mais tempo para serem investigados.

0 que acontece se minha queixa nao for investigada?

Se sua queixa nao for investigada, voce sed notificado. 0 medico tambem sera notificado e recebera
uma c6pia das informac;oes que voce forneceu a Diretoria.

0 que eu posso esperar que acontefa com minha reclamafao?
Depois que a investiga�ao tenha sido concluida, as informac;oes serao apresentadas ao Comite de
Reclamac;ao. O Comite de Reclamac;ao e um subcomite da Diretoria, consistindo de dois membros da
Diretoria, sendo que um deles e medico.
0 Comite de Reclamac;ao pode deliberar varias providencias, incluindo encerrar o caso ou, encerrar o
caso com uma carta resposta ao medico sobre as questoes levantadas em sua reclamac;ao.
Reclamantes e medicos serao notificados sobre a decisao do Comite de Reclamac;ao em fechar o caso.
0 Comite de Reclamac;ao pode fazer uma recomendac;ao ao plenario da Diretoria para que o medico
seja disciplinado.

0 que acontece se o Comite de Reclamafao recomendar disciplina?

0 medico pode aceitar resolver o caso e aceitar a disciplina. 0 acordo de soluc;ao negociada entre o
medico e a Diretoria e chamado de Ordem de Consentimento. Na Ordem de Consentimento, o
medico admite que cometeu certos atos, que ele violou a lei e que ele aceita uma sanc;ao com sua
licenc;a.
Se o medico decide contestar as acusac;oes, pode haver uma audiencia administrativa na Divisao de
Recursos de Direito Administrativo.

Eu terei que depor na audiencia?
No caso de uma audiencia, pode ser necessario que voce testemunhe. Membros da Diretoria te
manterao informado durante todo o processo.

Minha reclamafao e publica?
Depois da Diretoria concluir sua investigac;ao, certamente algumas informac;oes poderao ser
disponibilizadas ao publico. Todas as suas informac;oes pessoais serao preservadas de qualquer
informac;ao publica.
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