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NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

1.  MEDICINA LEGAL
É a ciência que engloba e soma conhecimentos de diferentes 

áreas da Medicina e do Direito. Na Medicina Legal ou Forense, usa-
mos um conjunto de conhecimentos médicos, jurídicos, psíquicos 
e biológicos para informar, elaborar e executar diversas normas.

As ciências que mais se relacionam com a Medicina Legal 
são: Sociologia, Filosofia, Botânica, Zoologia e, principalmente, 
o Direito, com todas as suas áreas.

1.1 Conceitos de Medicina Legal
“É o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos 

destinados a servir ao Direito e cooperando na elaboração, auxi-
liando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos 
legais no seu campo de ação de medicina aplicada”.

GOMES, H. Medicina legal. 23. ed. Rio de Janeiro: FreitasBastos, 1984, p.7.

“Medicina legal é a ciência e arte extrajurídica auxiliar alicerça-
da em um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e bioló-
gicos destinados a defender os direitos e os interesses dos homens e 
da sociedade”.

CROCE, D.; CROCE JR., D. Manual de medicina legal. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p.29.

“A Medicina Legal caracteriza-se por ser um conjunto de co-
nhecimentos médicos e paramédicos que, no âmbito do direito, 
concorrem para a elaboração, interpretação e execução das leis exis-
tentes e ainda permite, através da pesquisa científica, o seu aperfei-
çoamento. É a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais”.

BENFICA, F.S.; VAZ, M. Medicina legal. 2.ed. ver. atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, p.11.

“Medicina Legal é a ciência de aplicação dos conhecimentos 
médico-biológicos aos interesses do Direito constituído, do direito 
constituendo e à fiscalização do exercício médico-profissional”.

MARANHÃO, O.R. Curso básico de medicina legal. 4.ed.rev. ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p.26-27.

1.2 Campos Da Medicina Legal

1.2.1 Medicina Geral
 → Aqui estão incluídos:

 ˃ A Deontologia, que agrupa os deveres dos profissio-
nais de Medicina e as regras internas do exercício dessa 
profissão (Juramento de Hipócrates).

 ˃ A Diceologia, em que se estudam os direitos dos médicos 
e suas responsabilidades.

A Deontologia e a Diceologia constam do Código de Ética 
Médica.

1.2.2 Medicina Específica
 ˃ Antropologia forense: estudo e pesquisa da identidade 

e da identificação do indivíduo com o uso de variadas 
técnicas e metodologia específica. Exemplo: analisando 
o fêmur, podemos descobrir a idade do indivíduo.

 ˃ Asfixiologia forense: estuda todas as hipóteses que 
podem ter levado o indivíduo a ter a oxigenação de seus 
tecidos prejudicada.

 ˃ Psiquiatria forense: procura compreender como as 
doenças e os transtornos mentais comprometem a 
esfera civil e penal.

 ˃ Infortunística: analisa doenças e acidentes que 
ocorrem na área do trabalho.

 ˃ Sexologia forense: cuida da sexualidade humana, 
do estudo da normalidade e da anormalidade, como 
atentado ao pudor, sedução, infanticídio, estupro, 
aborto, gravidez e anulação de casamento.

 ˃ Obstetrícia forense: estuda as complicações do nasci-
mento e suas implicações legais.

 ˃ Criminologia: analisa o crime, o criminoso, a vítima e 
todas as condições capazes de explicar o que aconte-
ceu.

 ˃ Psicologia judiciária: estuda as emoções envolvidas 
em declarações, depoimentos e confissões feitas pelo 
autor, independentemente da idade.

 ˃ Traumatologia forense: cuida das lesões corporais 
traumáticas, dolosas ou culposas, assim como aciden-
tes de trabalho com causas exógenas.

 ˃ Tanatologia: é a parte que estuda a morte, quando esta 
aconteceu e o que a causou.

 ˃ Toxicologia: estuda os casos de envenenamentos, as 
substâncias entorpecentes, os tóxicos, o alcoolismo, os 
barbitúricos, suas causas e efeitos.

 ˃ Vitimologia: estuda a vítima para descobrir como, 
porque e quando foi cometido o crime contra ela.

1.3 Peritos e Perícia
No foro criminal, a perícia médica trabalha com o exame de 

corpo de delito (no vivo ou no morto), exames do indiciado, da tes-
temunha ou do jurado. E deve ser executada por dois peritos.

No foro cível, a perícia médica é utilizada para a verificação 
de sanidade mental, determinação de erro essencial em pessoa 
para questões de anulação de casamento, etc.

As perícias devem ser executadas por peritos oficiais (art. 421 
do Código de Processo Penal), mas, em sua ausência, podem ser subs-
tituídos (art. 159 do CPP).

O perito designado para uma questão criminal é obrigado 
a aceitá-la sob pena de multa; nas questões cíveis, pode ser ad-
mitida a recusa por motivo legítimo. Quando os peritos não são 
oficiais, há necessidade de assinatura de termo de compromisso 
para a missão que vão cumprir.

