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Mãe de paciente denuncia mMãe de paciente denuncia méédico obstetra no CRM por suposta dico obstetra no CRM por suposta 
falha em atendimento durante  parto domiciliar, ocorrido hfalha em atendimento durante  parto domiciliar, ocorrido háá 15 15 
anos, a qual estaria interferindo negativamente no desempenho anos, a qual estaria interferindo negativamente no desempenho 
escolar do filho. Notificado pelo CRM para apresentar sua defesaescolar do filho. Notificado pelo CRM para apresentar sua defesa, , 
o mo méédico alega que costuma descartar prontudico alega que costuma descartar prontuáários em sua clrios em sua clíínica nica 
10 anos ap10 anos apóós o s o úúltimo atendimento quando não hltimo atendimento quando não háá mais retorno mais retorno 
da paciente.da paciente.

De acordo com o CFM, o mDe acordo com o CFM, o méédico deve guardar o prontudico deve guardar o prontuáário do rio do 
paciente pelo menos appaciente pelo menos apóós ___ anos do s ___ anos do úúltimo registro de ltimo registro de 
atendimento.atendimento.

a) 5
b) 10
c) 15
d) 20



Qual o prazo para a prescriQual o prazo para a prescriçção de aão de açção civil para ão civil para 
reparareparaçção de danos contra uma suposta ão de danos contra uma suposta 
negligência cometida por mnegligência cometida por méédico?dico?

a) 30 diasa) 30 dias
b) 3 anosb) 3 anos
c) 5 anosc) 5 anos
d) 20 anosd) 20 anos



Qual o prazo para a prescriQual o prazo para a prescriçção de aão de açção ão 
consumeristaconsumerista para reparapara reparaçção de danos ão de danos 
decorrentes de falha no dever de informar um decorrentes de falha no dever de informar um 
paciente sobre os riscos e complicapaciente sobre os riscos e complicaçções de um ões de um 
determinado procedimento mdeterminado procedimento méédico? dico? 

a) 30 diasa) 30 dias
b) 3 anosb) 3 anos
c) 5 anosc) 5 anos
d) 20 anosd) 20 anos



Medicina Direito

Ética



Medicina Direito

Ética



Medicina Direito

Ética



CursoCurso de de GraduaGraduaççãoão emem MedicinaMedicina

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
GERAIS E ESPECÍFICAS

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS

AVALIAÇÃO



COMPETÊNCIAS GERAIS COMPETÊNCIAS GERAIS -- 
DIRETRIZES CURRICULARESDIRETRIZES CURRICULARES

AtenAtençção ão àà sasaúúdede
Tomada de decisõesTomada de decisões
ComunicaComunicaççãoão
LideranLideranççaa
AdministraAdministraççãoão
EducaEducaçção permanenteão permanente

ÉTICA 
DEONTOLOGIA



Diretrizes Curriculares Nacionais do Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso Curso de Graduade Graduaçção em Medicinaão em Medicina

Art. 5Art. 5ºº A formaA formaçção do mão do méédico tem por objetivo dico tem por objetivo 
dotar o profissional dos conhecimentos dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercrequeridos para o exercíício das seguintes cio das seguintes 
competências e habilidades competências e habilidades especespecííficasficas::

XVIII XVIII -- cuidar da prcuidar da próópria pria sasaúúde fde fíísica e mentalsica e mental e buscar e buscar 
seu seu bembem--estarestar como como cidadão cidadão e como e como mméédicodico;;

XXII XXII -- manter-se atualizado com a legislação 
pertinente à saúde.



CONSTITUICONSTITUIÇÇÃO DA REPÃO DA REPÚÚBLICA BLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 5Art. 5ºº Todos são iguais perante a lei, sem Todos são iguais perante a lei, sem 
distindistinçção de qualquer natureza, garantindoão de qualquer natureza, garantindo--se se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
PaPaíís a inviolabilidade do direito s a inviolabilidade do direito àà vida, vida, àà 
liberdade, liberdade, àà igualdade, igualdade, àà seguransegurançça e a e àà 
propriedade, nos termos seguintes: propriedade, nos termos seguintes: 

II II -- ninguninguéém serm seráá obrigado a fazer ou deixar de obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;fazer alguma coisa senão em virtude de lei;



DECRETODECRETO--LEI LEI NNºº 4.657, DE 4 DE 4.657, DE 4 DE 
SETEMBRO DE 1942SETEMBRO DE 1942 

(Lei de Introdu(Lei de Introduçção ao Cão ao Cóódigo Civil)digo Civil)

Art.Art. 33oo NinguNinguéém se escusa de cumprir a lei, m se escusa de cumprir a lei, 
alegando que não a conhece.alegando que não a conhece.

