paciente.

Nestas circunstâncias, é difícil ao perito estabelecer a data de estabilização, 
uma vez que tal como acontece na patologia tumoral, pode em qualquer altura 
reavivar o quadro clínico.

Em muitas situações pode acabar em situações dramáticas como as imagens 
atrás bem demonstram.
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A instabilidade subsequente ao efeito de alavanca, ou seja, a desproporção entre os 

pares articulares e o mau posicionamento do componente acetabular41 é a causa mais 

frequente. 

 

 
Fig. - Luxação de prótese total da anca por incúria da paciente. 

Fig. - Luxação por má orientação do componente acetabular. 

 

Causas de luxação45,48,49 da prótese total da anca: 

• Má orientação dos componentes. 

• Incúria do paciente; senilidade, alcoolismo, doenças neurológicas, 

higiene dos pés, desempenho sexual, quedas, sentar na sanita, sentar 

no sofá, entrada no automóvel. 

• Desgaste dos componentes. 

• Falência ou hipotonia muscular. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Cuidados a ter após artroplastia total da anca 
 

Quando um paciente é submetido a artroplastia total da anca, fica sujeito a uma série 

de condicionalismos nas actividades do dia a dia para sempre. 

Porque o risco de luxação da prótese da anca é real se o paciente não respeitar as 

regras e tomar as devidas precauções, é feito um ensino sobre os cuidados a ter.  

No Serviço onde trabalho, foi elaborado um inquérito pelos senhores enfermeiros 

sobre as causas da luxação da prótese. Chegaram à conclusão que cerca de 60% das 

luxações em pacientes com idade de procriação ocorreram durante o acto sexual. 

Fig. 11 – Luxação de prótese total da anca
por incúria do paciente.

Fig. 12 – Luxação de PTA por má orientação
do componente acetabular.
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Cuidados após artroplastia da anca

Quando um paciente é submetido a artroplastia total da anca, fica sujeito a 
uma série de condicionalismos nas actividades do dia a dia para sempre.

O risco de luxação da prótese da anca é real se o paciente não respeitar as 
regras e tomar as devidas precauções para minimizar os riscos, é feito um ensino 
sobre os cuidados a ter. 

No Serviço onde trabalho, foi elaborado um inquérito pelos senhores enfer-
meiros sobre as causas da luxação da prótese. Chegaram à conclusão que cerca 
de 60% das luxações em pacientes com idade de procriação ocorreram durante o 
acto sexual.

Chamo a atenção dos senhores peritos quando avaliam médico legalmente a 
Repercussão Permanente na Actividade Diária e Sexual em sinistrados porta-
dores de artroplastia da anca, tenham isso em consideração.

Para minimizar os riscos de luxação de PTA, o paciente deve evitar marcha 
em pisos acidentados ou molhados, conduzir automóvel ou andar de bicicleta até 
estabilização do acto cirúrgico.

Ajudas técnicas permanentes que são essenciais após aplicação de prótese 
total da anca: canadianas, elevador de sanita, adaptações no domicílio.

Quando opero uma prótese total da anca, durante o internamento os senho-
res enfermeiros reabilitadores fazem o ensino ao paciente. Na data da alta, é-lhe 
fornecido um boletim com as indicações que à frente estão especificadas, onde 
constam os cuidados necessários quando se aplica uma artroplastia da anca.

O paciente com artroplastia da anca deve evitar os gestos a seguir mencio-
nados no:
	 •	 Sentar
	 •	 Deitar
	 •	 Subir	e	descer	escadas
	 •	 Caminhar	e	entrar	no	automóvel
	 •	 Calçar
	 •	 Ato	sexual
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Marcha com canadianas seguindo os passos ensinados: 

 1) Canadianas
 2) Perna operada
 3) Perna “sã”

Ao descer escadas:

1) Colocar as duas canadianas no degrau
2) Colocar a perna operada
3) Colocar a perna “sã”

Ao subir escadas:

 1) Colocar a perna “sã” no degrau
 2) Colocar a perna operada
 3) Colocar as canadianas

Posições recomendadas no acto sexual:

Posição a evitar no acto sexual:
 ■ Flexão excessiva da anca: o joelho próximo do tórax
 ■ Adução: perna próxima do centro do corpo
 ■ Rotação interna: dedos do pé voltados para dentro
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Suporte na sanita para ficar mais alta.

Não pode sentar-se em cadeiras ou sofás baixos nem cruzar as pernas.

Peça colaboração para alcançar objectos do chão, higiene dos pés, calçar 
meias e sapatos.

Durma com uma almofada entre as pernas até ao 6.º mês de pós-operatório.

Saia da cama pelo lado bom sempre com uma almofada entre as pernas. 

 

 

Suporte na sanita para ficar mais alta.
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Marcha com canadianas seguindo os passos ensinados: 

 1) Canadianas
 2) Perna operada
 3) Perna “sã”

Ao descer escadas:

1) Colocar as duas canadianas no degrau
2) Colocar a perna operada
3) Colocar a perna “sã”

Ao subir escadas:

 1) Colocar a perna “sã” no degrau
 2) Colocar a perna operada
 3) Colocar as canadianas

Posições recomendadas no acto sexual:

Posição a evitar no acto sexual:
 ■ Flexão excessiva da anca: o joelho próximo do tórax
 ■ Adução: perna próxima do centro do corpo
 ■ Rotação interna: dedos do pé voltados para dentro

 

UMA OUTRA VISÃO...

295

Marcha com canadianas seguindo os passos ensinados: 

 1) Canadianas
 2) Perna operada
 3) Perna “sã”

Ao descer escadas:

1) Colocar as duas canadianas no degrau
2) Colocar a perna operada
3) Colocar a perna “sã”

Ao subir escadas:

 1) Colocar a perna “sã” no degrau
 2) Colocar a perna operada
 3) Colocar as canadianas

Posições recomendadas no acto sexual:

Posição a evitar no acto sexual:
 ■ Flexão excessiva da anca: o joelho próximo do tórax
 ■ Adução: perna próxima do centro do corpo
 ■ Rotação interna: dedos do pé voltados para dentro

 

Boletim informativo sobre PTA do CHUC



305

Avaliação clínica e radiológica
das artroplastias

A avaliação clínica e médico-legal da artroplastia total da anca, não está so-
lidamente baseada em evidências científicas. 

O perito tem que contar com a eventual simulação do sinistrado. 
Com a crescente aplicação de artroplastias, a comunidade ortopédica teve 

necessidade de falar a mesma linguagem para avaliar os resultados funcionais.
E foi com essa finalidade que em 1988 foi criada uma Comissão de Avaliação 

em Munique22,25 IDES.
Em 1948 no Congresso da SICOT em Amesterdão, Merled’Aubigné apresentou 

a primeira classificação baseada em três pressupostos: mobilidade, dor e marcha.

Classificação de Merle d’Aubigné:

 Mobilidade
 – Todos os movimentos conservados (soma das mobilidades atinge 260.º) 

6 – pontos
 – Mobilidades entre 160.º e 260.º – 5 pontos
 – Mobilidades entre 100.º e 160.º – 4 pontos
 – Mobilidades entre 60.º e 0.º – 3 pontos
 – Mobilidades entre 30.º e 60.º – 2 pontos
 – Anquilose da anca em boa posição – 1 ponto
 – Anquilose da anca em má posição – 0 pontos
 Dor
 – Ausência de dor 6 pontos
 – Dores ligeiras e intermitentes – 5 pontos
 – Dores depois da marcha – 4 pontos
 – Dores vivas mas toleráveis – 3 pontos
 – Dores na marcha dificultando toda a actividade – 2 pontos
 – Dores vivas dificultando o sono – 1 ponto

– Dores vivas e contínuas – 0 pontos
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Estabilidade de marcha
– Marcha normal – 6 pontos
– Marcha sem bengala ou muleta mas com ligeira claudicação – 5 pontos
– Marcha limitada mas sem bengala ou muleta – 4 pontos
– Marcha limitada mas com bengala ou muleta – 3 pontos
– Marcha com duas muletas – 2 pontos
– Marcha com muletas axilares – 1 ponto
– Marcha impossível – 0 pontos

Posteriormente surgiu a classificação de Harris, também com a mesma fina-
lidade de avaliar a funcionalidade da anca. Introduziu algumas alterações, sendo 
hoje a mais divulgada pela comunidade internacional.

Classificação de Harris:

 Dor ausente (44 pontos)
	 •	 Ligeira,	esporádica,	não	altera	a	actividade	–	40	pontos
	 •	 Leve,	acalma	com	aspirina	–	30	pontos
	 •	 Intensa	com	grande	limitação	–	20	pontos
	 •	 Incapacidade	absoluta,	dor	na	cama	–	0	pontos
 Função (47 pontos)
	 •	 Marcha	–	Claudicação:	(não,	ligeira,	leve,	moderada,	intensa)	–	11	pontos
	 •	 Ajuda:	(nenhuma,	bengala	para	passear,	bengala	a	maior	parte	do	tempo,	

uma muleta, duas bengalas, duas canadianas) – 7 pontos
	 •	 Distância	caminhada:	(limitada,	600metros,	200/300	metros,	só	em	casa,	

cama/salão) – 11 pontos
 Actividades diárias (14 pontos)
	 •	 Escadas:	(com	normalidade,	com	corrimão,	dificilmente,	impossível)	–	4	

pontos
	 •	 Calçar-se:	(com	facilidade,	com	dificuldade,	impossível)	–	4	pontos
	 •	 Sentar-se:	(1	hora	em	qualquer	assento,	½	hora	em	assento	alto,	impossí-

vel sentar-se cómodo) – 5 pontos. 
	 •	 Acesso	ao	transporte	público:	(possível)	–	1	ponto
 Grau de mobilidade – pontos x 0,05

Apesar da classificação de Harris ser mais divulgada pela comunidade Inter-
nacional, para avaliar os sinistrados na medicina legal opto pela classificação de 
Merle d’Aubigné por ser mais prática e que melhor se adapta. 



307

Avaliação médico-legal da coxartrose
e artroplastia da anca

A artroplastia total da anca é considerada uma das intervenções com maior 
sucesso em toda a medicina. Foi recentemente denominada: “Operação do século”.

Se a prótese da anca foi considerada a cirurgia do século e apresenta tantas 
complicações a médio-longo prazo, o que poderemos dizer de tantas outras?

Quando faço a avaliação médico-legal da problemática da coxartrose e da 
artroplastia da anca33, tenho para comigo: por melhor e mais justa que seja a valo-
rização de uma sequela desta natureza, será sempre preferível ser perito com uma 
articulação saudável, a sinistrado com artroplastia bem tolerada.

As artroplastias totais da anca embora tenham provas dadas quanto à fun-
cionalidade e grau de satisfação pessoal do paciente, serão sempre uma solução de 
compromisso risco benefício, numa articulação amputada.

São muitas as limitações que o sinistrado submetido a artroplastia da anca 
apresenta no dia a dia.

Sempre que faço a avaliação médico-legal da artroplastia total da anca, solicito:

	 •	 Toda	a	documentação
	 •	 Exames	radiográfico	pré	e	pós-operatórios,	para	fazer	uma	leitura	correta	

do implante

As informações solicitadas aos centros hospitalares, nem sempre ajudam na 
decisão final por falta de informações clínicas constantes nos processos. 

O registo clínico de qualidade e fiável do processo permite:

	 •	 A	realização	da	investigação	médico-legal
	 •	 Estudos	clínicos	sérios
	 •	 Estudos	de	investigação	com	qualidade
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Ora, se o processo clínico está indevidamente preenchido:

	 •	 Dificulta	o	trabalho	da	avaliação	médico-legal
	 •	 Pode	incriminar	o	médico
	 •	 Traduz	o	empenho	pouco	cuidado	dos	profissionais
	 •	 Julga	o	trabalho	organizativo	do	Director	de	Serviço

Passo seguinte:

Munido dos vários elementos, começo por fazer uma apreciação cuidada da 
história clínica. Normalmente o estabelecimento do nexo neste tipo de situações 
não levanta grandes dúvidas.

Estabelecido que foi o nexo, avanço para a minha apreciação.

Valorizo as sequelas da patologia da anca baseadas em três pressupostos: 

 ■ Avaliação clínica
 ■ Avaliação radiológica
 ■ Idade

Avaliação clínica inicial:

Como já atrás foi referido, existem tabelas para avaliar a funcionalidade da anca.
Embora possam não ter aplicabilidade prática integral, são importantes 

como orientação. 

O sinistrado apresenta: 

 ■ Dor – recurso a analgésicos e sua frequência
 ■ Marcha – caminha normalmente, sobe e desce escadas sem apoio ou ne-

cessita auxílio de canadianas
 ■ Mobilidades – flexão da anca inferior a 70.º, tem implicações graves nas 

actividades da vida diária

A opinião do paciente é da máxima importância para uma avaliação séria 
quanto à eficácia do resultado funcional da artroplastia total da anca. 

Porque a simulação pode estar presente, o papel do perito é fundamental na 
ponderação dos dados colhidos. 

O questionário dirigido ao sinistrado deve ser curto e deve avaliar: 

 1) Estado do quadro doloroso
 2) Satisfação global
 3) Estado de saúde geral
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Contudo, o paciente enquanto sinistrado e potencial simulador, pode misti-
ficar não só o grau de satisfação, como pretender também um ganho secundário, 
desvirtuando essa opinião. 

Na maioria das vezes, quando o sinistrado é observado na medicina-legal. 
Já foi operado à sua coxartrose e aplicada a artroplastia da anca. Nestas circuns-
tâncias, faço uma apreciação clínica mas também uma leitura radiológica do im-
plante.

Na avaliação radiográfica18 da prótese total da anca observo: 

 ■ Orientação dos componentes no plano frontal e sagital
 ■ Dismetrias dos membros inferiores
 ■ Técnica de cimentação ou sinais de integração do implante
 ■ Sinais de radiolocência ou descolamento
 ■ Fenómenos de osteólise, lises ósseas, migração dos componentes
 ■ Modificações ósseas observadas ao decurso das consultas
 ■ Zonas de desmineralização ou condensação
 ■ Comportamento do implante interface osso

Fig. 14 – Prótese total da anca cimentada e não cimentada.

Se quiser ser mais exacto na minha apreciação dos exames radiográficos, 
existem protocolos para avaliar as artroplastias da anca. 

O protocolo de avaliação radiológica da Clínica Mayo “Mayo Clinic Hip 
Score” parece-me o mais adequado para adaptar à medicina legal. 

Valorização	radiológica	do	acetábulo	“Mayo Clinic Hip Score”

Linha radiotransparente cimento/osso incompleta.....................................10 pontos
Linha radiotransparente completa a partir da cirurgia < 1mm..................08 pontos
Linha radiotransparente progressiva completa a partir da cirurgia < 1mm.....07 pontos
Linha progressiva ou completa > 1mm em qualquer das zonas..................04 pontos
Migração...........................................................................................................00 pontos
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Valorização	radiológica	do	fémur	“Mayo Clinic Hip Score”

Linha transparente cimento/osso incompleta..............................................10 pontos
Linha rádio transparente completa a partir da cirurgia...............................08 pontos
Linha rádio transparente progressiva a partir da cirurgia < 1mm..............04 pontos
Afundamento < a 2mm...................................................................................04 pontos
Afundamento > a 2mm...................................................................................00 pontos

Os critérios radiológicos contemplam: acetábulo e fémur, totalizando 10 
pontos no acetábulo e 10 no fémur. 

Considero:

	 •	 Resultado	excelente	15	a	20	pontos
	 •	 Resultado	bom	10	a	15	pontos
	 •	 Resultado	regular	5	a	10	pontos
	 •	 Resultado	mau	inferior	a	5	pontos

Compreendo que seja difícil aos peritos aplicar na prática os conceitos acima 
referidos. Neste caso, façam então uma apreciação mais simples.

Procurem observar nos exames radiográficos:

	 •	 Orientação	dos	componentes	no	plano	frontal	e	sagital
	 •	 Dismetrias	dos	membros
	 •	 Fenómenos	de	osteólise

•

Feita que está a leitura radiológica, regresso de novo a avaliação clínica final 
das sequelas do sinistrado, integradas no exame objetivo e num contexto global.

Nestas circunstâncias avalio:

 ➢ Funcionalidade do implante; bem tolerado; mal tolerado
 ➢ Complicações da artroplastia
 ➢ Implicações nas atividades diárias do sinistrado; para precaver a luxação 

da prótese, deve evitar flexão exagerada da anca e adução do joelho
 ➢ Alterações radiológicas que podem alterar a durabilidade
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Na avaliação clínica final procuro observar:

	 •	 Anca	dolorosa:	dor	e	suas	caraterísticas,	toma	medicação	e	sua	periodicidade
	 •	 Mobilidades	da	anca;	aproximadas	da	normalidade	ou	muito	limitadas
	 •	 Características	da	marcha:	caminha	normalmente;	usa	auxiliares	de	marcha
	 •	 Desempenho	pessoal;	necessita	ajuda	para	a	higiene	dos	pés,	calçar,	vestir
	 •	 Desempenho	 profissional:	 continua	 a	 desempenhar	 a	 sua	 profissão	 ou	

mantém-se de baixa médica
	 •	 Idade;	perspetiva	de	eventuais	revisões

Em determinadas situações importa ainda discutir alguns aspectos técnicos 
da artroplastia total da anca, para que a nossa avaliação fique mais completa.

Ainda	para	finalizar:

	 •	 Abordagem	cirúrgica;	perdas	sanguíneas	e	riscos	de	doença
	 •	 Posicionamento	da	cúpula	acetabular:	acima	de	50.º	de	verticalização	e	

menos de 15.º de anteversão o risco de luxação é real
	 •	 Posicionamento	da	haste	femoral	em	posição	neutra	distribui	uniforme-

mente a pressão e é preferível; se está posicionada em valgo, altera as 
perspetivas de longevidade do implante

	 •	 Cimentação;	a	espessura	do	cimento	uniforme	2mm	a	4	mm	aumenta	as	
possibilidades de maior sobrevivência

	 •	 Braço	de	alavanca;	a	eficácia	dos	músculos	nadegueiros	reduz	as	probabi-
lidades da luxação

	 •	 A	prova	de	Trendelemburg,	avalia	indiretamente	a	potência	dos	múscu-
los nadegueiros é positiva quando a bacia inclina para o lado do membro 
desapoiado e traduz insuficiência

•

O	que	diz	a	TNI

Para avaliar as sequelas da coxartrose, a TNI remete-nos para as mobilidades 
da anca. Situações há em que apesar da artrose da anca ser muito dolorosa e inca-
pacitante, as mobilidades estão conservadas.

O perito ao enquadrar o valor da incapacidade da coxartrose baseado exclu-
sivamente nas mobilidades da anca, poderá prejudicar o sinistrado.
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A IPP não poderá não ultrapassar os 3%. Ora, se o valor mínimo da artro-
plastia da anca é 30% e clinicamente o sinistrado está melhor, é um contracenço. 
Fica assim o sinistrado altamente prejudicado na sua apreciação. 

De modo algum posso concordar com esta premissa.

Já no que se refere às IPPs atribuídas à prótese total da anca, estou de acordo 
com os valores propostos.

Cap. I 10.2.4 b) – Amputação da cabeça do fémur com artroplastia......0,15-0,45

O	que	diz	a	TIC

A TIC para avaliar a coxartrose, remete-nos para as mobilidades. A minha 
opinião é idêntica a que expressei para a TNI.

A TIC não faz nenhuma referência concreta à artroplastia da anca.
Como é sabido, a artroplastia total da anca interfere com as actividades diá-

rias, nomeadamente calçar, higiene dos pés ou apanhar objetos do chão. 
Em determinadas profissões, nomeadamente pedreiros, mecânicos e agri-

cultores, também se colocam essas questões.
Dada a importância que se reveste, entendi elaborar uma proposta pessoal 

par avaliar as artroplastias baseado na minha prática clínica e na minha experiên-
cia enquanto perito.

•

Proposta para avaliar a artroplastia total da anca

	 •	 Défice Funcional Temporário Total: 15 dias 
  – Período de maior limitação e dependência em meio Hospitalar e 

no domicílio.
	 •	 Período de Défice Funcional Temporário Parcial: 90/180 dias
 – Tempo médio necessário para recuperação da funcionalidade da 

anca
	 •	 Período de Repercussão Temporária na Actividade Profissional 

Total: 120/180 dias
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 – Dependente da profissão: período idêntico ao da recuperação 
temporária.

	 •	 Quantum doloris: 5/7 
 – Considero: dor do acto cirúrgico, stress, dor subsequente à 

recuperação.
	 •	 Défice Funcional Permanente da Integridade Físico-Psíquica: 20 

a 45 pontos. 
 – 20 Pontos: quando o resultado funcional foi excelente.
 – 20 a 30 Pontos: quando o resultado funcional foi razoável.
 – 30 a 45 pontos: quando o resultado funcional foi mau.
	 •	 Dano Futuro: admito a existência de dano futuro sempre 
 – Descolamentos, infecção, luxação e eventuais cirurgias de revisão, 

são possíveis em qualquer fase.
	 •	 Repercussão Permanente na Atividade Profissional: as sequelas 

descritas que deram origem ao Défice Funcional Permanente da 
Integridade Físico-Psíquica, de acordo com o desempenho, podem 
ser:

 – Incapaz para as profissões que impliquem gestos contra-indica-
dos: flexão excessiva da anca, adução e rotação interna, nomeada-
mente agricultores, mecânicos, motoristas profissionais, trabalha-
dores da construção civil…

 – Exigem esforços acrescidos nas profissões que impliquem perma-
nência na mesma posição ou em pé e marcha prolongada, nome-
adamente: escriturárias, empregados de mesa…

	 •	 Dano Estético Permanente grau: 2/7
 – Grau 2: cicatrizes simples que resultam das vias de abordagem.
 – Grau 4: marcha claudicante, uso de auxiliares de marcha, infecção 

crónica fistulizada.
	 •	 Repercussão	Permanente	nas	Atividades	Desportivas	e	de	Lazer:
 – Considero a artroplastia da anca, incapaz par a prática desporti-

va: as artroplastias da anca não são feitas para praticar desporto. 
Quem é saudável não necessita e quem é doente não pode fazê-lo. 
O desporto de grande impacto nomeadamente futebol, andebol, 
judo ou corrida em desportista profissional ou amador desacon-
selho vivamente.

