CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO MÉDICO E DA
SAÚDE – ANO LETIVO (2019)
Responsabilidade Civil na Saúde
·

Ética Médica

·

Responsabilidade Penal do Médico na Saúde e Crimes contra a Saúde (Novo)

·

Saúde Pública

·

Saúde Privada

·

Glosas Médicas (Novo)

·

Direito Falimentar e as Operadoras de Planos de Saúde (Novo)

·

Código de Defesa do Consumidor na Saúde

·

Biodireito

·

Direito Sanitário

·

Metodologia Científica

·

Didática de Ensino Superior

Público-Alvo: advogados, advogadas, bacharéis e bacharelas em direito, juízes e juízas de
direito, promotores de justiça, procuradores e procuradoras.
Observação: É pré-requisito para profissionais de outras áreas, principalmente da área da saúde,
ser bacharel ou estar cursando faculdade de Ciências Jurídicas, uma vez que o curso de pósgraduação graduação em Direito Médico e da Saúde é específico para os profissionais da área do
direito.
Objetivo do curso: fornecer subsídios teóricos e práticos aos profissionais da área jurídica para
atuarem no Direito Médico e Saúde, propondo ações judiciais contra médicos, médicos
veterinários, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e demais
profissionais da saúde, bem como ajuizar ou atuar contra hospitais e as clínicas odontológicas e
veterinárias nas demandas judiciais. O curso também fornecerá subsídios teóricos e práticos aos
operadores do direito que desejam defender os profissionais da saúde e os hospitais, clínicas
médicas e clínicas odontológicas. Além disso, o curso habilitará o advogado e a advogada a atuar
de forma preventiva na assessoria jurídica aos profissionais da saúde e hospitais e clínicas
odontológicas e veterinárias, inclusive na defesa administrativa desses profissionais perante os
seus órgãos de classe. Destacar-se-á também a legislação específica dos profissionais da área da
saúde. Haverá o estudo do Código de Defesa do Consumidor, visto que o vínculo jurídico
estabelecido entre consumidor e fornecedor é considerado uma relação de consumo, inclusive nos
contratos de planos de saúde, havendo uma abordagem jurisprudencial, estudo e aplicação de

casos concretos, levando o profissional a desenvolver plenamente suas atividades jurídicas. A
pós-graduação também fornecerá subsídios teóricos e práticos para a propositura de ações
judiciais contra planos de saúde no que se refere à negativa de qualquer tipo de tratamento ou
medicamento, englobando aumentos abusivos nas mensalidades, além de proporcionar um
estudo amplo da Lei n. 9.656/98. O profissional da área do direito também estará apto a atuar na
saúde pública, ou seja, na judicialização da saúde pública (Lei n. 8.080/90) para a obtenção de
qualquer tipo de medicamento e de tratamento que deverá ser coberto pelo Estado. É importante
salientar que o curso conta com a prática forense, possibilitando aos operadores do direito a
elaboração das peças processuais no Direito Médico e da Saúde, além de compreender passo a
passo o desenvolvimento dos atos processuais no procedimento comum e no juizado especial
cível a partir da petição inicial até a sentença, os recursos processuais e a fase do cumprimento
da sentença. Por fim, o curso também habilitará os operadores do direito para a docência,
cursando metodologia e didática de ensino.
ATENÇÃO: Haverá aula de Prática Forense em Processo Civil inserida no curso. Os pósgraduandos receberão modelos de peças processuais das ações judiciais referentes a cada
módulo.

MÓDULO I - RESPONSABILIDADE CIVIL NA SAÚDE

ATENÇÃO:

