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1- Fale sobre a Bioética e Medicina Legal
Resposta: Há efetiva ligação entre a Bioética e a Medicina Legal. Nossos
mestres da ciência forense diziam que a Deontologia Médica é a outra mão de
direção da Medicina Legal: enquanto esta consiste na contribuição das ciências
médico-biológicas para a aplicação e elaboração das leis, aquela seria a
contribuição do Direito para a normatização do exercício profissional do
médico. Ou, de forma mais ampla, as deontologias (médica, odontológica, dos
psicólogos, dos enfermeiros, enfim de todos os profissionais de saúde), sendo
elas embasadas em "códigos de deveres" (deontos, em grego, significa dever),
são instrumentos jurídicos, emanados, portanto do Direito.
Por isso, tradicionalmente, por estar ambas - a Medicina Legal e a Deontologia
Médica - com um pé fincado na Medicina (ou nas ciências médico-biológicas,
de maneira mais abrangente, conforme postulava Flamínio Fávero) e outro no
Direito, elas são ministradas em conjunto nos Departamentos ou nas
disciplinas de Medicina Legal (e Deontologia Médica) das universidades.
Essa ligação, conceitual e institucional, da Medicina Legal com a Deontologia
Médica está presente no Brasil e nos outros países latino-americanos, tendo
sua origem na tradição europeia (italiana e francesa, principalmente).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Os sintomas de Síndrome metabólica mais comuns são consequência das
seguintes doenças associadas:
Resposta: Ganho de peso: cansaço, dores articulares por sobrecarga,
síndrome da apneia obstrutiva do sono e roncos. Alterações menstruais nas
mulheres, como ovários policísticos, e perda da libido em homens podem
também ser sintomas pouco valorizados.
Problemas de colesterol: aumento do risco de infarto e derrame, tonturas.
Hipertensão: dores de cabeça, mal estar em geral, cansaço e tonturas ou
zumbidos.
Diabetes e alterações de glicemia: boca seca, perda de peso e muita sede nos
casos mais agudos e nos casos de desenvolvimento mais lento da doença, mal
estar geral, tonturas e cansaço.

