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1. RESENHA DESCRITIVA

Medicina Legal é uma referência amplamente
didática e reformulada destinada para conhecimento
prático e de formação acadêmica para as seguintes áreas:
perícia, medicina e aos interessados em ciência forense.
Adicionalmente, é uma obra recomendada para os
concurseiros das carreiras policiais.
A obra é organizada através de 20 capítulos. Os
principais temas são: 1) Introdução ao estudo da
medicina legal, 2) perícia médico- legal, 3) antropologia
médico-legal, 4) traumatologia médico-legal, 5)
periclitação da vida e da saúde, 6) infortunística, 7)
casamento, separação e divórcio, 8) sexologia criminal,
9) transtornos sexuais e da identidade sexual, 10)
gravidez, parto e puerpério, 11) aborto legal e aborto
criminoso, 12) contenção da natalidade, 13) infanticídio,
14) investigação de paternidade e maternidade, 15)
toxicofilias, 16) embriaguez alcoólica, 17) tanatologia
médico - legal, 18) imputabilidade penal e capacidade
civil, 19) deontologia médica e 20) diceologia médica.
Os capítulos são altamente ilustrativos e comentados.
Além de reunir informações tão preciosas apresenta
didaticamente formulários e laudos de conexão a esfera
clínica pericial. E dispõem de detalhes em relação ao
preenchimento documental.
Dessa forma, busca apresenta ao leitor valores
técnicos e científicos da medicina legal visando a
interdisciplinaridade partindo das provas técnicas a
esfera jurídica.
Uma vez que as provas técnicas são fundamentais
para a avaliação prática e o embasamento teórico tornase primordial a obra do professor Veloso de França que
vem a contribuir com os profissionais e aos futuros
profissionais inseridos na fascinante esfera forense.
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