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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o atual cenário da Enfermagem Forense no Brasil, tendo 
como ponto de partida a experiência estadunidense no desenvolvimento deste 
novo campo de atuação do enfermeiro. A Enfermagem Forense constitui uma 
especialidade na qual o enfermeiro associa as práticas de enfermagem aos casos 
de indivíduos que sofreram violência. A prestação de cuidados é especializada e 
demanda estudos aprofundados no respectivo cenário em que o enfermeiro irá 
atuar, assim como exige um vasto conhecimento jurídico do profissional, uma vez 
que este executa suas atividades juntamente em colaboração com a lei. A prática 
do enfermeiro forense inclui o exame do corpo da vítima, coleta de material, apoio 
emocional do indivíduo, família e comunidade, e auxílio ao sistema legal na 
investigação do crime através de depoimentos e a comunicação entre a vítima e a 
lei. Tem-se por objetivos desta pesquisa: a) descrever as caracteristicas da 
especialidade da Enfermagem  Forense; b) descrever as bases da legislação da 
perícia no Brasil; c) analisar a legislação da Enfermagem quanto a possibilidade 
da atuação em campo forense no Brasil. Trata-se de uma revisão integrativa, na 
qual foi utilizada pesquisa bibliográfica nos seguintes bancos de dados: BVS em 
sua seguintes bases de dados: Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde), Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). A categorização 
dos artigos se deu pela  análise de conteúdo e aprpximação temática. Os 
resultados obtidos explicitaram as competências, atividades, áreas de prática 
forense e a formação do profissional. