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Introdução
Foi-vos entregue este folheto porque o vosso bebé faleceu e um membro do pessoal falou

convosco acerca do falecimento do vosso bebé e da importância de um exame post

mortem (PM). Gostaríamos de apresentar os nossos pêsames a vocês, pais, e a toda a

família nesta triste ocasião.

Compreendemos que é uma altura difícil para considerar a questão de um exame PM. O

nosso pessoal irá prestar-vos todas as informações necessárias para vos ajudar a tomar

as decisões certas para vocês e a vossa família. A quantidade de informação que as

pessoas solicitam em relação ao exame PM varia. Se necessitarem de explicações

adicionais, não hesitem em pedi-las ou, pelo contrário, informem-nos caso prefiram não

tomar conhecimento de determinados aspectos.

Esperamos que este folheto vos ajude a compreender os motivos para realizar um exame

PM, o que envolve e a sua importância, pelo que talvez queiram lê-lo primeiro antes de

preencherem o formulário de autorização. Também pode ser útil discutir o conteúdo do

folheto com a vossa família. Não hesitem em perguntar-nos caso algo não esteja claro ou

se tiverem quaisquer dúvidas.

O que é um exame PM?
Um exame PM é um exame externo e interno do corpo depois da morte. Também é

designado como uma autópsia. É realizado por um patologista pediátrico, que é um médico

especializado no diagnóstico de doenças em bebés e na identificação da causa da morte. Os

patologistas pediátricos trabalham segundo as normas do Royal College of Pathologists e

os códigos de conduta relevantes da Human Tissue Authority.

Existem dois tipos de exame PM:

• Um exame PM hospitalar, não exigido por lei e que apenas pode ser realizado

com a vossa autorização, e
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• Um exame PM pelo médico legista, que é exigido por lei e não necessita de

autorização.

Porquê realizar um exame PM hospitalar?
Estamos cientes de que é doloroso para vocês considerar um exame PM tão cedo após o

falecimento do vosso bebé, contudo é importante compreender que poderá ajudar a:

• Confirmar por que motivo faleceu o vosso bebé ao identificar uma doença,

se existente, ou uma condição não diagnosticada anteriormente, se

existente,

• Identificar anomalias congénitas, como deficiências do coração ou dos rins,

• Identificar uma condição que poderá estar presente noutros filhos vossos, actuais ou futuros,

• Planear futuras gravidezes e cuidados a ter durante a gravidez,

• Prestar informações que possam ajudar outras pessoas que sofrem de problemas

semelhantes,

• Identificar os efeitos de tratamentos e medicamentos.

O exame PM permite obter informações adicionais que podem ajudar o médico a explicar-

vos mais detalhadamente o motivo do falecimento do vosso bebé. Infelizmente, num

pequeno número de casos, um exame PM não permite determinar o motivo do falecimento

de um bebé.

Quem pode autorizar um exame PM hospitalar?
A decisão de autorizar ou recusar um exame PM hospital pode ser tomada pela(s)

pessoa(s) com responsabilidade parental. Quando um bebé nasce sem vida, a mãe tem

de dar autorização.

Responsabilidade parental: Regra geral, as pessoas com responsabilidade parental os pais

biológicos da criança, embora não invariavelmente. As pessoas com responsabilidade
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parental de uma criança incluem: a mãe da criança; o pai da criança (se casado com a mãe

aquando da concepção ou do nascimento da criança ou facto posterior, ou, se divorciado,

no caso de o seu nome constar da certidão de nascimento da criança, com efeitos a partir

de 15 de Abril de 2002); um guardião nomeado legalmente; o Fundo dos Serviços de

Saúde e Sociais se a criança estiver sujeita a um despacho de cuidados; ou uma pessoa

nomeada num despacho de custódia em relação à criança.

Um pai que nunca tenha casado com a mãe da criança ou, depois de 15 de Abril de 2002,

cujo nome não tenha sido incluído na certidão de nascimento da criança apenas tem

responsabilidade parental se tiver obtido a mesma através uma decisão judicial ou de um

acordo de responsabilidade parental com a mãe da criança. (Boas Práticas de Autorização,

DHSSPS, Março de 2003)

Se não conseguirem chegar a um acordo acerca do exame PM enquanto casal, podem

tentar obter ajuda adicional junto do médico. Se, mesmo assim, não estiverem de acordo,

provavelmente é melhor não realizar o exame PM. Não têm qualquer obrigação de

concordar com um exame PM hospitalar; a decisão é inteiramente vossa.

O que implica a autorização de um exame PM
hospitalar? Devem preencher um formulário de autorização, que funciona como

um registo por escrito das vossas decisões e deixa as vossas vontades bem claras a todas

as pessoas. O profissional de cuidados de saúde que solicitou o exame PM irá orientar-

vos ao longo do processo de autorização, pedir-vos para assinarem as vossas escolhas

em cada secção e assiná-lo.

Se quiserem apresentar quaisquer pedidos especiais ou condições relativamente ao exame

PM, terão oportunidade de os registar. É-vos entregue uma cópia do formulário de

autorização preenchido, uma cópia é arquivada nos registos hospitalares e outra cópia

enviada ao patologista pediátrico. Isto assegura que todas as pessoas conhecem as vossas

decisões.
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Se mudarem de ideias antes de o exame ser realizado, podem alterar ou retirar a vossa

autorização, mesmo depois de assinarem o formulário.

Quando e onde é realizado um exame PM hospitalar?
Todos os exames PM de bebés são realizados na morgue dos Royal Hospitals em Belfast,

1 a 2 dias úteis após o falecimento. Se a vossa religião exige que o funeral seja realizado

no prazo de 24 horas, devem informar a pessoa que recebe a autorização, pois há a

possibilidade de realizar o exame dentro deste prazo.

Quem está presente durante o exame PM hospitalar?
O responsável por todo o exame é um patologista pediátrico, mas é ajudado

frequentemente por outras pessoas, incluindo técnicos de patologia anatómica e

patologistas estagiários. Ocasionalmente, estudantes de medicina e outros profissionais

de cuidados de saúde podem estar presentes num exame PM para fins educativos. Se não

quiserem que estejam presentes, indiquem-no ao preencherem o formulário de

autorização.

O que acontece durante o exame PM hospitalar?
Um exame PM hospitalar pode ser completo, limitado ou apenas externo:

Um exame PM completo começa com um exame externo minucioso do bebé. Depois

disto, é feita uma incisão ao longo do peito do bebé para remover os principais órgãos

internos e uma nova incisão ao longo da parte posterior da cabeça, junto à raiz dos

cabelos, para remover o cérebro. Os órgãos são examinados visualmente, sendo recolhidas

pequenas amostras de tecidos e fluidos (como sangue). São preparados blocos e lâminas

de tecidos para exame ao microscópio.

Podem ser tiradas fotografias ou outras imagens (incluindo radiografias) do vosso bebé,

de partes do seu corpo ou de um órgão para serem estudadas mais tarde. Estas imagens
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passarão a fazer parte do registo médico. Com a vossa autorização, poderão ser

utilizadas igualmente para fins de ensino e formação ou de investigação (serão

removidas todas as identificações).

Em alguns casos, a análise de cromossomas e outros testes genéticos podem ajudar a

diagnosticar uma doença hereditária. O exame dos tecidos ou fluidos (como sangue) do

vosso bebé pode ajudar a responder a perguntas sobre doenças de outros familiares no

futuro. É necessária a vossa autorização para a realização de testes genéticos de amostras

de tecidos. Ser-vos-á perguntado também se autorizam que sejam utilizados para fins de

ensino e formação ou de investigação.

Um exame PM completo fornece a maior quantidade de informações.

Um exame PM limitado combina um exame externo com um exame interno parcial. O

exame interno limita-se ao que os pais estão dispostos a autorizar, como um único órgão,

por exemplo o coração ou o cérebro, um sistema do corpo, como o sistema respiratório, ou

uma região do corpo, como o peito ou o abdómen. São preparados blocos e lâminas de

tecidos exactamente como no caso de um exame PM completo.

Um exame PM limitado ainda pode ser útil, é possível que algo importante não seja

detectado. A pessoa que explicar o procedimento irá discutir convosco as limitações e

implicações.

Apenas um exame externo – se escolherem esta opção, o corpo do vosso bebé será

examinado visualmente e serão feitas medições. O corpo não será aberto nem serão

removidos órgãos. Poderão ser tiradas fotografias e radiografias. Com a vossa autorização,

podem ser realizados outros testes, incluindo a análise de cromossomas.

Este exame fornece informações limitadas. A pessoa que explicar o procedimento

irá discutir convosco as limitações e implicações.

No seguimento de um exame PM completo ou limitado, a maioria dos órgãos são
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restituídos ao corpo, embora não possam ser colocados na respectiva posição original. Por

vezes o cérebro ou o coração requerem mais tempo para realizar um exame detalhado.

Caso autorizem a sua retenção para esse fim, não serão restituídos ao corpo no dia do

exame PM. Ser-vos-á perguntado o que pretendem que seja feito com esses órgãos quando

o exame detalhado estiver concluído.

Após o exame PM, o pessoal da morgue irá preparar o corpo do vosso bebé para que o

possam ver e segurar novamente. As incisões não serão visíveis quando o vosso bebé

estiver vestido.

O que acontece às amostras de tecidos removidos
durante o exame PM hospitalar?
As amostras de tecidos, na forma de blocos e lâminas, podem ser muito úteis e recomenda-

se vivamente que sejam mantidas no hospital. A existência de lâminas de tecidos enquanto

registo permanente significa que qualquer diagnóstico pode ser verificado por outro

patologista, se necessário. Podem ser importantes para a vossa família, pois estão

constantemente a ser desenvolvidos novos testes e o exame das amostras de tecidos pode

ajudar a diagnosticar familiares vivos.

As amostras de tecidos podem ser utilizadas na formação de médicos e outros

profissionais de cuidados de saúde. São igualmente úteis para fins de monitorização da

saúde pública, controlo de qualidade e auditoria, podendo ser utilizadas, por exemplo,

para verificar as normas num serviço de patologia hospitalar. Apenas são mantidas caso

dêem a vossa autorização, sendo então guardadas em segurança em condições de

preservação.

Se decidirem que não querem que sejam mantidas amostras de tecidos uma

vez concluído o respectivo exame, podem combinar a recolha das mesmas.
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O que acontece aos órgãos retidos para um exame
detalhado?
Se forem retidos órgãos, os Royal Hospitals de Belfast procederão à sua eliminação legal

através de cremação em Roselawn. Em alternativa, os órgãos podem ser-vos devolvidos

quando o exame estiver concluído, normalmente através da vossa agência funerária. Se

quiserem que os órgãos do vosso bebé vos sejam devolvidos, podem prosseguir com o

funeral antes da restituição dos órgãos e marcar a sua cremação/enterro para uma data

posterior, ou adiar o funeral durante várias semanas para que os órgãos possam

reencontrar-se com o vosso bebé.

O que acontece ao meu bebé após o exame PM
hospitalar?
Quando o exame PM terminar, poderão ver e segurar novamente o vosso bebé, se

desejarem. Podem fazer preparativos para que o vosso bebé seja recolhido por uma

agência funerária para a realização de um funeral de família, ou o hospital tomará

providências para que o vosso bebé seja sepultado ou cremado. Podem discutir as opções

à vossa disposição com o profissional de cuidados de saúde que recebe a autorização.

Se optarem por realizar um enterro/cremação de família, podem contactar uma agência

funerária antes ou depois do exame PM, mas a data e a hora do funeral devem ficar em

aberto até ter sido confirmada a dispensa do vosso bebé.

Como posso saber os resultados do exame PM
hospitalar?
Um relatório das descobertas será enviado ao vosso consultor hospitalar e médico de

família quando todos os testes estiverem concluídos. Isto irá demorar pelo menos,

podendo em alguns casos levar consideravelmente mais tempo. Serão contactados

quando o relatório tiver sido enviado, podendo então tomar providências no sentido de

vos serem explicados os resultados.
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Explicação de algumas das palavras utilizadas neste folheto
Microscópio

Uma peça de equipamento com lentes especiais que permitem ao patologista olhar

para tecido numa lamela de vidro e ver as células ampliadas.

Morgue

Um departamento que inclui uma sala onde são mantidos os corpos em câmaras

frigoríficas até serem recolhidos pela agência funerária. Também pode incluir uma sala

de exame post mortem e uma sala de observação.

Órgão(s)

Partes importantes do corpo, como o cérebro, coração, rins, pulmões e fígado.

Patologista pediátrico

Um médico especializado no diagnóstico e estudo de doenças de bebés que realiza

testes de laboratório para bebés vivos e também exames post mortem.

Tecido

O conjunto de células que constituem os órgãos e lhes conferem funções especiais.

Blocos de tecidos

Pequenas amostras de tecidos (mais pequenas do que um selo de correio e até 5 mm de

espessura) que são colocadas em recipientes de plástico e tratadas para remover a água

quando endurecidas com cera.

Lâminas de tecidos

Secções muito finas (aproximadamente um décimo da espessura de um cabelo

humano) de tecido endurecido que foram cortadas de blocos de tecidos e colocadas

em lamelas de vidro para exame ao microscópio.
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Se não estiverem satisfeitos com qualquer aspecto da comunicação, informação ou apoio

que receberem durante o processo de autorização do exame post mortem e quiserem

fazer uma reclamação, contactem o Departamento de Reclamações/Apoio ao Paciente do

vosso Fundo. A morada e o número de telefone de contacto estão disponíveis no pessoal

da enfermaria.
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