2.  DOCUMENTOS MÉDICO-LEGAIS
2.1 Atestados Médicos

São afirmações de próprio punho ou digitadas do fato, com 
o respectivo carimbo e assinatura de quem o fornece. Apesar de 
não comprovarem compromisso legal, são documentos de im-
portância e relevância, pois expressam a verdade sobre um fato. 
Podem ser:

 ˃ Administrativos – quando o serviço público necessita 
do atestado para autorizar licenças, abono de faltas, 
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sanidade física e mental para ingresso no serviço 
público, aposentadoria, vacinação e etc.

 ˃ Judiciários ou médico-legais – quando solicitados 
pelos juízes de direito, com interesse judicial: jurados 
que precisam justificar suas faltas ao Tribunal do Júri.

 ˃ Oficiosos – quando solicitados para comprovar a 
ausência durante algum tempo ou dia inteiro em escolas, 
trabalho, impossibilidade de realizar certas atividades, 
dispensa de educação física ou do serviço militar.

2.1.1 Atestado de Óbito
É o documento que comprova a morte, suas causas e cir-

cunstâncias do ponto de vista médico.

A certidão de óbito é o documento expedido pelo Cartório 
de Registro Civil, protegido pelo atestado de óbito. Este documen-
to é específico, obrigatório para o sepultamento, para um novo 
casamento do(a) viúvo(a), em caso de herança, inventário, testa-
mento, partilha de bens, requisição de pensão, etc.

A Lei nº 6.015, em seu art. 77, expressa que não poderá, de 
forma alguma, ocorrer o sepultamento sem que haja a certidão de 
óbito, oriunda do cartório de registro do local do falecimento.

2.1.1.1 Em Caso de Morte Natural
Quando não houver suspeita quanto à morte natural, o 

atestado de óbito é fornecido:

 ˃ pelo médico que estava cuidando do paciente;

 ˃ pelo médico que assistia o paciente no hospital;

 ˃ pelo médico plantonista que estava no hospital no 
momento da morte;

 ˃ pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO) quando a 
morte ocorreu sem 
assistência médica 
ou por causa desco-
nhecida para realiza-
ção da necropsia.

 ˃ pelo médico do 
serviço público de 
saúde mais próximo 
ou médico do mu-
nicípio, quando a 
cidade não tiver SVO.

2.1.2 Em Caso de 
Morte Suspeita
Os médicos legistas, de-

pois da necropsia, são obriga-
dos a fornecer a declaração de óbito, conforme o item 3 do art. 1º 
da Resolução nº 1.779/2005 do Conselho Federal de Medicina.

2.2 Relatório Médico Legal
É uma narração escrita de maneira minuciosa sobre todas 

as operações de uma perícia médica, determinada por autoridade 
policial ou judiciária.

Serviço de Verificação de 
Óbito (SVO)

É um serviço público 
denominado, pelo Ministé-
rio da Saúde, como “órgão 
oficial responsável pela 
realização de necropsias 
em pessoas que morreram 
sem assistência médica ou 
com diagnóstico de molés-
tia mal definida”.

De acordo com a elaboração, ele é classificado em: laudo – 
relatório de perícia redigido por um dos peritos oficiais; auto – o 
relatório é ditado a um escrivão.

Os relatórios são compostos das seguintes partes:

2.2.1 Preâmbulo
Nele consta hora, data e local exatos onde o exame é feito; 

a qualificação do perito; a qualificação do examinado; o nome da 
autoridade que requisitou o exame; o número da requisição; e o 
nome de quem determinou a perícia.

2.2.2 Quesitos
São padronizados e oficiais, variando com o tipo de perícia 

para melhor aplicação dos dispositivos do Código Penal. A autori-
dade requisitante não precisa ficar presa a esses quesitos, poden-
do formular quesitos suplementares.

2.2.3 Histórico
Nele consta a análise do exame clínico, com narrativa do 

ocorrido contada pelo periciado. Em exames necroscópicos, o 
histórico fica restrito às informações fornecidas pela guia de enca-
minhamento policial. Quando a vítima não sofreu morte imediata 
e foi socorrida em hospital, a guia de encaminhamento hospitalar 
também é utilizada.

2.2.4 Descrição
Aqui, um dos peritos descreve detalhadamente, para o 

outro perito, as lesões. Essa descrição deve mencionar a localiza-
ção exata das lesões, relacionando-as com pontos fixos do corpo 
(mamilos, osso esterno, espinhas ilíacas), descrever a forma, a co-
loração, a dimensão e, quando for uma ferida, discorrer sobre as 
bordas, os ângulos, as vertentes, a profundidade e etc.

2.2.5 Discussão
Nesta etapa, os peritos têm liberdade para externar sua opi-

nião e explicar o que for conveniente. Uma vez apresentada, ela 
não poderá ser refeita, pois, com o tempo, algumas condições que 
existiam na ocasião do exame são modificadas (lesões desapare-
cem, por exemplo).

2.2.6 Conclusão
É a síntese da descrição e da discussão, devendo ser clara e 

expressar, sem margem de dúvida, o conteúdo do relatório.

