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2.2. Valor da prova
2.3. Noções de corpo de delito
2.4. Direitos e deveres do perito médico legista
2.5. Generalidades em perícia médica
2.6. Perito e perícia no processo civil de responsabilidade do profissional de saúde

3. Documentos médico-legais:
3. 1 . Notificações
3.2. Atestados
3.3. Relatórios
3.4. Pareceres
3.5. Depoimento oral

4. Antropologia Forense
4. 1 . Noções de antropologia forense
4.2. Métodos utilizados para identificação humana

5. Desastres em massa:
5. 1 . Conceito
5.2. Ocorrências mais comuns
5.3. Determinação da causa da morte e identiHlcação dos corpos

UNIDADE 11: Traumatologia forense (l, 11, 111 e IV) e laudo de lesão corporal
1 . Traumatologia Forense
1.1. Energias de ordem mecânica
1 .2. Energias de ordem física
] .3. Energias de ordem química
1 .4. Energias de ordem físico-química
1 .5. Laudo de lesão corporal

UNIDADE 111: Sexologia forense, toxicologia forense, tanatologia forense e laudo cadavérico
1. Sexologia forense

1 . 1. Conceitos, definições e estudo do hímen
1 .2. Crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável
1 .3. Transtornos da sexualidade
1 .4. Infanticídio e aborto
1 .5. Perícia em vítimas de crimes sexuais

2. Toxicolouia forense
2. 1 . Conceitos e definições. Intoxicações exógenas
2.2. Tipos de drogas (lícitas e ilícitas), dependência química e alcoolismo
2.3. "Boa noite Cinderela
2.4. Perícia da embriaguez alcoólica e leis de trânsito

3. Tanatologia forense:
3.1 . Conceito de morte.
3.2. Diagnóstico da realidade do óbito e cronotanatologia (estimativa do tempo de morte)
3.3. Fenómenos cadavéricos
3.4. Necropsia médico-legal
3.5. Laudo cadavérico



Conteúdo Prático

l.UNIDADE 1, 11 e 111: Exames e necropsias em medicina legal
1 . Visita ao Instituto Geral de Perícias/Instituto Médico-legal (a depender do interesse dos alunos) ou ao museu de

anatomia patológica do Serviço de anatomia patológica (SAP) da UFSC. Acompanhamento observacional de exames e
de necropsias no Instituto Médico-Legal de Florianópolis ou aula prática com peças de anatomia patológica.

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1 . Aulas expositivo-dialogadas, conforme cronograma, onde se estimulará a leitura prévia do tópico e a participação dos

alunos mediante discussão orientada.
2. Aula prática de medicina legal no IML/Florianópolis ou SAP/HU/UFSC (a depender do interesse dos alunos) onde

será pbrle4térip Q y$Q dç iplççQ dç nqpgq$ !QpgqlcwlL ide!!tiliçaçãe durante toda a aula prática.
3. Não será permitida a utilização de TELEFONES (l:ELULARES E OUTRAS MIDIAS durante as aulas

teóricas, práticas e avaliações: AQ 4Jyno que for identificado utilizando
saída de sala de aula.

4. Utilização de casos clínicos com aplicação prática dos tópicos teóricos.
5. Trabalhos em pequenos grupos com posterior apresentação na fomaa de seminários.
6. Será utilizada a plataforma Moodle (!!!!iz;#113Qçlç11ç:Ulbç:b) para apoio às atividades presenciais:
Os alunos deverão inserir uma:B}D e infonnações de identificação e endereço no Moodle (hgiz;ZZ111QQdlÊ:illbç:!2d), o
sistema para gerenciamento de cursos na UFSC. Para cadastrar-se é necessário CPF e senha. Através do Moodle serão
feitos os contatos; inseridos os tema
conteúdos inseridos pelos professores: além de o!!tlax 411etaçõçs.
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A disciplina realizará as seguintes avaliações:

4:yL: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade l;
6:y2: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade ll;
Ay3: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade lll;
- A nota final será calculada da seguinte maneira:
Nota final

- O aluno deverá obter nota mínima de aprovação = 6,0 (seis).
- A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser
atingidos conjuntamente.
reprovado o aluno que não comi)arecer, nQ

rofessor ou via Moodle, o regjstro da sua frequência às a!!j4s.
e OBSj: Não será atribuída nota ao aluno que não comparecer às aulas em que as avaliações parciais forem

realizadas, e nota zero (0) aos que não apresçp
X. NOVA AVALIACAO

Conforme o art. 74 da Resolução n' 017/CUn/97, "0 aluno, que por motivo de força maior e plenamente
justificado, deixar de realizar as avaliações previstas no plano de ensino, deverá formalizar pedido de
avaliação à Chefia do Departamento de Patologia, ao qual a disciplina pertence, dentro de três (3) dias úteis"

2. Juntamente com o pedido de nova avaliação deverá ser anexado o atestado médico. As avaliações substitutas
poderão ser na forma oral ou escrita.

3. Também em conformidade com a legislação vigente (Resolução 017/Cun/97 em seu $ 2' do Art. 70 ) e decisão
do Colegiado do Departamento de Patologia, não haverá nov

XI. CRONOGjtAMA TEÓRICO
DATA ASSUNTO

UNIDADE l - Introdução à medicina legal, perícia e peritos, documentos médico-legais e
antropologia forense
- Apresentação do p]ano de ensino e informações gerais. introdução à medicina legal

Perícia e peritos no processo criminal e documentos médico-legais
- Antropologia forense e desastres em massa
- Perito e perícia no processo civil de responsabilidade do profissional de saúde

I' AVALIAÇÃO

(04/03)
(1 1/03)
(18/03 )
(25/03)
(01 /04)



(08/04)
(15/04)
(22/04)
(29/04)
(06/05)
(13/05 )

UNIDADE ll -- Traumatologia forense l, ll, lll, IV e laudo de lesão corporal
- Traumatologia forense l
- Traumatología forense ll

Traumatologia forense lll
. Trnl imntnlno;n fnrpnçp lv

Laudo de lesão corporal
. 9a A v'A 1 1 A í"' A í'l

IJNIDA])E 111 - Sexologia forense, toxicologia forense, tanatologia forense, laudo cadavérico
- Sexologia forense (crimes sexuais e perícia sexológica)
- Toxicologia forense
- Álcool e perícia de embriaguez
- Tanatologia forense
- Laudo cadavérico

la AVA 1 .1 A ('A(l
Visita ao IML ou SAP

(20/05)
(27/05)
(03/06)
(l0/06)
(17/06)
(24/07)
(01/0 7)

XII. BIBLIOGRi\FIA BÁSICA
1. FaiANÇA, Genival Venoso de. Medicina Legal. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011

2. HERCI.JLES, Hygino de C. Medicina Legal: Texto e Atlas. São Paulo: Atheneu, 2014

3. LEME, Chu-En-Lay Pães. Medicina Legal Prática Compreensível. Barra do garças/MT: Ed. do
autor, 2010

XIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1. httD://www.planalto.gov.br/covil 03/decreto lei/De13689Compilado.htm
2. httn://www.olanalto.gov.br/ccivi1 03/decreto-lei/De12848compilado.htm
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