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 ÉTICA, DEONTOLOGIA E DIREITO MÉDICO
Autor    J. A. Esperança Pina
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 9789727579112)  

O médico deve viver a sua profissão em atitude de autêntica missão ao serviço da saúde e da 
vida, em dedicação plena e com uma profunda solidariedade humana. Por tudo isto, a ética 
médica é fundamental, uma vez que a responsabilidade moral do médico é elevada, já que 
desempenha uma função transcendente e que implica a vida de outrem.
A Medicina não pode responder com certeza a todas as questões, mas os médicos têm o dever 
de proteger a qualidade de vida e preservar a dignidade do ser humano, aceitando que a única 
via válida para tomar decisões deve ser sempre de acordo com a própria consciência.
O Direito Médico tem como base a Ética Médica e a Bioética, bem como a Deontologia Médica, 
tratandose de um ramo do Direito aplicado à conduta do médico na sua relação com o doente 
da qual podem resultar faltas, baseadas no incumprimento da legislação, códigos, declarações, 
convenções e resoluções nacionais e internacionais.
O livro “Ética, Deontologia e Direito Médico” representa, assim, um estudo aprofundado e in
terligado nos aspectos éticos, deontológicos e jurídicos, reunindo toda a bibliografia existente 
sobre ética, deontologia e direito médico, nem sempre acessível.
É uma obra de extrema utilidade para juristas e médicos, bem como para estudantes de Me
dicina e Direito, ao permitir uma leitura actualizada sobre os problemas relacionados com a 
responsabilidade médica. Um verdadeiro guia e uma maisvalia, dado o aumento do número 
de acções nos tribunais, motivadas pelas rápidas modificações devidas à evolução social, à pro
gressiva desmitificação do papel do médico, aos avanços tecnológicos da Medicina e à progres
siva consciencialização dos utentes no que respeita aos seus direitos.
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 DOENÇA DE PARKINSON  – MANUAL PRÁTICO (2ª Edição)
Coordenação    Joaquim Ferreira
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 9789727579105)  

A doença de Parkinson tem merecido uma enorme atenção por parte dos investigadores devido à sua frequência e 
relevância entre as doenças neurológicas degenerativas. Além disso, tem vindo a ganhar visibilidade com a ligação a 
figuras públicas que nos últimos anos têm reconhecido serem afetadas por esta doença. No entanto e embora seja 
frequente a associação entre tremor e doença de Parkinson (o tremor continua a ser a queixa que mais frequentemente 
conduz os doentes ao médico), a maior parte dos indivíduos que apresenta este sinal clínico, não sofre desta doença.
Apesar de ainda não ser conhecida uma cura, a medicina e a ciência acreditam estar cada vez mais próximas de poder 
disponibilizar aos doentes tratamentos que atrasem ou, idealmente, parem a sua progressão. 
Neste livro – uma 2ª edição revista – os vários profissionais de saúde envolvidos no tratamento e investigação da 
doença de Parkinson, em colaboração com a Sociedade Portuguesa das Doenças do Movimento, pretendem também 
divulgar os dados gerados pelo progresso na investigação nesta área.
Uma obra de consulta fácil e de extrema utilidade para clínicos gerais, internos da especialidade e todos os prestado
res de cuidados de saúde que se interessam por esta patologia.
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