
CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

1. OBJETIVO GERAL DO CURSO

- 120 horas de contacto Teórico (3 semanas de 40 horas – 1 semana por mês)
- Componente prática obrigatória (mínimos obrigatórios): 

1. Autópsias Médico-Legais:
10 autópsias (médicos/ técnicos)
Observação de 1 autópsia (outras áreas de formação)

2. Exames médico-legais (3 Civil; 3 Trabalho; 3 Penais)

3. DESCRIÇÃO DO HORÁRIO

Data de início: 17 de Setembro de 2018 Data de término: 16 de Novembro de 2018

O Curso decorrerá em Ponta Delgada, São Miguel, Açores, com os seguintes horários:

- De 17 de Setembro a 16 de Novembro (2ª à 6ª feira): das 09:00 às 13:00 e das 14h00 às 18h00 

*Regime de Faltas: É obrigatória a presença em, pelo menos, 75% das aulas (por módulo) e na totalidade da  
componente prática.

Este Curso oferece de diferente uma formação prática única nos cursos atualmente existentes, com casos reais
do dia a dia do INMLCF, instituição de referência nacional. Pretende-se que este curso habilite o auditor a
dominar as principais questões do foro médico-legal e forense, aprendendo a adotar uma postura de
objetividade, rigor e imparcialidade, de forma a possuir o conhecimento do funcionamento do sistema médico-
legal e forense, nos diversos ramos do Direito e da Medicina, bem como das possibilidades de resposta pericial
da Medicina Legal. Tratando-se de uma matéria muito especializada, pretende-se neste curso despertar nos
alunos o interesse por esta área das ciências forenses, transmitindo, aos de medicina, os conhecimentos básicos
imprescindíveis para lhes proporcionar, no exercício de uma prática médico-legal de qualidade, rigor e
seriedade, a capacidade teórica e técnica necessária para poderem colaborar eficazmente nas peritagens
médico-legais. Este curso visa aumentar a capacidade de autossuficiência, de todos aqueles que exerçam
funções no INMLCF, assim como dotar as restantes especialidades médicas, mormente a Medicina Geral e
Familiar e todas as que prestam Serviços de Urgência, de aptidões e capacidade para lidar com a problemática da
violência doméstica, maus tratos, abuso sexual, certificação de óbito, entre outros.

2. DURAÇÃO DO CURSO (datas; número de horas T e P)

Direção do Curso: Dr. Rui Duarte Luís (Secretário Regional da Saúde) |Prof. Doutor Francisco Corte Real (Presidente INMLCF)

Curso realizado pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em colaboração com a Secretaria
Regional da Saúde – Governo dos Açores.



CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO (continuação)

4. DESTINATÁRIOS

Licenciados/mestres/doutorados em Medicina, Medicina Dentária, Direito, Anatomia Patológica, Citológica e
Tanatológica, Psicologia, Ciências Farmacêuticas, Farmácia, Bioquímica, Biologia, Antropologia, Ciências
Sociais, Química, Engenharia Química, Ciências Criminais e Ciências Policiais, bem como detentores de
outras formações aceites pela organização do curso.

5. NUMERUS CLAUSUS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO

Número mínimo: 10;  Número máximo: 35

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SERIAÇÃO: 

1º - Internos de Medicina Legal;  Peritos contratados pelo INMLCF, I.P. ou para o exercício de funções periciais,  
nas Delegações, nos Gabinetes Médico-Legais e Forenses ou nos Tribunais; Trabalhadores do INMLCF;

2° - Médicos e Juristas;   
3º - Outros profissionais com experiência em Medicina Legal e/ou outras Ciências forenses;
4º - Outras Licenciaturas;        
5º - Diplomados com outros Cursos de Pós-Graduação na área da Medicina Legal, Medicina Social ou outras 

Ciências Forenses;
6º - Frequência de Reuniões Científicas na área da Medicina Legal e Ciências Forenses;
7º - Média de Licenciatura.

