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delas, pode contribuir para a melhoria da
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A p re s e n t a ç ã o

Esta obra tem por objetivo primevo apresentar aos diversos
atores envolvidos com a promoção da saúde que direito e saúde são
campos da ciência entrelaçados, sendo imprescindível, para a efetividade de tal direito fundamental, a compreensão da importância
e do papel de cada um dos campos do saber.
Os estudos do Direito da Saúde não devem se ater apenas aos
profissionais da carreira jurídica. A saúde, acima de tudo, precede
historicamente o direito, constituindo direito natural, intrínseco a
todos os indivíduos, por estar relacionada diretamente com o direito
à vida. O objetivo não é fazer com que o direito regre a saúde de
forma absolutamente contundente, mas, ao contrário, permitir
que a ciência da saúde exerça o protagonismo, valendo-se da ciência
do direito quando a necessidade de regulação for imperiosa ao
cumprimento dos princípios, valores e técnicas daquela.
Direito e Saúde: dimensões e desafios oportunizará ao leitor,
portanto, o conhecimento de temas que envolvem o direito e a
saúde. O livro contempla temas interdisciplinares, que perpassam
pelo compliance na saúde, segurança do paciente, judicialização da saúde
e gerenciamento de riscos, entre outros.
Os leitores dos campos do direito e da saúde são convocados
para refletir sobre como cada um, cotidianamente, no exercício
de suas atividades profissionais, ou fora delas, pode contribuir para
a melhoria da saúde, pública e privada, sabedores que são corresponsáveis por este processo.
Bruno Cláudio Penna Amorim Pereira
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