	 •	 Repercussão Permanente na Atividade Sexual: grau 4/7
 – Grau 4: pelas razões atrás expostas. 
	 •	 Ajudas técnicas permanentes: 
 – Uso de canadianas, adaptações no domicílio, elevador de sanita é 

obrigatório.
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Proposta para avaliar a artroplastia total da anca

	 •	 Défice	Funcional	Temporário	Total: 15 dias
	 •	 Período	de	Défice	Funcional	Temporário	Parcial: 90/180 dias
	 •	 Período	 de	 Repercussão	 Temporária	 na	 Atividade	 Profissional	

Total: 120/180 dias
	 •	 Quantum	doloris: 5/7
	 •	 Défice	Funcional	Permanente	da	Integridade	Físico-Psíquica: 20 

a 45 pontos
	 •	 Dano	Futuro: admito sempre
	 •	 Repercussão	Permanente	na	Atividade	Profissional: Incapaz ou 

esforços acrescidos 
	 •	 Dano	Estético	Permanente	grau: 2/7
	 •	 Repercussão	 Permanente	 nas	 Atividades	 Desportivas	 e	 de	 Lazer: 

incapaz 
	 •	 Repercussão Permanente na Atividade Sexual: grau 4/7
	 •	 Ajudas técnicas permanentes: adaptações no domicílio e elevador de 

sanita
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Patologia da coifa dos rodadores

A vida é construída nos sonhos 
e concretizada no amor…

Francisco Xavier

Quem não precisa de um ombro amigo…
O ombro é uma articulação fundamental para a vida de relação. 
Tem como principal função a colocação da mão no espaço.

O bom desempenho dos gestos simples ou complexos dos restantes segmen-
tos do membro superior, em muito dependem da globalidade dos movimentos do 
ombro. 

O ombro suporta e fixa a extremidade proximal do membro superior e a sua 
principal função é levar a mão a qualquer local do espaço. Assemelha-se a uma 
grua, em que a placa giratória (ombro) vai permitir conduzir a pá (mão) ao local 
que se pretende.

Se todas as vezes que nos penteamos ou fomos às prateleiras do supermerca-
do, pensássemos que esses simples gestos dependem da efectiva funcionalidade da 
coifa dos rotadores, futuramente atribuir-lhe-emos outra importância ao ombro.

Anatomia do ombro
	 •	 Estruturas	ósseas:	úmero,	clavícula	e	omoplata
	 •	 Articulações	 verdadeiras;	 gleno-umeral,	 acrómio-clavicular	 e	 esterno-

-clavicular
	 •	 Articulações	falsas	ou	de	deslizamento;	sub-acromial	e	omo-torácia
	 •	 Enervação;	nervo	supra-escapular,	axilar	e	sub-escapular
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A coifa dos rotadores é uma estrutura essencial para um bom desempenho 
do ombro. É constituída pelos tendões: supra-espinhoso, infra-espinhoso, peque-
no redondo, grande redondo e sub-escapular. 

À excepção do sub-escapular que é rotador interno, são todos rotadores ex-
ternos.

A coifa dos rotadores estabiliza dinamicamente a cabeça do úmero contra a 
cavidade glenoideia e permite uma aposição adequada para o seu eficaz desem-
penho nos vários movimentos. A sua integridade é fundamental para a elevação 
harmoniosa do braço50.

O espaço sub-acromial também conhecido como espaço funcional do om-
bro está delimitado: 

	 •	 Na	região	inferior	pelo	grande	troquíter	da	cabeça	umeral	e	pela	glenoide
	 •	 Na	região	superior	pelo	arco	coraco-acromial

O espaço sub-acromial tem cerca de 1cm de altura e está ocupado pela bolsa 
e pela coifa dos rotadores. Esse espaço virtual diminui para 0,6cm quando o braço 
se coloca em abdução entre 60º e 120º.

Situações que contribuem para diminuir o espaço sub-acromial:

■ Consolidações viciosas do troquíter
■ Osteófitos acromiais ou claviculares
■ Os acromial
■ Bursite sub-acromial
■ Tipo do acrómio
■ Roturas da coifa

O formato do acrómio pode contribuir para diminuir o espaço sub-acromial 
e romper a coifa.

Tipos51 de acrómio:

Tipo I – superfície plana
Tipo II – ligeiramente côncava
Tipo III – em forma de gancho

A patologia da coifa dos rotadores é das situações clínicas mais frequentes 
no ombro doloroso. As sequelas são muito difíceis de avaliar médico-legalmente.
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Sintomas na rotura da coifa:

	 •	 Dor	predominantemente	inflamatória,	localizada	na	face	antero-externa	
do ombro que se grava com os movimentos acima da cabeça

O estudo funcional dos músculos que constituem a coifa tem sido objecto 
dos mais variados trabalhos na tentativa de esclarecer por que dói o ombro em 
condições ditas normais e por vezes não dói em presença de patologia.

Normalmente os pacientes com roturas da coifa, apontam a região do ombro 
como sendo a zona de sofrimento.

Esta região anatómica tem uma particularidade. Só numa situação de lesão 
ou patologia da articulação acrómio-clavicular, os pacientes conseguem indicar 
um ponto exacto do sofrimento no ombro.

Etiologia da rotura da coifa dos rotadores

Nem todas as roturas da coifa são sintomáticas52.
Sendo assim, não é fácil determinar a sua prevalência.
A espessura da coifa varia entre 10mm e 14mm53.
Com a idade, os tendões degeneram à semelhança do que acontece com 

qualquer órgão. As alterações fragilizam a estrutura tendinosa e diminuem a sua 
elasticidade.

Muitos têm sido os estudos para implicar a vascularização da coifa, sistema 
porta do músculo supra-espinhoso, como sendo a grande responsável pela etio-
logia das roturas.

Codman, foi o pioneiro a demonstrar diminuição da vascularização54 no ten-
dão supra-espinhoso na zona crítica, causando tendinopatia degenerativa e sub-
sequente rotura. 

Sheer55, realizou diversos estudos através da RMN em ombros assintomá-
ticos com diferentes idades e concluiu: 15% dos casos estudados apresentavam 
rotura; quando as idades eram superiores a 60 anos atingiam 45% das situações. 

Resultados similares foram constatados em exames ecográficos realizados 
por técnicos experientes.

Estudos feitos em cadáver56 por Lehman e outros constaram 6% de roturas 
em idades inferiores a 60 anos e 30% em idades superiores. É claro que nestes 
casos não foi possível avaliar a correspondência clínica.

A patologia da coifa dos rotadores predomina em determinadas profissões, 
nomeadamente as que implicam manter o ombro em abdução quase permanente, 
tal como acontece em:
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	 •	 Cabeleireiros
	 •	 Agricultores
	 •	 Trabalhadores	da	construção	civil
	 •	 Mecânicos

Mas afinal o que está verdadeiramente na origem das roturas da coifa?
Em boa verdade a polémica mantém-se.
Vários estudos implicaram factores intrínsecos e extrínsecos. 
Embora os motivos sejam diferentes, têm uma caraterística em comum: o 

espaço sub-acromial por onde passa o tendão está diminuído.

Fatores intrínsecos: 

	 •	 Vascularização.

Com a velhice, a vascularização57 diminui de forma transitória com certos mo-
vimentos e atividades do ombro e isso contribui para a degenerescência do tendão.

Não admira pois, que a incidência de roturas da coifa aumenta com a idade. 
Por essa ordem de pensamento, podemos admitir que a patologia da coifa, 

está essencialmente relacionada com as alterações que ocorrem a nível do tendão.
Já vimos que as alterações na vascularização não explicam todas as roturas 

da coifa.
A verdadeira causa do ombro doloroso com anomalias na coifa dos rotado-

res continua por explicar. 

Fatores extrínsecos:

	 •	 Biomecânica	nos	movimentos	de	abdução	do	ombro
	 •	 Osteófitos	infra-acromiais	ou	claviculares
	 •	 Espessamento	do	ligamento	coraco-acromial
	 •	 Tipo	do	acrómio
	 •	 Bursite	sub-acromial

A visão direta artroscópica do espaço sub-acromial, através de vários estu-
dos realizados, demonstraram que em vários pacientes com teste de Neer58 positi-
vo, não apresentavam contacto do tendão com o acrómio. Sendo assim, a origem 
do quadro dolorosa tinha que ter outra explicação. 

O tendão supra-espinhoso é o mais potente abdutor do ombro. Insere-se no 
troquíter e é o tendão59 que mais vezes rompe. Se raciocinarmos em termos de 
localização anatómica e biomecânica, talvez possamos entender a explicação. 

Tudo o que contribui para diminuir o espaço sub-acromial influência o qua-
dro clínico.
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Fatores que contribuem para diminuir o espaço sub-acromial: 

	 •	 Modificação	da	constituição	anatómica
	 •	 Alterações	do	tendão	devido	à	idade	alterado	das	fibras	de	colagénio
	 •	 Alterações	do	tendão	pela	vascularização
	 •	 Movimentos	de	repetição
	 •	 Traumatismos
	 •	 Formato	do	acrómio

A forma do acrómio pode ser congénita ou adquirida.
Pensa-se que o seu formato pode estar na origem da maior parte das roturas. 
Estudos em cadáver confirmaram que 70% das roturas estavam associadas 

ao acrómio43 tipo III e 3% apenas ao acrómio tipo I. 
As periartrites também são mais frequentes nos doentes com acrómio tipo III.
Como vimos, os mecanismos que estão por detrás das roturas da coifa dos ro-

tadores são multifatoriais. Isso complica ainda mais a tarefa dos peritos e avaliadores.

•

Avaliação clínica da rotura da coifa dos rodadores

A rotura da coifa dos rotadores é difícil de valorizar médico-legalmemte. 
Contudo, pode causar grande incapacidade e nem sequer vem referida nas tabelas. 

Sou confrontado com frequência no tribunal com situações desta natureza. 
Devo confessar que são das situações mais confrangedoras para avaliar, nomea-
damente quando os mecanismos de lesão são mal caraterizados pelo sinistrado.

Por sua vez, verifica-se por parte dos peritos alguma relutância e animosida-
de, dado que as roturasocorrem sobretudo em sinistrados com patologia prévia 
“estado anterior” e se prestam a simulação.

Diagnóstico diferencial do ombro doloroso:

	 •	 Conflito	sub-acromial
	 •	 Tendinose	da	coifa	dos	rotadores
	 •	 Artrose	gleno-umeral
	 •	 Radiculopatia	cervical	C5/C6
	 •	 Neuropaia	do	nervo	supra-escapular
	 •	 Artrose	acrómio-clavicular
	 •	 Síndroma	do	desfiladeiro
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As roturas da coifa aumentam à medida que a idade avança. 
As roturas parciais do tendão supra-espinhoso, são as mais frequentes pela 

localização anatómica.

Sintoma principal da rotura da coifa:

	 •	 Dor	insidiosa	preferencialmente	inflamatória	que	acorda	o	paciente	du-
rante a noite, localizada na face antero-externa do ombro

	 •	 Dor	agravada	com	os	movimentos	acima	da	cabeça
	 •	 A	dor	 raramente	é	aguda,	 à	 excepção	quando	resulta	de	 traumatismos	

diretos ou indiretos sobre o ombro

Ao exame objetivo, os pacientes com roturas parciais da coifa têm mais dor 
nas manobras contrariadas do ombro que nas roturas totais. 

A maioria dos pacientes com roturas crónicas refere57 falta de força na abdu-
ção e na rotação externa.

Diagnóstico diferencial entre rotura e conflito:

	 •	 O	conflito	sub-acromial	manifesta-se	por	ombro	doloroso
	 •	 A	rotura	da	coifa	por	dor	e	fundamentalmente	diminuição	da	força

Exame clínico do ombro:

Dor, mobilidades e função são os parâmetros da avaliação funcional global 
do ombro. 

Existem manobras específicas que permitem explorar individualmente ou 
em grupo os músculos que constituem a coifa dos rotadores. Contudo, a maioria 
não são exactas e em parte compreende-se. 

A coifa é composta por cinco tendões: 
	 •	 Supra-epinhoso
	 •	 Infra-espinhoso
	 •	 Pequeno	redondo
	 •	 Grande	redondo
	 •	 Sub-escapular

A inserção óssea é comum no grande troquíter e não é possível individuali-
zar52 os tendões na sua exploração. 

Por outro lado, a inexperiência clínica e a falta de colaboração do sinistrado 
por dor ou simulação, faz com que seja difícil arranjar um consenso60 que assinale 
as provas mais específicas para avaliar esta patologia.
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Park e colaboradores concluíram: para fazer o diagnóstico de rotura da coifa 
a melhor combinação de testes é:

■ Arco doloroso
■ Sinal de “drop arm” braço caído
■ Fraqueza muscular na rotação externa

Manobras específicas na rotura da coifa

Determinadas provas permitem ao examinador explorar o grau de funcio-
nalidade dos músculos da coifa dos rotadores de forma sistematizada e seletiva. 

Manobras63,64,65,66 para o músculo supra-espinhoso:
	 •	 Teste	de	Neer
	 •	 Teste	de	Yocum
	 •	 Teste	de	Hawkins
	 •	 Manobra	de	abdução
	 •	 Teste	de	Jobe	ou	da	lata	vazia

 Manobras para o músculo pequeno redondo:
	 •	 Rotação	externa	resistida

 Manobras para o músculo grande redondo:
	 •	 Rotação	externa	resistida

 Manobras para o músculo sub-escapular:
	 •	 Rotação	interna	resistida
	 •	 Teste	de	Napoleão
	 •	 Teste	de	Gerber
	 •	 Manobra	de	pressão	abdominal
	 •	 Teste	do	abraço

 Manobras para o músculo infra-espinhoso:
	 •	 Sinal	do	braço	caído

De seguida, estão identificados os testes mais frequentes

Sinal do braço caído:

Solicita-se ao paciente que deve estar sentado, que segure o braço em abdu-
ção a 120º e rotação externa completa com o cotovelo flectido a 90º. O paciente 
deve manter essa posição ao mesmo tempo que o examinador solta o punho e 
depois desce lentamente. Quando não consegue sustentar o braço na descida e 
repentinamente cai, é sinal de rotura parcial.
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Teste de Neer58:

O braço em abdução, flexão e rotação interna, desencadeia dores no ombro 
em sinitrados com lesão do tendão supra-espinhoso.

Teste	de	Jobb	ou	da	lata	vazia:

Braço elevado para diante em rotação interna, desperta dor no abaixamento 
da mão contra resistência. Avalia o desempenho do tendão supra-espinhoso. 

Teste de Yocum:

Verifica-se dor ao elevar o cotovelo quando a mão do sinistrado está posicio-
nada no ombro contra-lateral. É positivo nos conflitos do troquíter e ligamento 
acrómio-coracoideu.

Teste de Hawkins e Kennedy:

Coloca-se o braço do sinistrado a 90º de flexão e cotovelo também flectido a 
90.º, enquanto o examinador favorece a rotação interna do ombro. No caso de se 
verificar dor, é sinal de conflito sub-coracoideu. 

•

Exames complementares para avaliar roturas da coifa

As radiografias simples do ombro são exames baratos e sempre à mão que 
podem ajudar o perito no diagnóstico de patologia da coifa dos rotadores através 
de sinais indiretos.

Radiografias do ombro:

•	 Incidência	antero-posterior	neutra
•	 Incidência	em	rotação	interna
•	 Incidência	em	rotação	externa
•	 Incidência	perfil	da	omoplata
•	 Incidência	trans-axilar
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Fig. - Rx do ombro nas incidência trans-axilar e perfil 

 

Sinais indirectos de sofrimento da coifa: 

• Calcificações degenerativas do tendão. 

• Esclerose da face inferior do acrómio. 

• Adaptação acrómio-umeral ou imagem em espelho. 

• Osteófitos no bordo externo do acrómio. 

• Subida da cabeça do úmero nas roturas. 

 

Ecografia: 

A ecografia tem fiabilidade61 semelhante à RMN para medir o tamanho e espessura 

do tendão, quando realizada por pessoal técnico com experiência. 

A ecografia61 é um exame: 

• Barato. 

• Não invasivo. 

• Seguro. 

 

Ressonância Magnética Nuclear: 

A RMN é o exame complementar de eleição quando coadjuvado pela clínica, para 

completar o diagnóstico e caracterizar o tipo de rotura61. Segundo estudos realizados por 

Iannotti61 as percentagens de sensibilidade rondam os 89% e a especificidade os 100%. 

A Ressonância Magnética Nuclear permite identificar e diagnosticar:  

• Retracção tendinosa localiza. 

• Músculo roto. 

• Atrofia dos músculos. 

• Infiltração gorda dos músculos sobretudo do infra-espinhoso que é 

avaliada nos cortes que passam na base da apófise coracóide. 

• Outras lesões da articulação, nomeadamente osteófitos da acrómio-

clavicular e bordo infero-interna da cabeça e cabeça excentrada. 

Fig. 15 – Incidência trans-axilar e perfil.
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Fig. 16 – Incidência antero-posterior neutra, rotação interna e rotação externa.

Sinais indiretos de sofrimento da coifa:

	 •	 Calcificações	degenerativas	do	tendão
	 •	 Esclerose	da	face	inferior	do	acrómio
	 •	 Adaptação	acrómio-umeral	ou	imagem	em	espelho
	 •	 Osteófitos	no	bordo	externo	do	acrómio
	 •	 Subida	da	cabeça	do	úmero	nas	roturas

Ecografia
A ecografia tem fiabilidade61 semelhante à RMN para medir o tamanho e 

espessura do tendão, quando realizada por pessoal técnico com experiência.
A ecografia61 é um exame:
•	 Barato
•	 Não	invasivo
•	 Seguro

Ressonância Magnética Nuclear
A RMN é o exame complementar de eleição quando coadjuvado pela clíni-

ca, para completar o diagnóstico e caraterizar o tipo de rotura61. Segundo estudos 
realizados por Iannotti61 as percentagens de sensibilidade rondam os 89% e a es-
pecificidade os 100%.

A Ressonância Magnética Nuclear permite identificar e diagnosticar: 

	 •	 Retração	tendinosa	localiza
	 •	 Músculo	roto
	 •	 Atrofia	dos	músculos
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Teste de Yocum: 

Verifica-se dor ao elevar o cotovelo quando a mão do sinistrado está posicionada no 

ombro contra-lateral. É positivo nos conflitos do troquíter e ligamento acrómio-

coracoideu. 

 

Teste de Hawkins e Kennedy: 

Coloca-se o braço do sinistrado a 90º de flexão e cotovelo também flectido a 90º, 

enquanto o examinador favorece a rotação interna do ombro. No caso de se verificar 

dor, é sinal de conflito sub-coracoideu.  

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Exames complementares para avaliar roturas da coifa 
 

As radiografias simples do ombro continuam a ser os exames complementares mais 

baratos sempre à mão e que muito podem ajudar o perito no diagnóstico de patologia da 

coifa dos rotadores através de sinais indirectos. 

Radiografias do ombro: 

• Incidência antero-posterior neutra 

• Incidência em rotação interna 

• Incidência em rotação externa 

• Incidência perfil da omoplata 

• Incidência trans-axilar 

 

 
Fig. - Rx do ombro nas incidências antero-posreior neutra, rotação interna e rotação 

externa 
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	 •	 Infiltração	gorda	dos	músculos	sobretudo	do	infra-espinhoso	que	é	ava-
liada nos cortes que passam na base da apófise coracóide

	 •	 Outras	lesões	da	articulação,	nomeadamente	osteófitos	da	acrómio-clavi-
cular e bordo infero-interna da cabeça e cabeça excentrada

Os achados acima referidos, podem ser de importância fundamental para o 
perito avaliar em consciência.

Quando existem lesões associadas, são factores de mau prognóstico nas ro-
turas da coifa.

A RMN61 com valor médico-legal, deve ser realizada nas primeiras 6 se-
manas, após o traumatismo, antes que se instalem alterações que prejudiquem a 
avaliação. A análise cuidada das características das roturas, são fundamentais no 
estabelecimento do nexo de causalidade. 

Caraterísticas da rotura traumática aguda da coifa na RMN:
	 •	 Tipo	de	rotura	em	forma	em	L	do	acrómio	no	jovem	traduz	o	seu	formato
	 •	 Ausência	de	esclerose	nos	bordos	da	rotura
	 •	 Ausência	de	degenerescência	gorda	tendinosa

 Caraterísticas da rotura crónica da coifa na RMN:
	 •	 Degenerescência	dos	tendões
	 •	 Bordos	desidratados
	 •	 Cabeça	do	úmero	excentrada
	 •	 Presença	de	líquido	abundante	com	características	infamatórias

 Classificação62 das roturas totais da coifa baseada no tamanho:
	 •	 Roturas	grau	I,	inferiores	a	1,5cm
	 •	 Roturas	grau	II,	entre	1,5	e	3cm
	 •	 Roturas	grau	III,	superiores	a	3cm

Classificação55	das	roturas	parciais	da	coifa	baseada	na	localização:
	 •	 Rotura	 parcial	 articular,	 quando	 atinge	 a	 zona	 da	 coifa	 em	 aposição	 à	

cabeça umeral
	 •	 Rotura	parcial	bursal,	quando	a	 zona	 lesada	da	 coifa	 está	 em	contacto	

com o espaço sub-acromial
	 •	 Rotura parcial intra-tendinosa, quando as lesões na coifa não estão em 

contacto com a cabeça umeral nem com o espaço sub-acromial
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Roturas degenerativas e traumáticas da coifa dos rotadores

As roturas da coifa ocorrem sobretudo em dois grandes grupos da população.
Roturas traumáticas são características dos jovens.
As roturas de etiologia degenerativa, que ocorrem fundamentalmente nos 

adultos na segunda metade da vida.
E isso até se compreende. 