6. PREÇO INSCRIÇÃO

• Internos de Medicina Legal: Gratuito
• Trabalhadores do INMLCF: 1'125,00€

Se efetuado de forma faseada: 1'125,00€ (450,00€ no ato de inscrição; 450,00€ no mês de Agosto, 2018;  
225,00€ no mês de Outubro, 2018)

• Outros Candidatos: 
Se efetuado na totalidade: 2'000,00€
Se efetuado de forma faseada: 2'250,00€ (750,00€ no ato de inscrição; 750,00€ no mês de Agosto, 2018;  

750,00€ no mês de Outubro, 2018)



CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO (continuação)

7. INFORMAÇÃO CANDIDATURAS E INSCRIÇÕES (DATAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS)

8. MÓDULOS/CALENDARIZAÇÃO

Ética, Deontologia e Direito Médico: Setembro (17)

Biologia e Genética Forenses e Criminalística: Setembro (18; 19)

Química e Toxicologia Forenses: Setembro (20; 21)

Tanatologia Forense: Outubro (15; 16; 17; 18)

Antropologia Forense: Outubro (19)

Psiquiatria e Psicologia Forenses: Novembro (12)

Clínica Médico-Legal: Novembro (13; 14; 15; 16)

CANDIDATURAS: 20 de Abril a 03 de Junho de 2018 para difd@inmlcf.mj.pt

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
- Curriculum Vitae Resumido com fotografia; 
- Cópia de Certificado de Habilitações Académicas onde conste a média correspondente ou de inscrição na  

respetiva Ordem; 
- Cópia de cartão de identificação e dados pessoais (telefone pessoal e email).

Prazo e forma de divulgação dos resultados:               
A aceitação da candidatura será comunicada por email até dia 08 de Junho de 2018.  

Deverão os auditores efetivar a inscrição e respetivo pagamento entre 09 e 30 de Junho de 2018, para 
difd@inmlcf.mj.pt

Para efetivar a matricula, aquando a confirmação da aceitação da candidatura será solicitado ao auditor o 
preenchimento de documentação própria, assim como o pagamento da primeira prestação (ou da totalidade), 
conforme indicação na ficha de inscrição.  



Dia 17 SETEMBRO (2ª feira) - MANHÃ

1ª 

Aula
9H30-

11H

Exames e perícias médico-legais e forenses. Organização médico-legal. Os Serviços 

Médico-Legais. 

2ª 

Aula
11-13H

Regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses (regimes 

específicos da prova pericial médico-legal e forense). 

Estatuto do perito médico-legal e forense – Competências, direitos e deveres. Valor 

probatório das perícias médico-legais e forenses. A fixação do objeto da perícia e a 

avaliação pericial. Perícias interdisciplinares, colegiais, e juntas médicas

Ética, Deontologia e Direito Médico

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO

Dia 17 SETEMBRO (2ª feira) - TARDE

3ª 

Aula
14-16H

A natureza da informação pericial e o acesso à informação clínica e processual. 

Especificidades substantivas e processuais da avaliação do dano corporal no direito 

penal, civil, e do trabalho. 

4ª 

Aula
16-18H

A perícia médico-legal e forense e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

Atos periciais urgentes. Tipos de consentimento e formas de prestação do 

consentimento. A denúncia de crimes na atividade pericial e assistencial. 

Dia 17 SETEMBRO (2ª feira) - MANHÃ

9 HORAS ABERTURA OFICIAL DO CURSO



Dia 18 SETEMBRO (3ª feira) – MANHÃ

5ª 

Aula
09-11H

Introdução à Genética Forense. Aplicação da Biologia Molecular à resolução de 

perícias. Genética de populações: Equilíbrio Hardy-Weinberg e estima de frequências 

alélicas. 

Polimorfismos de ADN de interesse forense: STRs autossómicos, do cromossoma X e 

do cromossoma Y. ADN mitocondrial e SNPs. 

6ª 

Aula
11-13H

Investigação Biológica de Parentescos. Identificação genética individual de 

desconhecidos. 

Genética Forense: interpretação e valorização estatística de resultados; elaboração de 

conclusões. Apresentação e discussão de casos práticos. 

Biologia e Genética Forenses

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 18 SETEMBRO (3ª feira) - TARDE

7ª 

Aula
14-16H

Criminalística Biológica: análise de vestígios de interesse criminal e identificação 

genética de amostras recolhidas no âmbito de agressões sexuais. Apresentação e 

discussão de casos práticos. 

8ª 

Aula
16-18H

Identificação genética individual.
Desastres de massa. Acidentes de viação.
Bases de dados de perfis de ADN.



