FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2018-2019
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES
Unidade curricular:
Exames de Clínica Forense
Curricular Unit:
Clinical Forensic Medicine Evaluation

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Teresa Magalhães

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
Desenvolver conhecimentos, aptidões e competências na área da clínica forense, capacitando os estudantes
para auxiliarem em perícias nesta área ou para orientarem corretamente as vítimas para estes exames,
designadamente no âmbito da avaliação do dano pessoal pós-traumático, da avaliação dos casos de violência
doméstica e maus tratos, e da avaliação de crimes de natureza sexual, bem como compreenderem os
conteúdos e alcance dos relatórios periciais no contexto desta perícia forense.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
To develop knowledge, skills and competences in clinical forensic medicine, allowing students to
assist in in forensic medical procedures or correctly orientate victims to perform these exams,
namely for post traumatic personal harm assessment, domestic violence and maltreatment cases
evaluation, and sexual crimes examination, as well as to understand the content and scope of the
forensic medical report in this forensic expertise setting.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
1. A Clínica Médica Forense no âmbito da Medicina Legal e das restantes Ciências Forenses.
2. Introdução às metodologias de exame em Clínica Médica Forense.
3. Biomecânica e mecanismos de produção das lesões. Interpretação e preservação de lesões (descrição e
fotografia forense).
4. Vítimas e trauma. Abordagem e comunicação com vítimas.
5. Modelos de relatório pericial em Clínica Médica Forense.
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6. Avaliação do dano pessoal pós-traumático em Direito Penal.
7. Avaliação do dano pessoal pós-traumático em Direito do Trabalho. 8. Avaliação do dano pessoal póstraumático em Direito Civil (danos temporários).
9. Avaliação do dano pessoal pós-traumático em Direito Civil (danos permanentes).
10. O que é e o que não é abuso.
11. Sinalização e denúncia da suspeita de abuso.
12. Crimes sexuais.
13. O exame pericial de natureza sexual.
Syllabus
1. Clinical Forensic Medicine in the scoop of the Forensic Medicine and other Forensic Sciences
2. Introduction to methodologies to perform exams in Clinical Forensic Medicine.
3. Biomechanics and mechanisms of injury production. How to interpret and preserve injuries (their
description and photo documentation)
4. Victims of trauma. How to approach and communicate with victims.
5. Clinical forensic medical reports.
6. Assessment of personal injuries in penal law.
7. Assessment of personal injuries in labor law.
8. Assessment of personal injuries in civil law (temporary injuries).
9. Assessment of personal injuries in civil law (permanent injuries).
10. What is and it is not abuse.
11. To report a suspicion of abuse.
12. Sexual crimes.
13. Forensic exams in sexual aggression cases.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Magalhães T, Vieira DN (Eds.): Agressões sexuais. Intervenção pericial integrada. Abuso & Negligência Serie
n.2, Maia: SPECAN, 2013
Magalhães T: Violência e abuso. Respostas simples para questões complexas. Imprensa da Universidade de
Coimbra: Coimbra, 2010.
Magalhães T, Vieira DN: Personal Injury Assessment. In Handbook of Forensic Medicine. Burkhard Madea (Ed.).
Bonn: Wiley, 2014, pp. 1241-1252
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