Com a idade, ocorrem alterações histológicas a nível dos tendões dos mús-
culos da coifa e ficam fragilizados. Não admira pois que as roturas degenerativas 
sejam mais frequentes nessa faixa etária, mesmo em traumatismos do ombro com 
pequena intensidade.

Roturas traumáticas da coifa:

As roturas traumáticas da coifa são mais frequentes no sexo masculino em 
idades jovens e profissões que implicam atividades do braço acima do ombro63. 

A clínica pode variar. Preferencialmente, a dor ocorre após traumatismos 
directos ou indirectos no ombro.

Normalmente aparece sintomatologia imediata: dor e impotência funcional 
marcada.

O traumatismo indirecto ocorre na maioria das situações numa queda com 
apoio da mão ou cotovelo no chão. 

Nas manobras específicas do exame objectivo podemos encontrar:
	 •	 Sinais	prováveis	de	instabilidade	por	lesão	do	labrum	ou	diminuição	da	

contenção muscular

Roturas degenerativas da coifa:

Nas roturas degenerativas67, o mecanismo traumático normalmente é mal 
caracterizado pelo sinistrado. Raramente consegue definir o tempo real, direcção 
e intensidade do traumatismo. 

As roturas degenerativas ocorrerem sobretudo em idades superiores a 50 
anos e na sua grande maioria associadas a acrómios tipo II e III. 

As roturas degenerativas são mais frequentes que as roturas traumáticas e 
localizam-se preferencialmente na denominada “zona crítica”.
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A clínica67 inicial pode ser idêntica à clínica do conflito sub-acromial: 
	 •	 Mobilidades	activas	ou	passivas	dentro	da	normalidade	ou	limitadas	nos	

últimos graus do arco de movimento devido à dor.
	 •	 Manobras	de	Jobe	e	Yokum	dolorosas	contra	resistência.
	 •	 Normalmente	a	força	está	diminuída	na	abdução	e	na	rotação	externa.

Na pesquisa da força em abdução, ou seja, na prova de Jobe, pode surgir a 
dúvida se a diminuição de força é devida à dor ou à própria rotura. Se pesquisar-
mos em rotação externa sem abdução, normalmente a manobra não provoca dor. 
Se durante a exploração for encontrada diminuição de força, a probabilidade de 
rotura é grande.

Estudos em cadáver comprovam o aumento da tensão das fibras do supra-
-espinhoso em abdução com força de tensão constante64.

As profissões de força que impliquem abdução constante e braço acima do 
ombro nomeadamente cabeleireiros e trabalhadores da construção civil, são fac-
tores predisponentes.

O perito tem que saber dissociar se as roturas da coifa estão associadas a fac-
tores degenerativos ou traumáticos. Estes casos são frequentes e acarretam enor-
mes problemas na avaliação médico-legal. 

Tratamento das roturas da coifa

Na sua grande maioria, as roturas da coifa dos rotadores são tratadas con-
servadoramente. 

Reserva-se o tratamento cirúrgico precoce para roturas traumáticas maciças 
e tratamento cirúrgico diferido, para situações que não respondem ao tratamento 
conservador.

Perante uma rotura da coifa dolorosa a primeira atitude deve incluir: 
	 •	 Repouso	com	ou	sem	apoio	do	braço
	 •	 Modificação	das	actividades	 laborais,	desportivas	e	actividades	da	vida	

diária
	 •	 Anti-inflamatórios	e	fisioterapia	precoce

Aproximadamente62,67 50% dos pacientes conseguem alívio dos sintomas na 
dor e na melhoria da mobilidade com o tratamento conservador.

Quando o tratamento conservador não resolve, avança-se para o tratamento 
cirúrgico.
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Principal objectivo do tratamento cirúrgico: 
•	 Reparação	da	coifa	para	aliviar	a	dor	e	restabelecer	a	função

Métodos de tratamento cirúrgico:
	 •	 Método	aberto
	 •	 Minimamente	invasivo
	 •	 Artroscopia

 O resultado da cirurgia depende: 
	 •	 Tamanho	da	rotura
	 •	 Idade	do	paciente
	 •	 Personalidade	do	sinistrado
	 •	 Qualidade	dos	tecidos
	 •	 Experiência	do	cirurgião

Encontramos milhares de artigos, argumentando sobre as melhores técnicas 
para reparar as roturas da coifa. 

Cada cirurgião defende o seu ponto de vista. 
Hoje, é consensual62 que os resultados da reparação da coifa por via artroscó-

pica são sobreponíveis à cirurgia aberta nas roturas grau I e II. 
Nas roturas maciças da coifa muito dolorosas principalmente durante a noi-

te, associadas ou não artrose e subida da cabeça umeral, está indicada artroplastia 
do ombro com prótese invertida em idades superiores a 60 anos.

Vantagens da cirurgia artroscópica: 
	 •	 Pós-operatório	menos	doloroso
	 •	 Menor	tempo	de	internamento
	 •	 Menos	rigidez	articular
	 •	 Recuperação	mais	rápida
 
 Inconvenientes da cirurgia artroscópica:
	 •	 Nas	roturas	maciças	ocorrem	mais	re-roturas.

As patologias da coifa são propícias à simulação. 
Os sinistrados antes de serem submetidos a cirurgia, pontualmente devem 

ser avaliados previamente em consulta de Psiquiatria.
Chamo a atenção dos senhores peritos, que em determinadas situações, si-

nistrados com pequenas roturas da coifa anteriores, a dor pode ser muito exu-
berante, apesar de no exame clínico se encontrar pequena diminuição da força. 
Contrariamente nas roturas posteriores, pode acontecer o inverso.
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Como avalio as sequelas na rotura da coifa

Colocado perante os problemas concretos, enquanto perito tenho que deci-
dir em consciência, baseado sempre que possível em argumentos científicos. 

Então como procedo!

História clínica:
	 •	 Anamnese	cuidada;	sobretudo	procuro	saber	o	mecanismo	de	lesão	e	pa-

tologia ou sofrimento prévio

Exame objetivo: 
•	 Manobras	específicas

Análise dos exames complementares
	 •	 Faço	uma	leitura	das	características	e	alterações	dos	exames	complementares
	 •	 Analiso	na	RMN	a	“carta	muscular”	que	traduz	o	estado	dos	músculos	

(atrofia, retracção, degenerescência, infiltração gorda…)
	 •	 A	RMN	deve	ser	realizada	o	mais	precoce	possível	após	o	acidente
	 •	 Um	coto	do	tendão	que	rompeu,	só	passados	4	a	5	meses	tem	tradução	na	

RMN através de sinais de desidratação
	 •	 Bordos	arredondados	e	desidratados	contrariamente	ao	que	se	observa	

nas roturas agudas em que os bordos não apresentam estes aspectos

Classifico a rotura:
•	 Tipo	e	extensão	da	rotura

Tratamento:
•	 Conservador	ou	cirúrgico

Informações complementares:
•	 Médico	de	família
•	 Períodos	de	baixa	médica
•	 Patologia	previa

Avaliação final global
Reunidos os vários elementos, faço a apreciação global.
Retiro as conclusões e decido em consciência.
Pelo que ficou expresso, é uma tarefa muito difícil avaliar correctamente as 

sequelas resultantes de patologia da coifa.
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Porventura, alguns sinistrados terão sido catalogados como simuladores em 
junta médica pela fraca colaboração no exame clínico, quando na realidade não 
colaboraram por motivo de dor e ficaram prejudicados na sua valorização. 

O inverso também é verdadeiro
É necessário prestar muita atenção a estes aspetos!
Na falta de referência médico tabelar, tem sido prática comum, os peritos 

enquadrarem as sequelas da patologia da coifa, nos artigos que contemplam as 
mobilidades do ombro. 

Na realidade, o que está verdadeiramente em causa neste tipo de patologia, 
não são as mobilidades do ombro, mas fundamentalmente a dor incapacitante e a 
diminuição da força. 

Por essa razão, entendo que os artigos da TNI que contemplam as mobilida-
des, não são os mais adequados.

Na minha prática clínica, tenho constatado que ombros assintomáticos com 
coifas degeneradas e mesmo rotas, funcionam relativamente bem para pequenos 
esforços. Contudo, pequenos traumatismos podem introduzir graves disfuncio-
nalidades no ombro fragilizado. 

Isso mesmo também pode ser constatado nas dezenas de artigos que se tem 
escrito sobre a temática.

Pelo atrás exposto, vemos como é muito difícil muitas vezes relacionar uma 
rotura da coifa com o traumatismo. 

Perante esta evidência, tenho sempre em atenção o posto de trabalho.
Duvido que nas roturas maciças da coifa, um servente de pedreiro por exem-

plo tenha condições para desempenhar a sua profissão quando necessita fazer 
elevações constantes do membro superior. 

Naturalmente que numa profissão de escriturário ou similar, as condições 
são diferentes e deve ser avaliado caso a caso.

Procedimento final:

Reunidos os vários elementos clínicos e os exames complementares, avanço 
em definitivo para as conclusões do relatório.

Avalio a disfuncionalidade do ombro baseado nos pressupostos:
	 •	 Tipo	de	rotura
	 •	 Pontuação	de	Constant
	 •	 Profissão
	 •	 Idade

•	 Lateralidade
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Apoiado na Tabela de Constant avalio o grau de funcionalidade do ombro. 

A (/15) - Dor Nula 15, Ligeira 10, Moderada 5, Severa 0
B (/20) - Incapacidade AVD Para profissão

Nula 4, Ligeira 3, Moderada 2, Grande 1, Total 0
Para desporto
Nula 4, Ligeira 3, Moderada 2, Grande 1, Total 0
Dor nocturna
Nula 2, Alguma 1, Severa 0
Nível de trabalho com a mão
Cintura 2, Xifóide 4, Pescoço 6, Cabeça B, Acima da cabeça 10

C (/40) - Mobilidades Flexão
<30º 0; 30º/60º 2; 60º/90º 4; 90º/120º 6; 120º/150º 8; >150º 10
Abdução
<30º 0; 30º/60º 2; 60º/90º 4; 90º/120º 6; 120º/150º 8; >150º 10
Rotação externa
Mão abaixo da cabeça: Cotovelo à frente 2 / Cotovelo atrás 4
Mão na nuca: Cotovelo à frente 6 / Cotovelo atrás 8
Mão sobre a cabeça: Cotovelo atrás 10
Rotação interna
Coxa 0; Nádega 2; Sacro 4; L3 6; D12 8; D7 10

D (/25) - Força Kg em abdução x2 (máx. de 12,5 kg)
TOTAL - A+B+D+C 100

Fig. 17 – Tabela de Constant.

O	que	diz	a	TNI:
Nada refere.
O	que	diz	a	TIC:
Nada refere.

•

Proposta	pessoal	para	valorizar	as	roturas	da	coifa

➢ Rotura grau I ……………………………….…. 00 a 10 pontos
➢ Rotura grau II ………………………………… 10 a 20 pontos
➢ Rotura grau III ………………………………… 20 a 40 pontos
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Lesões pélvicas

Chegamos a este mundo pelo rebordo da bacia
e partimos pelo colo do fémur…

Os conhecimentos ortopédicos convencionais até meados do séc. passado 
sustentavam: os acidentados sobreviventes às roturas do anel pélvico recuperam 
bem das lesões musculo-esqueléticas. 

A literatura médica preocupa-se ainda hoje principalmente com as lesões 
que impliquem risco para a vida e não dá a devida atenção, às sequelas que daí 
possam resultar. 

A rotura do anel pélvico é uma lesão potencialmente letal e faz parte do es-
petro do politraumatizado, com taxas de mortalidade da ordem dos 10% a 20%68.

Foi com Judet e Letournel em França, a partir dos meados do séc. XX e mais 
tarde por Tile no Canadá, que as lesões do anel pélvico até aí tratadas ao “abando-
no”, começaram a tornar-se o centro das atenções dos ortopedistas. 

Apesar da impressão que a maioria dos sinistrados com lesões pélvicas re-
cupera bem, não é bem assim. Vários autores discordam dessa análise e a minha 
experiência corrobora essa tese. 

Conceitos anatómicos da estrutura do anel pélvico:

A bacia é uma estrutura anatómica em forma de anel.
É composta por dois ossos ilíacos e pelo sacro.
A estabilidade do anel pélvico deve-se principalmente aos tecidos moles en-

volventes. É sobretudo ligamentar.
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A estabilidade consiste na capacidade da bacia suportar forças fisiológicas 
sem apresentar desvios significativos.

Estruturas estabilizadoras do anel:

•	 Sínfise	púbica
•	 Complexo	sacro-iliaco	posterior
•	 Assoalhado	pélvico

A estrutura mais importante para a manutenção da estabilidade do anel pél-
vico é a chamada BTD1 – Banda de Tensão Dorsal, ou seja, o complexo sacro-
-ilíaco posterior.
 
 A banda de tensão dorsal é constituída pelos ligamentos:
	 •	 Sacro-ilíacos	posteriores
	 •	 Sacro-tuberositários
	 •	 Ssacro-espinhais

Classificação das lesões pélvicas:

As lesões pélvicas são classificadas de acordo com o grau de instabilidade e 
ou gravidade.

O entendimento da lesão pélvica é a chave para o tratamento adequado e 
para avaliação correta das sequelas.

Pensar em fracturas da bacia isoladas é um equívoco. 
Qualquer estrutura anelada ou arqueada, quando sofre um traumatismo, 

tem repercussões à distância. 
Quando o anel pélvico rompe, ocorrem sempre desvios mais ou menos acen-

tuados noutro local, como demonstrou Bucholz61.
Tile68, num estudo realizado em cerca de 300 autópsias, encontrou lesões 

posteriores na bacia em todas elas. 
Quando o perito faz uma leitura das publicações acerca do assunto; avalia-

ção das sequelas nas lesões da bacia, deve estar seguro de que não esta a comparar 
maçãs com laranjas, ou seja, lesões estáveis com lesões instáveis. 

1 BTD – é o mais poderoso ligamento do esqueleto humano que se estende da tuberosidade 
posterior do ilíaco ao sacro, sendo necessário forças violentas para o romper.

Fig. 18 – Esquema que mostra a estrura óssea  
e ligamentar da bacia.
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Se uma série contiver um grande número de fracturas estáveis e sem conse-
quências, o resultado geral, com tratamento simples será excelente.

Nas séries de lesões da bacia com alta percentagem de roturas pélvicas ins-
táveis e desviadas, as sequelas independentemente do tratamento serão muito di-
ferentes para pior. 

Classificação das lesões pélvicas

O clínico para tratar as lesões pélvicas precisa classifica-las. Para isso, é fun-
damental compreender o mecanismo da lesão. Da mesma maneira, é impensável 
o perito pretender avaliar corretamente as sequelas resultantes nas fraturas da ba-
cia, sem compreender o conceito de estabilidade.

As fraturas da bacia podem ser estáveis ou instáveis.
As fraturas estáveis, caracterizam-se pela simetria da bacia - está interrompi-

da só na periferia ou a um nível.

As fraturas instáveis, apresentam soluções de continuidade com desvio da 
bacia pelo menos a dois níveis e resultam em rotura do anel.

Fraturas da cintura pélvica instáveis:
	 •	 Quando	as	duas	metades	da	bacia	se	afastam	ou	se	aproximam,	são	verti-

calmente estáveis e rotacionalmente instáveis
	 •	 Quando	uma	ou	ambas	as	hemi-bacias	migram	proximalmente,	verifica-

-se instabilidade vertical e rotacional

Classificação das fraturas da bacia:
	 •	 Segundo	o	conceito	de	estabilidade;	classificação	de	Tile68

	 •	 De	acordo	com	o	mecanismo	de	lesão;	classificação	de	Young-Burgess69

 
 Classificação de Tile68:
	 •	 Tipo	A;	fracturas	estáveis
	 •	 Tipo	B;	fracturas	rotacionalmente	instáveis	e	verticalmente	estáveis
	 •	 Tipo	C,	fracturas	rotacional	e	verticalmente	instáveis

A classificação69 de Young-Burgess (J Trauma, Jul 1990) é baseada no meca-
nismo de lesão e tem vindo a ganhar popularidade crescente. É fácil e intuitiva: “O 
vetor de forças deixa as suas marcas em termos de direção e quantidade de energia”. 
É mais útil para tomar decisões em contexto de emergência. Foi incluída nas 
guidelines do ATLS de 2004.
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Classificação de Young-Burgess69:

Categoria   Características de diferenciação

C.L. Fratura dos ramos púbicos, ipsi ou contralateral e lesão posterior
 I – Compressão do sacro no lado intacto
 II – Fractura em crescente (asa ilíaca) no lado do impacto
 III – Lesão CL.I ou CL.II no lado do impacto; lesão contralateral 

em livro aberto (C.A.P.)
C.A.P. Diastase da sínfise púbica e ou fracturas longitudinais dos ramos
 I – Leve alargamento da sínfise púbica e ou articulação SI anterior. 

Ligamentos SI anteriores e sacrotuberositários e sacro-espinhais 
estirados; ligamentos SI posteriores intactos.

 II – Articulação SI anterior alargada. Ligamentos SI anteriores, 
sacrotuberositários e sacro-espinhais rotos; ligamentos SI poste-
riores intactos.

 III – Rotura completa da articulação SI com desvio lateral. Liga-
mentos SI anteriores, sacrotuberositários e sacro-espinhais e liga-
mentos SI posteriores rotos.

C.V. Diastase da sínfise púbica ou desvio vertical e posteriormente, 
desvio através da articulação SI, ou ocasionalmente através da asa 
ilíaca e ou sacro.

C.L. Compressão lateral.
C.A.P. Compressão anteroposterior.
C.V. Cisalhamento vertical.
M.C. Mecanismo combinado. 
Combinação de outros padrões de lesão nomeadamente C.L. e C.V. que é o mais comum.

Resenha das lesões pélvicas

À partida, um padrão de rotura do anel pélvico, denuncia uma lesão grave, 
dado que são enormes as forças necessárias para romper o anel.

As fraturas da bacia sem rotura do anel pélvico, regra geral têm bom prog-
nóstico, à excepção das mais desviadas.

O padrão de rotura do anel pélvico, é uma solução de continuidade do seg-
mento anterior da bacia e pode implicar:
	 •	 Fratura	 de	 pelo	menos	 dois	 ramos	 homo-laterias	 ou	 rotura	 da	 sínfise	

púbica
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  A solução de continuidade do segmento posterior do anel poderá ser:
	 •	 Fratura	do	ilíaco	posterior
	 •	 Lesão	sacro-ilíaca
	 •	 Fratura	do	sacro

É possível um padrão de rotura pélvica do segmento anterior, sem lesão do 
segmento posterior. O mais frequente é a associação de lesão do segmento ante-
rior com o segmento posterior. Mas muitas vezes, as lesões do segmento posterior 
podem passar despercebidas.

As lesões isoladas do segmento posterior à exceção de fraturas por trauma 
direto do sacro e do cóccix, são excecionais. Estas são fraturas transversas abaixo 
de S3.

É habitual classificar as roturas do anel pélvico com base nos três mecanis-
mos básicos de rotura do anel
	 •	 Compressão	lateral
	 •	 Compressão	antero-posterior
	 •	 Cisalhamento	vertical

A compressão lateral é o mecanismo mais frequente e resulta de:
•	 Quedas	com	embate	lateral	da	bacia
•	 Atropelamentos	com	impato	lateral
•	 Acidentes	de	viação	com	colisão	lateral
•	 Soterramentos

A compressão antero-posterior ocorre em:
•	 Acidentes	de	viação	com	impato	frontal
•	 Atropelamentos	com	embate	frontal

Os padrões de cisalhamento vertical são essencialmente vistos em:
•	 Quedas	de	altura
•	 Acidentes	de	moto

No Tipo I de compressão lateral – existe apenas lesão do segmento anterior.
No Tipo II – lesão do segmento anterior associado a lesão do segmento pos-

terior, podendo ser fratura impatada da asa do sacro ou fratura em crescente do 
ilíaco posterior.

No Tipo III – a hemi-pélvis do lado do impato sofre uma lesão Tipo II, for-
çando a hemi-pélvis contra-lateral em rotação externa, originando uma lesão em 
“open book”.

Assim, o Tipo III associa do lado do impato rotura em compressão lateral e 
uma rotura de padrão antero-posterior do lado contra-lateral.
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Nas roturas por compressão lateral, os complexos ligamentares responsáveis 
pela estabilidade não estão habitualmente lesados, pelo que esta pélvis é mecanica-
mente estável. Por esse motivo, a maior parte das roturas por compressão lateral são 
tratadas conservadoramente e com bons resultados.

No entanto, existe uma pequena percentagem de fracturas que por motivos 
não relacionados com a estabilidade, apresentam maus resultados quando são tra-
tadas conservadoramente. A saber:
 1. Deformidades aparentes: assimetria pélvica; rotação interna; encurta-

mento do membro.
 2. A sínfise púbica bloqueada ou sobreposta em mulheres, que pode ser res-

ponsável por dispareunia.
 3. Fraturas em crescente do ilíaco posterior desde que desviadas, por serem 

fraturas articulares.
 4. Fraturas impactadas da asa do sacro em que a impacção invade os bura-

cos de conjugação e originam lesões nervosas com concordância clínica.
 5. Tipo LCIII, pelo “open book” contra-lateral.