Dia 19 SETEMBRO (4ª feira) – MANHÃ

9ª 

Aula
09-11H

Colheita e envio de amostras para identificação genética. Manchas de sangue, 

manchas de esperma e outras manchas de interesse médico-legal. Análise de pelos e 

cabelos. Diagnóstico de espécie e individual. A custódia da amostra. 

10ª 

Aula
11-13H

Colheita e envio de amostras para identificação genética. Manchas de sangue, 

manchas de esperma e outras manchas de interesse médico-legal. Análise de pelos e 

cabelos. Diagnóstico de espécie e individual. A custódia da amostra (continuação).

Biologia e Genética Forenses

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 19 SETEMBRO (4ª feira) - TARDE

11ª 

Aula
14-16H Controlo da Qualidade e Acreditação dos Laboratórios Forenses. 

12ª 

Aula
16-18H

Controlo da Qualidade e Acreditação dos Laboratórios Forenses. (continuação)



Dia 20 SETEMBRO (5ª feira) - MANHÃ

13ª 

Aula
09-11H

Toxicologia e Toxicologia Forense: evolução histórica, conceitos básicos, âmbito e 

objetivos. A Perícia Toxicológica e seus objetivos no vivo e no cadáver. Importância da 

cadeia de custódia em toxicologia forense.

14ª 

Aula
11-13H

Alcoolemia e peritagem médico-legal no cadáver.
Etanol: Peritagem médico-legal no vivo.
Fiscalização rodoviária sob influência de etanol e de substâncias psicotrópicas. 

Química e Toxicologia Forenses

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 20 SETEMBRO (5ª feira) - TARDE

15ª 

Aula
14-16H

Intoxicação por drogas de abuso: Opiáceos e Anfetaminas. Origem e composição, vias 

de administração, metabolismo e eliminação. Casuística e etiologia médico-legal. 

Expressão e interpretação de resultados analíticos. 

16ª 

Aula
16-18H

Intoxicação por drogas de abuso: Cocaína e Canabinóides. Origem e composição, vias 

de administração, metabolismo e eliminação. Perícia Toxicológica e interpretação de 

resultados. As novas drogas psicoativas. 



Dia 22 SETEMBRO (6ª feira) - MANHÃ

17ª 

Aula
09-11H

Intoxicação por Medicamentos. Hipnóticos (barbitúricos e outros), neurolépticos 

(fenotiazinas e outros), ansiolíticos (benzodiazepinas e outros), antidepressivos 

(tricíclicos e outros) e analgésicos (paracetamol e outros). Casuística e etiologia. 

Aspetos de Toxicologia Clínica. Expressão e interpretação de resultados analíticos. 

Problemas médico-legais. 

18ª 

Aula
11-13H

Intoxicação por Pesticidas (cont): organoclorados, organofosforados e carbamatos. 

Casuística e etiologia. Aspetos de Toxicologia Clínica. Expressão e interpretação de 

resultados analíticos. Problemas médico-legais. 

Química e Toxicologia Forenses

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 22 SETEMBRO (6ª feira) - TARDE

19ª 

Aula
14-16H

Intoxicação por Monóxido de carbono e Ácido cianídrico e derivados. Casuística e 

etiologia. Expressão e interpretação de resultados analíticos. Problemas médico-legais.

20ª 

Aula
16-18H

Introdução por Metais. Arsénio, Chumbo, Mercúrio, Alumínio, Tálio e Lítio.
Aspectos de Toxicologia. Expressão e interpretação de resultados analíticos.
Etiologia e Problemas médico-legais. 



Dia 15 OUTUBRO (2ª feira) - MANHÃ

21ª 

Aula
09-11H

Autópsia médico-legal: tipos de autópsia, normativos legais e procedimentos 

preliminares. Objetivos da autópsia médico-legal. 

Patofisiologia da morte: sinais devidos à cessação das funções vitais e devidos ao 

estabelecimento dos fenómenos cadavéricos. Estimativa da data da morte. 

22ª 

Aula
11-13H Patologia dos ferimentos, seus mecanismos de produção e sua classificação. 

Tanatologia Forense

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 15 OUTUBRO (2ª feira) - TARDE

23ª 

Aula
14-16H

Aspetos básicos do exame do local, de levantamento do cadáver e colheita de 

amostras. Morte cerebral e problemas médico-legais. Verificação e certificação do 

óbito. Mecanismos e causas de morte. 

