
1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE MEDICINA LEGAL

1.1 CONCEITO
A medicina legal pode ser definida como a aplicação do conjunto de conheci-

mentos médicos associados à física, química e biologia, que se destinam a servir como 
alicerce ao jurista no exercício da prática pericial, bem como na elaboração, execução e 
aplicabilidade das leis.

Em outras palavras, é o conjunto dos conhecimentos médicos e paramédicos des-
tinados a servir ao Direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e 
colaborando na execução dos dispositivos legais, no seu campo específico de ação de 
medicina aplicada. 

A medicina legal é mais comum no campo da perícia, mas é utilizada também no 
campo abstrato, quando da elaboração de uma lei. Por exemplo, na elaboração do tipo 
penal de lesões corporais leves ou graves, deve-se ter um conhecimento de medicina 
legal. Da mesma forma, no caso concreto, não é possível saber as consequências de de-
terminada lesão sem a análise do perito. Assim sendo, no campo do direito, a medicina 
legal tem aplicabilidade tanto na elaboração quanto na interpretação e execução das leis, 
funcionando como uma ciência auxiliar ao direito. 

Para Hygino de Carvalho Hercules, “a medicina legal é a um só tempo arte e ciência. 
É arte porque a realização de uma perícia médica requer habilidade na prática do exame e 
estilo na redação do laudo; é ciência porque, além de ter um campo próprio de pesquisas, 
vale-se de todo o conhecimento oferecido pelas demais especialidades médicas”.1

Ressalta-se, entretanto, que a medicina legal, sendo uma especialidade médica, só 
pode ser exercida por quem possuir habilidades especiais para tanto,sob pena de impor 
prejuízo ao laudo.

1.2 CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGIA E MEDICINA LEGAL
Antes de aprofundar o estudo de tema, é muito importante destacar a diferença 

entre estes três ramos, a fim de esgotar qualquer tipo de dúvida a respeito do âmbito de 
incidência da Medicina legal.
1  CARVALHO, Hércules Hygino de. Medicina Legal: texto e atlas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
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A criminalística é uma parte do procedimento investigatório que não é realizada por 
médico legista, mas sim por um perito criminal, que é responsável por fazer a coleta de 
todos os elementos possíveis de provas, tais como análises do local do crime, fotografias 
e entrevistas, elementos estes que irão embasar a instrução probatória de uma investiga-
ção e de um possível processo criminal. Esse perito criminal, que é incorporado dentro 
de uma ciência autônoma, tem o papel de ajudar na elaboração do conjunto probatório, 
seja para a determinação da materialidade delitiva como para a delimitação da autoria. 

Já a criminologia é um ramo da sociologia, uma ciência que não busca a análise do 
caso concreto. É o estudo das causas e da etiologia do delito como um fenômeno social. 
Ela estuda o comportamento do delinquente como um todo, sua personalidade delitiva, 
as causas da delinquência e as possibilidades da ressocialização, não havendo, portanto, 
a análise do caso concreto. 

A medicina legal, por sua vez, é uma ciência autônoma que estuda as variações 
biológicas e psicológicas do organismo humano vivo e morto. Portanto, estuda o com-
portamento e as reações gerais da pessoa humana viva ou morta no esclarecimento de 
uma questão judicial. Sobreleva-se, contudo, que a medicina legal se relaciona com a 
materialidade de um possível delito e não com a sua autoria, culpa ou dolo. Estes serão 
objeto de apuração no inquérito policial, bem como do processo criminal.

1.3 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
Pensando nos fundamentos e na evolução histórica da medicina legal, é possível 

identificar prenunciações há três mil anos antes de Cristo, quando do processo de mu-
mificação elaborado pelos Egípcios. 

Em um primeiro momento, removiam-se os órgãos internos, evitando assim o 
processo de putrefação que destruiria o corpo. Com isso, os sacerdotes foram notando 
que, internamente, as vísceras eram iguais, passando a associar certas funções dos corpos 
com certos órgãos. Da mesma maneira, começou-se a associar também certas lesões 
com a causa da morte. Nessa remota época, já nascia, portanto, uma noção inicial de 
medicina legal. 

Posteriormente, por volta do ano 900 a.C., o Código de Hammurabi já citava a 
existência de uma relação médico-paciente. 