Art. 4Art. 4oo Quando a lei for omissa, o juiz decidirQuando a lei for omissa, o juiz decidiráá 
o caso de acordo com a analogia, os costumes o caso de acordo com a analogia, os costumes 
e os prince os princíípios gerais de direito.pios gerais de direito.



PrincPrincíípios Fundamentaispios Fundamentais

XIV XIV -- O mO méédico empenhardico empenhar--sese--áá em melhorar em melhorar 
os padrões dos servios padrões dos serviçços mos méédicos e em dicos e em 
assumir sua responsabilidade em relaassumir sua responsabilidade em relaçção ão àà 
sasaúúde pde púública, blica, àà educaeducaçção sanitão sanitáária e ria e àà 
legislalegislaççãoão referente referente àà sasaúúde.de.



Direitos do MDireitos do Méédicodico

II II -- Indicar o procedimento adequado ao paciente, Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as probservadas as prááticas cientificamente ticas cientificamente 
reconhecidas e respeitada a reconhecidas e respeitada a legislalegislaççãoão vigente. vigente. 



Art. 14. Praticar ou indicar atos mArt. 14. Praticar ou indicar atos méédicos desnecessdicos desnecessáários ou rios ou 
proibidos pela proibidos pela legislalegislaççãoão vigente no Pavigente no Paíís.s.

Art. 15. Descumprir Art. 15. Descumprir legislalegislaçção ão especespecíífica nos casos de fica nos casos de 
transplantes de transplantes de óórgãos ou de tecidos, esterilizargãos ou de tecidos, esterilizaçção, ão, 
fecundafecundaçção artificial, abortamento, manipulaão artificial, abortamento, manipulaçção ou terapia ão ou terapia 
gengenéética. tica. 

Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitArt. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitáárias rias 
ou infringir a ou infringir a legislalegislaççãoão pertinente.pertinente.

É vedado ao médico:



Art. 100. Deixar de obter aprovaArt. 100. Deixar de obter aprovaçção de protocolo para a ão de protocolo para a 
realizarealizaçção de pesquisa em seres humanos, de acordo com ão de pesquisa em seres humanos, de acordo com 
a a legislalegislaççãoão vigente.vigente.

Art. 103. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes Art. 103. Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes 
informinformáá--la e esclarecêla e esclarecê--la sobre a natureza da investigala sobre a natureza da investigaçção ão 
e deixar de atender ao objetivo de protee deixar de atender ao objetivo de proteçção ão àà sasaúúde de 
ppúública, respeitadas as caracterblica, respeitadas as caracteríísticas locais e a sticas locais e a legislalegislaççãoão 
pertinente.pertinente.

É vedado ao médico:



Medicina: Conceito, finalidade e Medicina: Conceito, finalidade e 
operacionalizaoperacionalizaççãoão

–– Conceito e finalidadeConceito e finalidade
–– OperacionalizaOperacionalizaççãoão

ÁÁreas geraisreas gerais
Especialidades mEspecialidades méédicasdicas

–– Natureza da atividade mNatureza da atividade méédicadica



CIÊNCIA E ARTE DA MEDICINACIÊNCIA E ARTE DA MEDICINA
QualquerQualquer pessoapessoa inteligenteinteligente 
podepode estudarestudar a a literaturaliteratura 
mméédicadica e e entenderentender quandoquando 
ouou quandoquando nãonão usarusar vvááriosrios 
tratamentostratamentos. O . O queque éé muitomuito 
difdifíícilcil, , mesmomesmo parapara um um 
mméédicodico experienteexperiente, , éé aplicaraplicar 
esteeste conhecimentoconhecimento emem casoscasos 
individuaisindividuais. . 

Maimonides (1135-1204)



MEDICINAMEDICINA

Conjunto de conhecimentos relativos Conjunto de conhecimentos relativos àà 
manutenmanutençção da saão da saúúde, bem como de, bem como àà prevenprevençção, ão, 
tratamento e cura das doentratamento e cura das doençças, traumatismos e as, traumatismos e 
afecafecçções, considerada por alguns uma tões, considerada por alguns uma téécnica cnica 
e, por outros, uma ciência. e, por outros, uma ciência. 
A profissão de mA profissão de méédicodico

In: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa



FINALIDADE DA MEDICINAFINALIDADE DA MEDICINA
A MEDICINA EXISTE PARA :A MEDICINA EXISTE PARA :

–– Prover um nascimento seguro e uma Prover um nascimento seguro e uma 
morte confortmorte confortáável ao Ser Humanovel ao Ser Humano

–– Proteger o sadioProteger o sadio
–– Curar o doente quando possCurar o doente quando possíívelvel
–– Aliviar o sofrimento e confortar o doente Aliviar o sofrimento e confortar o doente 

sempresempre
–– Cuidar do deficiente durante sua vidaCuidar do deficiente durante sua vida

McKeownMcKeown T. T. TheThe role of medicine: role of medicine: dreamdream, , miragemirage oror nemesisnemesis?? Oxford ,  Oxford ,  BlackwellBlackwell, , 
1984.1984.



