
MEDICINA
PLANO DE ENSINO

>  Ao fim do estágio espera-se que o aluno reconheça e avalie a responsabilidade profissional do médico e
>  Seja capaz de compreender e realizar as perícias médico-legais mais frequentes >

Atitudes

Conteúdo Programatico
> Medicina Legal – introdução e definições; Medicina Legal como ciência; >Medicina Legal judiciária; e Relação com
outras áreas do conhecimento.
> Perícias e Peritos – Peritos oficiais, Peritos nomeados (art 158); Legislação CPB e CPPB
> Antropologia Forense – identidade e identificação
> Documentos médico-legais – atestados, laudos, pareceres, depoimento oral
> Traumatologia Forense – Agentes lesivos (classificação e características); e Lesões Corporais (art 129, I e II do CP) Lei
9.099/95
> Sexologia Forense – Violência sexual, infanticídio.
> Tanatologia – morte biológica, morte jurídica, sinais abióticos imediatos e consecutivos, morte aparente e morte real,
fenômenos cadavéricos, primoriência, comoriência, sobrevivência, morte encefálica: diagnóstico e importância jurídica;
Ortotanásia. Técnica médico-legail; Necrópsias; Exumações.

Métodos e Técnicas de Aprendizagem
Aulas expositivas com incentivo à participação do aluno no questionamento e discussão, seminários e pesquisas para
levantamento de dados sobre o direcionamento das matérias ministradas.

>  Habilitar o aluno a reconhecer aspectos médico-legais relacionados como exercício profissional
>  Habilitar o aluno a reconhecer e avaliar dvevres e direitos do médico, nas relações com seus pacientes, colegas,
sociedade e com a justiça

Habilidades

PLANO DE ENSINO

COMPETÊNCIA

Adquirir um conjunto de conhecimentos relacionados às perícias médico-legais, sua localização e obrigações no contexto
jurídico
> Proporcionar conhecimentos sobre aspectos doutrinários da Medicina Legal
 > Familiarizar o aluno com as perícias médico-legais, e sua localização e obrigações no contexto jurídico

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).

Raul Coelho Barreto Filho

Ética e Bioética e Ética Médica

18 Saúde do adulto e do idoso
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Critérios e Instrumento de Avaliação - Datas
A avaliação será realizada por intermédio de trabalhos de pesquisa individual ou em grupo, participação em aulas e
seminários, além da prova integrada institucional

Recursos
Quadro, pincel, Datashow

Referências Básicas
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Referências Complementares
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