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INTRODUÇÃO
Até 2015 o DETRANPR recebia reclamações da
conduta dos peritos das clínicas, enviava ao
Conselho de Classe (CRM e CRP), realizava
orientações e a fiscalização dos procedimentos
adotados. Entretanto, não havia paralelo entre as
áreas médica e psicológica, bem como carecia de
organização e respaldo para tomada de medidas
coercitivas. Visando manter um elevado padrão
de atendimento ao cidadão por parte dos
profissionais, o DETRANPR criou a Comissão
Especial - Portaria 116/2016, que inclui em seu
corpo técnico um médico, dois psicólogos, um
advogado e um profissional administrativo, e
incluiu no Edital de Credenciamento das clínicas
a possibilidade de bloqueio dos peritos. A
primeira reunião da Comissão Especial para
análise das reclamações ocorreu em 11/04/2016.
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OBJETIVO
Apresentar a solução encontrada como uma
proposta viável às reclamações de conduta de
profissionais recebidas pelo DETRANPR.
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Após a criação de uma Comissão Específica para
análise das reclamações e a inclusão na Portaria
de Credenciamento de clínicas da possibilidade
de bloqueio dos profissionais, foi realizado um
levantamento dos dados quanto as reclamações
recebidas e encaminhamentos realizados.
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RESULTADO E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Em 08 meses foram 75 reclamações direcionadas
a 48 psicólogos de um total de 373. Foi enviado
ao CRP queixas sobre seis psicólogos e um deles
teve a agenda bloqueada. Quanto a conduta
médica, analisou-se 41 reclamações de 29
médicos de um total de 236. Foram 11
encaminhamentos ao CRM relacionados a cinco
médicos.

A Comissão tornou mais efetivo o controle das
queixas relacionadas à conduta dos profissionais
médicos e psicólogos de clínicas credenciadas e
possibilitou uma abordagem da questão ética sob
a ótica da qualidade do atendimento, existindo
uma responsabilização também da clínica quanto
a conduta de seus profissionais.
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