MEDICINA: ARTE & CIÊNCIAMEDICINA: ARTE & CIÊNCIA

A A MedicinaMedicina éé umauma ciênciaciência dada 
incertezaincerteza e e umauma arte arte dada 
probabilidadeprobabilidade

Se não fosse pela enorme Se não fosse pela enorme 
variabilidade entre os variabilidade entre os 
indivindivííduos, a medicina poderia duos, a medicina poderia 
ser apenas ciênciaser apenas ciência

Sir William Osler
1849-1919 



Diagrama da certeza / concordância
(BMJ 2001; 323:627)
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INCERTEZAS DA TERAPÊUTICAINCERTEZAS DA TERAPÊUTICA

““ ÉÉ muito mais fmuito mais fáácil escrever sobre uma doencil escrever sobre uma doençça do a do 
que sobre um remque sobre um reméédio.dio.

A primeira estA primeira estáá nas mãos da natureza e um nas mãos da natureza e um 
observador honesto com uma razoobservador honesto com uma razoáável perspectiva vel perspectiva 
de julgamento não pode errar ao relatar algo de julgamento não pode errar ao relatar algo 
semelhante.semelhante.

O O úúltimo estarltimo estaráá sempre subordinado ao capricho, sempre subordinado ao capricho, ààs s 
imprecisões e aos imprecisões e aos êrrosêrros grosseiros dos homensgrosseiros dos homens””

William Withering (1785)
1741-1799



TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA

TÉCNICA
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RelaRelaçção das Especialidades reconhecidas pela ão das Especialidades reconhecidas pela 
Comissão Mista de EspecialidadesComissão Mista de Especialidades

1. 1. AcupunturaAcupuntura
2. 2. Alergia e ImunologiaAlergia e Imunologia
3. 3. AnestesiologiaAnestesiologia
4. Angiologia4. Angiologia
5. 5. CancerologiaCancerologia
6. 6. CardiologiaCardiologia
7. 7. Cirurgia CardiovascularCirurgia Cardiovascular
8. 8. Cirurgia da MãoCirurgia da Mão
9. 9. Cirurgia de CabeCirurgia de Cabeçça e Pescoa e Pescoççoo
10. 10. Cirurgia do Aparelho DigestivoCirurgia do Aparelho Digestivo
11. 11. Cirurgia GeralCirurgia Geral
12. 12. Cirurgia PediCirurgia Pediáátricatrica
13. 13. Cirurgia PlCirurgia Pláásticastica
14. 14. Cirurgia TorCirurgia Toráácicacica
15. Cirurgia Vascular15. Cirurgia Vascular
16. 16. ClClíínica Mnica Méédicadica
17. 17. ColoproctologiaColoproctologia
18. 18. DermatologiaDermatologia
19. 19. Endocrinologia e MetabologiaEndocrinologia e Metabologia
20. 20. EndoscopiaEndoscopia

41. 41. NutrologiaNutrologia
42. 42. OftalmologiaOftalmologia
43. 43. Ortopedia e TraumatologiaOrtopedia e Traumatologia
44. 44. OtorrinolaringologiaOtorrinolaringologia
45. 45. PatologiaPatologia
46. 46. Patologia ClPatologia Clíínica/Medicina nica/Medicina 

LaboratorialLaboratorial
47. 47. PediatriaPediatria
48. 48. PneumologiaPneumologia
49. 49. PsiquiatriaPsiquiatria
50. 50. Radiologia e DiagnRadiologia e Diagnóóstico stico 

por Imagempor Imagem
51. 51. RadioterapiaRadioterapia
52. 52. ReumatologiaReumatologia
53. 53. UrologiaUrologia

21. Gastroenterologia
22. Genética Médica
23. Geriatria
23. Ginecologia e Obstetrícia
25. Hematologia e Hemoterapia
26. Homeopatia
27. Infectologia
28. Mastologia
29. Medicina de Família e 
Comunidade
30. Medicina do Trabalho
31. Medicina de Tráfego
32. Medicina Esportiva
33. Medicina Física e Reabilitação
34. Medicina Intensiva
35. Medicina Legal
36. Medicina Nuclear
37. Medicina Preventiva e Social
38. Nefrologia
39. Neurocirurgia RESOLUÇÃO CFM Nº 1.845/2008