Fraturas por compressão antero-posterior:

No Tipo I – existe apenas rotura pélvica do segmento anterior, fratura dos 
ramos ou rotura da sínfise púbica. 

Tanto o segmento posterior como os ligamentos do pavimento pélvico estão 
poupados. A diastase do segmento anterior não ultrapassa os 2,5cm. É considera-
da rotura estável e os resultados são bons com tratamento conservador, pelo que 
está e é o indicado neste tipo de lesões.

No Tipo II – para além da rotura do segmento anterior verifica-se rotura do 
pavimento pélvico e lesão do segmento posterior mas com integridade da BTD.

A pélvis apresenta instabilidade rotacional externa mas verticalmente está-
vel, porque existe integridade da BTD.

A diastase do segmento anterior ultrapassa os 2,5cm, mas a integridade da 
BTD não permite diastase superior a 4cm. Este tipo de rotura se tratada conser-
vadoramente deixa sequelas associadas a instabilidade rotacional externa: dor na 
sínfise púbica e na sacro-ilíaca. A lesão Tipo II é o clássico “open book”. A Banda 
de Tensão Dorsal representa a lombada do livro que permite que as folhas abram 
sem que o livro se desfaça.

Nas lesões Tipo II de compressão antero-posterior, só é necessário fixar a 
pélvis no segmento anterior (osteossíntese da sínfise púbica ou da fratura dos ra-
mos), dado que há estabilidade do segmento posterior pela integridade da BTD e 
não necessita estabilização cirúrgica.
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Fig. 19– Instabilidade rotacional antero-poterior Tipo II “open book”. 
Abertura da sínfise púbica superior a 2,5cm e inferior a 4cm.

Nas lesões Tipo III de compressão antero-posterior, há mais violência envol-
vida e além das lesões do Tipo II ocorre também a lesão da BTD. Soma-se à instabi-
lidade em rotação externa a instabilidade vertical. A diastase do segmento anterior 
ultrapassa os 4cm, podendo atingir 10cm. O desvio mais marcado é o rotacional 
externo. 

Fig. 20 – Instabilidade rotacional antero-poterior e vertical Tipo III. 
Abertura da sínfise púbica superior a 4cm.

Os resultados do tratamento conservador são obviamente piores que no 
Tipo II. Podem resultar como sequelas: dores posteriores, deformidades, pseu-
dartrose, consolidações viciosas.

Nas lesões Tipo III de compressão antero-posterior, deve ser feita fixação 
do segmento anterior e do segmento posterior, sobretudo no segmento posterior, 
pois esta é a chave da estabilidade do anel.

No cisalhamento vertical, vamos ter as mesmas lesões do segmento pos-
terior e o mesmo tipo de instabilidade, apenas com a particularidade de o des-
vio vertical ser mais marcado, tendo idêntico prognóstico às lesões do Tipo III 
antero-posterior. 
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A abordagem cirúrgica é a mesma, havendo no entanto necessidade de esta-
bilização mais rígida, dado que este padrão de rotura desmonta com mais facili-
dade por ser mais marcada a instabilidade vertical.

Os resultados cirúrgicos dependem fortemente da qualidade da redução e da 
estabilidade da montagem.

Existem situações que mesmo conseguindo boas reduções e fixação estável, 
os pacientes queixam-se com dores, não estando bem explicada a sua origem, 
sobretudo na articulação sacro-ilíaca a na sínfise púbica. Provavelmente porque 
a cirurgia transforma estruturas com alguma flexibilidade em estruturas rígidas.

Alguns pacientes corretamente tratados e com bons resultados musculo-
-esqueléticos, são muitas vezes fortemente marcados por lesões associadas sobre 
as quais não temos controlo, nomeadamente sequelas urológicas, neurológicas e 
impotência sexual.

•

Conceitos biomecânicos para compreensão das lesões e sequelas 
da bacia

O interrogatório é fundamental para perceber o mecanismo de lesão do anel 
pélvico. Nem sempre é fácil o sinistrado reconstruir o sucedido. Recorro normal-
mente às informações possíveis e analiso os exames complementares nomeada-
mente as radiografias na entrada do Serviço de Urgência.

Como rompe o anel pélvico?

Forças que actuam sobre a bacia no momento do impacto:
	 •	 Rotação	externa,	nos	mecanismos	de	compressão	antero-posterior
	 •	 Rotação interna, nas situações de compressão lateral
	 •	 Cisalhamento	vertical,	nas	forças	de	translação	ou	mecanismo	combinado
 
 Mecanismos de lesão do anel pélvico:
	 •	 Rotação	interna	ou	compressão	lateral:	as	estruturas	anteriores	e	ramos	

ílio-isquio-púbicos, rompem e a hemipélvis sofre rotação interna.
	 •	 No	cisalhamento	vertical,	as	forças	são	translacionais	de	sentido	vertical	e	

cruzam o padrão trabecular principal do complexo sacro-ilíaco posterior.

A força compressiva lateral causa impactação do osso esponjoso e permite 
que se mantenha a integridade do ligamento. 



UMA OUTRA VISÃO...

339

As forças de compressão lateral ou rotação interna, tendem a perfurar as 
vísceras e comprimir os nervos.

A completa instabilidade do anel pode ser causada pela atuação de forças 
complexas sobre a bacia. 

As forças podem ser transmitidas por golpe directo na crista ilíaca, causando 
rotação da hemi-pelve para cima – lesão em asa de balde.

O termo cisalhamento é sinónimo destas forças complexas.
As forças de rotação externa e cisalhamento tendem a romper os tecidos 

moles. São lesões potencialmente graves. Podem provocar roturas de vísceras e 
estruturas vasculo-nervosas por mecanismo de tração. 

Exames complementares nas lesões pélvicas

A radiografia convencional continua a ser o exame de primeira escolha para 
caraterizar a lesão nos traumatismos pélvicos. A correcta interpretação pelo peri-
to é essencial para caraterizar o tipo de instabilidade. 

 Interpretação dos exames radiográficos:

 Radiografias da bacia seriadas nas incidências:
	 •	 Antero-posterior
	 •	 Inlet
	 •	 Outlet

	 Radiografia	da	bacia	antero-posterior	permite	visualizar:	
	 •	 Linha	ílio-pectínia e ílio-isquiática.
	 •	 Extensão	das	colunas	anterior	e	posterior.

A radiografia da bacia antero-posterior é importante para caracterizar as 
fracturas dos ramos púbicos e do acetábulo.

Radiografia “inlet view” melhor incidência para: 

•	 Demonstrar	os	desvios	posteriores
•	 Avaliar	a	articulação	sacro-ilíaca	e	a	porção
  lateral do sacro
•	 Caracterizar	as	lesões	por	compressão	lateral

Fig. 21 – Radiografia da bacia antero-postrior.
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Na incidência de “inlet view”, a tangencial convergente dos raios, direcciona 
o foco da radiografia a 60º da cabeça para a porção média da bacia.

Fig. 22 – Radiografia da bacia “inlet view”.

Radiografia “outlet view” permite	visualizar:

•	 Desvios	cefálicos	e	verticais	da	hemi-pelve
•	 Alargamentos	da	articulação	sacro-ilíaca
•	 Descontinuidade	dos	buracos	sagrados
•	 Fraturas	do	sacro

Na incidência “outlet view”, a tangencial divergente direciona o foco da ra-
diografia do pé do paciente para a sínfise, num ângulo de 45º.

Fig. 24 – Radiografia da bacia “outlet view”.

A incidência “outlet view”, é a melhor incidência para demonstrar a migra-
ção superior ou inferior da hemi-pelve como se demonstra nas imagens a seguir. 

Fig. 23 – Incidência “outlet view”, mostra  
o desvio proximal da hemi-bacia.
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Tomografia	axial	computorizada

Frequentemente as lesões do segmento posterior da pélvis, são ocultas na 
incidência, antero-posterior, pelo que qualquer pélvis que apresente padrão de 
rotura inlet, estreito superior e outlet, espolito interior deve fazer TAC para carate-
rizar bem a lesão posterior em termos de morfologia e desvios, dado que isso tem 
forte implicação na opção cirúrgica.

A TAC tridimensional permite programar melhor a cirurgia.

Fig. 25 – Imagens tridimensionais de fraturas da bacia.

Fig. 26 – Lesões do segmento posterior da bacia.

1. Rotura total da articulação sacro-ilíaca
2. Rotura parcial da articulação sacro-ilíaca “open book”
3. Fractura vertical do sacro

Há um número significativo de pacientes com traumatismos pélvicos com 
envolvimento da coluna lombar. Isso mesmo foi demonstrado através da TAC.

A dor nestas situações tem origem na coluna, ou pode estar associada a des-
vios da articulação sacro-ilíaca que não foi eduzida ou está em pseudartrose.

•
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Tratamento das lesões pélvicas

O tratamento das roturas pélvicas tem duas fases:
A primeira, tem por objetivo manter a vida num contexto de urgência ou até 

de emergência.
A segunda, deve ter lugar quando o doente está fora de perigo, estabilizado. 

A cirurgia deve ser feita em centros de referência por elementos treinados nesta 
cirurgia fortemente exigente. Visa reconstruir a anatomia e a estabilidade da pelvis.

As lesões estáveis devem iniciar carga precoce.

Tratamento das lesões pélvicas

As lesões pélvicas são resultado de forças de grande energia cinética. A pro- são resultado de forças de grande energia cinética. A pro-pro-
babilidade de ocorrerem lesões a outros níveis é muito elevada. É por isso que 
estes pacientes devem ser encaminhados e tratados em contexto de emergência 
por profissionais treinados “ATLS DAMAGE CONTROL”.

Cerca de 25% das roturas pélvicas poderão originar sequelas graves e defini-
tivas se não forem adequadamente tratadas e uma percentagem considerável de 
roturas pélvicas pode matar.

Perante um politraumatizado com fractura da bacia com instabilidade he-
modinâmica (excluir causas torácicas ou abdominais) o conceito actual é estabili-
zar o anel pélvico para salvar a vida e minimizar as sequelas.

Primeira atitude perante uma lesão pélvica:
•	 Redução	do	volume	pélvico
•	 Estabilização	provisória

Qualquer lesão instável tratada conservadoramente ou cirurgicamente, deve 
fazer descarga total durante 6 semanas seguida com 2 canadianas em carga par-
cial, durante mais 6 semanas.

Tratamento na fase aguda

As roturas pélvicas70 podem sangrar num grau variável de volume e rapi-
dez: hipotensão, hipotermia e coagulopatia “triade mortal”, são sinais de mau 
prognóstico.

As lesões “open book” têm um elevado potencial hemorrágico.
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Suspeição clínica de fractura “open book”:
	 •	 Assimetria	pélvica
	 •	 Pélvis	alargada
	 •	 Hematoma	do	escroto
	 •	 Palpação	de	“gap” na sínfise púbica
	 •	 Rotação	e	encurtamento	do	membro	inferior

Na situação de urgência o principal procedimento é o controlo da hemor-
ragia que pode ser feito através de meios mecânicos e correção da hipovolémia.

Meios para controlar a hemorragia pélvica:
•	 Colóides	(lactato	de	Ringer)	e	sangue
•	 Tamponamento
•	 Embolização	arterial
•	 Correcção	da	hipotermia	e	coagulopatia.

Estabilização	mecânica:
•	 Lençóis ou cintas
•	 Fixadores externos
•	 Tracção longitudinal

A redução das lesões pélvicas instáveis diminui a hemorragia, alivia a dor e 
facilita o tratamento definitivo. A estabilização mantém a redução e facilita a pres-
tação de cuidados e promove a recuperação dos tecidos moles. O fixador tubular 
externo continua a ser o “gold standart” na estabilização mecânica da pélvis. Na 
fase aguda, será sempre de evitar abordagens diretas do anel posterior.

Fig. 27 – Fixador externo numa lesão tipo C com instabilidade vertical e rotacional.

Tratamento definitivo:
O tratamento definitivo das lesões pélvicas é conservador ou cirúrgico. 
O tratamento cirúrgico passa por fixação interna e pode esperar dias até que 

o paciente fique estabilizado e livre de perigo.
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Fig. 28 – Fraturas complexas da bacia.
Redução e osteossíntese com placas.

As vias de abordagem,68,70 utilizadas para o tratamento cirúrgico das lesões 
pélvicas, nomeadamente na fixação interna também podem ser suscetíveis de 
complicações. 

Sequelas possíveis nas vias de abordagem pélvicas:
•	 Lesões	neurológicas,	nervo	femuro-cutâneo
•	 Edemas	crónicos	dos	membros	inferiores
•	 Parafusos	intra-articulares	no	acetábulo
•	 Trombose	dos	vasos	femorais
•	 Perfuração	do	intestino
•	 Embolia	pulmonar
•	 Perda	de	redução
•	 Pseudartrose
•	 Infecção
•	 Lesão	da	raíz	L5
•	 Lesão	vascular

Como avalio as sequelas nas lesões pélvicas

Quando era criança, ensinaram-me que os meninos vinham ao mundo no 
bico de uma cegonha.

Quando cursei Medicina, na cadeira de Ginecologia aprendi que nascemos 
através da pélvis.

Quando me especializei em ortopedia, percebi que pela pélvis podemos 
morrer.
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Sequelas68 das lesões da bacia segundo Tile:
•	 Dor	contínua	em	30%	dos	casos
•	 Consolidações	viciosas	com	dismetrias	em	5%
•	 Pseudartrose	do	complexo	posterior	em	3%
•	 Lesões	nervosas	ou	vasculares	em	5%
•	 Lesões	da	uretra	em	3%

Eventuais sequelas associadas a lesões pélvicas: 
•	 Dor	crónica
•	 Lesões	nervosas
•	 Consolidações	viciosas	com	transtornos	na	marcha
•	 Redução	imperfeita	da	articulação	sacro-ilíaca
•	 Pseudartrose
•	 Incontinência	urinária
•	 Disfunções	sexuais
•	 Dismetrias	dos	membros	inferiores
•	 Lombalgias	baixas

Holdsworth71 em 50 casos de fracturas da bacia constatou:
•	 27	Pacientes	apresentavam	desvios	na	região	sacro-ilíaca
•	 15	Pacientes	dor	intensa	e	incapacidade	para	o	trabalho

Pennal72 e Sutherland em 359 casos de fracturas da bacia constataram:
	 •	 As	lesões	pélvicas	com	instabilidade	vertical	apresentavam	várias	compli-

cações posteriores

Nas lesões graves da bacia, procuro eventuais sequelas do sinistrado a nível 
da região lombar baixa. Avalio então se a natureza da lesão está em consonância 
com as queixas. Se assim não for, procuro ainda saber se alguma lesão passou 
despercebida aquando da primeira observação. 

Como procedo para avaliar médico-legalmente as lesões pélvicas?

Primeiro passo
•	 Classifico	a	lesão:
 ➢ Estou perante uma lesão estável ou instável?
 ➢ Trata-se de uma instabilidade rotacional ou vertical?
 ➢ Tem ou não lesões associadas?
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Tipo A (estáveis).
 Bom prognóstico tratamento conservador.

Tipo B (rotacionalmente instáveis “open book”).
 Mau prognóstico cirurgia (fixação do segmento anterior).

Tipo C (instabilidade rotacional e vertical).
 Mau prognóstico cirurgia (fixação anterior e posterior).

As roturas “open book” APC II são as Tipo B na classificação de Tile.
As roturas Tipo APC III e VS são tipo C na valorização de Tile.
A maioria das restantes lesões pélvicas, são Tipo A de Tile.

Segundo passo
•	 Interpreto	e	avalio	os	exames	complementares

A avaliação dos exames complementares deve ser integral, ou seja, procuro 
analisar todos os exames desde a data do acidente até à data da alta. 

Terceiro passo
•	 Exame	objetivo	e	caraterização	das	sequelas

No meu exame procuro indagar se o sinistrado apresenta: 
•	 Dor	crónica	sobretudo	na	articulação	sacro-ilíaca
•	 Consolidações	viciosas	que	impeçam	o	parto	via	baixa
•	 Lesões	nervosas
•	 Disfunções	urinárias	e	sexuais
•	 Dismetrias	dos	membros
•	 Transtornos	na	marcha
•	 Sinais	de	artrose

A dor crónica referida à região sacro-ilíaca, ocorre sobretudo nas fraturas 
com rotura do anel tipo C e nas fraturas do sacro.

As lesões pélvicas viciosamente consolidadas podem ocasionar deformi-
dades vulvo-vaginais com disfunção urinária ou sexual feminina mecânica e ou 
neurológica.

Perante situações duvidosas, solicito parecer da especialidade, sobretudo nas 
disfunções urinárias e sexuais.
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Por pudor do sinistrado ou incúria do perito, por vezes o examinado oculta 
esses dados.

Implicações no desempenho68 sexual referenciadas pelos sinistrados vítimas 
de lesões pélvicas graves. 
	 •	 Na	população	em	geral,	58%	da	população	está	satisfeita	com	o	seu	de-

sempenho sexual 
	 •	 Nos	sinistrados	com	lesões	pélvicas	graves,	apenas	31%	dos	sinistrados	

referem não ter problemas

•

Fraturas do sacro 

As fracturas do sacro, estão associadas a traumatismos graves, mas pouca 
importância se lhes atribui. Em 40% a 50%73 dos casos estão associadas a lesões 
nervosas que nem sempre são fáceis de objetivar. O tratamento é essencialmente 
conservador. O resultado clínico final é dececionante quando estão associadas 
outras lesões nomeadamente neurológicas.

Fig. 29 – Fratura do sacro

Atribuir o máximo de 5 pontos nestas lesões parece-me muito pouco.
Recordo três casos concretos de fraturas do sacro em que os sinistrados não 

foram levados a sério nas suas queixas pelos médicos da seguradora durante o tra-
tamento, nem pelos peritos médico legais aquando da realização do exame singular. 

Quando foram observados em junta médica, todos eles com quadros depres-
sivos associados graves, constatou-se que a depressão reativa estava relacionada 
com o quadro álgico e falta de auto estima do sinistrado, fruto de todo aquele 
percurso em que ninguém acreditou nas suas queixas. 

Feita que está a minha apreciação clínica e radiológica, estão assim reuni-
dos os ingredientes para fazer a apreciação final das sequelas pélvicas e integra-las 
no artigo correspondente.
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O	que	diz	a	TNI

As sequelas das lesões pélvicas da TNI estão enquadradas nos artigos:

Cap. I 9.2.1 a) Sacro: Disjunção da articulação sacro-ilíaca.......................0,10-0,25
Cap. I 9.2.2 b) Cóccix: Fracturas ou luxações dolorosas que impedem a  
permanência na posição de cócoras ou que se traduzam na impossibilidade  
de utilizar o selim de velocípedes ou equiparáveis.......................................0,10-0,25
Cap. I 9.2.3 a) Ossos ilíacos; Fracturas sem rotura do anel pélvico...........0,05-0,10
Cap. I 9.2.3 b) Ossos ilíacos; Fracturas com rotura do anel pélvico..........0,11-0,25
Cap. I 9.2.4 b) Diástase da sínfise púbica; Com sintomatologia dolorosa...0,11-0,25

Os valores propostos de IPP na sua globalidade são equilibrados. No que 
respeita à caraterização das sequelas há alguma incongruência e a linguagem téc-
nica deve ser mais cuidada, nomeadamente enquadrar as lesões de acordo com o 
mecanismo de lesão associado ao conceito de estabilidade.

O	que	diz	a	TIC

Mc 1101: Dores pós-fracturárias de um ramo isquio-púbico................1 a 2 pontos
Mc1102: Dores e/ou instabilidade da sínfise púbica................................2 a 5 pontos
Mc1102: Dores relacionadas com diastase ou fractura do sacro...........2 a 5 pontos
Mc 1105: Dores e instabilidade do sínfise púbica
com alterações da estática e da marcha....................................................9 a 15pontos

O tratamento das lesões pélvicas foi durante muitos anos o parente pobre 
dos ortopedistas. Pelo que diz a TIC, as sequelas das lesões pélvicas são também o 
parente pobre na avaliação médico-legal.

Um pedido que vos faço
•	 Não	banalizem	o	ato	de	avaliar	as	sequelas	nas	lesões	pélvicas
•	 Não	confundam	lesões	estáveis	com	lesões	instáveis
•	 Avaliem	segundo	a	vossa	consciência	e	com	rigor
•	 Avaliem	sempre	bem!	O	melhor	possível…

Proposta	para	valorizar	as	sequelas	das	lesões	pélvicas
Tipo A (estáveis).....................................................................00 a 05 pontos
Tipo B (rotacionalmente instáveis).......................................05 a 20 pontos
Tipo C (instabilidade rotacional e vertical)..........................20 a 40 pontos
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Chave de acrónimos

AAOS – Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos
BTD – Banda de Tensão Dorsal
CEE – Comunidade Económica Europeia
CFA – Conflito Fémuro Acetabular
CPC – Código de Processo Civil
CPT – Código de Processo de Trabalho
EEG – Eletro-encefalograma
EMG – Eletro-miograma
EPT – Epilepsia pós-traumática
IDES – Sistemas de Documentação e Avaliação
INMLCF, IP – Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses
IPATH – Incapacidade permanente para o trabalho habitual
LAT – Lei dos acidentes de trabalho
PIB – Produto Interno Bruto
RMN – Ressonância Magnética Nuclear
SICOT – Sociedade Internacional Ortopedia e Traumatologia
SPOT – Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia
TAC – Tomografia Axial Computorizada
TCE – Traumatismo craneo encefálico
TIC – Tabela de Incapacidades em Direito Civil
TNI – Tabela Nacional de Incapacidades
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Reflexões

A alma é divina e a obra é imperfeita...
Este padrão sinala ao vento e aos céus…

Que da obra ousada é minha a parte feita,
O por fazer é só com Deus…

Fernando Pessoa “in Mensagem”

Quando preciso refletir, refugio-me no meu alpendre mirandês. 

