Resumo de Crônicas em Perícias
Médicas, Dort e Reabilitação Profissional
Diante de nova realidade da Medicina Legal e Perícias Médicas,
especialidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira e Conselho
Federal da Medicina, todos nós que estamos há anos envolvidos com
Perícias Médicas ganhamos em reconhecimento.
Também ganhamos em responsabilidade, pois como dito na primeira
edição “conceituar capacidades e limitações é um processo complexo que
nos traz questionamentos cujas respostas são totalmente individuais e
particulares”, nos cabe transmitir conceitos na forma científica.
Contudo, havendo uma área comum entre a Medicina e o Direito, a forma
de “crônicas”, que poderia parecer muito simplista, na verdade se mostrou
bom instrumento literário, simples, como de fato deve ser para aqueles
que estão iniciando ou se aprofundando neste campo — o Médico —
Legal — por abranger mais de uma Ciência, a Medicina, o Direito, a
Magistratura etc.
Por este motivo, o estímulo ao aprendizado, ao contraditório conceitual,
associando conceitos de saúde ocupacional, medicina em geral, direito,
reabilitação profissional, são provocações que estimulam a busca por
mais conhecimento.
A proposta da primeira edição foi atingida e agora cabe ampliar e
aprofundar questionamentos, inquietudes etc. Mantida nesta edição, a
singularidade da primeira, o texto irá remeter ao aprofundamento no
entendimento da prática profissional, trazendo a importância da prática
pericial para empresas, para a previdência social, para a justiça trabalhista
e cível.
Reforça a necessidade da atuação por equipe multiprofissional, com
médicos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, técnicos de
segurança no trabalho, fisioterapeutas, engenheiros de segurança e
outros, todos atuando de forma articulada, pautada na inclusão social e no

exercício da cidadania, diante da complexidade da capacidade humana.
Esta terceira edição busca estimular o desenvolvimento qualitativo dos
diversos conceitos e das práticas em Medicina Legal e Perícias Médicas
neste novo contexto que se impõe a todos, como especialidade médica
rejuvenescida e ampliada.
Acesse aqui a versão completa deste livro

