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1. RESENHA
O livro Forensic Medicine: Fundamentals and
Perspectives é de autoria de Reinhard B. Dettmeyer,
Marcel A. Verhoff e Harald F. Schütz, todos renomados
professores vinculados à Universidade de Giessen, em
Giessen, Alemanha. É uma das poucas obras traduzidas
da vasta literatura alemã especializada no tema.
Dettmeyer reconhece no prefácio o extenso contexto
mundial da violência praticada por homens contra
homens, e o papel da investigação médica em
demonstrar os fatos e submetê-los a interpretação por
experts, subsidiando as decisões e julgamentos dos
operadores do sistema judicial. Intenciona com sua obra
contribuir para esse objetivo, transmitindo princípios
fundamentais de todos os campos da especialidade,
enquanto destaca perspectivas diagnósticas e
metodológicas. Considera que atingir o padrão de
qualidade estabelecido no livro pode significar grande
realização, considerando particularmente as diferenças
existentes por todo o globo, inclusive entre países
europeus. Aborda a limitação do livro em discutir de
maneira aprofundada assuntos mais raros ou
especializados, os quais foram apenas mencionados.
Relaciona referências para leituras adicionais e
completa o livro com tabelas úteis e modelos de
diagramas que auxiliam a documentação dos casos.
O livro é organizado em 30 capítulos, muitos deles
sobre assuntos pouco discutidos pela literatura
brasileira, tais como Reações Vitais, Trauma do
Pescoço, Medicina Forense Clínica (com ênfase em
lesões autoprovocadas, entre outros), Medicina do
Tráfego, Radiologia Forense, e A Constelação de Casos
Especiais em Mortes Naturais, Inexplicadas e Não
Naturais.
Contrapondo-se a muitas obras já existentes, oferece
o conhecimento de maneira aplicada. Apresenta
metodologias e cuidados necessários à prática e discute

achados inespecíficos. Grande virtude é demonstrada
nesse aspecto, pois instiga o leitor a ponderar,
prevenindo interpretações equivocadas.
É um livro ancorado em evidências científicas, em
um movimento que vai de encontro às discussões mais
atuais sobre a importância do exercício crítico da
medicina legal.
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