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1º Curso Ortopédico de Avaliação do Dano Corporal
O Ortopedista exerce funções em numerosos contextos, incluindo bloco operatório, atendimento
em consulta e serviço de urgência. Em acréscimo, a sua participação tem sido cada vez mais exigida na
prática médico‐legal, para avaliação do dano corporal em contexto civil e do trabalho, sendo exigida a
realização de relatórios periciais com esse fim.
Apesar de estarem disponíveis pós‐graduações para formação na área, estas são demoradas e
dispendiosas. Por outro lado, essa certificação não é para já exigida aos especialistas pelas instâncias
envolvidas, nomeadamente Companhias Seguradoras. Este curso pretende, por isso, transmitir os
princípios básicos da elaboração de relatórios periciais em avaliação do dano corporal no contexto da
Ortopedia e Traumatologia.
O curso contará com uma parte teórica seguida de componente prática para abordar o contexto
civil e do trabalho. Será também sucintamente abordada a elaboração de relatórios para atribuição de
pensão de invalidez, considerando a frequência com que são solicitados na prática clínica. Será dada
especial importância à discussão interpares para esclarecimento de dúvidas.
As palestras e coordenação dos grupos de trabalho na parte prática ficarão ao cuidado de peritos e
clínicos com larga experiência na área. O curso contará com a presença de juristas para esclarecimento de
dúvidas e simulação de ambiente em Tribunal.
Com exceção da Introdução, todas as preleções deverão ser transmitidas com apoio de
apresentações digitais em formato Powerpoint ®, de forma sucinta e recorrendo a exemplos práticos para
explanar conceitos.
Segue descrito o programa e estrutura deste 1º Curso de Avaliação do Dano Ortopédico.

Data: 17 de Setembro de 2016
Local: Auditório do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Direção do curso: Prof. Doutor Fernando Fonseca e Dr. Francisco Lucas
Coordenação: Dr. José Portela, Dra. Joana Bento Rodrigues
Público Alvo – as inscrições serão aceites por ordem de prioridade:
1. Recém‐especialistas dos últimos dois anos (desde 2014)
2. Médicos do Internato de Ortopedia e Traumatologia., com prioridade para os do 6.º ano. No caso de
não serem preenchidas todas as vagas, serão aceites inscrições para internos de anos mais precoces,
tendo como primeiro critério o ano de internato mais avançado e depois a ordem de inscrição.
3. Especialistas de Ortopedia

4.

Médicos de outras especialidades: Medicina Física e de Reabilitação, Medicina Geral e Familiar,
outras

5.

A inscrição só será válida se for previamente preenchido o inquérito em anexo

Inscrições limitadas: 30 participantes
Preço: 65€ para internos sócios da SPOT; 75€ para especialistas sócios da SPOT; 85€ para não sócios

PROGRAMA
8h00 – Abertura do Secretariado
8h30 – Introdução (Prof. Doutor Fernando Fonseca)
PARTE I – COMPONENTE TÉORICA
8h45 – A ver se nos entendemos...
9h15 – O que o jurista precisa num relatório pericial do Dano (Dr. Vítor Parola)
9h30 – O que pode o médico dizer ao jurista (Dr. José Portela)
9h15 – Princípios básicos em Avaliação do Dano (Dr. Francisco Lucas)


Nexo de causalidade – critérios de avaliação; nexo de causalidade certo ou hipotético,
directo ou indireto, exclusivo ou parcial



Data de cura e data de consolidação

9h30 – Conceitos jurídicos (Dr. José Joaquim Martins)


Direito do Trabalho vs Direito Civil: o que os distingue



Direito do Trabalho
o

Conceitos: acidente do trabalho, local de trabalho, tempo de trabalho

o

Danos temporários: incapacidade temporária profissional absoluta (ITPA), incapacidade
temporária profissional parcial (ITPP)

o


Danos permanentes: incapacidade permanente, dependências

Direito Civil


Danos temporários: défice funcional temporário, repercussão temporária nas atividades
profissionais, quantum doloris



Danos permanentes: afetação permanente da integridade físico‐psíquica; repercussão na
atividade profissional; dano estético permanente; repercussão na atividade sexual;
repercussão nas atividades desportivas e de lazer; dependências

10h15 – Coffee break
10h30 – Relatório Pericial (Dra. Isabel Antunes)


Direito do Trabalho


Tabela Nacional de Incapacidade por Acidentes de Trabalho e Doenças profissionais
(TNI)





Sumário dos itens a referir num relatório



Exemplo prático de relatório em Direito do Trabalho

Direito civil


Tabela Nacional para a Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil



Sumário dos itens a referir num relatório



Exemplo prático de relatório em Direito Civil
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11h15 – Sumário: Direito do Trabalho versus Civil (conceitos, tabelas, relatórios) (Dra. Isabel Antunes)
Apresentação Powerpoint® em tabelas, enunciando os contrastes entre os dois tipos de relatório, com
exposição oral de exemplos práticos
11h30 – Pensão de invalidez – Segurança Social (Dr. Silva Marques)


Objectivo e destino do relatório do especialista



Conceitos: pensão de invalidez e condições de atribuição, invalidez permanente
relativa/absoluta, deficiente



Elementos que devem constar no relatório do especialista



Exemplo prático de relatório de invalidez

12h00 – Discussão
13h20 – Almoço de trabalho
PARTE II – COMPONENTE PRÁTICA
Monitores: Dr. Francisco Lucas, Dr. José Portela, Dr. António Garruço, Dr. Ciro Costa, Dr.ª Isabel Antunes,
Dr. João Cura Mariano, Dr. João Serpa Oliva, Dr. Joaquim Oliveira
14h30 – Trabalho de grupo


Os participantes serão previamente alocados a cada grupo pela coordenação do curso, de
acordo com as respostas a um inquérito breve aquando da inscrição (em anexo). Os
grupos devem ser heterogéneos e incluir elementos com mais experiência/conhecimento
e outros com menos.



A cada grupo de 5 elementos será destinado um doente e um perito formador com
experiência na área.



A cada grupo será fornecido um documento com o resumo dos dados a colher junto do
doente para cada relatório.



Cada grupo terá 30 minutos para a colheita de dados junto do doente



A hora seguinte será para a elaboração do relatório e sua apresentação sucinta em
formato Powerpoint ®.

16h00 – Apresentação dos relatórios


Serão sorteados os relatórios a apresentar pelos grupos.



Cada comunicação não deverá exceder os 10 minutos



No final de cada comunicação seguir‐se‐á a discussão dos casos junto dos juristas e
peritos



Após 2 apresentações haverá um breve coffee break, com duração de 15 minutos



O número de relatórios apresentados dependerá do tempo de discussão, por forma a
respeitar o horário.

17h30 – Discussão e resposta sucinta e objetiva dos peritos e juristas a questões colocadas pelos
participantes
19h00 – Encerramento seguido de jantar de convívio
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