UlissesUlisses LemosLemos TorresTorres 
MedicinaMedicina: : CiênciaCiência e Artee Arte

EmEm MedicinaMedicina nãonão hháá 
dogmas dogmas nemnem devedeve imperarimperar 
o o ‘‘magister dixitmagister dixit’’. O . O 
confianteconfiante éé das das ciênciasciências 
ffíísicassicas converteconverte--se se aquiaqui no no 
hesitantehesitante pareceparece serser..



MEDICINA EMBASADA NA MEDICINA EMBASADA NA 
COMPETÊNCIA / COMPETÊNCIA / ARTE CLARTE CLÍÍNICA NICA 

ARTE CLARTE CLÍÍNICA = NICA = EE [ (M B E) + (M B V)[ (M B E) + (M B V)2 2 ]]

E = E = ÉÉticatica
MBE = Medicina Baseada em EvidênciasMBE = Medicina Baseada em Evidências
MBV = Medicina Baseada na VivênciaMBV = Medicina Baseada na Vivência

Porto CC, Dantas F. Uma equação matemática para a arte clínica. Rev Bras Clin 
Terap 2003; 01(2):33-4

COMPETÊNCIA MÉDICA E DECISÕES PRUDENTES



Direito: Conceito, finalidade e Direito: Conceito, finalidade e modusmodus 
operandioperandi

–– Conceito e finalidadeConceito e finalidade
–– OperacionalizaOperacionalizaççãoão

ÁÁreas geraisreas gerais
ÁÁreas especializadasreas especializadas

–– Natureza da atividade jurNatureza da atividade juríídicadica



FINALIDADE DO DIREITOFINALIDADE DO DIREITO

O Direito existe para: O Direito existe para: 
Melhorar as condiMelhorar as condiçções sociaisões sociais
–– Regras justas de condutaRegras justas de conduta
Manter a harmonia socialManter a harmonia social
–– Normas cogentesNormas cogentes
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D. Administrativo

D. Internacional público

D. Tributário

D. Penal

D. Processual

D. Comercial

D. Internacional Privado

D. do Trabalho

D. Previdenciário

D. Médico

D. Agrário

D. Ambiental

D. Marítimo

D. Bancário

D. Autoral

D. do Consumidor

D. Militar

D. Aéreo

D. Eleitoral



FONTES DO DIREITOFONTES DO DIREITO
HistHistóóricasricas
MateriaisMateriais
–– FatosFatos sociaissociais

Moral, Moral, economiaeconomia, , geografiageografia, , culturacultura……

FormaisFormais (serve (serve parapara fundamentarfundamentar decisõesdecisões 
judiciaisjudiciais))
–– Leis Leis 
–– CostumesCostumes
–– JurisprudênciaJurisprudência
–– Doutrina / PrincDoutrina / Princíípios gerais de Direitopios gerais de Direito



Leis Ordinárias

HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS 

CF

Emendas à 
CF

Leis Complementares

Leis Delegadas

Medidas Provisórias

Decretos legislativos

Resoluções

CF, art. 59



MEDICINA E DIREITOMEDICINA E DIREITO

Duas profissões liberais por excelência, as duas Duas profissões liberais por excelência, as duas 
carreiras civis com maior tradicarreiras civis com maior tradiççãoão
Medicina, Direito e TeologiaMedicina, Direito e Teologia
MMéédicos e judicos e juíízeszes
–– PreocupaPreocupaçção com o restabelecimento de situaão com o restabelecimento de situaçções ões 

de ordem alteradas pela irrupde ordem alteradas pela irrupçção/atuaão/atuaçção/incidência  ão/incidência  
de fatores perversos [doende fatores perversos [doençça / atos ila / atos ilíícitos ou citos ou 
crimes]crimes]



DIREITO MDIREITO MÉÉDICODICO

Direito especialDireito especial
InterdisciplinarInterdisciplinar
PPúúblico e privadoblico e privado
–– Difusos e coletivosDifusos e coletivos
–– IndividuaisIndividuais
PrincPrincíípios e normas especpios e normas especííficasficas
ConteConteúúdo prdo prááticotico
TTéécnicas de ensino cnicas de ensino 



