Curso de

Direito da Medicina / Direito da Saúde
Porto (Portugal), 24-26 Maio 2012

MARIA DO CÉU RUEFF
Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
Membro da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Objetivos
1. Compreender a problemática específica do Direito Médico, traduzida numa perspetiva integradora e
transdisciplinar entre a Medicina e o Direito, bem como o enquadramento jurídico-institucional da
medicina.
2. Saber problematizar as questões médico-jurídicas tendo em conta a "principiologia" jurídica, médica
e bioética e conhecer as fontes nacionais e internacionais do Direito da Medicina (da Constituição da
República Portuguesa à Convenção Europeia dos Direitos Humanos e da Biomedicina ou Convenção de
Oviedo).
3. Aprender como se faz a tutela da personalidade humana no ordenamento jurídico e perceber
através dela onde se situam e como se traduzem juridicamente algumas das questões que se colocam
aos profissionais de saúde na sua prática diária (em foco as normas do C. Civil sobre direitos de
personalidade e Código Penal: das Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos e violação de segredo,
até às leges artis e fim de vida (englobando os cuidados paliativos e eutanásia).
4. Perceber como se estrutura o sistema de saúde em Portugal, através dos principais diplomas que o
instituíram e regulam, saber onde se projeta a atuação médica e quais os sistemas de relação em que se
encontra inserido o profissional de saúde.
5. Estudar o estatuto laboral e disciplinar do médico ou, num sentido mais alargado, do profissional de
saúde, tendo em conta o sistema administrativo da saúde, o Código do Trabalho e o Código
deontológico da Ordem dos Médicos.
6. Apreender o regime jurídico de alguns aspetos particulares da atuação profissional dentro do
sistema de saúde, nomeadamente, o consentimento informado, a responsabilidade médica, e a
informação em saúde.

PROGRAMA
QUINTA-FEIRA, 24 MAIO
10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

15.00 – 16.00

16.00 – 19.00

•

2. Fontes Internacionais, “principialismo” e
Direitos Humanos
Almoço
•
3. Concretização de Direitos Humanos com
projeção no campo médico-jurídico
•

•

4. Tutela da personalidade: direitos de
personalidade e tipos penais relevantes

SEXTA-FEIRA, 25 MAIO
09.30 – 13.30

5. Concretizações e enunciado de (outras) questões
relevantes no campo médico-jurídico: erro médico,
segredo médico e informação a terceiros com quebra
de confidencialidade (o caso do HIV/Sida), leges artis e
fim de vida (cuidados paliativos e eutanásia).
Almoço
•

15.00 – 17.00

•

6. Estrutura/organização do sistema de saúde e visita a
instrumentos normativos

17.00 – 19.00

•

II Direito da Medicina: Estatuto do Médico e Atuação
Profissional
1. Estatuto laboral e disciplinar do médico

Informação
Inscrição: Alunos, antigos alunos e funcionários da UP - €150; membros externos à UP - €200
Língua de ensino: Português
Local: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal)
Contacto:
Gabinete de Pós-graduação
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
Rua das Taipas, nº 135, Porto (Portugal)
Tlf. + 351 222 061 820 (Ext. 103)
Fax + 351 222 061 821
Inscrição online: A inscrição terá de ser feita no site http://www.epidemiologia.med.up.pt
Prazo de Inscrição: 18 de Maio de 2012

I Enquadramento Jurídico-Institucional
1. Direito Constitucional da Saúde

SÁBADO, 26 MAIO
10.00 – 13.00

14.00 – 16.00

2. Desempenho médico: aspetos particulares
do seu regime jurídico
Almoço
•
Avaliação
•