2.2.7 Respostas aos quesitos
Os peritos devem responder de forma sintética e objetiva 

aos quesitos elaborados. Para cada tipo de laudo de corpo de de-
lito, existe um conjunto de quesitos oficiais: aborto, atentado ao 
pudor, lesão corporal, conjunção carnal, infanticídio, cadavérico.

2.3 Parecer Médico Legal
O parecer não utiliza o exame da vítima, nem a descrição, 

sendo composto por Preâmbulo (qualificação do médico consul-
tado e do autor da consulta), Exposição (transcrição dos quesitos 
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e do objeto da consulta) e Conclusão (o consultado emitirá seu 
ponto de vista em relação aos fatos questionados).

Para elaborar o parecer, o médico examina os elementos 
dos autos desde o momento em que a autoridade policial tomou 
conhecimento do ocorrido até as declarações da vítima, do acusa-
do, das testemunhas, os laudos de exame e de local, com a análise 
do laudo médico legal.

No parecer médico, a conclusão é a parte mais importante.

2.4 Depoimento Oral
É uma declaração tomada em audiência de instrução e jul-

gamento sobre fatos obscuros.

2.5 Exame Pericial
Deve ser requerido por autoridade legalmente competen-

te, como um delegado de polícia, e dirigido a um médico legista 
competente. No requerimento, devem estar informações sobre a 
identificação da pessoa, hora, local e finalidade do exame, para 
que ocorra a realização do laudo.

O laudo pericial é uma narrativa feita à medida que o exa-
me é realizado. Nele deve estar, de forma abreviada e sucinta, ape-
nas o que for essencial. O perito deve assinalar os locais e os tipos 
de lesões, ou a ausência delas.

Um exame suplementar deve ser realizado trinta dias após 
o fato, para que o perito assinale se existem ou não sequelas, bem 
como o grau de incapacidade que foi gerado na vítima.

Geralmente, o exame pericial é orientado por quesitos pre-
viamente determinados pela autoridade solicitante, em que os 
pontos que devem ser esclarecidos são elencados. As perguntas 
mais comuns são:

 ˃ Houve ofensa à integridade física ou à saúde?

 ˃ Qual o instrumento utilizado?

 ˃ A lesão foi produzida de maneira lenta ou cruel 
(veneno, tortura, etc.)?

 ˃ A vítima ficou incapacitada por período superior a 30 
dias?

 ˃ Provocou dano permanente ou perda/inutilização de 
membro, sentido ou função orgânica?

 ˃ Impossibilitou a vítima para o trabalho, provocou doença 
incurável ou deformidade?

 ˃ Provocou aceleração de parto ou aborto?

2.6 Corpo de Delito
É o conjunto de vestígios que se localizam no corpo da pes-

soa (lesões corporais) viva ou morta. É a reunião de elementos 
materiais resultantes de fatos criminosos ou acidentais que forma-
rão e sustentarão a materialidade comprobatória da tipicidade do 
ato delituoso.

2.6.1 Tipos de Exames de Corpo de Delito
 → Os exames de corpo de delito realizados em cadáveres po-

dem ser:
 ˃ Necropsia – também chamada de exame necroscópico, 

tem por finalidade constatar a morte, o que a causou: 
tiros ou golpes, quantos e quais foram fatais. Deverá ser 
feita até 6 (seis) horas depois do óbito para certificação 
de que o indivíduo está morto mesmo. O exame necros-
cópico tem como função examinar e descobrir a data e 
a causa mortis e a identificação do de cujus nos casos de 
morte suspeita, esclarecendo dúvidas policiais e judi-
ciárias. Em suicídios, homicídios e acidentes de trânsito 
e de trabalho, esse exame é de grande relevância.

 ˃ Exame cadavérico – o médico-legista examina a parte 
externa do corpo, não havendo razão para incisões. 
Esse exame é feito em caso de morte violenta, aquela 
em que não pairam dúvidas quanto aos motivos do 
falecimento e que também não tenham incidido em 
infração penal: vítima com crânio, tórax ou abdômen 
completamente esmagados.

 ˃ Exumação de cadáver – quando há necessidade de 
exames complementares, a autoridade policial deve 
providenciar para que, em dia e hora determinados, 
seja realizada a diligência, devendo ser lavrado o 
auto circunstanciado. O local da sepultura deverá ser 
indicado pelo administrador do cemitério.

 ˃ Exame visceral – quando a causa da morte levantar 
suspeita ou não ocorrer sinais de lesões externas ou 
um possível suicídio ou homicídio precisar ser elucida-
do, o cadáver será eviscerado, com retirada de vísceras 
ou parte delas no momento da necropsia. Fragmentos 
dos órgãos serão submetidos a exame laboratorial; 
amostras de sangue, urina e de conteúdo gástrico serão 
colhidas para exame laboratorial toxicológico. Mortes 
por envenenamento, intoxicação, overdose, inalação 
de agentes tóxicos podem ser esclarecidas por esse 
exame.

2.6.2 Laudo de Exame de Corpo de dDelito
O médico-legista examina com detalhe e precisão a pes-

soa viva ou morta, registrando no laudo pericial o que conseguiu 
encontrar. No laudo, deve constar o que foi encontrado na pessoa 
examinada e a descrição do resultado deve ser clara. No laudo, 
temos: preâmbulo, histórico, descrição, discussão, conclusão e 
respostas aos quesitos.

