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PLANO DE ENSINO  2012/2 
 

CÓDIGO DISCIPLINA PERÍODO 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

129610 Direito na área médica 6 36 0 36 
 

DOCENTE Me. Eduardo Hoffmann 
 

EMENTA: 

Normas jurídicas, de ordem civil e penal, relacionadas à medicina. Contrato de prestação de serviços pelo médico. 
Direitos e deveres do médico e do paciente 

 

OBJETIVOS 

Propiciar aos acadêmicos conhecimentos específicos acerca das principais normas jurídicas que regulamentam os 
direitos e os deveres do paciente e do médico durante o contrato de prestação de serviço 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Enumerar títulos e subtítulos) 

1. Introdução ao Direito Médico: Apresenta o conceito de Direito Médico, discute as relações do Direito com a 
Medicina, e situa a importância e perspectivas do Direito Médico e da Saúde no cenário nacional e no plano global. 

 

2. Fundamentos Constitucionais do Direito à Saúde: Apresenta a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e o 
Estado Democrático de Direito. O direito à Saúde no constitucionalismo brasileiro. A efetivação do direito à Saúde.  

 

3. Responsabilidade Civil e Criminal de Médicos, Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Planos de Saúde:  Apresenta 
teorias da responsabilidade, o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, liquidação do dano. Aborda a 
responsabilidade civil e penal dos médicos e instituições de saúde pública e privada, tanto do ponto de vista teórico 
como prático. Analisa jurisprudências com a respectiva crítica.  

 

4. Ética, Bioética e Biodireito: Contribuem para o comportamento ético dos profissionais discutindo a ética geral, a 
ética das virtudes, os princípios fundamentais da Bioética, Códigos de Ética Profissional e o Biodireito. Oferece 
conhecimentos específicos para a tomada de decisões diante de dilemas éticos na área da saúde.  

  

5. Direito Administrativo em Saúde: Aborda o conceito e os princípios do Direito Administrativo. Administração 
Pública e Privada, Atos administrativos, contratos administrativos. Poderes e deveres dos administradores em 
saúde. Procedimentos administrativos e fiscalização do exercício profissional na área da saúde.  

 

6. Gestão e Legislação do SUS: Proporciona conhecimentos básicos da gestão do Sistema Único de Saúde. 
Apresenta e debate a Legislação, especialmente a Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei 8080/90 e 
a Lei 8142/90.  

  

7. Gestão e Legislação do Sistema Suplementar de Saúde: Oferece conhecimentos básicos da Gestão do Sistema 
Suplementar de Saúde. Apresenta e debate a Legislação, especialmente a Lei 9656/98 e a Lei 9961/00.  

 

8. Saúde e Código do Consumidor: Apresenta os princípios fundamentais do Código de Defesa do Consumidor. 
Analisa seus reflexos no setor da Saúde. Define a responsabilidade das instituições hospitalares e dos profissionais 
da Saúde em face do Código de Defesa do Consumidor. Enfoca a responsabilidade do profissional liberal frente a 
esta Legislação especial.  

  

9. Mediação e Arbitragem, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos em Saúde:  Apresenta a Lei de 
Arbitragem e Mediação Brasileira (Lei 9307/96). Discute esta forma alternativa de solucionar conflitos sem influência 
do poder estatal. Apresenta a experiência nacional e internacional dos Tribunais de Mediação e Arbitragem na área 
da Saúde.  
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10. Tópicos Especiais de Direito Médico e da Saúde: Apresenta e debate tópicos importantes de Direito Médico e da 
Saúde. Propicia conhecimentos que permitem uma participação qualificada no contexto das organizações. Temas 
apresentados: contratualização; legislação e vigilância sanitária; filantropia, imunidade e isenção; planejamento 
tributário; dissídios e negociações coletivas; terceirização de serviços; consentimento informado; omissão de 
socorro; medicina preditiva; direito e genoma humano; obrigação de meio e obrigação de resultado; sigilo 
profissional, prontuário do paciente e atestado médico; perícias judiciais, protocolos assistenciais; aborto legal; 
jurisprudências do direito médico.      

 

 
 

PROJETO INTEGRADOR 

O Projeto Integrador é uma prática pedagógica de caráter acadêmico-científico e cultural que envolve 
conhecimentos teórico-práticos articuladores de conteúdos curriculares. No presente semestre irá abordar a(s) 
seguinte(s) temática(s): 

      
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Em forma de texto) 

Preleção; resolução de problemas; estudo de casos; leitura e interpretação de textos e de livros; pesquisas e outras 
atividades pedagógicas orientadas; análise crítica de textos, vídeos e filmes; construção de textos. 

 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1) Avaliação: 

- Serão aprovados os(as) alunos(as) que obtiverem: média A  7,00 

- Exame: 3,00  Média A  7,00 obtido através da fórmula: A = (NB1+ NB2) / 2,00  

- Nota do Bimestre = ( Nota Trabalho X Peso Trabalho) + ( Nota Prova X Peso Prova) 
      - NB = (NT1 + NT2+...NTn X PT) + (NP X PP) 
 
2) Específico da Disciplina (provas e trabalhos, juntamente com seus respectivos pesos): 

O resultado da avaliação será obtido através da realização de 04 (quatro) provas oficiais mensais, presenciais e 
escritas, nos valores de 0 (zero) a 10 (dez) pontos realizadas durante o semestre letivo. 

A nota da prova mensal oficial escrita representará no mínimo 60% (sessenta por cento) da composição da média 
do mês quando somada a outras formas de avaliação (debates, trabalhos individuais ou de grupo, seminários, 
resenhas de livros/filmes, documentários, estudo de casos, relatórios ou outros). 

Os escores obtidos pelo aluno por meio de outras formas de avaliação poderão representar até 40% (quarenta por 
cento) da composição da média, sendo registrados na folha de prova oficial e no diário de classe. 

A média será apurada realizando-se a somatória dos valores obtidos na prova oficial escrita e nas outras formas de 
avaliação, totalizando 10 (dez) pontos. 

As provas escritas deverão contemplar pelo menos 3,0 (três) pontos em questões discursivas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá obter média final igual ou superior a 7,0 (sete) e 75% (setenta e cinco 
por cento) de freqüência.      

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA (3 títulos) 
NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Manual de introdução ao estudo do direito. 4.ed. São Paulo : Saraiva, 2004 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civill - Vol. I - 11ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
KFOURI NETO, Miguel. Culpa médica e ônus da prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 
 
 

COMPLEMENTAR (5 títulos)  
BITTAR, Carlos Alberto .Responsabilidade civil: Teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 
KFOURI Neto, Miguel. Responsabilidade civil do médico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
PRUX, Oscar Ivan. Responsabilidade Civil do Profissional Liberal no Código de Defesa do Consumidor. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998. 
JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2002. 



 
FACULDADE ASSIS GURGACZ – FAG 

CURSO DE MEDICINA 
Portaria n º 86 de 01/02/2008  Publicação no DOU 06/02/2008 

PFAG  06 

 

 - 3 - 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil - Vol. 
III - 9ª Ed. 2011. São Paulo: Saraiva, 2011.  
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
 

 

DATA: 03 de julho de 2012 
 
 
_______________________________________________ 

Profº Me. Eduardo Hoffmann 
Docente da Disciplina 

Aprovado pelo colegiado conforme ata n.º 01/2012-2 
 
 

_______________________________________ 
   Profº Dr. Rui Almeida  

Coordenador do Curso Medicina 

 