Da janela do meu alpendre, avista-se S. João das Arribas. 

Mais ao longe, no cimo dos montes que abraçam o rio Douro, perto do céu, 
as águias-reais planando... 

O resto…imagina-se... 

Já vejo terras de Espanha. 

A outra margem…

É também aqui neste silêncio, que a infância entra pela porta adentro e mar-
co encontro com a mulher imaginária. 

Aqui sou feliz, porque agora regressei...
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Sabendo que somos eternos, também sei que o enamoramento enriquece as 
nossas almas em noites de lua cheia. E ajuda a completar o meu mundo no sentido 
lato e alargado que abrange toda a vida. 

Para escrever sobre enamoramento, preciso estar rodeado dos meus montes. 
Ouvir o trinar do rouxinol.

É no cimo das montanhas que o meu pensamento mergulha num mar de 
sentimentos e o meu grito ecoa no ouvido longínquo de toda a humanidade, por-
que me preocupo com ela e a quero vestida de luz, beleza e verdade.

Hoje não vou escrever nenhum poema. 
Os poemas de amor na minha idade são ridículos.
Os contos são ridículos. 
A nossa vida pode ser ridícula.

O bom da poesia, é permitir que a minha alma sempre enamorada, conheça 
arroubos e se solte por tudo e por nada num encantamento sem limites. É uma 
construção pessoal independente de tudo e de todos. É simplesmente um estado 
de espírito. 

O bom da Literatura é permitir viajar por lugares onde nunca iremos, amar 
sem namorada. No dizer de Chico Buarque: “Literatura é escrever uma carta para 
o amante que já morreu”.

Hoje, tenho que descer ao povoado. 
Hoje, limitar-me-ei a escrever sobre os sinistrados.
Hoje, depois das diferentes visões dos peritos, sinistrados, magistrados, ar-

tistas…tudo o que li, tenho que entrar fundo na realidade.

Hoje, tenho que escrever sobre acidentes, doenças, memórias, desencantos, 
esperança, abandono, raiva, solidariedade, indiferença, perseverança, desilusão, 
atitude, coragem, solidão…Tudo concentrado num corpo que sofre. 

Nem todas as sequelas dos sinistrados têm origem nas lesões traumáticas. 
Os medos…fobias…ansiedades…ou ainda outros estados emocionais, po-

dem ser tão incapacitantes como as doenças físicas. Às vezes mais dolorosas, 
porque desprezíveis pelos peritos que até as ridicularizam. Outras vezes, também 
porque essas sequelas são difíceis ou mesmo impossíveis de avaliar.

Todos somos afetados no quotidiano por momentos de tristeza e ansiedade, 
porque consciente ou inconscientemente não conseguimos ou não sabemos con-
trolar.
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Temos de arranjar estratagemas que exigem muito esforço e lucidez para 
conjugar o trabalho, os relacionamentos e as interações com os outros a cada mo-
mento e estar sempre equilibrados. De bom humor. Aptos para qualquer solicita-
ção profissional, familiar e pessoal.

E no meio disto tudo, temos que lembrar que somos seres espirituais a fazer 
experiências num corpo físico, o que provoca agitação emocional já que esta é a 
mais difícil gerir. 

Quando as circunstâncias da vida quotidiana nos fazem perder o rumo, no-
meadamente uma má notícia ou um acidente, não conseguimos alhear-nos com-
pletamente da sua verdadeira natureza. 

Aí entra a mágoa…A preocupação… 
O medo…e até alguma inibição para desenvolver conscientemente certas 

tarefas profissionais. Adeus paz interior… Alegria… Felicidade…e até concentra-
ção para o médico ou perito saber bem desempenharem o seu papel. 

Afinal todos somos humanos.

Nessas alturas, a única coisa que precisamos de fazer é recordar:
•	 Quem	somos?
•	 De	onde	viemos?
•	 Porque	estamos	aqui?
•	 Para	onde	vamos?	
•	 O	que	queremos?
Faz-se assim um ponto da situação. 
No entanto, precisamos sempre de um tempo para recuperar. 

O rigor da ciência médica e da avaliação médico-legal têm que estar ao servi-
ço dos doentes e dos sinistrados, mas também temos que ter em atenção a mesma 
humanidade do avaliador. 

Só os homens com saber e capacidade de compreender a realidade do seu 
mundo, conseguem defender esta liberdade de pensamento. Transformar e basear 
o seu percurso ao serviço do próximo, conseguindo assim ser grandes com a visão 
dinâmica do futuro:”El mundo cambia com tu ejemplo no com tu opinion”.

Todos nós temos uma missão e ninguém pode ser indiferente a isso!...

Vivemos subjugados pelo mito que amar a vida ou alguém, é nunca o desilu-
dir ou irritar. Curiosamente, as pessoas que mais amamos, podem ser aquelas em 
quem na maioria das vezes originamos sentimentos de dor mais profunda. Quan-



FRANCISCO MANUEL LUCAS

358

do amamos uma pessoa, somos mais carinhosos e mais ríspidos, mais simpáticos 
e menos afáveis, mais gentis ou mais indelicados.

Só hoje consigo perceber essas duas facetas do amor...
É por isso que quando reprimimos metade da nossa verdade por uma ques-

tão de personalidade, as tensões vem à superfície. E como tudo tende para o equi-
líbrio, se encarno o papel de mauzão, a outra metade deve ter a humildade de me 
compreender e posteriormente agradecer.

A missão dos “menos capazes” talvez seja mostrar à sociedade em geral, sem 
falsos moralismos e palavras de circunstância, que viverem uma vida agradecida 
apesar de possuírem tão pouco, torna o sofrimento menos pesado e os homens 
maiores.

Mas a sociedade em geral ainda não faz o que seria desejável para aliviar o 
peso daqueles. Deixa-os tantas vezes abandonados à sua sorte, quem tanto neces-
sita da nossa ajuda.

É a partir da visão de uma empresa, organização ou sociedade que o futuro 
se constrói, na mente objetiva e material. 

E o que cada um fizer dela com a sua liberdade é o que ela poderá vir a ser. 

Uma sociedade moderna e solidária alicerça-se em quatro pilares:
	 •	 Conhecimento	da	missão	particular	e	individual
	 •	 Objectivos	concretos,	que	forneçam	coragem	para	superar	as	dificulda-

des que vão surgindo – se não tivermos um ideal maior bem alicerçado, 
não poderemos gostar de nós próprios nem dos outros

	 •	 Fundamentação	clara	da	maneira	de	encarar	o	mundo	numa	perspetiva	
individual e comunitária, com preocupações não só materiais, mas essen-
cialmente humanas

	 •	 Reorganização	permanente	dos	seus	valores	em	cada	momento,	adapta-
dos às necessidades próprias e dos outros

A avaliação das sequelas do sinistrado na medicina-legal, é aquilo que os 
vários intervenientes quiserem que ela seja a partir do que ela é na sua realidade. 

Os conceitos formulados antecipadamente e a previsão do que pode vir a ser 
o futuro, dependem das regras e da avaliação da mente humana.

Ter olhos para ver por dentro e olhar para fora, como ponto de partida para 
a acção, é obrigatório.

Os valores pelos quais nos batemos e que fazem parte de nós, não se podem 
perder nunca seja em que circunstância for.
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A ética é o caminho mais seguro que nos conduz ao lugar mais alto!

A criatividade é a fonte do equilíbrio.
Vivemos no jogo das consequências e não podemos viver apenas de utopias.
Temos que dar mais valor ao diálogo, há tolerância, há convivência, à com-

preensão com os menos capazes e mais desfavorecidos…e isso não se faz na so-
ciedade contemporânea.

A quem sobrou tão pouco tal como acontece com os grandes sinistrados, 
ainda descobre que tem muito para dar aos outros…

Coloquemos também nós peritos e julgadores, amor e profissionalismo na-
quilo que fazemos na perspetiva dos afetos, na linha da tolerância, na lista dos 
compromissos…na linha do trabalho, na linha da cultura, na linha da esperança e 
a nossa realização pessoal ao serviço dos outros….Temos que ter razões de espe-
rança e dar luz a quem tem muito menos que nós... os sinistrados.

A solidariedade é muito ampla e não é só caridade…

O final do séc. XX, da luz e da ciência, ficará lembrado na área da saúde, 
como uma viragem marcante no desenvolvimento científico e tecnológico. 

Mas será que a clínica médico-legal teve uma visão mais humanista e solidá-
ria perante os sinistrados?

Terá ela já acompanhada essa evolução técnica no capítulo da saúde?
Apesar do esforço e investimento na área da formação dos peritos nos últi-

mos anos, o INML,CF terá conseguido dar a resposta desejada e mais adequada? 
O sistema parece ter ficado aquém das expectativas dos sinistrados. 
Mantém-se crescentes os anseios devido há insuficiência a vários níveis, na 

opinião daqueles. Nomeadamente, o relatório deve ser esclarecido para que a 
discrepância nos valores apresentados pelos diferentes intervenientes, possam ser 
bem compreendidos pelo sinistrado, na avaliação das incapacidades.

No dizer de Peter Drucker, as organizações são um empreendimento hu-
mano e a sua finalidade mais elevada é: “Tornar eficazes as forças das pessoas e 
irrelevantes as suas fraquezas”. 

Peter Drucker, grande pensador da gestão moderna, apesar da frieza dos 
números, era um homem bom, visionário, simples e solidário. Segundo ele, o con-
ceito de organização e gestão moderna em qualquer entidade empresarial, está 
assente em 3 vertentes:

•	 Missão
•	 Visão
•	 Valores
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A Missão: deve responder ao que a empresa se propôs fazer e para quem. 
A missão constitui como que uma “declaração de princípios”, mediante a qual a 
empresa se apresenta à sociedade.

A Visão: responde às questões; como seremos, como deveremos ser, que 
queremos ser no futuro? Implica o compromisso de todos na defesa dessa causa e 
incorpora, a ideia de triunfo.

Os Valores: são os princípios que servem de “guia” para os comportamentos, 
atitudes e decisões dos vários interessados que participam na execução da missão 
e na projeção da visão da empresa, neste caso o INML,CF. 

Para gerir eficazmente, os responsáveis terão que dominar 3 imperativos:
 ➢ Gerir para a missão
 ➢  Gerir para a inovação
 ➢  Gerir para a diversidade

Uma Outra Visão... tentou ser o mais possível alicerçada num conceito sóli-
do de justiça…

Foi também minha preocupação obter o maior número possível de respostas 
dos deferentes intervenientes para esclarecer questões dúbias que continuam no ar.

Todos estes esclarecimentos com uma única finalidade:
	 •	 Descobrir	qual	a	melhor	maneira	de	avaliar	a	dor	e	as	limitações	dos	si-

nistrados e no final, como ampará-los com justiça e humanismo...
	 •	 Meditar	e	refletir	em	conjunto	sobre	as	metodologias	mais	adequadas	e	

justas para avaliar e valorizar as sequelas do sinistrado e qual o encami-
nhamento mais apropriado, são preocupações de fundo...

O papel dos vários intervenientes é precioso e essencial para o bom desem-
penho global que se deseja. 

Cada um tem a sua função. 

É com a sua visão respetiva que o ciclo se completa...

•



UMA OUTRA VISÃO...

361

Quesito formulado aos colaboradores

Ao cair do pano, resolvi formular um quesito com uma resposta simples, em 
três linhas apenas, aos colaboradores do livro. 

Se todas as vezes que avaliar um sinistrado lembrar este quesito, seguramen-
te será mais justo. 

O quesito de resposta simples, tem um objetivo: certificar-me que os vários 
intervenientes estão a cumprir o seu papel com justiça!

Imaginem que amanhã, cada um de vós fica com as sequelas, à frente men-
cionadas.

Nessas circunstâncias, façam a vossa auto-avaliação:
 1)  Quais seriam as recomendações que faria aos peritos que iriam avaliar o 

seu corpo mutilado? 
 2) Como pensa que deveria ser avaliado?
 3) Qual a incapacidade, que consideram mais justa, no seu caso?

Quesito

– António Mestre: 
Se tivesse um traumatismo craneano com alterações pós-concussionais li-

geiras, cefaleias, irritabilidade e esquecimento, mas com interferência na sua vida 
pessoal e profissional, qual seria o valor justo da sua incapacidade?

– Balbina Mendes:
Se um dia ficasse impossibilitada de fazer o que mais gosta que é pintar, qual 

seria o valor mais justo da sua incapacidade?

– Bárbara Santos Rosa: 
As tabelas são a única via e a que melhor serve para avaliar corretamente as 

sequelas dos sinistrados?

– Carina Oliveira:
Se tivesse um acidente de viação, acha que os valores das incapacidade em direi-

to civil estão adequadas às sequelas, ou deviam ser mais elevados na sua generalidade?
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– Carlos Guiné:
Enquanto julgador, fica de consciência tranquila e a certeza de que está a ser 

justo e humano, ou apenas se limita a cumprir a lei cortante nua e crua, quando 
julga os sinistrados?

– Isabel Antunes: 
Se tivesse um acidente de trabalho, preferia ser desvalorizada com IPATH ou 

ser reconvertida na sua profissão?

– João Rodrigues: 
Numa escala de 1 a 100, em quanto valorizava as suas “limitações”?

– José Eusébio:
Se tivesse um acidente acha que as nossas leis serviam os seus interesses en-

quanto sinistrado?

– Lurdes Breda: 
Numa escala de 1 a 100, em quanto valorizava as suas “limitações”?

– Lucinda Ferreira: 
Se um dia ficasse impossibilitada de fazer o que mais gosta que é escrever, 

qual seria o valor mais justo da sua incapacidade?

– Paulo Correia:
Fica de consciência tranquila e a certeza de que está a ser justo e humanos 

ou apenas se limita a cumprir a lei cortante nua e crua, quando julga os processos 
dos sinistrados?

– Roque Loureiro: 
Se um traumatismo ocular lhe provoca-se diplopia que interferi-se com a 

sua profissão e até lhe causa-se inferioridade estética, qual seria o valor justo da 
sua incapacidade?

– Tiago Costa:
Se tivesse um traumatismo craneano com alterações pós-concussionais li-

geiras, cefaleias, irritabilidade e esquecimento, mas com interferência na sua vida 
pessoal e profissional, qual seria o valor justo da sua incapacidade?

Feita que está a sua auto-avaliação, medite sobre a incapacidade que atribuiu 
a si próprio.
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– Agora peço-lhe que tome a mesma atitude e preocupação frente ao sinis-
trado que hoje vai avaliar ou julgar.

Sentir permanentemente que estamos a cumprir a nossa missão e profissão 
com rigor, constitui uma fonte de auto-estima. 

O estado da arte, ou seja, o que se julga estar mais adequado no presente,  
ajuda-nos a viver em paz todos os dias. Assim torna-se mais fácil decidir quando 
a responsabilidade é partilhada. Um jogo de equipa se assim quisermos.

Resposta ao quesito

– António Mestre:
Eu valorizo a sindrome subjetiva pós-traumática não tanto em função da sua 

repercussão nas atividades da vida diária mas pela frequência e intensidade dos 
itens que compõem este síndrome. Valorizo em média 5 pontos. A valorização tabe-
lar em civil é de dois pontos.

– Balbina Mandes:
É realmente muito difícil imaginar a minha vida sem a pintura. É que no meu 

caso, nem tem a ver com valor material. Difícil seria o vazio. Dar sentido à vida… 
Passo cada vez mais o tempo á volta da pintura. E isto não é só o ato de pintar, mas 
o conceber. Com esse fim. As imagens que passo para a tela, andam muito tempo no 
pensamento. São construídas e refeitas e desconstruídas e construída outra e outra 
vez…poderá este sentir, ser mesmo valorizado numa escala?...Não sei. Deve ser um 
dilema avaliar situações desta natureza. Não queria estar no teu lugar.

– Bárbara Santa Rosa:
Na sua generalidade os valores das incapacidade deveriam ser mais elevados.
Não menosprezando as restantes, preocupa-me particularmente a valoração 

de sequelas com repercussão cognitiva, as quais parecem ser consideradas um ‘mal 
menor’! Mas para alguém que, excluindo os períodos de férias, ocupa os dias a es-
crever relatórios periciais e artigos sobre problemáticas de cariz ético, actividades de 
grande exigência intelectual, é mesmo assustador folhear a tabela.

– Carina Oliveira:
Não se torna de todo justo e reparador que uma mesma sequela no mesmo 

indivíduo seja merecedora de coeficientes de desvalorização por vezes tão distintos 
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quando nos deparamos com as avaliações propostas de acordo com a TNI (Anexo 
I, Decreto-Lei 352/2044 de 23 de Outubro) ou com a Tabela de Avaliação de Inca-
pacidades em Direito Civil. Sendo que na prática, geralmente sucede-se coeficientes 
de desvalorização com valores inferiores quando esse mesmo individuo é avaliado 
no âmbito da avaliação do dano corporal em Direito Civil. Mesmo que se entenda 
que no âmbito do Direito Civil, o indivíduo seja também alvo de reparação através 
da proposta de diversos danos subjectivos, estes não justificarão o facto de um défice 
funcional permanente ser muitas frequentemente distinto da incapacidade perma-
nente parcial proposta no âmbito de um acidente de trabalho.

– Carlos Guiné:
No complexo processo de aplicação do direito, a lei, na sua nudez e crueldade, 

é, tão só, um dos ingredientes – necessário e o mais importante – de que o jurista se 
serve para encontrar a melhor solução que se adeque ao caso concreto que, sempre, 
representa um somatório de interesse conflituantes em relação aos quais deve man-
ter visível equidistância. Na minha dimensão social, moral, política…., sim.  Muitas 
vezes a resposta que encontro no ordenamento jurídico deixa-me um sabor amargo.

Como jurista, não. 
A minha preocupação centra-se no bom cumprimento do meu dever – encon-

trar a tal solução jurídica mais adequada ao caso concreto.»

– Isabel Antunes:
A reconversão, tal como se encontra definida,  não constitui um conceito claro, 

explicado,discutido, ficando a sua interpretação sujeita ao entendimento de cada 
um. Para uns a “reconversão na sua profissão” é sinónimo de  mudança de posto de 
trabalho, ou seja não será muito diferente do que comummente chamamos recolo-
cação. Para outros significa readaptação do posto de trabalhador, a fim de permitir 
ao sinistrado a possibilidade de manter o exercício da sua actividade profissional 
habitual. Ainda assim e apesar de não estarmos perante um conceito claro a opção 
mais adequada será sempre a da reconversão.

– João Rodrigues:
Em primeiro lugar, acho complicado dar valores a uma incapacidade, porque 

depende da situação, depende do momento. No geral, penso que tenho uma incapa-
cidade física bastante alta, pois necessito de ajuda de terceiro para tudo. Preciso de 
ajuda para comer, para ir à casa de banho, para a minha higiene, ou seja todas as 
minhas necessidades básicas requerem auxílio de uma ou duas pessoas. Tendo isso 
em consideração, diria que tenho uma incapacidade de quase 100%. Mas tal como 
disse, depende da situação. Se eu estiver no computador, com todo o material que 
necessito, tenho imensa liberdade e consigo fazer muitas coisas sem pedir nada a 
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terceiros. Obviamente que para chegar a essa situação, preciso de alguem que me 
ligue o computador e me dê as coisas que preciso, daí a minha dependência ser gran-
de. Penso que o meu grau de incapacidade de 95%, dado pelo atestado multiuso é 
bastante correto.

– José Eusébio:
Se fosse comigo, acharia que a indemnização era pequena, mas isso só significa 

que as leis têm de ser gerais e abstratas.
O seguro de acidente de trabalho é um seguro que cobre o risco, não a culpa. 

Quando não está em causa a culpa a reparação é inferior ao dano. Podia não o ser, 
mas é discutível se seria economicamente viável um seguro obrigatório com outra 
amplitude ou se, cobrindo a culpa, não levaria a uma diminuição acentuada da 
prevenção. 

A lei atual serve – na medida possível da resposta da sociedade (directamente 
nas doenças, através de agentes privados, no acidente de trabalho) – os interesses 
dos sinistrados que, ainda assim e como todos os cidadãos, suportam eles mesmos 
algum risco. 

– Lurdes Breda:
Creio que, a percentagem do grau de incapacidade que me atribuíram, está 

em conformidade com a minha deficiência. A nível físico, sou bastante dependente 
de terceiros, sobretudo, no que se refere à locomoção. Há situações em que me de-
senvencilho sozinha, mas só após terem sido criadas condições para isso por quem 
me rodeia. Em contraste com a parte motora, a nível intelectual, estou em pleno uso 
das minhas faculdades, o que acaba, por vezes, em me deixar bastante frustrada 
por não conseguir realizar determinadas tarefas quotidianas, essenciais para uma 
maior autonomia.

– Lucinda Ferreira:
Para mim escrever é como respirar…
Incapacidade de 100% porque então já nem viveria.

– Paulo Correia:
“O judicium é meu inimigo, a minha aversão, o meu horror. Eu tenho um tal 

horror ao juízo que preferiria condenar um homem a julgá-lo”.
Esta frase de Charles Péguy traduz com propriedade a dificuldade ínsita ao 

acto de julgar, sendo que, também em sede de reparação do dano, muitas vezes da 
aplicação da lei (nos termos em que é possível), resulta para o julgador a consciência 
de que não logrou satisfazer as exigências de justiça e de humanidade que se impu-
nham acautelar ao sinistrado.
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– Roque Loureiro:
Qualquer diplopia coloca sérios problemas ao sinistrado não só na sua acti-

vidade de trabalho diário bem como na vida em sociedade. A necessidade de alte-
rações posturais para evitar a dupla imagem, gravemente perturbadora e mesmo 
causadora de acidentes, deve ser tida em consideração. A limitação que não seja 
susceptível de correção com lentes prismáticas, justifica a atribuição de uma inca-
pacidade até 0,10.

