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PROGRAMA 
 

 

 

● Apresentação dos conteúdos do módulo. Bibliografia. Método de avaliação. 

● Conceito e Extensão da Medicina Legal. Breve resumo histórico. Organização 

dos Serviços Médico-Legais. 

● Perícias Médico-Legais - Aspectos legais: Introdução. Tratamento e destino a 

dar aos restos mortais. Ó bito. Ensino e investigação. Dissecação de cadáveres. 

● Perícias Médico-Legais - Aspectos Técnicos: Aspectos técnicos das Autópsias 

Médico-Legais. Autópsia clínica vs judiciária. Partes constituintes da autópsia.  

● Tanatologia (conceito de morte). Fenómenos cadavéricos (abióticos, 

transformativos). Cronotanatognose. 

● Mecanismos de Produção das Lesões. Agentes causadores de lesões. 

Classificação das lesões (Agentes Mecânicos). 

● Agentes Físicos e Químicos. Queimaduras térmicas; Carbonização. 

Queimaduras químicas. Acção da corrente eléctrica (Electrocussão, 

Fulguração).  

● Toxicologia (conceitos básicos). Intoxicações. Situações particulares: Á lcool e 

condução rodoviária, Drogas de Abuso (Toxicodependência), Monóxido de 

Carbono. 

● Asfixias mecânicas. Sufocação, Submersão, Constricção do Pescoço 

(Enforcamento, Estrangulamento, Esganadura). 

● Ferimentos por Arma Branca. Ferimentos por Arma de Fogo. 

● Etiologia Médico-Legal (Diagnóstico Diferencial entre Morte Natural, 

Acidente, Suicídio, Homicídio). 

● Reconhecimento do Cadáver. Exame do Vestuário. Exumação. Desastres de 

Massas. 

● Infanticídio: Conceito. Métodos mais comuns. Objectivos periciais. 

Docimasias. Interrupção Voluntária da Gravidez. Procriação Medicamente 

Assistida. 

● Clinica Médico-Legal: Metodologia pericial. Conceitos (dano corporal, nexo 

de causalidade, lesão, estado anterior, cura médico-legal, consolidação 

médico-legal das lesões, estabilização médico-legal das sequelas). Avaliação e 

reparação do dano corporal (âmbito Penal, Cível, do Trabalho).  

● Ofensas à integridade física. Ofensas simples e graves. Negligência. 

Intervenção ou tratamento médico-cirúrgico; consentimento informado.  

● Sexologia Forense. Crimes contra a liberdade sexual. Crimes contra a 

autodeterminação sexual.  

● Medicina legal do trabalho: Acidentes de Trabalho; Doença Profissional. 

● Averiguação oficiosa de paternidade: o papel da genética forense. 

● Estudo de casos reais seleccionados. Questões médico-legais. Visualização de 

uma autópsia por vídeo (voluntária). 
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BIBLIOGRAFIA 

 
 

 Apontamentos (fornecidos) das aulas 

 Medicina legal y toxicologia - Gisbert Calabuig (6ª Edição - 2004) 

 Knight's Forensic Pathology - Bernard Knight and Pekka Saukko (4ª Edição, 

2015) 

 Clinical Forensic Medicine - Margaret M. Stark (3ª Edição, 2011) 

 Guia de Perícias Médico-Legais - Carlos Lopes (7ª Edição, 1982) 
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身心障礙支援服務 

學生事務部設有身心障礙支援服務，旨在為有永久性或暫時性身心障礙的同學提供相應的支援

，以便他們在大學裏享有平等的教育機會、大學生活以及其他服務。 

 

  

若同學有肢體、視力、聽力、語言、學習或心理方面的障礙，導致在學習或日常活動中受到嚴重的

限制，同學可以與學生事務部直接聯繫，也可透過老師與學生事務部聯繫。我們將評估同學的需要

，並與老師商議，為同學提供適切的支援。若想了解更多服務的詳情，歡迎聯絡我們： 

電郵：sao.disability@edu.um.mo 

電話：88224901 

網頁：https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 

 
DISABILITY SUPPORT SERVICES 
Student Affairs Office (SAO) provides disability support services for students with permanent or temporary 

physical and mental disabilities so that they can have equal opportunity in education, university life and 

other services in the university. 

 

If you have physical, visual, hearing, speech, learning or psychological impairment(s) which substantially 

limit your learning or activities of daily living, please contact Student Affairs Office (SAO) directly or 

through your instructor. We will assess your special educational needs and communicate with your 

instructor so as to provide you with the most appropriate support. To learn more about our services, please 

contact us: 

E-mail: sao.disability@edu.um.mo 

Tel: 8822 4901 

Website: https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 

 

Serviços de Apoio aos Estudantes com Deficiência 

 

O Gabinete de Assuntos dos Estudantes oferece serviços de apoio aos estudantes portadores de deficiência 

permanente ou temporária, física ou mental, a fim de lhes garantir oportunidades iguais nos estudos, na 

vida universitária e no acesso aos serviços fornecidos pela Universidade.  

 

Caso tenha deficiência física, visual, auditiva, da fala, de aprendizagem ou psicológica, que condiciona, 

substancialmente, os seus estudos ou actividades da vida quotidiana, por favor contacte, directamente ou 

através do seu professor, o Gabinete de Assuntos dos Estudantes. Assim, avaliaremos as suas necessidades 

e comunicaremos com o seu professor, com o objectivo de lhe fornecer um apoio adequado.  

 

Para mais informações sobre estes serviços, é favor contactar-nos através de: 

 

E-mail: sao.disability@edu.um.mo 

Tel: 8822 4901 

Página electrónica: https://www.um.edu.mo/sao/scs/sds/aboutus/cn/scs_mission.php 
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