Platão, nos anos 300 a. C., já fazia uma associação entre a atividade de trabalho e 
determinadas lesões ou deformidades. Por exemplo, um carpinteiro tinha certas lesões, 
um indivíduo trabalhando numa pedreira tinha outras etc. Tais constatações também são 
uma forma de análise pericial. 

Já em Roma, por volta de 700 a. C., o imperador Numa Pompílio determinou 
que as mulheres grávidas não poderiam ser submetidas à execução, devendo esperar 
dar à luz para serem executadas. O grande problema era dizer se uma mulher estava ou 
não grávida, já que a gravidez humana é imperceptível em 50% do seu tempo e dura 
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em torno de quarenta semanas lunares (um mês lunar corresponde a 28 dias, resultado 
da multiplicação de sete dias por quatro semanas). Portanto, considerando que apenas 
depois de quatro meses e meio a gestação humana é perceptível, como cumprir a ordem 
do imperador sem a percepção externa de que a mulher estava ou não grávida? Foi então 
que métodos periciais foram desenvolvidos na Roma antiga para detectar precocemente 
a gravidez, inclusive métodos utilizando a análise da urina. 

Já mais adiante no tempo, no ano de 450 a. C., a Lei das Doze Tábuas constatou 
uma realidade: que a gestação de uma mulher não supera o prazo de dez meses. A im-
portância de se conhecer a duração máxima da gravidez é uma questão a ser discutida 
mais adiante sobre a determinação da paternidade. 

Ao dizer que a gestação humana não dura mais que dez meses, (art. 1523, II, CC) 
se a mulher conviveu com um parceiro até determinado período e depois trocou de par-
ceiro, dependendo de quanto tempo estiver grávida, seu filho só poderá ser de um ou de 
outro, haja vista o lapso temporal da gestação. É a chamada presunção pater ist est (art. 
1598, CC), considerando que houve uma sucessão de parceiros e não uma concomitância. 

Ainda na Roma antiga, como muitos imperadores morriam em virtude não de causas 
naturais, mas sim vítimas de violência, seus cadáveres começaram a ser examinados a fim 
de se determinar as respectivas causas mortis. 

O Código de Justiniano, no ano de 485 a. C., determinou alguns conceitos utili-
zados até hoje, como por exemplo, a indicação da provável data de nascimento levando 
em conta a duração da gravidez. Da mesma forma, a análise das gestantes e a coleta do 
depoimento dos médicos em juízo tornou-se uma forma de produção probatória. 

Já depois de Cristo, na Idade Média, a chamada Lei Sálica, no ano de 511, de-
terminava que as mulheres não deveriam entrar na cadeia sucessória quando se tratasse 
de assumir o trono. A questão é que nem sempre era possível definir se o indivíduo 
era homem ou mulher. Por conta disso, o perito deveria fazer essa avaliação, haja vista 
que, pela Lei Sálica, o perito deveria determinar se quem estava pleiteando o trono era 
homem ou mulher.

Já as capitulares do rei Carlos Magno previam a descrição das lesões. Assim sendo, 
se houve um crime em que foram produzidas lesões corporais, tais lesões não deveriam 
ser apenas mencionadas, mas sim descritas. 

No período de prevalência do direito canônico na Idade Média, a bula (decreto) 
papal de Gregório IX dizia que somente o médico seria capaz de dizer qual dos feri-
mentos teria causado a morte. O papa Gregório XI autorizou, inclusive, a realização de 
necropsias para análise dos delitos. 

O rei Carlos V, no Código Criminal Carolino, permitia as necropsias em caso de 
morte violenta. 
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A primeira obra escrita sobre Medicina Legal veio da China: o livro Hsi Yuan Lu, 
publicado em 1248, versava sobre conhecimentos médicos aplicados à solução de crimes, 
diagnóstico de lesões produzidas antes e depois da morte, bem como sobre a técnica de 
exame de corpos. 

Na França, em 1275, foi publicado o livro Traité des Relatories de Ambroise Paré, que 
abordava, principalmente, os ferimentos causados por armas de fogo. Paré foi, inclusive, 
considerado o pai da Medicina Legal por Lacassagne. 

Em 1832, surgiram no Brasil os primeiros regulamentos de medicina legal tendo 
em vista o advento do primeiro Código Penal de 1830 e do Código de Processo Penal 
Nacional de 1831.