O laudo comprova a existência de lesões corporais dolosas 
ou culposas, não podendo haver argumentos refutáveis de que 
houve delito.

Depois de pronto, o laudo é subscrito pelo examinador, sen-
do enviado para juntada no inquérito policial.

2.6.3 Exame Direto
O perito examina de forma minuciosa, objetiva e direta o 

corpo da vítima.

2.6.4 Exame Indireto
O médico-legista utiliza a ficha clínica do hospital ou pron-

to-socorro onde a vítima recebeu tratamento médico e elabora, 
com a maior clareza possível, o laudo.
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2.6.5 Exame Complementar
É realizado quando o primeiro exame de corpo de delito se 

apresenta incompleto ou insatisfatório, com lacunas e dúvidas re-
lacionadas à conclusão e ao resultado das lesões. Nesse caso, o 
art. 168 do CPP deixa a possibilidade de um segundo exame. Esse 
exame complementar é determinado pela autoridade policial que 
preside o inquérito policial, ou pela autoridade judiciária, ou re-
querimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou 
de seu defensor. Nele são analisados elementos que faltaram no 
primeiro exame e seu objetivo é aprimorar as conclusões. Caso os 
médicos-legistas não tenham condições de concluir sobre a clas-
sificação das lesões (art.129, §1º, I, do CP) no primeiro exame, nele 
deverá constar a necessidade de um exame complementar após 
30 dias a partir da data do delito (art. 168, §2º do CPP).

2.7 Exames Grafológicos
Estes exames são feitos por comparação. A autoridade 

encaminha aos peritos, para análise, o documento que considera 
falso e os documentos escritos de próprio punho pelos suspeitos.

2.8 Exames por Precatória
Quando os exames periciais são feitos em outras comarcas, a 

autoridade judicial ou policial, que preside o processo, deverá pedir 
à autoridade do local que determine a realização do exame. Os que-
sitos das partes e da autoridade serão transcritos em precatória e a 
autoridade local fará a nomeação dos peritos.

2.9 Fotografia
É um auxiliar importante na investigação de um crime, pois 

permite identificar o ambiente e as vítimas, além de fornecer pistas 
que podem levar ao criminoso e à descoberta de como o crime foi 
cometido. Nesse tipo de registro, temos todos os detalhes da cena 
que podem ser usados no esclarecimento do fato.

Questões

01. (FUNCAB) Os documentos médico-legais são mecanismos de comu-
nicação com as autoridades e, portanto, devem ser elaborados com 
metodologia, de forma a obedecer a uma configuração preestabe-
lecida. Constituem parte comum ao relatório ou laudo e ao parecer, 
EXCETO:
a) descrição.

b) discussão.

c) conclusão.

d) preâmbulo.

e) quesitos.

02. (CESPE-PL) Uma assaltante é atingida por um projétil de arma de 
fogo, sendo socorrida por populares e conduzida ao Serviço de 
Emergência do Hospital Municipal. Após três dias, comparece ao 
IML conduzida por ambulância do hospital, para realizar exame 
solicitado pela autoridade. A paciente encontra-se com o membro 
inferior direito imobilizado por gesso e com um “capacete” de 
crepom que envolve a cabeça, estando lúcida e orientada. Sabendo 
que não há condições de realizar curativo no posto médico-legal 
onde trabalha, a conduta do médico será a de:
a) encaminhar a paciente ao hospital penitenciário, onde são reali-

zados os exames dos presos enfermos;

b) não cabe exame de corpo de delito, pois a paciente está viva;

c) não realizar o exame;

d) realizar o exame de corpo de delito direto;

e) realizar o exame de corpo de delito indireto.

03. (NCE/UFRJ) A declaração de óbito tem a função de encerrar a vida 
civil das pessoas naturais. Deve ser preenchida pelo médico assis-
tente sempre que não se tratar de morte violenta ou suspeita. Mas o 
médico não está obrigado a firmar a declaração nos casos de:
a) natimortos;

b) conceptos com menos de 1000g;

c) causa de morte indeterminada;

d) prematuros;

e) cadáveres não identificados.

04. (CESPE) Quando o perito realiza um laudo, o faz através de relatório 
médico-legal, que é composto por diversas partes. Em relação a elas, 
assinale a alternativa correta.
a) A descrição é a parte mais importante do laudo.

b) O histórico deve conter a visão do perito sobre os fatos.

c) Na discussão, o perito deve afirmar a dinâmica do evento.

d) O foro penal, habitualmente, pode ser assinado somente por um 
perito.

e) Quesitos formulados pela autoridade não devem ser respondi-
dos, somente os oficiais.

