
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

> Espera-se que o futuro médico desenvolva uma consciência geral que o oriente permitindo tomar decisões mais
acertadas diante dos diversos fatos particulares que se apresentarem ao longo de sua vida profissional.
> Que ele saiba se comportar pautando-se em valores humanísticos, estabelecendo relação médico-paciente respeitosa,
cuidando do sofrimento humano de forma sensível e compassiva;
> E também que exerça sua profissão com dignidade, justiça e equidade, pautando-se no conhecimento de seus deveres
e direitos bem como nos de seus pacientes.

Atitudes

Desenvolver temas relacionados a Ética Médica e Bioética  na prática médica cotidiana. Motivar os estudantes a observar,
relatar e discutir casos elaborados a partir de dilemas éticos como casos clínicos-éticos. Buscar interação dos estudantes
com a principal instituição de fiscalização da prática profissional médica: o Conselho Regional de Medicina.

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Informar os estudantes de medicina sobre a bioética e ética médica na prestação dos cuidados nas unidades de saúde e
do papel do Conselho Regional de Medicina.
Promover a reflexão ética sobre a prática profissional médica que o cotidiano lhes impõe.

Conhecimentos

Vigência do Plano

Componentes Correlacionados

Docente

Ementa
Estuda os principais aspectos médicos legais forenses, a atuação no campo profissional pericial, enfocando o conteúdo
biopsicossocial que envolve a investidura. Estudo e análise de textos legais, aspectos éticos e as normatizações que
regulamentam o exercício da medicina no território brasileiro Apresenta e discute os direitos e obrigações do médico para
com o doente, os colegas e a sociedade em geral. Estuda o Código de Ética Médica (CEM).

Otávio Marambaia

Ética e Bioética
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Conteúdo Programatico
 1.O respeito a AUTONOMIA

- Conceito de autonomia
- Capacidade de escolha autônoma
- O significado e a importância do Consentimento informado
- Documentos

 2.Ética na Relação médico/paciente
- Veracidade
- Privacidade
- Confidencialidade
- Fidelidade

 3.Instituições de Fiscalização da profissão médica
- Sistemas dos Conselhos de Medicina
- Sistema legal
- Documentos médicos

 4.Ética das atitudes médicas na terminalidade da vida
- Medicina paliativa
- Testamento Vital

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
 a)Expor os princípios básicos da bioética e ética médica em breves exposições;
 b)Debates de casos clínicos, reais ou idealizados, expondo dilemas éticos que serão apresentados por grupos de alunos

que terão o objetivo de demonstrar os princípios bioéticos envolvidos e, à sua luz, propor caminhos;
 c)Realizar um julgamento simulado de um caso de um suposto ilícito ético;
 d)Realizar visita ao CRM de modo a que os estudantes interajam com a instituição conhecendo de perto suas atribuições

e desmistificando a sua relação como futuros jurisdicionados que serão.

Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
Os alunos serão avaliados de forma progressiva e contínua de acordo com sua participação  nas diferentes atividades
propostas ao longo das seis semanas do curso (Discussão de casos, Trabalho de revisão da literatura, Relatório do
julgamento simulado e Atividade interativa relacionada a aula teórica).

Recursos
Audio-visuais- Datashow, sala de aula, espaço físico do CREMEB.
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