
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 7O. 

DISCIPLINA: Medicina Legal 

CARGA HORÁRIA: 20 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 01 ha TOTAL: 20 ha 

 

EMENTA 
Estudo dos aspectos legais das lesões corporais no vivo e dos sinais causados por morte em 
cadáveres através da Medicina Forense. 

 

OBJETIVOS 
- Fornecer ao aluno de graduação conhecimentos básicos de medicina legal; 
- Capacitar o aluno a postar-se corretamente na condição de perito; 
- Fornecer ao aluno as bases gerais da técnica de emissão de laudos, atestados, declarações e 
pareceres. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Introdução ao estudo da medicina legal: histórico, relacionamento com o exercício da medicina, 
com o exercício da medicina no Brasil  
- Perícia e peritos: ética pericial. documentos médico-legais. 
Traumatologia forense:  
lesões corporais, lesão por arma de fogo, asfixias (enforcamento, estrangulamento, esganadura). 
mecanismos físicos; 
- Agentes lesivos: instrumentos e meios; 
- Sexologia forense: Sedução, estupro, atentado e ultraje ao pudor; 
- Himenologia; 
Tanatologia forense: tanatognse, cronotagnose, exame necroscópico, exame externo, exame 
interno 
- Lesões corporais: situação frente à perícia médica e código penal. Quesitos; 
- Perícia previdenciária: acidentes de trabalho, doença profissional, insalubridade; 
- Noções de psicopatologia forense: testemunho; 
- Exercícios de perícia médica; 
- Aborto natural e provocado; 
- Estudo médico legal da morte; 
- Periclitação da vida e da saúde; 
- Embriaguez; 
- CRIME: Conceitos, noções gerais. 
- Atestado de óbito: Definição, a que se destina, preenchimento correto, erros freqüentes. 
- Documentos médico-legais: preenchimento correto. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas complementadas por seminários . 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Aulas teóricas em sala de aula com projetor de slides, retroprojetor, quadro e giz e data-show.  
 

 
 



 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Aulas teóricas  
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Provas teóricas:  1a. 30 pontos 
                            2a. 30 pontos 
                            3a. 20 pontos 
Estudos Dirigidos: 20 pontos 
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