Segundo Oscar Freire, a evolução da medicina legal no Brasil pode ser dividida 
em três fases: 

 » estrangeira;
 » de transição;
 » de nacionalização.

Fase Estrangeira (Fim do Período Colonial até 1877)

 » 1832 – regulamentação do Código de Processo Penal com o estabelecimento de 
regras para os exames de corpo de delito.

Escolas médico-cirúrgicas criadas em 1808, na Bahia e no Rio de Janeiro, são 
transformadas em faculdades de medicina oficiais.

A Medicina Legal nacional foi influenciada de forma decisiva pelos franceses, em 
menor grau, pelos alemães e italianos – a influência dos portugueses foi praticamente nula. 

 » 1854 – Conselheiro Jobim ficou encarregado de uniformizar a prática dos exames 
médico-legais.

 » 1856 – Francisco Ferreira de Abreu – sucessor do Conselheiro Jobim – passou a 
fazer perícias toxicológicas nos laboratórios da Faculdade de Medicina.

Criado o primeiro necrotério do Rio de Janeiro.

Fase de Transição (1877 – 1895)

 » 1879 – Souza Lima é autorizado a dar um curso prático de tanatologia forense no 
necrotério oficial.

 » 1891 – as faculdades de direito passam a ter como obrigatória a disciplina de 
Medicina Legal.

Fase da Nacionalização (1895 – Final do Século XX)

 » 1895 – posse de Raimundo Nina Rodrigues como catedrático de Medicina Legal 
da Faculdade de Medicina da Bahia. Lombroso, criminologista italiano, o chamava 
de “apóstolo da Antropologia Criminal do Novo Mundo”.
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A verdadeira nacionalização da Medicina Legal no Brasil se deveu à criação, por 
Raimundo Nina Rodrigues, da Escola brasileira da especialidade na Bahia, constituída, 
dentre outros, por Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar 
Freire e Estácio Luiz Valente de Lima, que originariamente “orientou a diferenciação da 
disciplina, dos seus métodos e da sua doutrina para as particularidades do meio judiciário, 
das condições físicas, biológicas e psicológicas do ambiente” (Gerardo Vasconcelos).

Nina Rodrigues faleceu em 1906, deixando dois discípulos: Afrânio Peixoto e 
Oscar Freire.

 » 1903 – Afrânio Peixoto, inspirado no sistema alemão, propôs a reformulação do 
Gabinete Médico-legal, proposta esta acatada pelo Governo Federal com a publi-
cação do Decreto nº 4.864, que estabelecia normas detalhadas para a descrição e 
conclusão de perícias médicas.

 » 1911 – Oscar Freire torna-se o diretor do Serviço de Medicina legal da Bahia.
 » 1917 – Oscar Freire começa a trabalhar na Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo.
 » 1923 – O Serviço Médico Legal do Rio de Janeiro começa a fazer parte do Insti-

tuto Médico Legal, órgão que passou a ser subordinado ao Ministério da Justiça, 
não mais à Polícia.

 » 1941 – Com o Novo Código de Processo Penal, as perícias começam a ser realizadas 
apenas por peritos oficiais.

 » 1967 – Médicos legistas brasileiros se unem para fundar a Sociedade Brasileira de 
Medicina Legal.

1.4 CLASSIFICAÇÃO DIDÁTICA DA MEDICINA LEGAL
Da mesma forma que o direito é um todo e é subdividido em “ramos” para melhor 

didática, a medicina legal também o é. 

Há uma medicina legal geral que é dividida em deontologia médica e diceologia 
médica. A primeira é o estudo do código de ética médica que não será objeto de estudo 
deste livro. Já a diceologia médica é o direito relacionado à medicina, que também não é 
objeto de estudo para a maioria dos concursos jurídicos.

A parte da medicina legal que interessa para provas e concursos em geral e que será 
abordada nos capítulos seguintes  é a medicina legal especial. Esta área, por sua vez, é sub-
dividida em diversas disciplinas: antropologia forense, asfixiologia forense, criminologia, 
genética médico-legal, infortunística, policiologia forense, psicologia forense, psiquiatria 
forense, sexologia forense, tanatologia forense, toxicologia forense, traumatologia forense 
e, por fim, vitimologia. 


