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 RESUMO:. O presente trabalho pretende abordar a importância da Medicina 

Legal e da Perícia Técnico-Científica para a sociedade e para o ordenamento 

jurídico na difícil tarefa em desvendar autoria de crimes onde não há 

testemunhas ou outros meios que facilitem  o alcance da verdade e a 

efetivação da justiça.  

PALAVRAS-CHAVE: MEDICINA LEGAL  - PÉRICIA TÉCNICA- 

IMPORTÂNCIA JURÍDICA 

INTRODUÇÃO: 

 A sociedade brasileira atravessa um período muito crítico no que diz respeito à 

segurança pública,  clamam por justiça e cada dia que passa cobram mais 

eficiência do Governo. 

A Medicina Legal tem seu papel contundente no desvendar de muitos crimes, 

pois é vasto o conhecimento que englobado com outras ciências como a 

Sociologia, Filosofia, Botânica e Zoologia e outras ciências, agregam 

conhecimentos favorecendo na formulação de teorias e técnicas que auxiliam 

os peritos nas mais variadas investigações criminosas. 

 Para elucidar de forma mais clara possível, é necessário que se entenda o que 

é Medicina Legal, sua abrangência e a sua aplicação. 

OBJETIVOS: 

Confirmar e ressaltar a importância da Medicina Legal no ordenamento jurídico 

como instrumento de alcance da justiça, demonstrando o avanço Técnico-

Científico no tempo. 

METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada será a qualitativa descritiva, desenvolvida a partir da 
demonstração da importância da Medicina Legal como instrumento de 
efetivação da justiça no ordenamento jurídico brasileiro, através de estudos 
teóricos que comprovem a real eficácia e seu desenvolvimento no tempo. 
 
DESENVOLVIMENTO 
 
No passado, a  MEDICINA LEGAL era pouco abrangente dentro dos cursos de 
medicina, onde o foco único era a TANATOLOGIA. Com a evolução científica 
houve a necessidade de ampliação deste conhecimento, tanto no campo da 
medicina, bem como no campo do direito. Os médicos deveriam observar 
aspectos que valorizariam os fundamentos de natureza legal de um trauma em 
um paciente, bem como colher vestígios de crime e fazer análise dos efeitos 
que o trauma causara para o paciente e não somente trata-los. 
                        



Para maior facilidade de entendimento dividiremos a Medicina Legal em duas 
partes: Medicina Geral e Medicina Especial e a seguir, falaremos dos seguintes 
tópicos: 
 
A) Antropologia Forense:Estuda a identidade e a identificação do homem. A 
identificaçãomédico legal é determinada através de métodos, processos e 
técnicas de estudo dos seguintescaracteres: idade, sexo, raça, altura, peso, 
sinais individuais, sinais profissionais, dentes, tatuagens,etc. e a identificação 
judiciária é feita através da antropometria, datiloscopia etc. 

 
B) Traumatologia Forense: Estuda as lesões corporais, (queimaduras, 
sevícias, infanticídio easfixias) sob o ponto de vista jurídico e das energias 
causadoras do dano. 
 
C) Sexologia Forense:Vê a sexualidade sob o ponto de vista normal, anormal 
e criminoso(estudo do matrimônio, gravidez, aborto, himeneologia, atentado 
aos costumes, contaminação venérea, etc.). 
 
D) Tanatologia Forense: Estuda os aspectos médico-legais da morte, 
fenômenos cadavéricos,autópsias, embalsamamento, direitos sobre o cadáver, 
etc. 
 
E) Toxicologia Forense:É o estudo dos venenos, 
envenenamentos,intoxicações médicas legais,abuso de drogas, e etc. 
 
F) Psicologia Judiciária:É o estudo da capacidade civil e responsabilidade 
penal, psicologia dotestemunho e da confissão, inteligência, fatores e 
avaliação. 
 
G) Psiquiatria Forense:É o estudo das doenças mentais, psicoses, 
psiconeuroses,personalidades psicopatias, simulação, dissimulação etc. 
 
H) Criminologia:É o estudo do crime e do criminoso. 
 
I) Infortunística:Estuda os acidentes do trabalho, doenças profissionais. 
  
J) Jurisprudência Médica: Decisões dos tribunais relativas à Medicina e ao 
exercício profissional,portanto de interesse específico da ciência médica e 
particularmente de uma classe. Como por exemplo, o erro médico. 
 
Para um estudo mais completo, iremos estudar a história da Medicina Legal, 

dividida em cinco períodos: Antigo, Romano, Médio, Canônico e Moderno ou 

Científico, concluindo com a história da Medicina Legal no Brasil e sua atual 

importância no ordenamento jurídico pátrio. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estudos realizados até o momento, apontam para a importância da  

Medicina Legal para o ordenamento Jurídico e para a sociedade, pois o 



Ordenamento Jurídico depende do resultado dos laudos e da competência da 

Medicina Legal na elucidação de casos complexos. 

 A Medicina Legal é uma ciência que deve ser de conhecimento de advogados, 

juízes e demais operadores do Direito, pois, com o conhecimento mínimo, 

haverá a possibilidade  da discordância em relação a uma prova apresentada. 

A Medicina Legal deve ser entendida como um instrumento valioso de alcance 

da justiça, pois o seu conhecimento é multidisciplinar e de extrema eficiência. 
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