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RESENHA
O livro “Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do
Direito Processual Penal” trata-se de uma obra que trata
de temas específicos de Medicina Legal com a inserção
de considerações de natureza penal e processual penal.
A obra foi elaborada por William Douglas, Juiz
Federal e Professor Universitário, e por Rogério Greco,
Procurador de Justiça do MPMG (atualmente
aposentado).
O conteúdo é apresentado não somente sob o prisma
do perito, mas também do cotidiano forense, facilitando
a sua compreensão e utilização por juízes, promotores,
advogados e delegados de polícia.
A obra é dividida em onze capítulos, com conteúdo
abordado de forma objetiva e simples, sendo que ao final
da obra são trazidas várias questões cobradas em
concursos públicos com gabaritos comentados.
O capítulo 1 traz uma introdução à Medicina Legal,
abordando conceitos, divisões, documentos médicolegais, as intervenções corporais (exames de DNA,
bafômetro, identificação criminal datiloscópica),
Odontologia Legal e Radiologia Forense. O capítulo 2
aborda sobre a Antropologia Forense. O capítulo 3
discorre sobre a Traumatologia Forense, abordando sobre
as lesões produzidas por diferentes tipos de instrumentos.
Os capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 tratam, respectivamente,
da Asfixiologia Forense; Toxicologia Forense;
Infortunística; Psicologia Forense; Psicopatologia
Forense – Psiquiatria Forense; Sexologia Forense;
Tanatologia Forense. A obra é finalizada com o capítulo
11 que aborda sobre novas questões de Medicina Legal,
como o local do crime; o exame de luminol; o caso “Elisa
Samúdio e o ex-goleiro Bruno”; o caso “Mércia
Nakashima”; princípios e regras do Protocolo de
Istambul e o Protocolo Brasileiro de Perícia Forense.

O modo como os temas são abordados e a linguagem
utilizada possibilita uma melhor compreensão do seu
conteúdo, tanto para estudantes concurseiros,
universitários, como os operadores do Direito.
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