Este módulo engloba Responsabilidade Penal do Médico e Direito Falimentar aplicado na
saúde.
Ementa: 1. Responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde. 2. Pressupostos da
responsabilidade civil na área da saúde. 3. A conduta humana dos profissionais da área da
saúde. 4. Perícia Médica. 5. Elaboração de quesitos nas ações de erro médico. 6. Direitos do
paciente. 7. Sigilo médico e responsabilidade civil na quebra do sigilo médico. 8. O prontuário
médico, anotações da enfermagem e o Termo de Consentimento Informado (TCI) nas ações
indenizatórias por erro do médico. 9. O dano na saúde. 10. Dano moral e material na área da
saúde. 11. Nexo de causalidade na saúde. 12. Cláusulas excludentes de responsabilidade civil e
cláusula de não indenizar na área da saúde. 13.Responsabilidade civil subjetiva e a noção de
culpa no erro médico e erro clínico. 14. Responsabilidade civil objetiva e a atividade de
risco. 15. Responsabilidade civil por ato de terceiro na área da saúde. 16. Responsabilidade civil
odontológica. 17. Responsabilidade civil do médico veterinário. 18. Responsabilidade civil
contratual por inadimplemento da obrigação na área da saúde. 19. Responsabilidade civil
extracontratual na área da saúde. 20. Erro médico e erro do médico. 21. Perda do direito de uma
chance de cura. 22.Iatrogenia e erro médico. 23. Responsabilidade civil do cirurgião
plástico. 24. Responsabilidade civil do médico anestesiologista. 25. Responsabilidade civil no erro
de diagnóstico. 26.Junta médica. 27. Responsabilidade civil médico-hospitalar e o Código

Civil. 28. Responsabilidade civil dos hospitais. 29. Infecção hospitalar. 30. Laboratórios: resultado
falso positivo e responsabilidade civil. 31. Auditoria médica e responsabilidade civil
(Novo). 32. Código Civil e redução equitativa da indenização: incidência na responsabilidade
médico-hospitalar. 33. Responsabilidade da instituição hospitalar pela fuga e morte do
paciente. 34. Direito de regresso na condenação indenizatória contra o profissional da saúde. 35.
Violência obstétrica. (Novo) 36. Direito dos animais (Novo)
Referências bibliográficas
BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito médico: abordagem constitucional da
responsabilidade médica. 2. ed. São Paulo : Atlas, 2011.
BORGES, Gustavo. Erro médico nas cirurgias plásticas. São Paulo : Atlas, 2014.
CARVALHO, José Carlos Maldonado de. Iatrogenia e erro médico: sob o enfoque da
responsabilidade civil. 4. ed. São Paulo : Lumen Juris, 2013.
DANTAS, Eduardo Vasconcelos dos Santos. Direito médico. 3. ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014.
FRANÇA, Genival Veloso de. Direito médico. 12. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014.
KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa
do consumidor. s/ed. LTR, 2012.
MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade civil por erro médico: doutrina e jurisprudência.
2. ed., São Paulo : Atlas, 2013.
RESPONSABILIDADE PENAL DO MÉDICO

1. Aspectos jurídicos do erro médico. 2. Erro médico e acesso a justiça. 3. A liberdade de atuação
do médico. 4. Fatores que influenciam na configuração do ato lesivo. 5. Dolo e culpa no Direito
Penal Médico. 6. A dogmática da culpa e a responsabilidade do médico.
CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA

1. Epidemia. 2. Infração de medida sanitária preventiva. 3. Omissão de notificação de
doença. 4. Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou
medicinal. 5.Corrupção ou poluição de água potável. 6. Falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de substância ou produtos alimentícios. 7. Falsificação, corrupção, adulteração ou
alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. 8. Emprego de processo proibido
ou de substância não permitida. 9. Invólucro ou recipiente com falsa indicação
10. Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores. 11. Substância destinada à
falsificação. 12. Outras substâncias nocivas à saúde pública. 13. Medicamento em desacordo com
receita
médica.
14.
Exercício
ilegal
da
medicina,
arte
dentária
ou
farmacêutica. 15. Charlatanismo. 16. Curandeirismo.
Prática Forense em Direito Penal: Procedimento do Inquérito Policial, da Queixa-Crime e
do Processo-Crime.

Bibliografia básica: FILHO Lacava, Nelson. Responsabilidade penal do médico. São
Paulo: Quartier Latin. 2008.
DIREITO FALIMENTAR NA SAÚDE

1. Panorama geral da nova lei de falências. 2. A lei de falências e o Código de Processo
Civil. 3. Falência: conceito e características. 4. Insolvência. 5. Sujeitos na
falência. 6.Administração da falência. 7. Assembleia geral de credores. 8. Ação
Falimentar. 9. Efeitos da sentença de falência. 10. Termo legal e período
suspeito.