24ª 

Aula
16-18H

Autópsia médico-legal: Exame do vestuário e o exame do hábito externo do cadáver.



Dia 16 OUTUBRO (3ª feira) - MANHÃ

25ª 

Aula
09-11H

Técnica geral de autópsia: a autópsia da cabeça, pescoço, tórax, abdómen, pélvis e 

coluna vertebral. 

26ª 

Aula
11-13H A autópsia dos pulmões, coração, rins, baço, pâncreas, suprarrenais, tubo digestivo, 

órgãos genitais e grandes vasos. 

Tanatologia Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 16 OUTUBRO (3ª feira) - TARDE

27ª 

Aula
14-16H

Princípios básicos em anatomia patológica: seleção, recolha e acondicionamento das 

amostras. Importância da correlação clínico-anátomo-histológica. Patologia 

morfológica dos principais sistemas orgânicos. 

Complicações das lesões traumáticas. 

28ª 

Aula
16-18H

O relatório de autópsia - princípios gerais. O relatório de autópsia – conclusões 

periciais. 



Dia 17 OUTUBRO (4ª feira) - MANHÃ

29ª 

Aula
09-11H

Lesões traumáticas torácicas, abdominais e pélvicas. 

30ª 

Aula
11-13H

A autópsia em situações de risco para a higiene e segurança no trabalho. Autópsia em 

situações de mortes relacionadas com procedimentos cirúrgicos e anestésicos.

Tanatologia Forense

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 17 OUTUBRO (4ª feira) - TARDE

31ª 

Aula
14-16H

A autópsia em situação de afogamento. A autópsia em situações de queimadura. A 

autópsia em situações de suicídio.

32ª 

Aula
16-18H

A autópsia em mortes relacionadas com acidentes de viação. Sinais gerais asfíxicos.

A autópsia em situações de asfixias mecânicas por compressão do pescoço. A autópsia 

em situações de asfixias mecânicas por sufocação.  



Dia 18 OUTUBRO (5ª feira) - MANHÃ

33ª 

Aula
09-11H

A autópsia em mortes relacionadas com situações de gravidez, parto e aborto.

A autópsia de vítimas de agressão sexual A autópsia em situações de morte por maus-

tratos e negligência.

A autópsia em situações de infanticídio e de morte súbita infantil.

34ª 

Aula
11-13H A autópsia em situações de morte por armas brancas, armas de fogo e explosivos.

Tanatologia Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 18 OUTUBRO (5ª feira) - TARDE

35ª 

Aula
14-16H

A autópsia do encéfalo e da medula. Lesões traumáticas cranianas e vértebro-

medulares .

A autópsia em situações de morte por agentes físicos (electricidade), químicos e 

biológicos.

36ª 

Aula
16-18H

A autópsia nas mortes por suspeita de intoxicação. A autópsia em situações de 

exumação. A autópsia em situações de morte por hipertermia e hipotermia, 

disbarismo e barotrauma.



Dia 19 OUTUBRO (6ª feira) - MANHÃ

37ª 

Aula
09-11H

A antropologia forense no Século XXI.

Exame do local: deteção, escavação e análise tafonómica de restos humanos. 

Avaliação do tempo decorrido desde a morte em casos de antropologia. 

38ª 

Aula
11-13H

Causa e circunstâncias da morte: identificação de lesões traumáticas no esqueleto –

lesões antemortem, perimortem e postmortem. O papel do antropólogo forense.

A perícia em corpos com vários estados de preservação.

Antropologia Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 19 OUTUBRO (6ª feira) - TARDE

39ª 

Aula
14-16H

O processo de identificação em antropologia forense. Avaliação do perfil biológico. Os 

fatores individualizantes

A fase comparativa da identificação.

40ª 

Aula
16-18H

Desastres de massa. Conflitos e crimes contra a humanidade.



Dia 12 NOVEMBRO(2ª feira) - MANHÃ

57ª 

Aula
09-11H

Introdução à Psiquiatria Forense

Âmbito e objetivos. 

A especificidade da avaliação psiquiátrica no contexto forense.

58ª 

Aula
11-13H

Avaliação da responsabilidade penal –

Imputabilidade/Inimputabilidade/Imputabilidade diminuída.

Avaliação da capacidade civil – Inabilitação/Interdição.