PRINCPRINCÍÍPIOS DO DIREITO MPIOS DO DIREITO MÉÉDICODICO

Dignidade humanaDignidade humana
Liberdade ou AutonomiaLiberdade ou Autonomia
Equidade ou JustiEquidade ou Justiççaa

InformaInformaçção ão 
Consentimento Consentimento 
SeguranSeguranççaa



MÉDICO

PACIENTE
E FAMILIARES

OUTROS MÉDICOS

OUTROS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA E DE 

EQUIPAMENTOS

HOSPITAIS E EMPREGADORES
PRIVADOS

CONSELHO FEDERAL E 
REGIONAL DE MEDICINA

SUS 

SISTEMA DE PLANOS E 
SEGUROS PRIVADOS DE 

SAÚDE
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D. Trabalhista
D. Tributário

D. Consumidor
D. Constitucional

D. Penal
D. Civil

D. Administrativo

D. Ambiental

D. Comercial

D. Previdenciário

D. Processual
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Mãe de paciente denuncia mMãe de paciente denuncia méédico obstetra no CRM por suposta dico obstetra no CRM por suposta 
falha em atendimento durante  parto domiciliar, ocorrido hfalha em atendimento durante  parto domiciliar, ocorrido háá 15 15 
anos, a qual estaria interferindo negativamente no desempenho anos, a qual estaria interferindo negativamente no desempenho 
escolar do filho. Notificado pelo CRM para apresentar sua escolar do filho. Notificado pelo CRM para apresentar sua 
defesa, o mdefesa, o méédico alega que costuma descartar prontudico alega que costuma descartar prontuáários em rios em 
sua clsua clíínica 10 anos apnica 10 anos apóós o s o úúltimo atendimento quando não hltimo atendimento quando não háá 
mais retorno da paciente.mais retorno da paciente.

De acordo com o CFM, o mDe acordo com o CFM, o méédico deve guardar o prontudico deve guardar o prontuáário do rio do 
paciente pelo menos appaciente pelo menos apóós ___ anos do s ___ anos do úúltimo registro de ltimo registro de 
atendimento. atendimento. 

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20



RESOLURESOLUÇÇÃO CFM ÃO CFM NNºº 1.821/071.821/07

Art. 8Art. 8°° Estabelecer o prazo mEstabelecer o prazo míínimo de 20 (vinte) nimo de 20 (vinte) 
anos, a partir do anos, a partir do úúltimo registro, para a ltimo registro, para a 
preservapreservaçção dos prontuão dos prontuáários dos pacientes em rios dos pacientes em 
suporte de papel, que não foram arquivados suporte de papel, que não foram arquivados 
eletronicamente em meio eletronicamente em meio óóptico, ptico, microfilmadomicrofilmado 
ou digitalizado.ou digitalizado.



Qual o prazo para a prescriQual o prazo para a prescriçção de aão de açção civil ão civil 
para reparapara reparaçção de danos contra uma suposta ão de danos contra uma suposta 
negligência cometida por mnegligência cometida por méédico?dico?

a) 30 diasa) 30 dias
b) 3 anosb) 3 anos
c) 5 anosc) 5 anos
d) 20 anosd) 20 anos



CCÓÓDIGO CIVIL DIGO CIVIL 
SeSeçção IV ão IV -- Dos Prazos da PrescriDos Prazos da Prescriççãoão

Art. 206. Prescreve:Art. 206. Prescreve:
§§ 33oo Em três anos:Em três anos:
................
V V -- a pretensão de reparaa pretensão de reparaçção civil;ão civil;



Qual o prazo para a prescriQual o prazo para a prescriçção de aão de açção ão 
consumeristaconsumerista para reparapara reparaçção de danos ão de danos 
decorrentes de falha no dever de informar um decorrentes de falha no dever de informar um 
paciente sobre os riscos e complicapaciente sobre os riscos e complicaçções de um ões de um 
determinado procedimento mdeterminado procedimento méédico? dico? 

a) 30 diasa) 30 dias
b) 3 anosb) 3 anos
c) 5 anosc) 5 anos
d) 20 anosd) 20 anos



CCÓÓDIGO DE DEFESA DO DIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (Lei 8.078/90)CONSUMIDOR (Lei 8.078/90)

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão àà 
reparareparaçção pelos danos causados por fato do ão pelos danos causados por fato do 
produto ou do serviproduto ou do serviçço prevista na Seo prevista na Seçção II deste ão II deste 
CapCapíítulo, iniciandotulo, iniciando--se a contagem do prazo a se a contagem do prazo a 
partir do conhecimento do dano e de sua partir do conhecimento do dano e de sua 
autoria. autoria. 



dantasfla@gmail.com
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