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Traumatologia

MEDICINA LEGAL



DOCUMENTOS MÉDICO-LEGAIS
• Documento = toda anotação escrita que tem a finalidade de reproduzir e
representar uma manifestação do pensamento

• Documento médico-legal = expressões gráficas, públicas ou privadas, que
têm o caráter representativo de um fato a ser avaliado em juízo

Perícia



DOCUMENTOS MÉDICO-LEGAIS
• Podem ser escritos ou verbais
• Finalidade  elucidar a Justiça e servir para a prova ou de prova do ato
neles representados

• Notificações, atestados, relatórios, pareceres, depoimentos orais,
prontuários* e consulta médico-legal**

*Genival V. França
**Hygino de C. Hércules
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NOTIFICAÇÕES
São comunicações compulsórias feitas pelos médicos às autoridades
competentes de um fato profissional, por necessidade social ou sanitária,
como acidentes de trabalho, doenças infectocontagiosas e a morte encefálica
à autoridade pública, quando em instituição de saúde pública ou privada.
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NOTIFICAÇÕES
• Médico que se omite de notificar  Art. 269 do Código Penal: “deixar o
médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é
compulsória”

• Importante: a notificação compulsória não mais se aplica aos viciados em
substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica.
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Constituem objeto de notificação compulsória:
I – em todo Território Nacional: cólera, coqueluche, difteria, doença
meningocócica e outras meningites, febre amarela, febre tifoide, hanseníase,
leishmaniose, oncocercose, peste, poliomielite, raiva humana, sarampo, tétano,
tuberculose, varíola;
II – em áreas específicas: esquistossomose, filariose, malária.

Lista completa:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sistema_informacao_agravos_notif
icacao_sinan.pdf (no ANEXO C)
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ATESTADO (=certificado médico)
Documento que tem por objetivo firmar a veracidade de um fato ou a
existência de determinado estado, ocorrência ou obrigação. É um instrumento
destinado a reproduzir, com idoneidade, uma específica manifestação do
pensamento.
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ATESTADO
• É uma declaração pura e simples, por escrito, de um fato médico e suas
possíveis consequências.

• Nunca poderá servir de laudo pericial!
• Documento particular, elaborado sem compromisso prévio e independente
de compromisso legal, fornecido por qualquer médico que esteja no
exercício regular de sua profissão
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ATESTADO
• Médico inscrito regularmente no Conselho Regional de Medicina
competente; Possui competência para atestar, independentemente de
especialidade (Parecer-Consulta CFM no 28/87)

• Deve-se evitar a declaração do diagnóstico, a não ser quando permite o
Código de Ética Médica
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ATESTADO
• Não tem forma definida
• Partes constitutivas: cabeçalho, qualificação do interessado, solicitação,
finalidade, fato médico, consequências, local, data e assinatura com
carimbo profissional
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ATESTADO
Quanto à finalidade:
• Administrativo – serve ao interesse do serviço ou do servidor público
• Judiciário – por solicitação da administração da justiça  de interesse
médico-legal

• Oficioso – dado no interesse das pessoas física ou jurídica de direito
privado
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ATESTADO
Quanto ao seu conteúdo ou veracidade:
• Idôneo
• Gracioso (complacente, de favor)  para agradar o paciente
• Imprudente  dado de maneira inconsequente, insensata e intempestiva,
quase sempre em favor de terceiros, tendo apenas o crédito da palavra de
quem o solicita
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ATESTADO
Quanto ao seu conteúdo ou veracidade:
• Falso  dado quando se sabe do seu uso indevido e criminoso, tendo por
isso o caráter doloso.

• Infração punível pelo Código Penal

• CP. Art. 302 - Dar o médico, no exercício da sua 

profissão, atestado falso
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ATESTADO
Quanto ao seu conteúdo ou veracidade:
• Falso  dado quando se sabe do seu uso indevido e criminoso, tendo por
isso o caráter doloso.

• Atestado piedoso  suavizar diagnóstico mais grave
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RELATÓRIO
É a descrição mais minuciosa de uma perícia médica a fim de responder à
solicitação da autoridade policial ou judiciária frente ao inquérito.
• Laudo – realizado pelos peritos
• Auto – ditado diretamente a um escrivão
• Protocolo – parte objetiva do auto de exame cadavérico
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RELATÓRIO
Partes:
1. Preâmbulo - hora, data e local exatos em que o exame é feito. Nome da
autoridade que requereu e daquela que determinou a perícia. Nome,
títulos e residências dos peritos. Qualificação do examinado.
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2. Quesitos. São perguntas cuja finalidade é a caracterização de fatos
relevantes que deram origem ao processo
• Nas ações penais, já se encontram formulados os chamados quesitos
oficiais.

• Os quesitos oficiais variam conforme o tipo de perícia
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3. Histórico ou Comemorativo. Consiste no registro dos fatos mais
significativos que motivam o pedido da perícia ou que possam esclarecer e
orientar a ação do legisperito.
• Essa parte do laudo deve ser creditada ao periciado, não se devendo
imputar ao perito nenhuma responsabilidade sobre seu conteúdo
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4. Descrição. É a parte mais importante do relatório médico-legal.
• Visum et repertum
• Sua função é reproduzir fiel, metódica e objetivamente, com exposição
minuciosa dos exames e técnicas empregadas e de tudo o que for
observado pelos peritos.
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4. Descrição.
• Deve ser completa, minuciosa, metódica e objetiva, não chegando jamais
ao terreno das hipóteses.
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5. Discussão. Nesta fase, serão postas em discussão as várias hipóteses,
afastando-se o máximo das conjecturas pessoais, podendo-se inclusive citar
autoridades recomendadas sobre o assunto. O termo discussão não quer
dizer conflito entre as opiniões dos peritos, mas um diagnóstico lógico a partir
de justificativas racionais.

