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Trazemos ao leitor a segund 
devidamente atualjzado e com 

O primeiro novo aspecto in~ 
sobre os direitos da pcrsonalid 
ceituação, características e elas: 
a leitura se tornará mais coere 
aqui desenvolvidos relacionam 

Há um novo capítulo, cujo I 

di ficados, em que abordamos ~ 

petência da Comissão Técnica 
diversidade biológica e a libera 

Da data da publicação do ? 
ção, vários temas tiveram apel< 
testamentos vitais ou, falando 
antecipadas de vontade. Apes: 
aos chamados liviflg wills estad 
dessa vez, também no capítulc 

Questões relativas à redesigl 
com novas tendências jurispruc 
humana assistida foi atualizadc 
Conselho Federal de Medicina. 

A todos, uma boa leitura! 

 

 