11.

Ações

revocatórias.12.

Pedido

de

restituição

e

embargos

de

terceiro. 13. Classificação dos créditos da massa falida subjetiva. 14. Recuperação
judicial. 15. Recuperação
extrajudicial.
16.Liquidação
e
encerramento
da
falência. 17. Concordatas. 18. Crimes falimentares.
Bibliografia básica: FINKELSTEIN, Maria Eugênia. Manual de direito empresarial. 8. ed.
São Paulo: Atlas, 2016.
MÓDULO II – ÉTICA MÉDICA
Ementa: 1. Princípios fundamentais do Código de Ética Médica. 2. Direitos dos
Médicos. 3. Responsabilidade profissional dos médicos. 4. O Código de Ética Médica e os
Direitos Humanos. 5. O médico e a relação com o paciente e com os familiares. 6. Doação
de órgãos e tecidos e a ética médica. 7. Relação ética entre os médicos. 8. Sigilo
profissional. 9. Auditoria e perícia médica. 10. Publicidade médica. 11. Processo
Administrativo no Conselho Regional de Medicina.

Referências bibliográficas
COLTRI, Marcos; DANTAS, Eduardo. Comentários ao código de ética médica. 2. ed. Rio de
Janeiro : GZ, 2012.
DECIO, Policastro. Código de processo ético-profissional. 2. ed. Minas Gerais : Del Rey, 2014.
FREIRE, Henrique et al. Profissões da saúde: bases éticas e legais. Rio de Janeiro : Revinter,
2006.
SANTOS, Nivea Cristina Moreira. Legislação profissional em saúde: conceitos e aspectos
éticos. São Paulo : Erica, 2014.
MÓDULO III – SAÚDE PÚBLICA
Ementa: 1. O conceito de saúde e a profissão médica no Brasil. 2. Fundamentos legais e
técnicos da saúde pública e privada no Brasil. 3. A judicialização da política e da
efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil contemporâneo: repercussão no
âmbito público e privado. 4. Fundamentos da judicialização da saúde pública e privada no

Brasil. 5. Análise da Lei n. 8.080/90. 6. Obtenção de medicamento de alto
custo. 7. Responsabilidade civil dos entes públicos nas ações indenizatórias de erro
médico. 8.Responsabilidade civil dos entes públicos e os profissionais da área da saúde
nas ações indenizatórias. 9. Repetição de indébito na cobrança de valores dos usuários do
SUS.

Referências bibliográficas
BARSANO, Paulo Roberto. Poluição ambiental e saúde pública. São Paulo : Érica, 2014.
ROCHA, Aristides Almeida et. al. Saúde Pública: bases conceituais. 2. ed. São Paulo : Atheneu,
2013.
CARLINI, Angélica. Judicialização na saúde pública e privada. São Paulo : Livraria do
Advogado, 2014.
MÓDULO IV – BIODIREITO
Ementa: 1. Biodireito. 2. Princípios do Biodireito. 3. Bioética. 4. Princípios da
Bioética. 4. Direitos do nascituro. 5. Aborto. 6. Esterilização humana artificial. 7. Biodireito
e a Transfusão de sangue. 9. Direito ao aspecto físico da estética humana. 10. Biodireito e
a utilização de células-tronco. 11. Reprodução humana assistida. 12. Biodireito e a
sexualidade.

Referências bibliográficas
DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. 9. ed. São Paulo : Saraiva, 2014.
DURAND, Guy. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos. 4. ed. São
Paulo : Centro Universitário São Camilo : Loyola, 2012.
GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Bioética e os direitos fundamentais. São Paulo :
Saraiva, 2012.
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de bioética e biodireito. São Paulo :
Atlas, 2010.
MARINHO, Angela de Souza. Reprodução humana assistida no direito brasileiro: a polêmica
instaurada após o novo código de processo civil. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Ed.,
2010.
NEVES, Thiago Ferreira Cardoso. O nascituro e os direitos da personalidade. Rio de Janeiro :
GZ, 2012.
PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul. Fundamentos da bioética. São Paulo :
Paulus, 1996.
MÓDULO V – SAÚDE PRIVADA