– Tiago Costa:
Relativamente à sua pergunta e sem olhar para a tabela: Se o TCE fosse meu, 

tenderia a pensar que o justo seria valores superiores aos 50%: afinal, tenho ton-
turas por isso deixei de conseguir correr e provavelmente de passar muito tempo a 
fotografar (estas coisas não têm nada a ver com o meu trabalho – e, por isso, com a 
IPP – mas foram as primeiras em que pensei); não conseguiria usar computadores 
durante muito tempo (estava tramado na vida pessoal e profissional); provavelmen-
te, ia deixar de conseguir usar o metropolitano para me deslocar em Lisboa todos os 
dias (basta tomar um Zaldiar para isso ser logo difícil em carruagens onde tenho de 
seguir em pé); se ainda, como sugere, tivesse impacto na minha profissão, o efeito se-
ria provavelmente catastrófico. Uma redução de horário seria importante, imagino. 
Mas na realidade, de reboque viriam sequelas psiquiátricas.

•

Análise das respostas ao quesito

Meus amigos, perante um problema pessoal, reparem como a vossa perceção 
de justiça e avaliação pode mudar. 

O vosso pensamento deixa de ser racional e pragmático para sentir a dor. 
Então, ponha-se sempre na pele do outro, do sinistrado que avalia. 

Na condição de sinistrados:
	 •	 Dispomos	seguramente	de	muito	mais	tempo	da	nossa	vida	e	ocupação	

da nossa mente para aquilo que nos dói
	 •	 Somos	mais	humanos	ou	revoltados
	 •	 Concentramo-nos	mais	nas	nossas	emoções

•	 Pensamos	no	que	foi	o	nosso	percurso	e	no	que	podia	ter	acontecido
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Os entrevistados quando confrontados com um hipotético problema pessoal 
que um dia pode ser real, concentram as suas prioridades e repensam por certo, 
quão preciosa é a sua saúde e quanto sofrem os outros!

A resposta ao quesito talvez ajude futuramente os agentes da sentença final a 
repensar a sua atuação diante da dor e do sofrimento do sinistrado.

Se fizermos sempre esse exercício quando se trata do outro, isso ajuda-nos a 
concluir melhor. 

•

Mensagem

Perguntei a uma minha doente que tinha sofrido um acidente de viação, com 
88 anos, qual o segredo da sua lucidez e longevidade.

Resposta pronta.
– Ser boa pessoa.
Isto fez-me refletir!
O que devo eu fazer para ser melhor clínico e melhor perito?
– Pensei eu: olha para dentro de ti e avalia os outros, doentes e sinistrados, 

como gostarias de ser tratado e avaliado…ficarás mais em paz.
Olhem para dentro de vós…

Revejam…

Meditem no pensamento desta doente e de muitos sinistrados…

Sempre que fizerem uma peritagem, recordem-se mais uma vez….

Nas palavras do grande poeta T. S. Eliot: 

Não iremos cessar de explorar,
E o fim de toda a nossa exploração,
Será chegar onde começámos,
E conhecer o local pela primeira vez…
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Principais ilações nascidas
no contexto geral da obra

Primeira ilação
➢ Avaliar as sequelas num corpo e numa alma lesada é uma tarefa complexa 

e delicada.
É preciso estar bem atento a esta realidade. A vida dos sinistrados é feita de 

perdas. Perante a dor e a diferença, a mente reage de modos diferentes. Os verda-
deiros sinistrados enquanto seres humanos são uma imensidão.

Segunda ilação
➢ A perspetiva do legislador para indemnizar as sequelas do corpo nos si-

nistrados laborais, é baseada na perda da capacidade de ganho.
O sinistrado só vale pelo que produz. Nos acidentes de viação, estão contem-

plados os danos patrimoniais e extra-patrimoniais. É da mais elementar justiça 
que seja igual para ambos.

Terceira ilação
➢ O mundo dos sinistrados não é o mesmo para todos.
A grande maioria dos sinistrados seguramente não tem o apoio necessário. 

Mais importante que o dinheiro são os afetos, o ser solidário, a tolerância, a com-
preensão. Com os verdadeiros sinistrados ou incapacitados aprendi que tenho 
dramatizado muito o percurso da minha existência. 
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Como é possível perante tanta carência e tantas dificuldades particulares, se 
apresentem com tanta dignidade, coragem, força e até alegria de viver! Também 
aprendi o quanto eles com pouco são tão felizes e mesmo assim tão agradecidos 
à vida. E cada um de nós, perante estas duras realidades, como reage a pequenos 
obstáculos do dia a dia? Barafustamos? Revoltamo-nos?

Maldizemos…ou aceitamos? Sublimamos? Recebi verdadeiras lições dos 
grandes incapacitados.

Quarta ilação
➢ Simulação.
Já participei em milhares de juntas médicas. Ao longo destes anos, apercebi-

-me que a tentativa de simulação por parte do sinistrado é mais frequente e mais 
notória nas lesões insignificantes e nas sequelas menores. Embirro com os simula-
dores. A fronteira do que é real e simulação é estreita em determinadas situações. 

Quinta ilação
➢ A família.
É o porto de abrigo e o baluarte no apoio aos “grandes traumatizados e me-

nos capazes”. O pilar da felicidade dos sinistrados. É na família que os grandes 
sinistrados vão encontrar força. A sociedade tem o dever de repensar e tudo fazer 
para que a família seja ressarcida e mais apoiada. 

É na família que os grandes sinistrados vão encontrar força. De que serviria 
ao João ser recompensado com muito dinheiro, se não tivesse uma mãe, um pai, 
um irmão, que não o ajudasse a entrar na sua cadeira? 

Sexta ilação
➢ Portugal é um País médico-tabelar.
As tabelas são úteis, necessárias e estão bem estruturadas. Contudo, devem 

ser dinâmicas e adaptadas à época e ao sinistrado. O defeito não está nas tabelas. 
Na maioria das vezes está na interpretação das leis pelos peritos e pelos sinistra-
dos. O defeito do conceito actual das tabelas feitas “bíblias intocáveis” está nos 
peritos. A prática dos peritos é que deve mudar.

O perito ao procurar habitar o corpo do sinistrado torna-se menos legalista e 
mais humanista. É imprescindível que tal aconteça. Urgente mesmo. Mais flexível 
e menos rígido. Preocupar-se menos em discutir um por cento de incapacidade 
e sentir mais a dor do outro. É por isso que a avaliação exclusivamente médico-
-tabelar no conceito actual está desvirtuada.
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A tabela como elemento puramente indicativo, pressupõe uma sociedade 
mais avançada e esclarecida nos deveres e nos direitos. Peritos com formação téc-
nica bastante e nobres nos seus princípios.

A elevação nos princípios implica: mais saber, mais formação, mais tempo, 
estar por dentro da matéria e dos conceitos. A qualidade das perícias fica compro-
metida quando na realidade o perito faz aplicação exclusiva dos artigos inseridos 
na tabela numa perspectiva acrítica. A maior equidade pretendida pelo legislador 
quando elabora a lei, fica assim também comprometida.

Os intervenientes segurados e entidade empregadora têm interesses dife-
rentes consoante se trata de entidade empregadora ou trabalhador. A avaliação 
assume enorme complexidade para garantir um compromisso equilibrado para 
ambas as partes.

As seguradoras são renitentes em assistir ou prestar cuidados aos sinistrados 
após a data da alta e atribuição das incapacidades. Apesar da lei conferir esses di-
reitos ao sinistrado, funciona mal ou não funciona. É função do perito esclarecer 
o sinistrado como foi atribuída a sua incapacidade. Não é prática habitual.

Um relatório esclarecido evitaria por certo uma série de mal entendidos por 
parte dos sinistrados.

Sétima ilação
➢ Juntas médicas e exames singulares.
Nem sempre os valores das IPPs atribuídas pela junta médica são coinci-

dentes com as atribuídas no exame singular. É legítimo. A contradição faz parte 
da Humanidade e a valorização das sequelas dependerá sempre da sensibilidade, 
bom senso, saber, integridade, experiência e poder discricionário do perito peran-
te a pessoa que tem que avaliar.

Se houvesse sempre unanimidade não justificaria haver juntas médicas tão 
complexas, nem peritos de avaliação. Julgar é difícil. Onde está o homem está a 
diferença. Não é assim que acontece nos Juristas que interpretam a mesma lei? As 
discordâncias nos peritos são sempre previsíveis e inevitáveis, direi mesmo, são 
desejáveis.

Há vários anos que é prática habitual no Tribunal de Trabalho em Coimbra, 
o perito que está ao serviço da seguradora não defender num outro processo de 
seguida o sinistrado “perito de ocasião”.

Na realidade, nenhuma das partes estaria à vontade, pois pode parecer que 
não há a devida isenção.

Com frequência se verifica que o médico que elabora o relatório no consul-
tório, não acompanha o sinistrado ao tribunal. Sempre que tal se verifique, prefe-
rencialmente o perito deve defender o sinistrado em Tribunal.
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Oitava ilação
➢ Medicina do trabalho.
Procurar estudar o posto de trabalho e adaptar as sequelas ao local é função 

dos especialistas dessa área.
Quando se atribui IPATH ao sinistrado, o perito deve ter a noção que esta a 

condenar o trabalhador a uma luta desigual e injusta perante os outros cidadãos.
Seria vantajoso esgotar todas as soluções e tentar adaptá-lo à nova realidade 

profissional. Infelizmente, na prática a reconversão não funciona ou é insuficiente.  
É preferível proporcionar formação bastante ao trabalhador para continuar a 
exercer uma profissão.

Nona ilação
➢ Importância dos ensinamentos jurídicos.
Permitem ao perito perceber os meandros da lei e a morosidade na conclu-

são dos processos.
Os Magistrados só poderão ser justos nas suas decisões se forem bem asses-

sorados pelos peritos. Parceria perito e Magistrado é essencial para um melhor 
desempenho.

Com a mediação fora dos tribunais, os sinistrados ficam mais desprotegidos.

Décima ilação
➢ Mais penosa a minha responsabilidade enquanto perito.
Depois do que aprendi com todos vós, especialistas, juristas, sinistrados, fi-

quei muito mais esclarecido e ao mesmo tempo mais preocupado em exercer com 
justiça, precisão e humanidade, nas minhas decisões futuras.

Vai ser mais difícil a partir de agora. Fiquei mais esclarecido em conheci-
mentos, mas estou mais preocupado com os meus julgamentos e paralelamente 
com as dúvidas na mente humana.

Estamos longe da perfeição. Um método ideal não existe, mas temos que 
caminhar nessa direção.

Nenhum método para avaliar as sequelas no sinistrado será perfeito.
Nesta matéria de julgar, a perfeição não existe.
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Ao entardecer

Ao entardecer, falei de sequelas específicas do foro ortopédico a que pro-
fissionalmente estou ligado. 

Procurei fazer o meu balanço do momento da avaliação das sequelas. 

Dou conta das principais teias no labirinto em que o sinistrado se movi-
menta e se posiciona nos acidentes mais graves. 

Uma	certeza	fica:	O	quão	difícil	é	julgar!...

O Direito e a Medicina são as duas grandes janelas através das quais se 
julgam os danos para ressarcir as sequelas do sinistrado.

Será que nesta sociedade materialista em que vivemos, isso tem sido 
conseguido com justiça?

Ao acabar de escrever as minhas reflexões sobre “Uma Outra Visão...”, o 
meu telemóvel tocou. 
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Era a mulher imaginária!
A lembrar-me que a escrita são apenas palavras. 
Há tanto tempo a escrever…
Para quem estou e escrever se tão pouca gente tem tempo e disponibilidade 

para ler? 
Mas a minha força interior é grande e livre. 
Recordou-me que estava há muito tempo à minha espera…
Precisava abordar alguns assuntos menos esclarecidos sobre a alquimia do 

amor e a relembrar-me que necessitava igualmente ser amada. 
Garanti-lhe que mal acabasse de escrever iria ter com ela. 

Por vezes penso!...
Julgar os outros e julgarmo-nos a nós próprios, são actos negativos e preju-

diciais.
Conduzem frequentemente no reviver de grande dor e desconforto, com 

poucos resultados práticos. 
Na verdade, o nosso inconsciente ao recordar torna tudo tão real e doloroso 

que é preciso limpar o espírito. Fez-me lembrar Sophia de Mello Breyner: “Por que 
rimos e choramos por aquilo que não existe, aquilo que é fantasia?”. 

Avaliar a dor e a beleza do sinistrado é um pouco isso…é ridículo...pura 
fantasia... porque a dor e a beleza real só ele a consegue sentir.

A dor e a alma são feitas de tudo e de nada…
Ilusões e desencantos…
Chegadas e partidas…
Coisas que só os artistas sabem descrever…

Os versos de amor são flores…
Que a imaginação do poeta faz nascer e desabrochar…
Para substituir a dor sofrida…

Os peritos nem sempre têm o dom dos artistas…
No meu caso, não era desagradável de todo ser artista. 
Aqui a realidade pura e dura é que comanda.
A consciência do perito bem formado, não termina com a dor no corpo do 

sinistrado que sofre. 
Aparentemente dissipa-lhe as sombras.
Felizmente hoje os psicólogos encontram explicações para todas as atitudes 

simples ou complexas do ser humano e desculpas para tudo o que fazemos.
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Será que é mesmo assim? 
Que tudo é explicado?

Nas minhas reflexões sobre os diferentes testemunhos de Uma Outra Vi-
são... gostaria sugerir e rogar aos sinistrados:
	 •	 Para	aliviar	a	vossa	dor,	vivam	uma	vida	com	mais	consciência	do	mo-

mento presente
	 •	 Perdoem	aos	homens	que	não	vos	 sabem	 julgar	e	à	 sociedade	que	vos	

acolhe com desdém
	 •	 Vivam	acima	disso	tudo

Percebi que o verdadeiro sinistrado não precisa ser levado até ao outro lado 
da margem do rio. Só precisa um empurrão. 

As correntes das águas do rio farão o resto. 
Todos os rios vão ter ao mar e a vida acontece sem porquês.

Tive um professor de Religião e Moral quando fiz o meu liceu, que fugiu com 
uma aluna, minha colega e amiga, com medo da rejeição social. 

Amavam-se loucamente.
Foi um verdadeiro escândalo para mim e para todos os colegas na altura.
Muitos de nós não fizemos o que gostávamos com medo de sermos rejeitados. 
Hoje, também vejo isso assim.
Aprendi com os desencontros da vida que nunca devemos sacrificar o eterno 

perante o fugaz… A ilusão. Os outros entram e saem das nossas vidas. 
O nosso eu superior é a nossa companhia a vida inteira… É a nossa casa.  

Dentro de nós é que residem todos os segredos… Mistérios… Força…

Aprender com as lições do passado é importante, mas soltá-lo e deixá-lo 
partir para não doer mais. Como diz Rabindranath Tagore “Devemos ser como os 
pássaros, que ao pousarem nos galhos das árvores sentem-nos ceder, mas cantam, 
pois sabem que possuem asas”.

Hoje percebo a atitude do meu professor. 
Compreendo-o melhor, mas não o aplaudo. 

Uma das causas das doenças psiquiátricas surgem diz-se, porque não vive-
mos os nossos sonhos, mas na verdade podemos sublimá-los. 

Devemos lidar com os fracassos da mesma maneira que lidamos com os 
sucessos.

Os fracassos fortalecem-nos. Aprendemos com eles e podemos transformá-
-los em sucessos. 
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Quando somos bem formados, receamos quebrar os nossos princípios mo-
rais e éticos e assim recalcamos as nossas emoções. Sofremos sem necessidade se 
não soubermos dar a volta por cima nos pseudo-fracassos.

Na altura, a diferença entre mim e o meu professor de Moral é que ele su-
perou os seus medos e foi à procura de concretizar o seu sonho, embora ele me 
parecesse hoje ilusório e sem consistência. 

Hoje e porque a idade já mo permite, não me preocupo com a rejeição pessoal. 
Faço o que neste momento aprecio e amo. 
Escrever este livro. 
Falar das minhas filhas que são o centro do meu mundo. 
Dizer-lhes quanto gosto delas. 
Falar da mulher imaginária porque também me dá prazer falar nisso.

Hoje já não tenho receio das críticas nem medo do ridículo. 
Não me sinto ingrato e desesperado com o que aconteceu noutros momentos.

•

Lentamente anoitece…
Gosto do entardecer no verão…
É a hora dos amantes…
Como é bom estar enamorado…
Ter alguém que espera por nós…

Por hoje basta…

Desci as escadas a correr do meu alpendre…
Em direção aos meus fraguedos…
Fui ter com a mulher que há muito me aguardava…
De mãos entrelaçadas…
Saboreamos o por do sol em S. João das Arribas…
Ficamos em silêncio…
Até o sol desaparecer…
Se esconder...

Carinhosamente ofereci-lhe um beijo ternurento e…
Há-de continuar o meu sonho…
A minha outra visão…
Em silêncio…
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Conclusão

O grau de maturidade de uma sociedade mede-se
 pela maneira como trata os seus sinistrados.

F. Rosevelt

A	sociedade	atual	é	caracterizada	pela:

➢ Globalização da comunicação.
➢ Normalização nos padrões de comportamento e atuação.
➢ Exige respostas certas.
➢ Resoluções concretas e imediatas às suas questões.

Como no início do milénio, agarra-se a ícones e a outra simbologia mi-
tológica, quando não consegue ter certezas naquilo em que acredita.

A elaboração de um relatório médico no âmbito da medicina legal em 
direito do Trabalho ou em direito Civil, requer exposição de forma sintética e 
simples, que caracterize a evolução das lesões. 

O relatório deve objetivar:

•	 As	lesões
•	 Os	tratamentos
•	 As	sequelas
•	 As	implicações	nas	atividades	diárias	e	no	desempenho
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O produto final do relatório médico-legal, resulta de juízos e hierarquia de 
valores feitos na pessoa que sofre pelo perito, nos planos intelectual, familiar, éti-
co, afectivo e humano. 

É fruto sempre e apenas das conclusões do perito que o elabora, tendo por 
base as orientações que lhe são fornecidas. 

Na essência da elaboração do relatório está:
	 •	 Uma	história	sucinta,	precisa	e	de	acordo	com	os	parâmetros	que	se	pre-

tendem avaliar.
	 •	 Tratamentos.
	 •	 Necessidades	e	adaptação	às	sequelas.

O relatório final não pode cingir-se a quantificar lesões e tratamentos, nem 
deve limitar-se a aplicar, como nos dias de hoje acontece, apenas valores numéri-
cos, porventura cruéis. 

Esse relatório é a base para o juiz decidir.
Os valores puramente numéricos são a base para a Sua decisão final.
Nessa perspectiva, a elaboração do relatório médico-legal deve constituir 

sempre uma reflexão permanente e uma autocrítica por parte do perito que o 
materializa. 

Traduz de certo modo a consciência e o saber do perito. 
Eventuais erros cometidos, tem-me servido de incentivo para um contínuo 

aperfeiçoamento na minha auto-formação como homem, como médico e como 
perito. 

É com base num relatório bem ou mal estruturado que tudo se decide a favor 
ou em desfavor do sinistrado.

Descrever a vida do sinistrado ao longo de vários anos em poucas linhas 
apressadas com vivências e experiências diversas, sejam elas pessoais ou profissio-
nais, não é um trabalho fácil. 

O perito corre o risco de omitir aspetos importantes e realçar outros consi-
derados dispensáveis. 

A descrição do percurso do sinistrado devia procurar refletir a sua forma de 
estar na vida.

Para isso, o perito necessitará de amplos dados pessoais e a envolvência fa-
miliar, afectiva e humana do sinistrado que está diante de si. 

- A dor é que me faz envelhecer. Confessou-me há dias uma doente a quem 
tinha falecido o marido e o filho num acidente de viação.
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Enquanto profissional na área da peritagem médica, faço uma tentativa séria 
e contínua da minha auto-avaliação no que se refere à minha competência e mi-
nhas limitações.

Procuro atuar dentro de critérios rigorosos moral e eticamente corretos, pro-
cedendo sempre de acordo com o que a minha consciência me obriga. 

No trajeto da minha formação profissional como especialista de ortopedia 
e perito, percorri degraus sucessivos de conhecimentos a diferentes níveis, com a 
intenção de atingir as competências e qualificação que permitissem conquistar a 
confiança dos colegas e o respeito dos sinistrados.

Na minha função de clínico e perito, questiono-me constantemente acerca 
do bom ou mau desempenho. 

O que é um verdadeiro perito!
Para dar expressão ao conteúdo material ou imaterial que inspira o artista, 

perito e o seu bom desempenho exige:
➢ Ciência
➢ Arte
➢ Empatia

Ciência: fundamentada em conhecimentos de natureza biológica e tecno-
lógica.

Arte: entendida como a forma de abordar e lidar com os sinistrados.
Empatia: capacidade de me colocar na posição de quem sofre…habitar o 

corpo do sinistrado.