05. (CEPERJ) Sobre o exame de corpo de delito e outras perícias, é 
correto afirmar que:
a) o laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias, podendo ser 

prorrogado no máximo para 30 dias, em casos excepcionais, a 
requerimento dos peritos.

b) serão realizados por dois peritos oficiais, portadores de diploma 
de curso superior, designados pela Autoridade competente.

c) serão realizados por mais de um perito oficial em caso de perícia 
complexa que abranja mais de uma área de conhecimento espe-
cializado, com escusa de indicação de outro assistente técnico 
pela parte.

d) o Ministério Público, o assistente de acusação, o ofendido, o que-
relante e o acusado terão permissão para formular quesitos e 
indicar assistente técnico.

e) os assistentes técnicos indicados pelas partes poderão realizar 
pareceres em prazo fixado pelo juiz, mas não será admitida sua 
inquirição em audiência do mesmo modo que os peritos.
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06. (ACP/SC) No foro criminal, a perícia é realizada por:

a) um perito;

b) dois peritos e dois assistentes técnicos;

c) dois peritos;

d) um perito e dois assistentes técnicos

07. (CESPE) No que tange aos laudos e aos atestados médicos, podemos 
afirmar que:

a) são equivalentes;

b) tratam das mesmas questões;

c) cada um deles trata de questões específicas;

d) o laudo tem valor jurídico maior que o atestado.

08. (NUCEPE) Perícia médica é qualquer exame que tem a finalidade de 
esclarecer a verdade dos fatos e contribuir com as autoridades admi-
nistrativas, policiais ou judiciárias, na formação de juízos a que são 
obrigados. Assinale a alternativa correta sobre os itens relacionados 
à perícia médico-legal e aos peritos em geral.

a) É injustificável a arguição de impedimento ao perito médico-le-
gista, visto que este tem fé de ofício e é remunerado pelo Estado.

b) A expressão “corpo de delito” corresponde ao conjunto de ves-
tígios encontrados no local da infração após o fato delituoso 
(corpos, objetos, armas, manchas, pelos, impressões digitais, 
palmares, plantares, pneumáticas).

c) Perícia médico-legal consiste em exame praticado por qualquer 
médico, psicólogo, dentista ou médico veterinário, com a finali-
dade de esclarecer à justiça fatos relacionados à saúde, por meio 
de exames clínicos, laboratoriais, necropsias e exumações.

d) As autoridades incumbidas podem requisitar perícias médico-
-legais para os foros criminais, apenas da vítima, e não do autor 
e de testemunhas.

e) O Ministério Público relaciona-se indiretamente com a medicina 
legal, uma vez que promotores de justiça não possuem prerro-
gativas para solicitação de perícia médico-legal.

As questões 9 e 10 foram retiradas do livro Medicina Legal de 
Celso Luiz Martins, páginas 143 e 144.

09. Documentos, a pedido do interessado, que visam unicamente ao in-
teresse privado de qualquer pessoa:

a) atestados oficiosos.

b) atestados administrativos.

c) atestados judiciários.

d) pareceres.

e) relatórios.

10. Identifique os conceitos:

“Relatório ditado ao escrivão, durante ou logo após o exame”.

“Relatório redigido por um dos peritos logo após o exame”.

a) Laudo – relatório

b) Auto – parecer

c) Auto – laudo

d) Laudo – auto

e) Relatório – laudo

Gabaritos

01 A 06 C

02 D 07 C

03 B 08 B

04 A 09 A

05 D 10 C
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3.  ANTROPOLOGIA FORENSE
A Antropologia Forense estuda o ser humano, suas caracte-

rísticas, seu comportamento e seu aspecto biológico. As pessoas 
se diferenciam pela aparência exterior, pelos traços fisionômicos 
(olhos, nariz, boca, lábios, sorriso, orelhas), por cabelos, atributos, 
peso e estatura.

Para esse estudo, os procedimentos devem ser práticos, ba-
ratos e fáceis. Exemplo: os canais de Havers dos ossos humanos não 
têm correspondência aos de qualquer outro animal; o formato do 
crânio permite identificar a raça a que o indivíduo pertencia.

3.1 Identidade
É o conjunto de características que diferencia e individualiza 

uma pessoa. É o que torna a pessoa única e exclusiva.

3.2 Identificação
É o conjunto de procedimentos para buscar as caracterís-

ticas individuais, usando a tecnologia para chegar à identidade a 
ponto de permitir comparações. A identificação de animais e pes-
soas pode ser feita no organismo vivo, no morto ou em restos.

 → A perícia de identificação de pessoas é dividida em três fa-
ses:

 ˃ Fichamento – primeiro registro, em que se determinam 
as características imutáveis do indivíduo;

 ˃ Verificação – segundo registro, quando se procura a 
identificação do indivíduo;

 ˃ Comparação – ou identificação propriamente dita, 
quando se comparam os dois primeiros registros e se 
confirma ou não a identificação.

A identificação pode ser feita de acordo com:

3.2.1 Espécie
Necessária em caso de exames de esqueletos, partes de os-

sadas, cadáveres carbonizados ou em decomposição. Geralmente, 
são utilizados dentes (arcada dentária), ossos, cabelos, pelos ou 
plasma sanguíneo.

3.2.2 Raça
É identificada pelo índice cefálico (forma do crânio e ângulo 

facial) como caucasiano, mongólico, negroide, indiano e austra-
loide.

