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Se você quiser obter mais informações ou desejar uma
cópia da seção 766.301-766.316 dos Estatutos da Flórida
que detalha as cláusulas do Plano da NICA (Neurological
Injury Compensation Association), telefone ou escreva para:
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Para um problema
inesperado

Florida Birth-Related Neurological Injury
Compensation Association
Post Office Box 14567
Tallahassee, Florida 32317-4567
Telefone: (850) 488-8191
Número para ligação gratuita: 1-800-398-2129
www.nica.com

A seção 766.301-766.316 dos Estatutos da Flórida (“lei da
NICA”) estabelece direitos e recursos jurídicos para certos
danos neurológicos relacionados ao nascimento e é um recurso
exclusivo. Esta brochura foi preparada de acordo com a seção
766.316 dos Estatutos da Flórida. Uma cópia do estatuto
completo está disponível gratuitamente para informar os
pacientes quanto aos seus direitos e limitações segundo as
cláusulas de aplicação da lei da Flórida. Desde 1989, diversos
casos em juízo interpretaram a lei da NICA esclarecendo o
propósito legislativo.

nascimento de um bebê é um momento
maravilhoso e alegre. Você tem todos motivos para esperar
que o nascimento será normal e que tanto a mãe quanto o
bebê irão para casa saudáveis e felizes.
Infelizmente, apesar da habilidade e dedicação dos médicos
e dos hospitais, às vezes, acontecem complicações durante o
nascimento. Talvez a pior complicação é a que resulta em
dano ao sistema nervoso central do recém-nascido –
chamado de “dano neurológico”. Tal dano pode ser
catastrófico fisicamente, financeiramente e emocionalmente.
Com a finalidade de lidar com esse grave problema, a
Legislatura da Flórida, em 1988, aprovou uma lei que criou
um plano que oferece uma alternativa aos longos processos
jurídicos relacionados a erro profissional que acontecem
quando uma criança sofre um dano neurológico durante o
nascimento. A lei criou a Associação da Flórida de
Compensação de Dano Neurológico Relacionado ao
Nascimento (Florida Birth-Related Neurological Injury
Compensation Association (NICA)).

Recurso judicial exclusivo
A lei estabelece que as compensações segundo o plano sejam
exclusivas. Isso significa que se um dano for coberto pelo
plano, a criança e sua família não têm direito a compensação
por meio de processos relacionados a erro profissional.

Critérios e cobertura
Danos neurológicos relacionados ao nascimento foram
definidos como um dano à medula espinhal ou ao cérebro
de um recém-nascido com vida que pese pelo menos 2500
gramas na ocasião de seu nascimento. No caso de gestação
múltipla, o peso em vida é de 2000 gramas para cada bebê.
O dano precisa ter sido causado por falta de oxigênio ou ser
dano mecânico que tenha ocorrido durante o parto,
nascimento ou ressurreição imediatamente depois do
nascimento em um hospital. Somente nascimentos em
hospital são cobertos.
O dano deve ter causado que o bebê esteja permanentemente
e substancialmente debilitado mentalmente e fisicamente.
A legislação não se aplica a anormalidades genéticas ou

congênitas. Somente danos
a bebês cujo parto tenha
sido realizado por médicos
participantes, conforme
definido na seção 766.302(7)
dos Estatutos da Flórida, são cobertos pelo plano.

Compensação

Deve ser oferecida compensação para o seguinte:
• Despesas reais para cuidado necessário e razoável,
serviços, drogas, equipamento, instalações e viagem,
excluindo despesas que possam ser compensadas
pelo governo estadual ou federal ou por seguradoras
particulares.
• Além disso, uma compensação que não ultrapasse US$
250.000 aos pais ou guardiões do bebê. O montante
máximo deste prêmio aumenta a cada 1 de Janeiro em
3% conforme estabelecido na s. 766.31, Estatutos da
Flórida (2021).
• Benefício em caso de morte no valor de US$ 50.000.
• Despesas razoáveis para entrar com um pedido,
incluindo honorários advocatícios.

A NICA é um dos únicos dois (2) programas desse tipo do
país e está dedicada a administrar um fundo que oferece
compensação aos pais de uma criança que possa sofrer um
dano neurológico qualificável relacionado ao nascimento.
O plano adota o princípio “Sem culpa” para todas as partes
envolvidas. Isso significa que nenhum litígio caro é
necessário e os pais de uma criança, que se qualifique
segundo a lei, que entrem com um pedido com a Divisão de
Audiências Administrativas poderão ter todas as despesas
reais médicas e de hospital pagas pelo plano.
Você tem direito a essa proteção se o seu medico participar
do plano da NICA. Se o seu médico participar do plano, isso
significa que ele comprou esse benefício para você, caso
seu bebê sofra um dano neurológico relacionado ao
nascimento que se qualifique segundo a lei. Se o seu
provedor de assistência à saúde lhe forneceu uma cópia
desse material informativo, ele está lhe avisando que um ou
mais médicos do seu provedor de assistência à saúde
participa do plano da NICA.