Se o perito conseguir juntar:
•	 Conhecimentos…
•	 Sensibilidade…
•	 Delicadeza…
•	 Humanidade…
•	 Estética	e	criatividade…
•	 Cada	passo…é	sem	dúvida	um	ato	artístico…

Para Da Vinci: “A arte e a ciência constituem duas actividades inter-relaciona-
das, dois meios de descrever o mundo”…

•	 Ser	médico	é	uma	arte…
•	 Ser	escritor	é	uma	arte…
•	 Ser	cantor	é	uma	arte…
•	 Ser	pintor	é	uma	arte…
•	 Ser	jurista	é	uma	arte…
•	 Ser	perito	é	uma	arte…
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O conceito de arte pode ser entendida como a faculdade ou ato pelo qual 
trabalhando uma matéria, o homem, o escritor, o cantor, o pintor, o médico, o 
perito, criam beleza. 

Avaliam ou executam de uma maneira profissional, imparcial, delicada e 
isenta as tarefas a que se propuseram. 

Para que o artista, perito, exerça e elabore essa arte do relatório, com mestria 
pressupõe:

•	 Saber…
•	 Bom	senso…
•	 Isenção…
•	 Consciência	fundamentada…
•	 Esforço	constante…
•	 Estudo	continuado…
•	 Regras…
•	 Experiência…

Quando solicitamos à nossa avô a receita do bolo que tantos apreciámos, 
por certo ela transmite as quantidades de açúcar, farinha, fermento…mas, aquele 
toque de mestria…não consegue reproduzir.
	 •	 Esse	saber	de	experiência	feita…
	 •	 Esse	saber	só	se	aprende	na	universidade	da	vida	e	não	se	consegue	ensinar…
	 •	 Esse	requinte	é	pessoal…e	só	a	ela	pertence,	à	minha	Avó…

É também assim na arte de ser médico. 
É assim também no desempenho do perito. 
Os requintes no desempenho da excelência, não se conseguem transmitir.
Vivencia-se…
Só se pode aprender a técnica.
A arte entendida na sua abrangência não se ensina. 
Sente-se antes de tudo. 

A formação e o desempenho profissional do perito é um pouco isso:
O mestre, o professor fornecem os ingredientes, o saber, as regras.
Mas esse toque magistral, essa mestria, não consegue transmitir. 
É pessoal…
O requinte do perito e a sua marca pessoal só o tempo. 
Só o saber de experiência feito.
Só a educação.
Só a sensibilidade e a consciência bem formada, produzem o efeito ideal.
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Os cursos de Mestrado tem como principal objetivo, transmitir conheci-
mentos aos peritos em formação e podem abrir caminhos pelo testemunho e pela 
palavra. 

A liberdade e o querer dos discípulos, peritos, devem compromete-los e se-
rem mais actuantes e interventivos.

A ciência conseguiu criar a ilustração médica e anatómica. 
Introduziu rigor científico no conhecimento do desconhecido. 
No mundo da peritagem, o perito também tem que contar com a eventual 

simulação do sinistrado. 
Por tal facto, esse rigor na avaliação médico-legal das sequelas não consegue 

encontrar paralelismo no rigor científico. 
Falta assim algo que tem que emergir da sensibilidade e da consciência so-

lidária do perito e do sinistrado bem formados, para um bom desempenho de 
ambos.

Desde a Idade Média, que a ciência é designada por conhecimento critica-
mente fundamentado. Exame rigoroso e racional de qualquer assunto obtido me-
diante um método próprio.

O elemento humano será sempre imprescindível para exercer esta função 
com dignidade e impõem-se. 

E essa dignidade não se encontra nas tabelas. 
É exclusiva do perito sabedor, atento e bem formado.

Também como pessoa humana, no contato quotidiano com o sinistrado, 
com a sua dor e porventura com a dor de sua família, por vezes confronto-me com 
maior necessidade de interpretação e meditação sobre o sentido do sofrimento. 

Este exercício acaba por ser também altamente encorajador e ajuda-me no 
crescimento interior e naturalmente no ser humano solidário que procura evoluir.

A sociedade atual tende ou pretende reduzir toda a vivência humana, a me-
ros números. 

Um homem, uma mulher, uma criança, um sinistrado, não é, não pode ser 
apenas mais um número! Ele é um ser humano.

A minha visão enquanto perito deve ser eminentemente técnica, mas não 
posso deixar de ser humano. 

Devo contudo confessar, que em determinadas situações mais complexas 
nomeadamente nos paraplégicos, a minha visão e actuação enquanto perito, não 
tem sido só exclusivamente técnica, mas também tendencialmente social e soli-
dária.
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Assumo isso pessoalmente. Essa postura não me levanta qualquer problema 
de consciência.

Perante lesões e sequelas de tamanha gravidade: paraplégicos em cadeira de 
rodas, penso que não haverá nenhum perito que possa ficar indiferente. 

Que nenhum perito nestas circunstâncias dê argumentos para ser pressio-
nado.

Momento da peritagem

O mundo da peritagem médica para onde caminhamos, não é um momento 
que me agrade ou entusiasme plenamente. A crise monetária do mundo atual 
vai servir também para desculpar e para reduzir consideravelmente a margem 
na partilha para com os sinistrados, desses parcos valores. A desumanização e a 
falta de solidariedade começa-se a perceber e nos dias de hoje, já é confrangedora 
e dolorosa. 

A diminuição e ou desaparecimento desses valores de partilha, serão segura-
mente ainda os verdadeiros dramas do nosso tempo. 

À crise de valores morais associa-se a falta de bons exemplos. É preciso por 
vezes uma tragédia, para curar a arrogância dos homens, governantes e devolver 
a humildade ao seu coração. 

Na antiga Grécia, levavam os doentes em macas ao teatro por amor ao pró-
ximo. E hoje, o que fazemos? “As ideias não são para guardar, alguma coisa tem de 
ser feita com elas” como afirmou Alfred Whitemead.

O que aprendemos e vivenciamos não é para guardar. 
Temos o dever de ensinar. 
Passar o testemunho. 
Para que nos serve o conhecimento se não transmitirmos o que aprendemos?

A sociedade global tende a reduzir os valores a meros números…
Tudo tende para ser tabelado…
Vivemos uma sociedade tabelada…
Tabela-se a lesão…
Tabela-se a doença…
Tabela-se o tratamento…
Tabela-se a sequela…
Tabela-se…tabela-se…tabela-se…
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O perito fica muito satisfeito, porque tabelou o sinistrado com x% de IPP…
de acordo com as regras e as tabelas.

Não se pense que sou contra as tabelas. 
Bem pelo contrário. 
As tabelas são essenciais e deveras úteis. 

Sou um seu acérrimo defensor daquelas, desde que enquadrados no valor da 
pessoa humana. 

As tabelas permitem corrigir erros e balizar fronteiras. 
São úteis e necessárias, mas, desde que deixem margem para correções in-

dividuais. 

Bom! Mas dir-me-ão. A filosofia das tabelas “guidlines” baseia-se em pressu-
postos e instrumentos meramente indicativos. 

A lei também refere isso mesmo. As tabelas são meramente indicativas e 
permitem aos peritos afastar-se desses valores desde que devidamente fundamen-
tados.

Puro engano!
Quem frequenta os tribunais sabe que não é assim. 

Portugal é um País médico Tabelar.

A Europa em geral caminha nesse sentido.
No sentido da tabelação.
Acreditar que será diferente é puro romantismo!

Preocupa-me que a tabelação seja esse o caminho. Um dia, as novas gerações 
hão-de pagar por isso. É irreal mas vão pensar que ninguém teve essa preocupa-
ção... Temos que evoluir com urgência na atuação de tudo o que está errado.

E já que assim é o caminho da tabelação, este processo dos números, podia 
ser mais individualizado e personalizado. 

Na medicina tal como na vida, nunca deixei de me questionar.
Os homens envelhecem quando deixam de se:
Questionar…
Acreditar…
Enamorar…
E até defender um projeto...

Existe um conceito generalizado que a justiça é…
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Morosa…
Cega…
Injusta…
Não funciona…
Tenho para comigo que a principal razão para o “mau funcionamento da 

justiça”, não está nos juízes. 

O	perito	médico	é	o	arquitecto	da	decisão	do	Juiz

Não há justiça de qualidade sem bons peritos.
Não há boas sentenças sem relatórios bem estruturados.

 ■ Se o relatório médico demora meses a ser elaborado, não se pode esperar 
que a justiça seja célere

 ■ Se o Psiquiatra considera um réu inimputável, não peçam ao juiz que 
condene o agressor

 ■ Se o perito avalia incorretamente as sequelas, não exijam justiça ao juiz

Volvidos estes anos de minha ligação ao mundo da peritagem, tenho a pro-
funda convicção que nós, peritos médicos, somos os grandes responsáveis pelo 
mau ou bom desempenho da justiça nesta matéria.

Mas também tenho a convicção que o papel dos peritos e dos juízes, não é 
propriamente fazer justiça, mas, fazer cumprir a lei. 

Alguns peritos não perceberam ainda, que só devem responder ao que se 
lhes é solicitado. 

O perito não é fazedor de leis.
O perito deve restringir-se ao seu papel de mero arquiteto, para o juiz decidir 

em consciência e bem alicerçado.

Segundo momento

O mundo inocente e de partilha em que nasci e vivi na minha infância, 
transformou-se rapidamente num mundo global mais individual e desumano. 

Este mundo menos solidário em que caminho para o fim da minha existên-
cia, não é um mundo que eu goste. 

A minha experiência de vida deixa-me antever também, que nada do que é 
humano me é já estranho. 
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Aos peritos e homens bem formados deste tempo, exige-se-lhes que apon-
tem caminhos:

O caminho da solidariedade…
O caminho da justiça…
O caminho da imparcialidade…

O meu desejo enquanto perito não é ensinar:
É refletir…
É fazer melhor…
É dar testemunho…
É recordar…
É ver com outros olhos…
É fazer ouvir novamente a melodia da solidariedade…
É repisar que o perito não se pode limitar a cumprir a lei…
É ajudar…
É aliviar e fazer justiça aos que sofrem…

É por isso que me interrogo!
Qual o papel dos peritos deste tempo? ...
O que devem fazer? …
Como desmontar o pensamento do simulador? …

Gosto do que faço…
Da minha profissão…
Foi a que escolhi…
Não gosto da preguiça, da desocupação…
Um sonhador solitário!...

Enquanto profissional atento, tenho o dever de fazer tudo o mais simples 
possível, mas não mais simplesmente que isso. 

Para que os vários intervenientes da avaliação olhem os sinistrados de outra 
maneira. Não porque algum sinistrado me tenha incumbido qualquer que eu não 
aceitaria.

Entendi pois dar a palavra aos sinistrados que são os principais visados. 
Aqui fica o seu apelo por interposta caneta. A sua recusa de aceitação de leis que 
impedem que lhes façam justiça.

Recusa não em aceitar regras e ou tabelas, orientações, mas na cegueira des-
sas leis.
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Compreensão na eventual revolta que irá dentro dos verdadeiros sinistrados 
mal tratados nos serviços da seguradora ou pelos peritos, durante o calvário do 
seu sofrimento.

E não deixa de ser curioso, quando procuro a revolta nos sinistrados, nor-
malmente encontrei resignação.

Os verdadeiros sinistrados nunca reivindicam o direito a ser esclarecidos da 
sua desvalorização, o que chega a entristecer-me.

Na vida…
Caminhamos muito depressa…
Refletimos pouco…
O elixir da vida é a generosidade!
É preciso parar e refletir! 
Respeitar mais…
Pensar no que somos ou temos…
Não nos vitimizar por aquilo que não conseguimos…

A vida é brisa leve que mal percebemos!

Tenho as minhas reservas quanto ao que acontece, se é ou não por uma boa 
razão. Tal como a maioria dos sinistrados, também me habituei a ser pouco exi-
gente com a vida. 

Quando pensava que o meu equilíbrio estava garantido, tudo se desmoro-
nou. Tudo teve que começar de novo. 

Hoje percebo que subi para um patamar superior e aceitei novos desafios 
sem rancor.

Os nossos melhores e piores momentos podem ocorrer quando menos espe-
ramos. Como sustentava Goett: “O amor não são prazeres breves e localizados mas 
uma vocação de força ardente”.

A vida de muitos sinistrados, pode ser como que desenhar uma sombra 
sem lápis...
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Crepúsculo…

Última visão

Hoje tive um pesadelo…
Uma visão…
Sonhei que estava a embarcar na última viagem…
A última visão…

Como é possível embarcar com tantos projetos por concretizar…
E logo agora que devia estar a começar esta etapa mágica…
…
No início da minha viagem…
E já estou no cais de desembarque…

Chega um momento em que penso como será a última ida à Senhora do 
Naso1 e do Picão2. 

1 A Senhora do Naso é venerada no Santuário de Nossa Senhora do Naso situado no 
Planalto Mirandês, muito visitado sobretudo em 6, 7 e 8 de Setembro, dias da grande romaria 
em honra desta Santa.

2 O Picão situa-se na Póvoa, Miranda do Douro. Em 1910, Nossa Senhora apareceu aqui 
a Mariana, chamada depois Mariana do Picão, que era irmã da minha Avô materna, Inês. Um 
dia Mariana estava com o irmão Carloto naquele local com o gado. Carloto disse a Mariana que 
tinha sede. Ela cavou com o pé uma pequena cova e daí nasceu água e nunca mais secou esta 
fonte. Este local é ainda hoje muito visitado por Portugueses e Espanhóis. Aqui vão buscar água 
para curar as maleitas. Testemunho que a água é excionalmente macia.
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Lhusque-fusque…

Última mirada

Hoije tube un suonho ruin…
Ua mirada…
Sonhei que staba a ambarcar na última biaige…
La última mirada…

Cumo ye possible ambarcar cun tantos porjetos por fazer…
I lhougo agora que debie de star a ampeçar este camino mágico…
…
Ne l ampeço de la mie biaige…
I yá stou ne l ambarcadeiro de l zambarque…

Chega un tiempo an que penso cumo será la última bejita a la Senhora 
de l Naso1 i de l Picon2. 

1 La senhora de l Naso ye benerada ne l santuário de la Nuossa Senhora de l Naso que 
queda ne l praino mirandés, mui bejitado subretodo ne ls dies 6, 7, i 8 de Setembre, dies de la 
grande romarie an honra de la mai de Dius.

2 L Picon queda na freguesie de la Pruoba, Miranda de l Douro. An 1910, Nuossa Se-
nhora apareciu eiqui a Mariana, apuis apelidada de Mariana de l Picon, q’era armana de la mie 
abó saias pula parte de mie mai, abó Einés. Ua beç Mariana staba cun l armano Carloto naquel 
sítio cun l ganado. Carloto dixo a Mariana que tenie sede. Eilha scabou cun l pie un barranquito 
i dende naciu auga i nunca mais se secou esta fuonte. Este sítio inda hoije ye mi bejitado por 
pertueses i spanholos. Eiqui bénen a saber de auga pa curar las maleitas. Teçtemunho que la 
auga ye eicecionalmente suable.
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Mando fazer um carro de bois em madeira, para embarcar.
Ainda hoje ouço no meu ouvido, o chiar do carro de bois, embalando as 

espigas para o eirado.
Bem que gostaria da companhia das minhas filhas como quando elas tinham 

três anos. 
Hoje já não daria certo. 
Já cresceram…
Basta-me uma carroça de um só lugar…

Tenho que embarcar sozinho nesta minha última viagem…
Ao longe:
Familiares chegados…
Alguns colegas de profissão…
Peritos…
Julgadores…
Doentes…
Sinistrados…
Todos eles me julgarão no final…
Algumas vozes roufenhas…
Outras enraivecidas e tremidas…
Outras ainda gemidas…
Outras com lágrimas nos olhos, rasos de água…
Outras indiferentes…
Todos eles com a sua visão…
Todos, querendo perceber das razões por que assim remo na solidão…

Velhice será quando começo a pensar construir um carro de bois para viajar 
sozinho?

Quem sabe, entende…
O saber vem depois do entender…
Eu já sabia…
A velhice é uma viagem solitária…

Repentinamente, acordo…
Acordo sobressaltado e exausto deste pesadelo…
Que alívio…
Posso continuar a sonhar…

Na vida, todos nós temos um sonho. 
Como diz o Livro de Provérbios “Na ausência de visão, as pessoas morrem”. 
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Mando fazer un carro de las bacas an madeira, pra ambarcar.
Inda hoije scuito ne l miu oubido l chiar de l carro de las bacas, arrolhando 

las spigas pa las eiras.
Bien que me gostarie de la cumpanha de las mies filhas cumo quando eilhas 

tenien trés anhos. 
Hoije yá nun darie mui bien. 

Yá medrórun…
Bonda-me ua carroça dun solo campo…

Tengo de ambarcar solico nesta mie última biaige…
Al loinge…
Familiares achegados…
Alguns colegas de oufício…
Antendidos e julgadores…
Amalinados e acutilados…
Todos eilhes me julgaran ne l final…
Alguas bozes roufeinhas…
Outras anraibadas i tembradeiras…
Outras inda gemidas…
Outras cun lhágrimas ne ls uolhos, rasos de auga…
Outras andefrentes…
Todos eilhes cun la sue mirada…
Todos, querendo antender las rezones por que assi remo na solidon…
Belheç será quando ampeço a pensar fazer un carro de las bacas para biajar 

solico?

Quien sabe, antende. 
L saber ben apuis de l antender…
You yá l sabie.
La belheç ye ua biaige sola…

De rumpon, sperto…
Sperto atarantado i cansado deste suonho ruin…
Que alíbio…
Puodo cuntinar a sonhar…

Na bida, todos nós tenemos un suonho. 
Cumo diç l Lhibro de ls Ditos Dezideiros “Na falta de ua mirada, las pessonas 

morreran”. 
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O meu primeiro sonho foi ser médico.
Mas porquê? 
Talvez pelo simples facto de todas as crianças desejarem ser artistas...
Agradeço aos meus pais a concretização do meu sonho. 
Aos 10 anos, caminhei com eles a pé 20km, até à estação do Trapo. 
Apanhei o autocarro…carinhosamente despediram-se de mim. 
Fui à procura do meu sonho…
Não sem muitos receios de tudo o que era novo e diferente…
E alguma dor e solidão a queimarem o peito e a alma…
As despedidas são sempre tristes…
E é isso que ainda hoje sinto…

Que a saudade e a mágoa me invadem sempre que me despeço de alguém ou 
de alguma lugar.

No entanto, também hoje já sei que a vida é feita de chegadas e partidas.
Mas nunca sabemos quando e se voltamos. 
Apesar de reconhecer que chorar é dos gestos mais inúteis, na emoção da 

saudade, por vezes é difícil conter a lágrima que salta sem querer.

O meu segundo sonho, foi ver crescer as minhas filhas.
Não trocaria esse sonho por qualquer um outro. 
Para ambas, Inês e Catarina, todas as manhãs continuo a roubar uma flor ao 

meu jardim, para não ficarem de mãos vazias. 
Vivo fundamentalmente, porque vós me dais força e alegria na minha exis-

tência…

O terceiro sonho…fez-se silêncio…
O silêncio agora também não é um bom substituto de palavras. 
O silêncio tal como as palavras, 
Também não é um grande defensor nos momentos de dúvidas, 
Conflitos e esperança…
O terceiro sonho é um desejo.
Uma sociedade mais solidária.
Menos materialista. 
Mais justa para com os “menos capazes”.
Uma sociedade com menos números. 
Tantas estatísticas...estatísticas…estatísticas…
Segundo Mohandas K. Gandhi “Se os nossos desejos forem puros, tornam-se 

realidade”.
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L miu purmeiro suonho fui ser médico.
Mas porquei? 
Talbeç pula simpres razon de todos ls ninos queréren ser artistas...

Agradeço als mius pais l acuntecimiento de l miu suonho. 
Als 10 anhos, caminei cun eilhes a pie 20km, até la staçon de l Farrapo. 
Apanhei la carreira…
Carinosamente çpedírun-se de mi. 
Fui a saber de l miu suonho…
Nó sien muitos miedos de todo l que era nuobo i defrente.
I algun delor i solidon a queimáren l peito i l’alma.

Las çpedidas son siempre tristes…
I ye isso que inda hoije sinto…
Que la sauidade i la mauga arrepássan-me siempre que me çpido de alguien 

ou de algun sítio.
A bien dezir, tamien hoije yá sei que la bida ye feita de benidas i partidas.
Mas nunca sabemos quando i se un die buolberemos. 
Apesar de recoincer que chorar ye de ls maneios mais úteles, na eimoçon de 

la sauidade por vezes ye defícile cuntener la lhágrima que galga sien querer.
L miu segundo suonho, fui ber medrar las mies filhas.
Nun trocarie esse suonho por qualquiera outro. 
Para ambas dues, Inês i Catarina, todas las manhanas sigo a roubar ua flor al 

miu jardin, para nun quedáren de manos bazies. 
Bibo percipalmente, porque bós me dais fuorça i alegrie na mie bida…

L treceiro suonho…fai-se ua calhada…
La calhada agora tamien nun ye ua buona troca de palabras. 
La calhada tal cumo las palabras, 
Tamien nun ye un grande defensor ne ls tiempos de dúbidas, 
lhuitas i sperança…

L treceiro suonho ye un deseio.
Ua sociedade mais solidária
Menos materialista. 
Mais justa pra aqueilhes “menos capazes”.
Ua sociedade cun menos númaros. 
Tantas statísticas...statísticas…statísticas…
Sigun Mohandas K. Gandhi “Se ls nuossos deseios fúren puros, buolben-se 

berdade”.
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Nós criamos o mundo com o nosso pensamento. 
Analisamo-lo com aquilo que somos. E a Humanidade no seu todo, está 

contida completamente em cada um de nós. Por isso devíamos estremecer sempre 
que o outro sofre.

Nos momentos de maior desânimo tenho dúvidas!
O crer e a frustração andam sempre aliadas. 
Existe um mundo espiritual no meu imaginário e um mundo real. 
O mundo real é muito mais cruel. 
Por isso sou obrigado a refugiar-me muitas vezes no meu mundo imaginário.