Ementa 1. Estudo da Lei n. 9.656/98. 2. Contrato de plano privado de assistência à
saúde. 3. Contrato de seguro-saúde. 4. Tipos de contrato de planos de
saúde. 5.Mecanismos de regulação de saúde suplementar. 6. Carência
contratual. 7. Doenças e lesões preexistentes. 8. Atendimentos em caso de urgência e
emergência. 9. Programa de adaptação. 10. Reajustes contratuais dos planos de
saúde. 11. Operadoras de planos de saúde privados de assistência à saúde. 12. Cirurgia
bariátrica. 13. Direito à cirurgia epitelial (pele). 14. Direito do beneficiário à obtenção de
tratamento e medicamento de alto custo. 15. Direito de obtenção de tratamento
oncológico.

Referências bibliográficas
FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. Curso de direito de saúde suplementar: manual jurídico de
planos e seguros de saúde. 2. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2012.
LINS, Litiane Cipriano Barbosa. Manual de direito à saúde pública e privada. São Paulo : Juruá,
2014.
SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de adesão, planos
de saúde e seguro-saúde. São Paulo : Saraiva, 2010.
SHULMAN, Gabriel. Planos de saúde: saúde e contrato na contemporaneidade. Rio de
Janeiro: Renovar, 2009.
MÓDULO VI – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA SAÚDE
Ementa: 1. Direitos do consumidor. 2. Conceito de consumidor e fornecedor na aquisição
de produtos ou na prestação de serviço médico-hospitalar. 3. Política nacional de relação
de consumo na área da saúde. 4. Direitos básicos do consumidor na prestação de serviço
médico-hospitalar.

5.

Proteção

consumo.6. Responsabilidade

pelo

à

saúde
fato

do

e

segurança

produto

e

do

na

relação

serviço

nas

de

ações

indenizatórias. 7. Responsabilidade civil por vício do produto. 8. Decadência e
prescrição. 9. Da oferta de produtos e serviços na relação médico-hospitalar. 10. Da
publicidade na relação de consumo. 11. Práticas abusivas na relação contratual de
prestação de serviço e de produtos. 12. Cobrança de dívidas de prestação de serviços
médico-hospitalares e na aquisição de produtos. 13. Proteção contratual na prestação de
serviço médico-hospitalar e na aquisição de produtos. 14. Cláusulas abusivas nos
contratos de planos de saúde. 15. Contratos de adesão. 16. Ações de responsabilidade de
produtos e serviços oriundos do contrato de plano de saúde.

Referências bibliográficas
BAHIA, Ligia; Scheffer, Mario. Planos e seguros de saúde: o que todos devem saber sobre a
assistência médica suplementar no Brasil. São Paulo : UNESP, 2010.
BARGUGIANI, Luiz; Sormani, Luiz Henrique. Os contratos de assistência à saúde e à
justiça. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2014.

NERY, Nelson Junior et al. Código de defesa do consumidor. 10. ed. Rio de Janeiro : Forense,
2011.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor. 8. ed.
Saraiva : São Paulo, 2015.
SAAD, Eduardo Gabriel et al. Código de defesa do consumidor. 6. ed. São Paulo : LTR, 2006.
MÓDULO VII – DIREITO SANITÁRIO
Ementa: 1. A evolução do direito sanitário no Brasil. 2. A consolidação do direito sanitário
brasileiro. 3. Conceito de direito sanitário. Abrangência do direito sanitário. 4. As fontes do
direito sanitário. 5. Os princípios do direito sanitário. 6. Legislação de direito sanitário. 7. A
produção normativa de direito sanitário no Brasil. 8. A competência legislativa concorrente
e os diversos sujeitos de produção de normas jurídicas e de direito sanitário. 9. As
instituições jurídicas de direito sanitário. 10. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária –
SNVS. ANVISA e a competência federal. Competência estadual da ANVISA. Competência
municipal

da

ANVISA.

11.

Diferenças

entre

vigilância

sanitária

e

vigilância

epidemiológica. 12. Visão panorâmica do Direito Sanitário. 13. Ação indenizatória de
responsabilidade civil por alimento estragado. 14. Ação indenizatória de responsabilidade
civil por medicamento vencido.

