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A influência do Direito no exercício da Medicina
The influence of Law on Medical Practice

Houve a sensibilidade de abordar aspectos que
sempre geram ansiedade e insegurança no médico envolvido, na forma de resposta para várias perguntas:

Timi JRR, Mercer PG, Marquardt M. A influência
do Direito no exercício da Medicina. Rio de Janeiro:
REVINTER; 2004.

O

livro “A influência do Direito no Exercício da
Medicina”, de autoria do Prof. Jorge R. Ribas Timi e
colaboradores, é uma obra que merece estar ao alcance
de todos os médicos e estudantes de Medicina.
O professor Timi e os demais autores discorrem,
em linguagem simples, direta e concisa, sobre responsabilidade ética, penal e civil do médico, além de abordarem tópicos, como direitos do paciente, consentimento
informado, segredo médico, perícia médica, autonomia do paciente terminal e outros assuntos específicos,
tornando a leitura leve e atraente. Conseguem estimular
a vontade de encerrar um capítulo para, de imediato,
iniciar o seguinte e logo voltar ao anterior, para revisar
um conceito.

–

Como se comportar se chamado a prestar depoimento como testemunha sobre fato que envolva um
paciente?

–

Como proceder frente a procedimentos não cobertos pelo Sistema Único de Saúde?

–

O prontuário eletrônico é seguro?

Questões polêmicas e integrantes, como a transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová e a
eutanásia, também são abordadas.
O trabalho focaliza a necessidade dos médicos de
conhecerem os aspectos legais do exercício de sua
profissão, enfatiza a importância da boa relação médico-paciente para evitar processos e considera o Código
de Ética Médica como a “pedra basilar para o correto
exercício da Medicina”.
Os autores conseguem o objetivo a que se propuseram: contribuir para o esclarecimento das questões na
interface que existe entre Medicina e Direito.

Os autores esclarecem o leitor por meio de informações atualizadas e ricas em exemplos práticos, inclusive
apresentando casos julgados.

É leitura do dia-a-dia!

A citação de artigos da continuação e dos Códigos
de Ética Médica, Penal, Civil e do Consumidor, por
vezes, torna a leitura enfadonha para os médicos. Não
estamos acostumados à linguagem jurídica. Neste livro,
tais citações são integradas de tal forma ao texto que o
leitor as assimila com facilidade e satisfação.

Como cirurgião vascular e professor de Medicina
Legal e Deontologia Médica, agradeço ao professor
Timi e seus colaboradores por esta obra. Será muito
útil.
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