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• Gravidez
• Perícia do parto
• Puerpério
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GRAVIDEZ
“Estado fisiológico da mulher durante o qual ela traz dentro de si o produto
da concepção.”
Sinais de gravidez:
• Presunção
• Probabilidade
• Certeza
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GRAVIDEZ
• Sinais de presunção:

• Perturbações digestivas, máscara gravídica (cloasma), lanugem 

(sinal de Halban), alterações de aparelhos e sistemas, pigmentação 

da linha alba, congestão das mamas, hipertricose e estrias 

abdominais.
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GRAVIDEZ
• Sinais de probabilidade:

• Suspensão da menstruação (amenorreia)

• Cianose na vulva e na vagina

• Pulsação vaginal e redução dos fundos de saco vaginais

• Alteração da forma uterina

• Modificação das glândulas mamárias

• Aumento do volume uterino
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GRAVIDEZ
• Sinais de certeza:

• Movimentos do feto, batimentos do coração fetal, sopro uterino, rechaço 

uterino

• Palpação de segmentos fetais, estudo radiológico do esqueleto fetal

• Ultrassonografia, ressonância magnética, ressonância nuclear magnética, 

laparoscopia e testes biológicos da gravidez (beta-HCG)
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GRAVIDEZ
Suposição de gravidez
De boa-fé, a mulher pode-se convencer de sua gravidez e é tomada da
convicção deste estado pela ânsia à maternidade.
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GRAVIDEZ
Simulação da gravidez
Sempre de má-fé e por diversos propósitos, finge-se a mulher de grávida, ou
no sentido de resguardar um direito, ou na intenção de fugir de uma
responsabilidade.
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GRAVIDEZ
Dissimulação da gravidez
Pode ser de boa-fé ou má-fé. Na primeira hipótese, a mulher acha-se
fecundada e não sabe ou pensa ser uma perturbação patológica. Na segunda
hipótese, para adquirir determinados direitos de ordem civil ou para escapar
ao ônus, no fórum penal, constante nos crimes de aborto, de infanticídio e de
adultério, ela nega a gravidez.
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GRAVIDEZ
Metassimulação da gravidez
Neste episódio, a mulher não nega estar grávida, mas, pelos mais diversos
interesses, ela altera propositadamente, para mais ou para menos, o tempo da
gestação.
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GRAVIDEZ
Formas atípicas
• Superfecundação - dois ou mais óvulos (da mesma ovulação) são

fecundados em coitos diversos e em momentos distintos, com o mesmo
homem ou homens diferentes, no mesmo ciclo (mesma fase ovulatória).
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GRAVIDEZ
Formas atípicas
• Superfetação - É a fecundação de dois ou mais óvulos de ciclos

diferentes. É uma situação pouquíssimo frequente e não é aceita pela
maioria dos obstetras; resulta, após uma gravidez iniciada há algum tempo,
em uma segunda prenhez.
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GRAVIDEZ
Formas atípicas
• Gravidez ectópica (extrauterina) - Nessa forma de gravidez, seu processo

é fora do útero e tem como consequência a ruptura da tuba uterina e a
migração do ovo para a cavidade peritoneal.

• Litopédio
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GRAVIDEZ
Importância da perícia:
• Investigação da paternidade, prova de violência carnal, nos casos de

infanticídio, dissimulação, sonegação e substituição do próprio parto;
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PARTO
Define-se parto como o conjunto de fenômenos fisiológicos e mecânicos cuja
finalidade é a expulsão do feto viável e dos anexos.
• Dá-se seu começo, para os obstetras, com as contrações uterinas

rítmicas, e, para nós, com a ruptura da bolsa, e termina com o
deslocamento e a expulsão da placenta.
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PERÍCIA DO PARTO
Procura-se determinar:

A existência de parto
Recenticidade do parto

Antiguidade do parto 
Número de partos 
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto recente

Mamas túrgidas, com aréola pigmentada e secreção de colostro nos 

dois primeiros dias após o parto, ou de leite a partir do terceiro 

dia; encerrando-se ao redor do vigésimo dia caso não haja 

amamentação.