Perícia



6. Conclusão. Compreende-se nesta parte a síntese diagnóstica redigida com
clareza, disposta ordenadamente, deduzida pela descrição e pela discussão. É
a análise sumária daquilo que os peritos puderam concluir após o exame
minucioso.
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7. Respostas aos quesitos. Ao encerrarem o relatório, respondem os peritos
de forma sintética e convincente, afirmando ou negando, não deixando
escapar nenhum quesito sem resposta.
• Não há nenhum demérito se, em certas ocasiões, eles responderem “sem
elementos de convicção”, se, por motivo justo, não se puder ser
categórico. Ou “Prejudicado”
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7. Respostas aos quesitos.
• O “pode resultar” ou “aguardar a evolução” são, em alguns quesitos,
respostas perfeitamente aceitáveis

• Não pode o perito limitar-se a dizer com extrema simplicidade “sim” ou
“não” em uma perícia.
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PARECER
Quando na marcha de um processo um estudioso da Medicina Legal é
nomeado para intervir na qualidade de perito, e quando a questão de fato é
pacífica, mas apenas o mérito médico legal é discutido, cabe-lhe, apenas,
emitir suas impressões sob forma de parecer e responder aos quesitos
formulados pelas partes.
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PARECER
• Convicções científicas e, até, doutrinárias são expostas, sem sofrer
limitações ou insinuações de quem quer que seja.

• Parecer é a resposta a uma questão que suscitou dúvidas
• O parecer médico-legal é constituído de todas as partes do relatório, com
exceção da descrição.

• A discussão e a conclusão passam a ser os pontos de maior relevo desse
documento.
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DEPOIMENTO ORAL
Cabe ainda ao juiz a faculdade de convocar os peritos, a fim de esclarecerem
oralmente certos pontos duvidosos de perícias realizadas por eles ou por
outrem ou para relatarem sobre qualquer assunto de interesse da lei. É o
esclarecimento ou depoimento oral.
• Consiste na declaração tomada ou não a termo em audiências de
instrução e julgamento sobre fatos obscuros ou conflitantes.
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PRONTUÁRIOS
Consta de exame clínico do paciente, suas fichas de ocorrências e de
prescrições terapêuticas, os relatórios da enfermagem, da anestesia e da
cirurgia, a ficha do registro dos resultados de exames complementares e, até
mesmo, cópias de solicitação e de resultado de exames complementares.
• Verdadeiro dossiê
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CONSULTA MÉDICO-LEGAL
É o documento que exprime a dúvida e no qual a autoridade, ou mesmo um
outro perito, solicita esclarecimentos sobre pontos controvertidos do
relatório, em geral formulando quesitos complementares.
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Ano: 2002 Banca: FCC Órgão: MPE-PE Prova: Promotor de Justiça
Quanto aos documentos médico-legais, é correto dizer que
a) a notificação às autoridades competentes sobre moléstias infecto-contagiosas e doenças do
trabalho não se inclui entre eles, por ser facultativa em respeito à regra do sigilo profissional.
b) o relatório, que pode ser um auto ou um laudo, é o documento médico-legal por excelência e dele
devem constar, exclusivamente, o histórico, os quesitos e suas respostas objetivas.
c) os atestados em geral, também chamados de certificados médicos, não têm nenhum interesse
para a medicina legal, visto que são atos espontâneos praticados pelo profissional.
d) o atestado de óbito somente se enquadra na categoria de documento médico-legal quando
assinado por médico-legista no exercício de sua função oficial.
e) o depoimento oral é um deles, quando o perito é chamado a prestar esclarecimentos sobre o
laudo, seja explicando a terminologia técnica, seja respondendo objetivamente às perguntas
formuladas.
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Ano: 2017 Banca: IESES Órgão: IGP-SC Prova: Perito Médico Legista
Com relação aos documentos médico-legais:

a) O relatório médico-legal lavrado pelos peritos oficiais após suas investigações chama-
se parecer médico-legal.
b) Atestado médico oficioso é aquele usado para justificar situações menos formais, dado
sob o interesse de uma pessoa física ou jurídica de direito privado; exemplo prático é o
atestado para justificar ausência a atividades de educação física.
c) Quando o relatório médico-legal for ditado diretamente ao escrivão e diante de
testemunhas terá o nome de laudo médico-legal.
d) A comunicação compulsória de um fato profissional que é feita pelo médico à
autoridade competente é denominada de certificado médico.
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Ano: 2013 Banca: FUNCAB Órgão: PC-ES Prova: Médico Legista
Em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar:

a) Consulta médico-legal é o atendimento realizado pelo perito no setor de
necropsias.
b) Os atestados judiciários são os únicos que têm importância administrativa.
c) A etapa do relatório conhecida como “Descrição” é a parte mais importante
do relatório médico-legal.
d) Os legistas devem afirmar a causa jurídica da morte no atestado de óbito.
e) A consulta médica é a resposta a um parecer médico-legal.
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