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PLANO DE TRABALHO 

ATC  NOVAS TECNOLOGIAS NA SAÚDE: ROBÓTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TELEMEDICINA 

RESPONSÁVEL FILIPI MEDON 

CÓDIGO GRDDIRATCE6485 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO TODOS NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

O consentimento do paciente nas novas tecnologias (robótica, inteligência artificial e telemedicina). Panorama geral 
da responsabilidade civil na área da saúde: serviços extramédicos, paramédicos e essencialmente médicos. 
Responsabilidade civil do médico, hospital e fabricante nas cirurgias robóticas. Responsabilidade civil médica na 
inteligência artificial. Telemedicina e a responsabilidade civil do médico por eventos adversos. Proteção de dados 
pessoais. 

OBJETIVOS Compreender noções gerais sobre os aspectos jurídicos relacionados a novas tecnologias aplicadas à Saúde. 

METODOLOGIA 
As aulas combinarão a abordagem expositiva, com o debate de textos e casos concretos que possibilitem a aplicação 
prática do conteúdo teórico. Além disso, ao final da disciplina será proposta a elaboração de artigo científico. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

x 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

x Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Noções gerais sobre Direito Médico e a Medicina dos 4P’s 

2 O consentimento do paciente nas novas tecnologias (robótica, inteligência artificial e telemedicina). 

3 
Panorama geral da responsabilidade civil na área da saúde: serviços extramédicos, paramédicos e essencialmente 
médicos. 

4 Cirurgias robóticas 

5 Responsabilidade civil do médico, hospital e fabricante nas cirurgias robóticas 

6 Inteligência Artificial: noções gerais 

7 Inteligência Artificial aplicada à saúde: diagnóstico, apoio, monitoramento e intervenção 

8 Responsabilidade civil médica na Inteligência Artificial 

9 Telemedicina: noções gerais 

10 Telemedicina e a responsabilidade civil do médico por eventos adversos. 

11 Proteção de dados pessoais na Telemedicina 

12 Análises de casos concretos 
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13 Análises de decisões judiciais 

14 Seminário de elaboração do artigo científico 

15 Seminário de elaboração do artigo científico 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação consistirá, em síntese, na participação nos debates promovidos em sala de aula, assim como na elaboração 
de artigo científico. Cada uma delas terá a pontuação de 10,0 pontos e, ao final, será calculada a média aritmética.. 
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