 ˃ caucasianos apresentam faces mais estreitas, narizes 
longos e queixos proeminentes;

 ˃ negroides destacam-se por possuírem grandes abertu-
ras nasais e cavidades subnasais;

 ˃ asiáticos e os índios americanos exibem os ossos das 
bochechas salientes e características dentárias particu-
lares.

eu. fz.
ex.

.t sn.. t.
.ex
.fz .eu g. .op

Pontos de medidas para índice cefálico

No Brasil, a miscigenação das raças originou: mulatos, re-
sultado do cruzamento entre branco e negro; cafuzo, do cruza-
mento entre negro e índio, muito raro atualmente; mamelucos, os 
que nascem do cruzamento entre branco e índio.

Tanto o crânio, as arcadas dentárias e os dentes permitem 
que se obtenham dados sobre espécie, grupo racial, sexo, altura, 
idade e individualidade.

3.2.3 Sexo
 → Pode ser identificado por:

 ˃ cromossomos – XX sexo feminino e XY sexo masculino.

 ˃ gônadas – ovários no sexo feminino e testículos no 
sexo masculino.

 ˃ cromatina sexual – com aplicação de corante em 
células humanas para identificar a presença de croma-
tina sexual no sexo feminino (segundo cromossomo 
X das mulheres é considerado inativo) e sua ausência 
no sexo masculino (o único cromossomo X que têm é 
ativo).

 ˃ genitália interna – útero e ovário no sexo feminino; 
próstata no sexo masculino.

 ˃ genitália externa 
– quem tem vagina 
e clitóris é do sexo 
feminino e quem tem 
pênis e bolsa escrotal é 
do sexo masculino.

 ˃ sexo jurídico – o que 
aparece nos documentos 
do indivíduo, pressupon-
do-se fez a determina-
ção.

 ˃ sexo de identificação 
– o sexo psíquico, de 
comportamento, que, na 
maior parte das vezes, 
está relacionado ao sexo 
físico. É a sexualidade do 
indivíduo.

 ˃ sexo pericial – é obtido 
por avaliação e com um 
laudo que avalia todos os 
aspectos.

A cromatina sexual 
é uma pequena massa 
condensada de um dos 
dois cromossomos X que 
aparece na mulher normal, 
geralmente localizada no 
interior da membrana nu-
clear durante a interfase. 
O número de cromatina 
sexual por núcleo é uma 
menos do que o número de 
cromossomos X. Nos ho-
mens normais (XY), não há 
cromatina sexual porque 
eles presentam penas um 
cromossomo X (ativo).
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No caso da identificação do sexo de cadáver em estado 
adiantado de putrefação, esquartejado ou carbonizado, procura-
-se inicialmente a próstata e o pomo de Adão que são estruturas 
masculinas ou útero, que é um órgão feminino. Não sendo possí-
vel, exames dos ossos podem diferenciar:

 ˃ Na mulher, os ombros são mais estreitos, o tórax é 
menor e tem formato de ovo, o malar é menos saliente, 
a pelve mais larga, o sacro mais curto e largo, o cóccix 
não alcança a parte inferior da bacia, os ossos são 
menos volumosos, as extremidades mais delicadas e as 
pernas representam 50% da estatura. A caixa craniana 
apresenta paredes ósseas mais finas, menores, leves 
e mais lisas, com protuberâncias pouco acentuadas; a 
face e os maxilares não são volumosos.

Pelve Feminina Pelve Masculina
 ˃ No homem, os ombros são amplos, os ossos são mais 

volumosos, o tórax é maior e coniforme, o malar é 
saliente, a pélvis mais estreita, o sacro comprido, o 
cóccix chega próximo à parte inferior da pelve e as 
pernas correspondem a 56% da estatura. O pomo de 
Adão, estimulado pelo hormônio testosterona, apre-
senta ângulo agudo, convexo e saliente.

3.2.4 Idade
Pode ser determinada no indivíduo vivo em diferentes fa-

ses da vida (infância, adolescência e juventude). Com o passar do 
tempo, as alterações físicas (flacidez, rugosidade, pele seca, calví-
cie, bolsa de gordura na pálpebra inferior, obesidade, aumento da 
próstata, manchas senis nas mãos) indicam a velhice. O desgaste 
dos dentes também pode auxiliar na determinação da idade.

A determinação da idade de cadáveres pode ser feita por au-
mento da próstata, atrofia do útero, fígado, baço, cérebro, rins, pul-
mões e testículos, que caracterizam a velhice. Em cadáveres carboni-
zados ou em fase de decomposição, a identificação é feita pelos ossos. 
A análise de pontos de ossificação e de soldadura epifisária permite 
essa aferição. A radiografia dos ossos dos punhos, das mãos e do crâ-
nio também auxilia na identificação. Nos punhos e nas mãos, o cálculo 
da idade é feito pela análise das soldaduras e núcleos de ossificação. 
No crânio, a radiografia permite verificar as fontanelas (moleira), indi-
cando que é um bebê. Na fase adulta, as suturas dos ossos do crânio 
facilitam a identificação e, nos idosos, a diminuição de volume e peso 
(atrofia) dos ossos e a fragilidade óssea indicam osteopenia (diminui-
ção da densidade dos ossos).

