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1. Medicina

V. EMENTA

Generalidades sobre a medicina legal: conceitos, ramos da medicina legal e sua correlação com o direito. Introdução à
medicina legal, documentos médico-legais, perícia e peritos. Estudo da antropologia forense, traumatologia forense,
sexologia forense, toxicologia forense e tanatologia forense. Confecção de laudos e realização de examelpq lçl41$:

VI. OB.JETIVOS

Objetivo Geral: ao Him do programa, o aluno deverá ser capaz de situar a medicina legal e seus ramos na prática
médica além de conhecer, compreender e interpretar os laudos realizados no âmbito médico forense visando solução de
roblemas de natureza i urídica civil e principalmente criminal.
Obietivos específicos:
1. Conceituar e descrever a teoria e a prática médico-legalnos seus mais variados aspectose ramos
2. IdentiHcar os diversos aspectos das perícias médicas seja ela civil ou penal correlacionando o conhecimento
médico e o forense. Identificar os aspectos relevantes da identificação humana
3. Identificar as alterações encontradas nos exames de lesão corporal, exames cadavéricos e de crimes sexuais
4. Estimular o emprego de expressões e o domínio das terminologias utilizadas na prática médica pericial.
5. Avaliar a gravidade das lesões e estabelecer a existência do nexo de causalidade.
6. Conhecer as principais drogas de abuso e seus efeitos no corpo humano

VII. CONTE(JDO PROGjiA:
Conteúdo Teórico:
UNIDADE

l . Introdução

.TIDO

l: Introdução à medicina legal, perícia e peritos, documentos médico-legais e antropologia forense
à Medicina

legal:

1. 1. História da medicina legal, conceitos e definições
1.2. Relação com as demais ciências médicas e jurídicas
1.3. Importância da medicina legal e seus ramos
1.4. Atribuições do instituto médico-legal, atividades do médico-legista e seus desdobramentos

2. Perícia e peritos:
2. 1. Noções sobre o código do processo penal e código penal aplicados à medicina legal

2.2. Valor da prova

2.3. Noções de corpo de delito
2.4. Direitos e deveres do perito médico-legal

2.5. Generalidadesem perícia médico-legal

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

4 Antropojogja Forense:
4. 1. Noções de antropologiaforense e desastresem massa
4.2. Métodos utilizados para identiHlcação humana

4.3. Odontologialegale identificação humana através de arcada dentária
UNIDADE 11:Traumatologia forense (l, 11, 111e IV) e laudo de lesão corporal
1. Traumatologia Forense:
1. 1. Energias de ordem mecânica
1.2. Energias de ordem física
1.3. Energias de ordem química
1.4. Energias de ordem físico-química
1.5. Laudos de lesão corporal

2. Morte suspeita e morte natural:
2. 1. Conceitos e definições

2.2. Ocorrências mais comuns
2.3. Determinação da causa da morte

UNIDADE 111:Toxicologia forense, necropsias brancas, tanatologia forense e laudo cadavérico
1. Necropsias brancas:
1.1 Conceitos e deHtnições
1.2 Patologias mais comuns em casos de necropsias brancas
2. Toxicoloaia forense:
2. 1 . Conceitos

e definições.

Intoxicações

exógenas

2.2. Tipos de drogas (lícitas e ilícitas), dependênciaquímica 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

3.6. Declaração de óbito

3.7. Necropsia branca

4. Sexologia forense:
4. 1. Crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável
4.2. Transtomos da sexualidade
4.3. Infanticídio e aborto

4.4. Perícia em vítimas de crimes sexuais

Conteúdo Prático
l.UNIDADE 1, 11e 111:Exames e necropsias em medicina legal
1. Visita ao Instituto Geral de Perícias/instituto Médico-legal ou Serviço de anatomia patológica do HU/UFSC.
Acompanhamento observacional de exames e de necropsias no Instituto Médico-Legal de Floríanópolis ou aula prática
com peças de anatomiapatológica no SAP/HU/UFSC (a dependerdo interessedos alunos).

VIII. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTODO 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 TML/Florianópolis (a depender do interesse dos alunos) onde será elz!.jgalé!.ia.e
y$Q dç i41ççQçlç mangas longas com identificação durante toda a aula prática.

3. Não será permitida a utilizaçãode TELEFONES CELULARES E OUTRAS MIDIAS durante as aulas

teóricas. práticas e avaliações. Ao aluno que for identificado utilizando estes equipamentos será solicitada sua
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 forma de seminários.
6. Será utilizada a plataforma Moodle (httn://moodle.ufsc.br) para apoio às atividades presenciaís:
Q$ alunos deverão inserir uma foto e informaçõesde identificaçãoe endereçono Moodle (1lglz;ZZ!!!Qízdls:llBç:lzd),
o
sistema para gerencíamento de cursos na UFSC. Para cadastrar-se é necessário CPF e senha.
feitos os contatos: inseridos os temas das aulas; verificada a freaüência; o n' de acessos de cada estudante aos
conteúdos inseridos pelos professores;

alé11Ldeoutras anotações.

IX. METODOLOGIA DE AV,4LIACAO

A disciplina realizará as seguintes avaliações:
:âyll: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade l;
a:y2: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade ll;
a:y3: prova teórica sobre o conteúdo da Unidade lll;
- A nota final será calculada da seguinte maneira:
Nota final = AVI + AV2 + AV3

- O alunodeveráobternotamínimade aprovação
- 6,0(seis).

- A verificação do rendimento do aluno compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser

atingidos conauntamente.
reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% d8s atividades. Cabe ao aluno acoi!!p411JIB!,i!!ilta40
professor ou via Moodle. o reaistro da sua frequência às aulas.
e (}BS.J: Não será atribuída nota ao aluno que não compareceràs aulas em que as avaliações parciais forem
realizadas, e nota zero (0) aos que não apresentarem as atividadçli(!çlqlélios e/ou trabalhos) no p! q4g ç!!ql?çlççi4Q;

X. NOVA AVALIACAO

] . Confonne 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 fomlalizar 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 legislaçãovigente (Resolução 017/Cun/97em seu $ 2' do Art. 70 ) e decisão
do Colegiada do Departamento de Patologia, nãg

XI. CRONOGjiAMA TEORICO
DATA

ASSUNTO
UNJ11d:11E...L=Introdução à medicina legal, perícia e peritos, documentos médico-legaise

(l0/03 )
(17/03)
(24/03)
(31 /03)
(07/04)

antropologia forense
Apresentação do plano de Ensino e informações gerais. Introdução à medicina legal
- Antropologia forense

- Desastres em massa e identificação humana através de arcada dentária
- Perícia e perito no processo criminal e documentos médico-legais

í' AVA 1.1A('AO

UNIDADE ll -- Traumatologia forense l, ll, lll, IV, e respectivos laudos
- Traumatologia forense l
- Traumatologia forense ll
- Traumatologia forense lll
- Traumatologia forense IV e laudo de lesão corporal
Morte suspeita e morte de causa natural

(14/04)
(28/04)
(05/05)
(12/05)

(19/05)
(26/05)

9a AVA 1 .1A f' A í'l

tINIDADE 111- Toxicologia forense, Tanatologia forense, Laudo cadavérico, Sexologia forense
- Necropsias brancas
- Toxicologia forense e perícia de embriaguez
Tanatologia forense e laudo cadavérico
- Sexologia forense (crimes sexuais e perícia sexológica)
- Declaração de óbito (DO)
3' AVALIAÇÃO
(visita ao IML/IGP)

(02/06)
(09/06)
(16/06)
(23/06)
(30/06)
(07/07)
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