Avaliação da capacidade de doar, de contratualizar e testamentária.

Psiquiatria e Psicologia Forenses
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 12 NOVEMBRO (2ª feira) - TARDE

59ª 

Aula
14-16H

Avaliação psicológica em contexto forense. Entrevista Forense. A capacidade de 

testemunhar.

60ª 

Aula
16-18H

Crimes sexuais. Vítimas e agressores.



Dia 13 NOVEMBRO (3ª feira) - MANHÃ

41ª 

Aula
09-11H

Introdução à Clínica Forense. O objeto e os objetivos da intervenção. 

42ª 

Aula
11-13H

Metodologia pericial em geral – Avaliação tridimensional do dano, danos patrimoniais 

e extrapatrimonais, temporários e permanentes, estado anterior, data da 

cura/consolidação, nexo de causalidade.

Clínica Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 13 NOVEMBRO (3ª feira) - TARDE

43ª 

Aula
14-16H

A responsabilidade profissional do perito médico no âmbito do Direito Civil. 

Responsabilidade Civil: sentido, importância e evolução. Responsabilidade contratual e 

extracontratual. Os pressupostos da responsabilidade. A responsabilidade pela lesão 

corporal. 

44ª 

Aula
16-18H

Pressupostos jurídicos da avaliação do dano em direito comum e em direito do 
trabalho. Caracterização do Acidente de Trabalho. O dano a) Dano patrimonial; b) 
Dano não patrimonial; O nexo de causalidade.



Dia 14 NOVEMBRO (4ª feira) - MANHÃ

45ª 

Aula
09-11H Princípios gerais de avaliação do dano em Direito Penal. Ofensas à integridade física: 

exame clínico e metodologia pericial. 

46ª 

Aula
11-13H O relatório pericial na avaliação do dano corporal em Direito Penal. Apresentação de 

casos práticos. 

Clínica Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 14 NOVEMBRO (4ª feira) - TARDE

47ª 

Aula
14-16H

Princípios gerais da avaliação do dano corporal em Direito Civil. A Tabela Nacional de 

Incapacidades Permanentes em Direito Civil. 

48ª 

Aula
16-18H

O relatório pericial na avaliação do dano corporal em Direito Civil. Apresentação de 

casos práticos. 



Dia 15 NOVEMBRO (5ª feira) - MANHÃ

49ª 

Aula
09-11H Princípios gerais da avaliação do dano corporal em Direito do Trabalho. A Tabela 

Nacional de Incapacidades em Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. 

50ª 

Aula
11-13H

Princípios gerais da avaliação do dano corporal em Direito do Trabalho. A Tabela 

Nacional de Incapacidades em Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais. 

(continuação)

Clínica Forense
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PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 15 NOVEMBRO (5ª feira) - TARDE

51ª 

Aula
14-16H

O relatório pericial na avaliação do dano corporal em Direito do Trabalho. 

Apresentação de casos práticos. 

52ª 

Aula
16-18H

O relatório pericial na avaliação do dano corporal em Direito do Trabalho. 

Apresentação de casos práticos. (continuação)



Dia 16 NOVEMBRO (6ª feira) - MANHÃ

53ª 

Aula
09-11H A avaliação do dano corporal em situações de violência doméstica e maus tratos a 

crianças e idosos. O relatório pericial. Casos práticos. 

54ª 

Aula
11-13H A avaliação do dano corporal em situações de violência doméstica e maus tratos a 

crianças e idosos. O relatório pericial. Casos práticos. (continuação)

Clínica Forense

CURSO SUPERIOR DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES

PROGRAMA DETALHADO (continuação)

Dia 16 NOVEMBRO (6ª feira) - TARDE

55ª 

Aula
14-16H

Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. A intervenção forense em 

casos de crimes sexuais. A perícia médico-legal - colheita de informação, exame físico, 

colheita de vestígios e exames auxiliares de diagnóstico. O relatório pericial. 

Procedimentos de sinalização e articulação com outras instituições. 

56ª 

Aula
16-18H

Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual. A intervenção forense em 

casos de crimes sexuais. A perícia médico-legal - colheita de informação, exame físico, 

colheita de vestígios e exames auxiliares de diagnóstico. O relatório pericial. 

Procedimentos de sinalização e articulação com outras instituições. (continuação)


