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SAÚDE APANHADOS POR FRAUDE PELA UNIDADE DE COMBATEA CORRUPÇÃO DA PJ

Dona de farmácia
e médicos presos
Proprietária da farmácia do Hospital de Santa Maria foi ontem detida

depois do marido assim como 2 clínicos e delegado de informação médica
HENRIQUE MACHADO

Dois médicos umdelega
do de informação mé
dica e a proprietária da
farmácia do hospital de

Santa Maria em Lisboa foram
os últimos alvos daUnidadeNa

cional de Combate à Corrupção
da Judiciária que os prendeu
ontem por fraude contra o Ser
viço Nacional de Saúde na pres
crição de medica
mentos Emjulhodo
ano passado Paulo
Diogo proprietário
da farmácia de San

ta Maria foi um dos
sete detidos pela PJ
na operação pres
criçãode risco Des
ta vez foi detida a
mulher vercaixa
Os quatro detidos de ontem

numa operação com buscas em
Bragança Vila Real e Carrazeda
de Ansiães serão hoje presentes
ao juiz Carlos Alexandre no
Campus de Justiça em Lisboa
Arriscamprisãopreventiva
O esquema suspeita se le

sou o Estado em cerca deummi
lhão de euros Eram passadas
receitas em nome de falsos

doentes alguns já mortos Os
medicamentos escolhidos eram

sempre os de elevado valor com
umacomparticipação doEstado
na ordem dos 90 por cento

As receitas prescritas pelos
médicos suspeitos eram depois
canalizadas para farmácias en
tre elas a do hospital de Santa
Maria encerrada há meses por
suspeitas de fraude Recebiama
comparticipação do Estado que
repartiam e ainda colocavamos
remédios à venda nomercado

clandestino de exportação

SAIBA MAIS

52 DETIDOS PELA PJ

Já foram detidas 52 pessoas
médicos farmacêuticos de
legados de informação médica
e armazenistas tendo 253
sido constituídas arguidas

230
casos de burla que estão
a ser investigados na Saúde
Valor das burlas pode as
cender a 229 milhões

4
milhões de euros Foi o valor

que os 18 arguidos do proces
so Remédio Santo investiga
dos pela PJ conseguiram
com os esquemas de fraude

JULGAMENTO
Está a decorrer no tribunal
de Monsanto em Lisboa
o julgamento do processo
Remédio Santo Os clínicos
estão acusados de receber

elevadas quantias em di
nheiro e em envelopes

Esquema rendeu um milhão
Emjulho do anopassado

oproprietário da farmácia do
Hospital de SantaMaria foi de
tido commais seis pessoas
Agora foi a vez damulher Paulo
Diogo fazia parte dogrupo que
terá lesado o Estado em cerca de
ummilhão de euros Essa ope
raçãoda Polícia Judiciária en
volveu 24 buscas domiciliárias
O esquemaera igual No grupo
estavam trêsmédicos que pas

savamas receitas fraudulentas
Estas eram recebidas em duas

farmácias uma das quais a do
Hospital de Santa Maria Parte
dasbuscas realizadas à ordem

deste processo decorreram pre
cisamente nesta farmácia Des

de então não mais abriu aopú
blico Os medicamentos que
não eramvendidos erampassa
dospara o mercado negro e pos
teriormente comercializados

Correio Manhã

1/29

S/PB

1248

174177

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):18062014

Justiça


