
  Cronograma Medicina Legal – 2º semestre 2017 

Turmas A quarta-feira  turma B sexta-feira/ 8º Período/ data/  turmas   semana 

 
 

   

 02 e 04/08 
1ª Semana 
 

- Introdução à medicina legal e ao direito penal e civil.  A atuação do médico. 
 – Definição dos grupos para aulas prática. 

 09 e 11/08 
2ª Semana 

- Documentos médico-legais e quesitos (oficiais e suplementares). Discussão 
sobre Resolução CFM nº 1779/2005. Logística de visitas ao IML/BH  

16 e 18/08 
3ª semana 

- Introdução à antropologia forense (identidade, identificação policial e 
forense). 
 

23 e 25/08  
4ª Semana 

- Conceito e diagnóstico de morte. Morte súbita, agônica e suspeita; causas 
jurídicas de óbito – Estudo médico-legal dos transplantes. 
 

30/08 01/09 
5ª Semana 

- Tanatognose e cronotanatognose 

 06 e 08/09 
6ª Semana 

 - Tanatognose e cronotanatognose 
   ( SEXTA FEIRA: RECESSO -07 DE  SETEMBRO)  

13e 15/09 - Prova 1 (teórico) – Valor: 30 pontos 
20 e 22/09 
7ª Semana 

- traumatologia forense: causalidade do dano – Instrumentos e meios de 
energia mecânica – visão geral. A pericia médico-legal de lesões corporais / 
principais lesões observadas na prática médico-legal. Art. 129 do CP. 
- Introdução e avaliação crítica da lei 11.340/2006 (lei “Maria da Penha”). 
- Respostas aos quesitos na perícia de lesões corporais. 
 

27 e 29/09 
8ª Semana 

- Noções de balística e lesões produzidas por projéteis de arma de fogo. 
Noções de legislação para posse e comercialização de armas de fogo. 
 

04 e 06/10 
9ª Semana 

- Traumatologia forense: energia de ordem físico-química (asfixiologia médico-
legal). Perícia médico legal em asfixias. 
 

11 e 13/10 
10ª Semana 

- Traumatologia forense: energia de ordem físico-química 
(SEXTA FEIRA: RECESSO - Nª Srª Aparecida) 

18 e20/10 
11ª Semana 

- Introdução à sexologia criminal, transtornos de sexualidade e crimes sexuais: 
a perícia em sexologia forense. Centros de referencias. 
 

25 e 27/10 
12ª Semana 

- Prova 2 (teórico) – Valor: 30 pontos 

01 e 03/11 
13ª Semana 

- Aspectos médico-legais da gravidez, parto e puerpério; aborto e infanticídio 
(SEXTA FEIRA:  RECESSO – FINADOS) 
 

 
08 e 10/11 
14ª Semana 

 
- Imputabilidade penal e capacidade civil – 

15 e 17/11 
15ª Semana 

- Aspectos médico-legais da embriaguez alcoólica. Perícia de embriaguez. 
- aspectos éticos e legais do atendimento médico de urgência e do sigilo 
profissional 
(QUARTA FEIRA: FERIADO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA) 

22 e 24/11 
16ª Semana 

- Prova Final – Valor 30 pontos. 

30/11 e 01/12 - Exame especial 

 


