
 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE CRÍTICA DA PERCEPÇÃO SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO
HUMANO À SAÚDE POR PROFESSORES DE UM CURSO DE MEDICINA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE MARÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MATHEUS ZANATA BRUFATTO, LUIZ GUILHERME TACOLAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): HERON FERNANDO DE SOUSA GONZAGA, MARIA AUGUSTA JORGE, TEREZA
LAIS MENEGUCCI ZUTIN
ORIENTADOR(ES): 



RESUMO :  

Os direitos humanos, mais que direitos “propriamente ditos”, são processos; ou seja, 

o resultado, sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática 

para ter acesso aos bens necessários para a vida. A saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, garantido no texto da constituição brasileira. É clara a participação 

dos profissionais da saúde, em especial dos médicos no direito humano à saúde. O 

médico possui um saber e na construção deste saber temos a participação de um 

conjunto de fatores, nos quais se inclui o professor, especialmente, o professor 

médico. Este saber está incluído, no que se define propriedade intelectual. Partindo-

se da premissa que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, torna-se 

necessária o estudo da percepção dos profissionais envolvidos, em especial do 

aparelho formador. Todos esses aspectos precisam ser analisados em conjunto, a 

partir da metodologia referencial representada pelo “diamante ético”, elaborada pelo 

Prof. Herrera Flores, estudando-se os elementos Narração a partir de entrevistas 

com professores médicos de um Curso de Medicina. 

INTRODUÇÃO  

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos são apresentados 

como algo que já temos pelo fato de simplesmente sermos seres humanos 

absolutamente à margem de qualquer condição ou característica social. No entanto, 

a maioria da população mundial não pode exercê-lo por falta de condições materiais 

para isso (Herrera Flores, 2009a, p. 29-30.). Na concepção de Joaquín Herrera 

Flores, os direitos humanos são entendidos como a forma ocidental hegemônica da 

luta pela dignidade humana (Herrera Flores, 2009b, p. 14). Os direitos humanos, não 

podem ser compreendidos fora dos contextos sociais, econômicos, políticos e 

territoriais, nos quais e para os quais se dão (Herrera Flores, 2009a, p. 33).  

A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido por meio de 

políticas sociais e econômicas, que busquem a redução do risco de doenças e de 

outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal – CF – 1988; Penteado 

Filho, 2010. p. 120). Esta é, em princípio, um direito humano de todas as pessoas, 

independentemente de sua idade, sexo, condição cultural, religiosa, política, língua, 

lugar em que vivem, ou qualquer outra condição.  



É clara a participação dos profissionais da saúde, em especial dos médicos 

no direito humano à saúde. O médico possui um saber e na construção deste saber 

temos a participação de um conjunto de fatores, nos quais se inclui o professor, 

especialmente, o professor médico. Este saber está incluído, no que se define 

propriedade intelectual, sendo esta conceituada pela Convenção da Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (WIPO) (PROPRIEDADE 

INTELECTUAL). 

A OMPI define como Propriedade Intelectual, a soma dos direitos relativos às 

obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às 

execuções de radiofusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, 

às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas 

industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações 

comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 

inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico 

(PROPRIEDADE INTELECTUAL).Partindo-se da premissa que a saúde é um direito 

de todos e dever do Estado,  torna-se necessária o estudo da percepção dos 

profissionais envolvidos, em especial do aparelho formador. 

OBJETIVOS  

Investigar percepção dos professores médicos de um curso de medicina, para 

melhor compreensão de como está sendo a criação dos saberes e, portanto, da 

propriedade intelectual dos profissionais médicos, bem como visibilizar as relações 

estabelecidas entre os profissionais e o direito humano à saúde, com objetivo de 

transformações posteriores, considerando o descumprimento evidente do direito 

humano à saúde. 

METODOLOGIA 

Participarão da amostragem professores médicos do Curso de Medicina da 

Universidade de Marília e preceptores médicos da ABHU-Unimar. Como a análise 

será qualitativa não será definido previamente o número de professores, sendo 

definido o mesmo a partir da saturação das respostas coincidentes. 

Serão coletados dados de identificação como raça, sexo, idade, ano de 

graduação, dados de formação (graduação, residência médica/estágio, 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado).Os professores médicos 



serão submetidos a entrevistas com roteiro elaborado para objetivo proposto. Os 

dados obtidos serão analisados qualitativamente a partir do elemento narrativa da 

metodologia relacional do diamante ético idealizado por Joaquín Herrera Flores 

(Herrera Flores, 2009).      

 

DESENVOLVIMENTO 

Será desenvolvido através de análises qualitativas a partir do elemento 

narrativa da metodologia do diamante ético de Joaquín Herrera Flores, visando a 

Perçepção do Profissional e educador médico em relação à Propriedade Intelectual 

e Direito Humano à Saúde. A vigencia estende-se de Agosto de 2014 à Julho de 

2015. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Os entrevistados foram médicos professores do curso de medicina da 

Universidade de Marília e preceptores médicos da ABHU-UNIMAR. Tivemos a 

participação de dez médicos com faixa etária entre 33 e 74 anos. Quanto à raça : 

todos brancos, quanto ao sexo: a maioria é do sexo masculino, representada por 

oitenta por cento, enquanto que o sexo feminino permanece com vinte por cento. 

Quanto ao ano de graduação: temos um graduado na década de sessenta, um na 

década de setenta, três na década de oitenta, dois na década de noventa, dois 

graduados no ano de dois mil e quatro e por fim um em dois mil e cinco. No que diz 

respeito à escolaridade todos possuem pós-graduação a nível stricto sensu, porém 

na categoria lato sensu apenas sessenta por cento com mestrado e doutorado. 
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