Tive uma vivência muito rica de partilha simples e solidária na minha in-
fância. 

Sim, em Miranda do Douro – Trás-os-Montes, minha pátria, que nunca me 
sai da alma.

É assim que eu idealizo o meu mundo.
É este mundo que eu transporto dentro de mim onde quer que esteja.

A concretização desse meu terceiro sonho só será possível materializar-se 
quando assistir à transformação do que está menos bem em meu entender. 

Ver implementados e realizados estes valores nem que seja gota a gota. 
Apesar de lenta esta mudança em que acredito, sinto que tenho o dever de 

expressar o que me vai no íntimo. 
Passando o testemunho e incendiando o outro de modo a ele descobrir a 

alegria e a paz desta postura. E assim a solidariedade sendo real entre todos, o 
mundo nos acolherá mais tarde sem qualquer receio.

E por isso mesmo inicio com toda a satisfação o processo, de modo a que 
tudo se transforme a seu tempo. 

Eu tenho que acreditar nisso.

Precisamos unir toda a nossa força e nunca desanimar, ajudando-nos cada 
vez mais uns aos outros.

Ao longo dos tempos

Ao longo dos tempos, a universidade da vida e algum saber, introduziram 
pequenas mudanças nos meus conceitos pessoais e profissionais. 

Também aconteceu o mesmo enquanto perito. 
A rigidez é desejável apenas nos fraguedos da minha terra. 
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Nós criamos l mundo cun l nuosso pensamiento. Studámos-lo cun aquilho 
que somos. I la Houmanidade ne l sou todo, stá contenida anteiramente an cada 
un de nós. Por bias disso deberíemos tembrar siempre que l outro sufre.

Ne ls tiempos de mais grande zánimo tengo miedos…
L acraditar i la zeilúson ándan siempre apiadas. 
Hai un mundo spritual ne l miu manginairo i un mundo de carne i uosso. 
L mundo de carne i uosso ye muito mais deloroso. 
Por bias disso sou oubrigado a scunder-me muitas bezes ne l miu mundo 

manginairo.

Tube ua bibéncia mui rica de partilha simpres i solidária na mie nineç. 
Si, an Miranda de l Douro – Trás-ls-Montes, mie pátria, que nunca me sal 

de l’alma.
Ye assi que you fago l miu mundo.
Ye este mundo que you lhiebo drento de mi onde quiera que steia.

L acuntecimiento desse miu treceiro suonho solo será possible faze-lo quan-
do bir l cámbio daquilho que stá menos buono an miu antender. 

Ber sembrados i nacidos estes balores nien que seia grano a grano. 
Inda que seia bagarosa esta mudança an que you acradito, sinto que tengo l 

deber de dezir aquilho que me bai acá drento. 

Passando l teçtemunho i chiçcando l outro de maneira a el çcobrir la alegrie 
i la paç desta maneira de ser i de star. I assi l’ajuda sendo real antre todos, l mundo 
recíbemos mais tarde sien qualquiera miedo.

I por bias disso ampeço mesmo cun todo l cuntentamiento al studo, de ma-
neira a que todo se demude a sou tiempo. 

You tengo de acraditar nisso…
Percisamos ajuntar toda la nuossa fuorça i nunca zanimar, ajudando-mos 

cada beç mais uns als outros.

L passar de ls tiempos

L passar de ls tiempos, la ounibersidade de la bida i algun saber, deixórun 
pequeinhas mudanças na mie maneira de ser, tanto cumo pessona, cumo porfis-
sional. 

Tamien acunteciu l mesmo anquanto antendido. 
Deseio solamente l’aspreza nas peinhas de la mie tierra. 
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No homem e no seu pensamento, o conceito de rigidez deve ser diferente.
Procuro transmitir aos jovens peritos a sabedoria da vida que não vem nos 

compêndios.
Qualquer relatório médico-legal será sempre uma solução de compromisso 

entre o perito e o sinistrado, com implicações no desfecho final. 
Ainda falta muito para atingir a perfeição a todos nós, mas temos que tentar 

e fazer por isso. É para isso que cá estamos.
Tenho para comigo, por melhor e mais justa que seja a valorização da seque-

las, será sempre preferível ser perito a sinistrado.

A avaliação das sequelas baseada exclusivamente em tabelas, tem as suas 
vantagens mas também os seus contratempos. 

Nada será perfeito.
Eu também não sou perfeito, mas esforço-me por evoluir e me corrigir.

Se tudo fosse perfeito:
■ Os peritos não tinham nada para alterar
■ Os historiadores nada para contar
■ Os magistrados nada para questionar

Mas devemos tentar em cada gesto contribuir para o melhorar. 
Por isso me emociono e me emotivo com entusiasmo e esperança, na feitura 

deste livro. Tantas vezes penso nisso…para que a transformação aconteça a todos 
os níveis.

Na minha condição de cirurgião ortopédico, quando proponho uma cirur-
gia ao doente, faço-o na perspetiva de minimizar ou resolver o sofrimento. 

Com critério.
Com indicação.
Era assim que eu queria ser tratado?

Quando me interrogo enquanto perito, acerca das regras que vigoram na ela-
boração de um relatório médico-legal, faço-o numa perspetiva construtiva, como 
se eu próprio puder vir a ser um eventual sinistrado.

Procuro colocar-me nessa posição.
Habitar o seu corpo. 
O corpo do sinistrado.
Era assim que eu queria ser avaliado e ressarcido?
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Ne l home i ne l sou pensamiento, la eideia de fuorça debe ser defrente.
Porcuro transmitir als peritos nobos la sabedoria que num bem nals lhibros.
Qualquiera relatório médico-legal será siempre ua soluçon de trato antre l 

antendido i l acutilado, cun decisones ne l arremate final. 
Inda mos falta muito a todos pra chegar-mos a la perfeiçon, mas tenemos 

que antentar i fazer por isso. Ye para isso que acá stámos.
Tengo pra mi, por melhor i mais justa que seia la balorizaçon de la sequelas, 

será siempre melhor ser antendido a acutilado.

L’abaluaçon de las sequelas, tenendo an cunta solamente las tabelas, ten ls 
sous ganhos mas tamien ls sous cadielhos. 

Nada será purfeito.
You tamien nun sou purfeito, mas fago por eiboluir i corrigir l que nun stá 

bien.

Se todo fusse purfeito:
■ Ls antendidos nun tenien nada pra demudar
■ Ls storiadores nada pra cuntar
■ Ls magistrados nada pra preguntar

Mas debemos antentar an cada géstio i fazer mais pa l melhorar. Por bias dis-
so quedo sentido i eimotibo cun ganas i sprança, na fazedura deste lhibro. Tantas 
bezes penso nisso…para que la demudança oucurra a todos ls níbeles.

Na mie cundiçon de cirurgiano ourtopédico, quando propongo ua cirurgie 
al anfermo, fago-lo cun l anténtio de minguar ou resolber l delor. 

Cun critério.
Cun andicaçon.
Era assi que you querie ser sanado…

Quando me pregunto anquanto antendido, acerca de las regras que bénen na 
eilaboraçon dun relatório médico-legal, fago-lo dua maneira aliceçada, cumo se 
you própio pudir benir a ser un possible acutilado.

Precuro poner-me nesse lhugar.
Morar l sou cuorpo. 
L cuorpo de l acutilado.
Era assi que you querie ser abaluado i reparado?
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O mundo que hoje observo da minha janela enquanto perito, tem segura-
mente uma outra visão que eu teria na condição de sinistrado.

Mais importante que o dinheiro são os afetos e a solidariedade.

Só tardiamente ganhamos coragem para gritar o que sentimos…
Os peritos, tal como os artistas, são feiticeiros que nem sempre aceitam a 

realidade e tentam paralisar o crepúsculo…

As explicações não acabam com o sofrimento nem com o desencanto dos 
sinistrados, mas dissipam-lhe as ilusões e as sombras... 

Como poderei enquanto perito, avaliar os sinistrados se nunca habitei o seu 
corpo? 

Por vezes penso se não somos tão só uns vendedores de ilusões…

Porque a vida é feita de momentos, não percam o agora. Amanhã…podemos 
ser sinistrados e não peritos…e não há modo de recuperar as oportunidades que 
passam e não voltam mais!

Sonhar é uma forma de viver…
…
Todo o cais é uma saudade de pedra (Fernando Pessoa).
A vida é assim mesmo…
Chega um momento em que mandamos fazer uma carroça…
E embarcamos…sem destino…

Sonhar é uma forma de viver… 
Alguns desencontros da vida...
Ajudaram-me a apreciar mais a poesia ao entardecer…
E a recolher-me dentro de mim…
Observando melhor o mundo que me rodeia…

Sonhar é uma forma de viver…
Acordar é um privilégio…

Espreito pela janela…
E ouço passar o vento…
Reparo no extenso véu que a neve espalha…
Meus olhos extasiam-se…
Nesta candura e imensidão exclamo!
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L mundo que hoije beio de la mie jinela anquanto antendido, ten ciertamen-
te ua outra mirada que you tenerie cumo se fuse un acutilado.

Mais amportante que l denheiro son ls sentimientos i l’ajuda.

Solo çpuis ye que ganhamos coraige pra gritar aquilho que sentimos…
Ls antendidos, tal cumo ls artistas, son bruxos que nien siempre quédan cun 

la rialidade i anténtan ancadenar l lhusque-fusque…
Las splicaçones nun acában cun l sofrimiento nien cun l zancanto de ls acu-

tilados, mas spántan-les las eilusones i las selombras... 

Cumo poderei anquanto antendido, abaluar ls acutilados se nunca morarei 
ne l sou cuorpo? 

Por bezes penso cun ls mius botones se nun somos solamente uns bendedo-
res de eilusones…

Porque la bida ye feita de tiempos, nun ls pérdades agora. Manhana…po-
demos ser acutilados i nó antendidos…i nun hai maneira de fazer buolber las 
ouportunidades que pássan i nun buolben mais!

Sonhar ye ua maneira de bibir…
…
Todo l atracadeiro ye ua sauidade de piedra (Fernando Pessoa).
La bida ye assi mesmo…
Chega un tiempo an que mandamos fazer ua carroça…
i chubimos…sien çtino…

Sonhar ye ua maneira de bibir... 
Alguns zancontros de la bida...
Ajudórun-me a apreciar mais la poesie al antardecer...
i a ancerrar-me dentro de mi...
Mirando melhor l mundo que me arrodeia...

Sonhar ye ua maneira de bibir...
Spertar ye un prebileijo...

Spreito pula jinela...
I scuito passar l aire...
Arreparo ne l stenso belo que la niebe spalha...
Mius uolhos ancántan-se...
Nessa brancura i eimensidon sclamo!
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Só para isto… 
Valeu a pena ter nascido...

Entreabro a janela mais uma vez...

Entre as ramadas do velho negrilho…
Apareceu uma nesga de céu azul no planalto mirandês…
Anunciando mais uma manhã primaveril…

Ouço a brisa do vento…
A Senhora do Naso e do Picão lá estará a dar-me força…

No dizer de Shakespeare: “Somos fruto da mesma matéria que os sonhos”.

A nossa vida é uma sucessão de sonhos e desilusões…

Foi um privilégio acordar de novo para poder contar-vos tudo o que habita 
dentro de mim, feito de sonhos e preocupações num mundo melhor num espaço 
concreto: perito ou sinistrado.

Caminhamos	a	vida	inteira	para	chegar	a	lugar	nenhum…

Só	levamos	connosco	aquilo	que	demos!
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Solo para aquilho…
Baliu la pena haber nacido...

Abro un cachico la jinela mais ua beç...

Pul meio de ls ramos de l bielho uolmo…
Apareciu ua frincha de cielo azul ne l praino mirandés…
Anunciando mais ua manhana primaberil…

Scuito la brisa de l aire…
La Senhora de l Naso i de l Picon alhá stará a dar-me fuorça…

Ne l dezir de Shakespeare “Somos fruito de la mesma matéria que ls suonhos”.

La nuossa bida ye un acuntecimiento de suonhos i zeilusones…

Fui un prebileijo spertar outra beç pra poder cuntar-bos todo l que mora 
dentro de mi, feito de suonhos i afliçones nun mundo melhor, nun spácio cuncre-
to: antendido acutilado.

Caminamos	la	bida	anteira	pra	chegar	a	lhugar	ningun…

Solo	lhebamos	cun	nós	aquilho	que	demos!
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Despedida

Miranda do Douro
“Um pedacinho do céu na terra”

De quando em vez, por uma necessidade imperiosa de sobrevivência, 
refugio-me nesse meu mundo Transmontano de criança, Miranda do Douro 
”Um pedacinho do céu na terra”.

E são tão raros esses momentos…
Que permitem que o meu pensamento…
Seja habitado por…
…Ribeiros…
…Salgueiros…
…Rouxinóis…
…Madressilvas…
…Libelinhas…
…Gaiteiros…

Toda esta realidade mágica possui o…
Exato tamanho dos meus pensamentos…
Só que a realidade cruel…
Impede-me de sonhar mais vezes…
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Çpedida

Miranda de l Douro
“Un cachico de l cielo na tierra”

De beç an quando, por bias dua necidade fuorte de sobrebibéncia, agar-
ro-me a este miu mundo Trasmontano de nino. Miranda de l Douro “Un ca-
chico de l cielo na tierra”. 

I son tan ralos esses cachicos…
Que fázen que l miu pensamiento…
Seia habitado por…
…rigueiros…
…plátanos…
…reissenhores…
…madressilbas…
…libelicas…
…gaiteiros…

Toda esta realidade mágica ten la…
Grandura cierta de ls mius pensamientos…
Só que la rialidade sebera…
Nun me deixa sonhar mas bezes…
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Nesse meu mundo de criança onde:
…Joguei a bilharda…
…Guardei vacas…
…Lancei o pião…
…E onde com pouco fui tão feliz…
…Sejam quais forem os momentos…
…São sempre bons…
…Antes da linguagem dos anjos ou dos poetas...

Eu parto à procura do meu silêncio…

Imagino como seria triste a minha infância se não tivesse:
Jogado ao pião…
A Senhora do Naso e do Picão me esperam sempre…

E isso conforta todos os meus vazios.
Local mágico.
Foi aí que tudo começou…

O cais da primeira viagem…
A minha primeira visão, como criança pelas mãos calejadas da minha mãe.

De facto, onde nos sentimos felizes é na nossa Terra Natal.
Fui feliz lá, na infância e isso me acompanha a vida inteira.
É lá que eu desejo embarcar para a última viagem…Como Elliot escreveu: 

“No final de nossas andanças, chegamos finalmente ao lugar de onde partimos”.

Quando penso na última viagem, lembro-me sempre do meu pai.
Bem que meu pai me dizia: “Um pai tem tudo para dar a um filho e um filho 

nunca tem nada para dar a um pai”.
Estava certo. Só agora o compreendo tão bem. Nisso e em tudo que impri-

miu com segurança e certeza pelo seu exemplo, no meu espírito e que ainda hoje 
continua vivo, lhe agradeço.

O meu Pai foi um homem bom. É sempre a minha referência. Dei tão pouco 
ao meu Pai. E que pena hoje tenho. Será que quando era jovem, tinha condições 
para abarcar tanto o que consigo hoje na minha maturidade?

Sempre que revisito a minha terra...
Revejo o meu cais de embarque...
A Senhora do Naso e do Picão...
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Nesse miu mundo de nino onde:
…Joguei a la bilharda…
…Guardei bacas…
…Lhancei l pion…
…I onde cun pouco, fui tan feliç…
…Séian quales fúren ls cachicos…
…Son siempre buonos…
…Antes de la lhenguaige de ls anjos ou de ls poetas...

You bou-me a saber de la mie calhada…

Pongo-me a pensar cumo haberie sido triste la mie nineç se nun tubisse:
Jogado al pion…
La Senhora de l Naso i de l Picon, spéran-me siempre…

I isso cunsola todos ls mius bazius.
Sítio mágico.
Fui alhá que todo ampeçou…

L atracadeiro de la purmeira biaige…
La mie purmeira mirada, cumo nino pulas manos calhejadas de mie mai.

De berdade, onde mos sentimos felizes ye na nuossa Tierra Natal.
Fui feliç alhá, na nineç i isso acumpanha-me la bida anteira.
Ye alhá que you deseio ambarcar pa la última biaige…Cumo Elliot screbiu: 

“Ne l final de nuossas andanças, chegamos finalmente al lhugar de onde salimos”.

Quando penso na última biaige, lhembra-se-me siempre miu pai. Bien que 
miu pai me dezie: “Un pai ten todo pra dar a un filho i un filho nunca ten nada pra 
dar a un pai”.

Staba cierto. Solo agora l antendo tan bien. Nisso i an todo que deixou guar-
dado cun segurança i certeza pul sou eisemplo, ne l miu sprito i que inda hoije 
sigue bibo, agradeço-le.

L miu Pai fui un home buono. Ye siempre la mie referéncia. Dei-le tan pouco 
al miu Pai. I que pena hoije tengo. Será que quando era moço tenie cundiçones 
para abarcar tanto l que sou hoije capaç de fazer na mie maturidade?

Siempre que rebeio la mie tierra...
Rebeio l miu sítio de ambarque...
La Senhora de l Naso i de l Picon...
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Enchem-me sempre de força e de esperança...
Subo arribas...
Desço arribas...

Em busca dos cheiros orvalhados de madressilva...
Caminho no meio dos tomilhos e das giestas...
Que sempre pisei enquanto inocente criança...
Cheiro a terra...

O fôlego já é mais curto...
As pulsações cardíacas disparam...

O ar queima o peito...
A vida é assim mesmo...

Estou prestes a terminar este livro...
O livro que idealizei e me enche de prazer...
Escrevi o que me vai no íntimo e como sei...
Ofereço-o aos leitores com simplicidade...
Era isto que ambicionava fazer nesta fase da minha vida...

Só os sonhos e as ilusões nos fazem viver...

Entreabro a janela…

Reparo que o sol está macambúzio ao nascer...
Como um guarda-chuva molhado...
Raiado o sol, ao espreguiçar-se anunciando mais uma manhã orvalhada.

Ouço o assobio do vento e...
Adormeço por momentos...

Um novo dia rompe...
Entre as nuvens de chuva no planalto mirandês...
Revisito A Senhora do Naso e do Picão...
Como eu tenho saudades Vossas...
Os lugares mágicos somos nós que os inventamos...
São fruto da nossa imaginação...

Antigamente os Psiquiatras prescreviam viagens idílicas para as depressões...
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Ínchen-me siempre de fuorça i de sprança...
Chubo arribas...
Abaixo arribas...

A saber de ls cheiros ourbalhados de la madressilba...
Camino pul meio de ls tomilhos i de las scobas...
Que siempre pisei anquanto nino einocente...
Cheiro a tierra...

L resfuolgo yá ye mais pequeinho...
Las pulsaçones cardíacas sóltan-se...

L aire queima l peito...
La bida ye assi mesmo...

Stou quaije a acabar este lhibro...
L lhibro que sonhei i me inche de prazer...
Screbi l que me bai bien drento i cumo sei...
Oufreço-lo als leitores cun simpricidade...
Era isto que you querie fazer nesta parte de la mie bida...

Solo ls suonhos i las eilusones mos fázen bibir...

Abro un cachico la jinela...

Arreparo que l sol stá carrancudo al nacer...
Cumo un guarda-chuba molhado...
Raiado l sol, al spreguiçar-se anunciando mais ua manhana ourbalhada...

Scuito l silbar de l aire i...
Drumo-me uns cachicos...

Un nuobo die sperta...
Pul meio de ls anubrados ne l praino mirandés...
Rebesitu La Senhora de l Naso i de l Picon...
Cumo you tengo sauidades Buossas...
Ls lhugares mágicos somos nós que ls criamos...
Son fruito de la nuossa eimaginaçon...
Dantigamente ls Psiquiatras receitában biaiges paradisíacas pa las depressones...
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O meu lugar mágico é esse...
A Senhora do Naso e do Picão...

Podemos visitar lugares mágicos sentados no sofá…
Sem correr riscos…
E enormes desilusões... 
Quando viajamos para lugares catalogados de sonho…

Nessas alturas, como é bom ter um livro...
Um companheiro fiel sempre à nossa espera...

Estou imensamente grato a todos os colaboradores que participaram e con-
tribuíram para conseguir o meu sonho.

Escrever este livro. 

Não seria possível materializar este desejo sem a vossa inestimável contri-
buição.

Agradeço-vos, por compreenderem e participarem neste meu projeto...
Um livro, que aconteceu fruto deste encontro.
Um livro com a minha, vossa visão...

Uma Outra Visão...

Eis pois a minha visão...Uma Outra Visão...

Francisco Manuel Lucas
francisco.m.lucas@gmail.com
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L miu lhugar mágico ye esse...
La Senhora de l Naso i de l Picon...

Podemos bejitar sítios mágicos sentados ne l çofá...
Sien passar peligros...
I grandes zeilusones...
Quando biajamos para lhugares apelidados de suonho...

Nessas alturas, cumo ye buono tener un lhibro...
Um cumpanheiro fiel siempre a spera nós...

Stou muitíssimo agradecido a todos ls colaboradores que partecipórun i 
ajudórun a aliceçar este miu suonho.

Screbir este lhibro.

Nun serie possible alhebantar este deseio sien la buossa grande ajuda. 

Agradeço-bos, por antenderdes i partecipardes neste miu suonho…
Un lhibro, que acunteciu fruito deste ancuontro.
Un lhibro cun la mie, buossa mirada…

Ua Outra Mirada...

Eiqui stá, pus la mie mirada…Ua Outra Mirada…

Francisco Manuel Lucas
francisco.m.lucas@gmail.com
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