11 Anos 21 Anos

Epífises em
crescimento

Epífises 
maduras

A palatoscopia estuda as rugas do palato (céu da boca), que 
se formam no 3º mês de gestação, pelo método de comparação 
com documento que contém essas impressões obtidas anterior-
mente. Esse procedimento é adotado pelo Ministério da Aeronáu-
tica para identificação de cadáveres. A queiloscopia, estudo das 
impressões labiais que são imutáveis e permanentes desde a 6ª 
semana de gestação, também pode ser utilizada na identificação.

A identificação pelos dentes pode ser feita com uma ficha 
dentária fornecida pelo dentista da vítima. A presença de restau-
rações ou colocação de prótese facilita o reconhecimento.

Primeiro quadrante
(superior direito)

Segundo quadrante
(superior esquerdo)

Quarto quadrante
(inferior direito)

Terceiro quadrante
(inferior esquerdo)

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Modelo de ficha dentária

3.2.5 Estatura
Tabelas que podem ser aplicadas sobre vários tipos de os-

sos auxiliam a determinar a 
estatura do indivíduo, usan-
do a tábua osteométrica de 
Broca. Por exemplo, se o 
fêmur mede 48,6 cm, o indi-
víduo vivo tinha 1,80 m.

3.2.6 Análise 
do DNA
O diagnóstico molecu-

lar permite a identificação ge-
nética do ser humano, sendo 
instrumento pericial eficiente. 
Com ele, podemos determi-
nar uma pequena massa de 
tecido carbonizado da vítima; 
e usando amostras de sangue 

Para esta análise, 
usa-se a técnica da PCR 
(reação em cadeia da poli-
merase), que permite mul-
tiplicar milhares de vezes 
um fragmento específico 
de DNA. A partir dessa 
técnica, é possível obter 
cópias de uma parte do 
DNA em quantidade su-
ficiente para detectar e 
analisar a sequência que 
interessa.
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de seu possível filho e esposa, fazer a identificação. Em caso de estu-
pro seguido de morte, amostras da secreção vaginal da vítima, um 
pouco de saliva dela e sangue dos suspeitos são suficientes para a 
análise do DNA e a identificação do autor.

3.2.6.1 DNA fingerprint
A impressão digital genética permite resultados muito con-

fiáveis e é utilizada para identificação de paternidade e de autoria 
de crimes. Podem ser utilizados como matéria prima para esse 
teste sangue, pele, dentes, pelos, cabelos, saliva, esperma, urina, 
ossos, fezes, etc. As amostras que foram usadas e atacadas por 
solução fisiológica e pelo soro de Coombs são guardadas para 
possível comparação de DNA.

No sistema de justiça criminal, as impressões digitais de 
DNA têm sido usadas com certa regularidade a fim de identifica-
ção pessoal. DNA é a sigla de ácido desoxirribonucleico, a subs-
tância que constitui o cromossomo humano. Simplificando, o DNA 
contém o projeto do corpo de cada ser humano. No núcleo de cada 
célula humana, existem 46 cromossomos, que formam 23 pares. 
Cada cromossomo é composto de moléculas de DNA enroladas, 
iguais em todas as células do corpo. Cada fita de DNA contém 
genes que determinam as características únicas de uma pessoa: 
estrutura do corpo, cabelo, cor dos olhos e etc. Não existem dois 
seres humanos com composições idênticas de DNA, excetuando 
os gêmeos monozigóticos (idênticos – formados de um mesmo 
ovo). O DNA é herdado, por isso um teste de paternidade é muito 
útil em casos legais em que a identidade do pai está em questão.

A tecnologia do DNA fingerprint é usada em processos cri-
minais, pois permite aos investigadores da cena do crime obter 
amostras de DNA a partir de roupas e objetos e, assim, identifi-
car a origem por meio de procedimentos específicos: depois de 
combinar uma série de cadeias de DNA encontradas na cena do 
crime com amostras de DNA dos suspeitos, pode-se determinar se 
as impressões digitais de DNA pertencem ou não um dos suspei-
tos. Além disso, essa técnica é utilizada para provar condenações 
injustas, em que as pessoas cumprem penas, principalmente por 
crimes de estupro, e, após a apresentação de provas de DNA, são 
liberadas.

Usando técnicas bioquímicas, o DNA é multiplicado (técni-
ca de PCR) e, assim, os pesquisadores podem trabalhar a partir 
de pequenas amostras, como as da raiz de um fio de cabelo. As 
células da amostra são abertas e o DNA é separado dos detritos 
celulares. Tratado com enzimas de restrição, o DNA é clivado em 
fragmentos menores (minissatélites) em regiões específicas. Uma 
vez que os minissatélites de dois indivíduos têm composições dife-
rentes, quando clivados em diferentes locais, produzem fragmen-
tos de comprimentos diferentes. Em seguida, os fragmentos de 
DNA são colocados em um gel de agarose e uma corrente elétrica é 
passada através do gel. Fragmentos de DNA carregados negativa-
mente se deslocam pela superfície do gel, com as menores peças 
se deslocando mais para longe, ficando separados em bandas in-
dividuais, por tamanho.