Flacidez e relaxamento do abdome, com pigmentação da linha alba
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto recente

Estrias gravídicas

Cloasma gravídico

Vulva inchada, aberta e com sangue

Carúnculas mirtiformes (parto vaginal)
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto recente

Lesões vaginais e perineais (parto vaginal)

Colo do útero entreaberto

Útero ainda aumentado de volume

Involução uterina
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto recente

Involução uterina
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Fonte: Delton Croce (Manual de Medicina Legal)



PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto recente

Lóquios – secreção que escoa dos genital, com aspecto 

sanguinolento até o terceiro dia pós-parto, clareando e 

desaparecendo até o 12º dia; podem fornecer indicação sobre a 

data do parto.
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto antigo

Pode ser reconhecido por estigmas, tais como: estrias e flacidez 

abdominais, estrias e pigmentação das mamas, cicatrizes 

himenais, cicatrizes do períneo, mudança da forma e cicatrizes do 

óstio externo do colo uterino
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto antigo

Pigmentação da linha alba

Carúnculas mirtiformes

Cicatrizes no períneo
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto antigo

Orifício do colo do útero em fenda – melhor sinal
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER VIVA
Parto antigo

Não se calcula a época em que ocorreu, nem número de partos!
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER MORTA
Parto recente

Além dos sinais indicados na mulher viva, conta com outros detalhes 

(exame minucioso do útero e ovários)

Útero aumentado com a cavidade repleta de coágulos nos primeiros dias
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PERÍCIA DO PARTO NA MULHER MORTA
Parto antigo

Em suma, o corpo uterino multíparo cresce em altura, largura e espessura, 

assumindo a forma globosa, em vez de triangular, nas nulíparas.
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PUERPÉRIO
Puerpério, sobreparto ou pós-parto é o espaço de tempo variável que vai do
desprendimento da placenta até a volta do organismo materno às suas
condições anteriores ao processo gestacional.
• Dura, em média, 6 a 8 semanas.
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PUERPÉRIO
Diagnóstico
• Útero – involução rápida do tamanho. Pode diminuir na metade em 1

semana.
• Colo – a partir do parto, o orifício começa a se fechar pouco a pouco.
• Vagina – depois do parto se transforma em uma cavidade ampla, espaçosa,

flácida e de tonalidade pálida. Suas rugas só vão reaparecer por volta das
4 semanas.

• Ovário e ovulação – fertilidade quase não existe no puerpério.
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Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: POLÍCIA CIENTÍFICA - PE Prova: CESPE -
2016 - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Médico Legista
Com relação a parto e a puerpério, assinale a opção correta.

A) A presença de bossa serossanguínea na cabeça do bebê é sinal de parto
recente.
B) A loquiação caracteriza o fim do período puerperal.
C) O puerpério inicia-se com a perda do tampão mucoso.
D) Não é possível observar sinais de parto em partes do corpo diferentes do
canal do parto.
E) A saída da placenta encerra o período puerperal.
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Ano: 2016 Banca: CESPE Órgão: POLÍCIA CIENTÍFICA - PE Prova: CESPE -
2016 - POLÍCIA CIENTÍFICA - PE - Médico Legista
Com relação a parto e a puerpério, assinale a opção correta.

A) A presença de bossa serossanguínea na cabeça do bebê é sinal de parto
recente.
B) A loquiação caracteriza o fim do período puerperal.
C) O puerpério inicia-se com a perda do tampão mucoso.
D) Não é possível observar sinais de parto em partes do corpo diferentes do
canal do parto.
E) A saída da placenta encerra o período puerperal.
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Ano: 2015Banca: FUNIVERSAÓrgão: PC-DFProva: Perito Médico-Legista
O diagnóstico de gravidez pode ter um interesse médico-legal significativo e
deve ser feito por meio da
anamnese, do exame objetivo e dos exames complementares de imagem e
laboratoriais. Quanto ao exame objetivo, considera-se um sinal de presunção
de gravidez o(a)

a) cianose na vulva.
b) flexibilidade do istmo do útero.
c) pulsação vaginal.
d) sinal de Halban.
e) sinal de Puzos.
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Ano: 2015Banca: FUNIVERSAÓrgão: PC-DFProva: Perito Médico-Legista
O diagnóstico de gravidez pode ter um interesse médico-legal significativo e
deve ser feito por meio da
anamnese, do exame objetivo e dos exames complementares de imagem e
laboratoriais. Quanto ao exame objetivo, considera-se um sinal de presunção
de gravidez o(a)

a) cianose na vulva.
b) flexibilidade do istmo do útero.
c) pulsação vaginal.
d) sinal de Halban.
e) sinal de Puzos.
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