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EMENTA 

Medicina Legal: conceito, importância e relação com as demais ciências médicas e jurídicas. 
Perícias e peritos. Psicologia Forense. Psiquiatria clínica e psiquiatria forense. Traumatismo e 
doenças mentais. Periculosidade dos doentes e dos deficientes mentais. Conceito e importância 
da Psicologia Judiciária. Depoimento infantil, de velhos, de doentes mentais, de oligofrênicos e de 
moribundos. A confissão. A acareação. A reconstituição do crime. Traumatologia forense. Os 
diferentes tipos de lesões. Asfixias. Esganadura. Afogamento. Aborto sob o ponto de vista 
médico-jurídico. Perícias. Sedução e estupro. Gravidez, parto e puerpério. Investigação da 
paternidade. Casamento e impedimentos matrimoniais. Infanticídio. Causa jurídica da morte. 
Homicídio, suicídio e acidentes. Tanatologia forense. Data da morte. Lesões em vida e alterações 
depois da morte. Relações vitais. Balística. 

 
OBJETIVOS 

- Familializar o estudante com critério médico-legal. 
- Proporcionar conhecimentos sobre aspectos doutrinários da Medicina Legal; 
- Capacitar o estudante para a realização das perícias médico-legais mais freqüentes; 
- Habilitar o estudante a reconhecer aspectos médico-legais, éticos e bioéticos,relacionados com 
o exercício profissional; 
- Oportunizar o estudante a reconhecer e avaliar a responsabilidade profissional do médico; 
- Habilitar o estudante a reconhecer e avaliar deveres e direitos do médico, nas relações com 
paciente, colegas e sociedade. 
 
 

METODOLOGIA 

Os temas serão desenvolvidos de forma a possibilitar ao estudante a apreensão de seu conteúdo 
e a sua aplicação prática através de aulas expositivas, estudo de textos, atividades com emprego 
de técnicas de dinâmica de grupo, realização de seminários, análise de casos, debates e 
exercícios que exijam leitura e pesquisa do direito positivo, doutrina e jurisprudência. 
 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Medicina Legal 
 Conceito 
 importância  
 relação com as demais ciências médicas e jurídicas.  

2. Perícias e peritos.  
3. Psicologia Forense.  

 Psiquiatria clínica e psiquiatria forense.  
 Traumatismo e doenças mentais.  
 Periculosidade dos doentes e dos deficientes mentais.  
 Conceito e importância da Psicologia Judiciária.  

4. Depoimento infantil, de velhos, de doentes mentais, de oligofrênicos e de moribundos.  
5. A confissão.  
6. A acareação.  



 
 

7. A reconstituição do crime.  
8. Traumatologia forense.  

8.1 Classificação dos agentes traumáticos 
8.2 Tipologia e topografia das lesões mais frequentes 

9. Os diferentes tipos de lesões.  
 Asfixias.  
 Esganadura.  
 Afogamento.  
 Aborto sob o ponto de vista médico-jurídico.  

10. Perícias.  
11. Sedução e estupro.  
12. Gravidez, parto e puerpério.  
13. Investigação da paternidade.  
14. Casamento e impedimentos matrimoniais.  
15. Infanticídio.  
16. Causa jurídica da morte.  
17. Homicídio, suicídio e acidentes.  
18. Tanatologia forense.  
19. Data da morte.  
20. Lesões em vida e alterações depois da morte.  
21. Relações vitais.  
22. Balística. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Aulas expositivas e discussões em grupo com mediação do professor 
 

 
AVALIAÇÕES 

 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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