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Instruções e Normas Técnicas para Sessões de
Laudos de Sanidade Mental para Fins Forenses

1 Especificar proposição do Laudo, autores e instituição. O caso será apresentado pelo autor do Laudo.

2 Seguir roteiro de redação e apresentação dos laudos nos moldes a seguir:

Para matéria penal

I Preâmbulo

II Identificação

III História Criminal
1 - Denúncia
2 - Elementos colhidos nos autos
3 - Versão do acusado aos peritos

IV Anamnese
1 - Antecedentes pessoais
2 - Antecedentes familiares
3 - Antecedentes psicossociais

V Exame psiquiátrico

VI Exame físico

VII Exames complementares

VIII Documentos solicitados pelos peritos

IX Conclusões
1 - Diagnose
2 - Considerações psiquiátrico-forenses

X Quesitos

Para matéria civil

I Preâmbulo

II Identificação

III Motivo do exame

IV Elementos colhidos nos autos

V Anamnese
1 - Antecedentes pessoais 
2 - Antecedentes familiares 
3 - Antecedentes psicossociais

VI Exame psiquiátrico

VII Exame físico

VIII Exames complementares

IX Documentos solicitados pelos peritos

X Conclusões
1 - Diagnose
2 - Considerações psiquiátrico-forenses
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XI Quesitos

3 a) Encaminhar o Laudo completo ocultando os dados de identificação;
b) Encaminhar o resumo do Laudo contendo no máximo 2.000 caracteres incluindo os espaços. Os resumos dos
Laudos selecionados serão publicados nos Anais do congresso.

4 Os resumos e textos completos serão encaminhados pelo Coordenador da sessão, sem nome de autores e
instituição, para a Comissão de Avaliação da Sessão de Laudos, cujos membros pontuarão independentemente
todos os laudos de 0 a 10, cabendo ao Coordenador obter as médias das pontuações e selecionar os mais bem
pontuados para apresentação.

5 Apresentação: 
5.1 O apresentador do trabalho deverá ser pessoa física, estar inscrito no Congresso e ser associado da ABP.

5.2 Dois Laudos serão apresentados por sessão no Congresso com o seguinte formato:

a) breve introdução ou justificativa para a escolha do Laudo;
b) apresentação do Laudo, focando os dados essenciais (até 25 min);
c) dois debatedores para cada Laudo (até 10 min cada); 
d) discussão com a platéia (10 a 15 min).

6 Premiação:

       Haverá premiação para o melhor laudo psiquiátrico apresentado, conforme abaixo:

                - 1º lugar - Troféu + Pacote Full - Passagem aérea, Hospedagem (caso resida
fora da cidade sede) e isenção de pagamento da taxa de inscrição para a próxma edição do CBP;

Data limite para a inscrição dos Laudos: 17 de março de 2020.

Os interessados em inscrever Laudo Psiquiátrico - Forense devem fazê-lo enviando por email para:
congresso@abp.org.br ou congresso2@abp.org.br

Observação: 
As Sessões de Laudos de Sanidade Mental para fins Forenses são restritas aos Associados da ABP.

  
© ABP - Associação Brasileira de Psiquiatria

mailto:congresso@abp.org.br
mailto:congresso2@abp.org.br