1. Amostra de sangue

2. Extração
do DNA

3. Enzimas
de restrição

cortam o DNA

4. Fragmentos
de DNA são

separados em
bandas durante
a eletroforese

5. uma
película de

nylon recebe
as bandas

de DNA

9. o Excesso
de DNA é 
eliminado8. A radioatividade

se liga a bases de
mesma composição

7. uma solução
radioativa é
preparada

9. Uma película
de raio-X é

colocada sobre
as bandas com

solução radioativa

10. Na película
de raio-X o
padrão das

bandas é
evidenciado

Como o gel não pode ser facilmente manipulado, uma pelí-
cula de nylon é colocada sobre sua superfície e coberta com uma 
camada de toalha de papel. À medida que as toalhas extraem a 
umidade do gel, o DNA é transferido para a superfície da película 
de nylon. As bandas de DNA, ainda invisíveis a olho nu, recebem 
uma solução radioativa e as que têm a mesma composição ligam-
-se a ela. Geralmente a radioatividade se liga entre 6 a 20 bandas, 
que podem ser vistas pelos investigadores quando colocam uma 
película fotográfica sobre elas. As manchas radioativas marcam o 
filme e produzem um padrão de faixas escuras grossas e finas co-
mo um código de barras. Pela comparação e encontro de bandas 
semelhantes, pode-se fazer a identificação.

Amostras de DNA

Cena do
crime Suspeito 1 Suspeito 2 Suspeito 3

Quando os cientistas forenses examinam as amostras de 
DNA no laboratório, cada amostra aparece como uma sequência 
única de barras escuras. Padrões de barras são comparados pa-
ra encontrar correspondência. No exemplo hipotético mostrado 
aqui, parece que o suspeito 2 deixou algum DNA na cena do crime.

3.3 Outros Tipos de Identificação
Podemos usar sinais individuais (verrugas, manchas), mal-

formações (lábio leporino, desvios de coluna, fratura mal conso-
lidada), sinais profissionais (calosidades), cicatrizes traumáticas 
(acidentes, queimaduras) ou patológicas (cirurgias, vacinas).



567

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL

3.3.1 Identificação Judiciária
A Polícia Civil utiliza vários processos para identificar pes-

soas: fotografias, dados qualificativos e filiação, documentos co-
mo RG e CNH, mas eles podem ser falsificados. Por isso, nada su-
pera a papiloscopia, que analisa as impressões digitais, desenhos 
papilares encontrados nas polpas dos dedos das mãos e na sola 
dos pés, o que é universalmente aceito. A papiloscopia se divide 
em:

 ˃ Quiroscopia: que identifica por meio das impressões da 
palma da mão.

 ˃ Podoscopia: que identifica pelas impressões da sola 
dos pés. Esse método é usado nas maternidades para 
identificação dos recém-nascidos.

 ˃ Poroscopia: que identifica os poros digitais (sistema de 
Locard).

 ˃ Albodactilograma: é o estudo da presença de linhas 
brancas nos desenhos papilares, variando na forma, na 
direção e no tamanho (sistema de Locard).

 ˃ Datiloscopia: que identifica pelos desenhos papilares 
das polpas dos dedos das mãos. Esse sistema foi criado 
por Juan Vucetich e as digitais são caracterizadas com 
forma de arco, de presilha interna (da esquerda para a 
direita), de presilha externa (da direita para a esquerda) 
e de verticilo (forma circular). Os detalhes em triângulo 
formado pelas linhas são denominados de deltas.

3.3.1.1 Arco

Formado por linhas que atravessam o centro da digital e 
que apresentam formas mais ou menos paralelas e abauladas.

3.3.1.2 Presilha Interna

Apresenta um delta à direita do observador com linhas que 
saem da esquerda, curvam-se e voltam à origem formando laça-
das.

3.3.1.3 Presilha Externa

Apresenta um delta à esquerda do observador e linhas que 
partem da direita, curvam-se e voltam à origem formando laça-
das.

3.3.1.4 Verticilo

Apresenta um delta à direita e outro à esquerda do observa-
dor, tendo pelo menos uma 
linha livre e curva à frente de 
cada delta.

3.3.1.5 Detalhes 
de Galton

São acidentes que 
aparecem nas linhas papila-
res e que ocorrem em menos 
de 40 a 50 em cada impres-
são digital. Servem para es-
tabelecer distinção em im-
pressões muito parecidas.

Crista longa
Bifurcações

Ilhota

Crista curta
Espora

Cruzamento
Na esfera policial, utiliza-se a “regra dos doze pontos”, dife-

renciando entre 8 a 12 pontos acidentais nas impressões digitais. 
A utilização da quantidade de pontos varia de um país para outro, 
mas geralmente não ultrapassa o máximo de 17.

Esses tipos essen-
ciais são simbolicamente 
representados por letras 
maiúsculas para os polega-
res e por algarismos para 
o restante dos dedos. As-
sim: Verticilo: V-4; Presilha 
externa: E-3; Presilha in-
terna: I-2; arco: A-1.