Referências bibliográficas
AITH, Fernando. Curso de direito sanitário: a proteção do direito à saúde no Brasil. São
Paulo : Quartier Latin, 2007.
NUNES JUNIOR, Vidal Serrano; DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito sanitário. São Paulo :
Verbatim, 2010.
ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Direito da saúde : direito sanitário na perspectiva dos
interesses difusos e coletivos. 2. ed. São Paulo : Atlas, 2011.
SANTOS NETO, Elias Higino dos. Direito sanitário: manifestações atuais. Brasília : Kiron, 2012.
TIMM, Luciano Benetti et alli. Direito sanitário brasileiro. São Paulo : Quartier Latim, 2004.
MÓDULO VIII - METODOLOGIA CIENTÍFICA
Ementa: 1. Introdução à metodologia da pesquisa científica. 2. Escrita científica. 3. A
escolha do tema. 4. Seleção e organização do material para a pesquisa
científica. 5.Leitura, resumo e fichamento de textos. 6. O projeto de pesquisa e a
monografia. 7. Organizando as ideias para produzir o trabalho científico para evitar o
plágio acadêmico. 8.A redação da monografia e as citações das fontes. 9. A construção do
artigo científico. 10. Coletando e organizando o material: revisão literária. 11. Escolha da
revista

para

submissão

do

artigo

científico.

12.

Escrita

científica:

produção

textual. 13. Coesão do texto jurídico. 14. Coerência do texto jurídico. 15. Defendendo um
posicionamento jurídico: técnicas de argumentação.

Referências bibliográficas

BECKER, Fernando. Ensino e construção de conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
BEVERIDGE, William Ian Beveridge. Sementes da descoberta científica. São Paulo: Edusp,
1980.
LAKATOS, E.M., MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 3ª
Edição. São Paulo: Atlas, 1991.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2004.
SEVERINO, Joaquim Antônio. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo : Cortez,
2003.

MÓDULO IX – DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR

1. Histórico sobre didática. 2. Construção do conhecimento. 3. O docente do ensino superior. 4. A
aula. 5. Métodos de ensino. 6. Estratégias de ensino. 7. Ensino à distância. 8.Avaliação da
aprendizagem no ensino superior. 9. Plano de curso e plano de aula.
Referências bibliográficas
ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate (Orgs.). Processos de ensino
na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em aula.Joinville: Univille,
2004.
GIL, Antônio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo, Atlas, 2006.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1991.
MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2. ed. Araraquara: JM Editora,
2005.
PIMENTA, Selma Garrido; ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos. VASCONCELOS, Celso
dos Santos. Construção do conhecimento em sala de aula.13ª ed. São Paulo: Libertad, 2002.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de didática. 6ª Ed.
Campinas: Papirus, 1989.VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor
de didática. 6ª Ed. Campinas: Papirus, 1989.
MÓDULO DE PRÁTICA FORENSE EM PROCESSO CIVIL NA SAÚDE
1. Competência. 2. Petição inicial com pedido de tutela provisória de urgência. 3. Tutela provisória
de

urgência

mediação.5.
processo.

8.

de

natureza

Contestação.
Julgamento

6.

antecedente.
Réplica.

antecipado

do

4.
7.

Audiência
Julgamento

mérito.

9.

de

conciliação

conforme

Saneamento

e

o

ou

de

estado

do

organização

do

processo. 10. Audiência de instrução e julgamento. 11. Produção antecipada de prova. 12. Ata
notarial. 13. Depoimento pessoal. 14. Confissão. 15. Exibição de documento ou coisa. 16. Prova
documental. 17. Arguição de falsidade. 18. Produção da prova documental. 19. Prova
testemunhal. 20. Prova Pericial. 21. Inspeção judicial. 22. Sentença. 23. Apelação. 24. Agravo de

instrumento. 25. Agravo interno. 26. Embargos de declaração. 27. Recurso Especial. 28. Recurso
Extraordinário. 29. Agravo em Recurso Especial e Recurso Extraordinário. 30. Embargos de
divergência.
OBSERVAÇÃO: O conteúdo programático poderá ser modificado não só de acordo com o
surgimento de assuntos importantes sobre o Direito Médico e da Saúde, mas também pelo
julgamento de temas relevantes na área pelo Supremo Tribunal Fed

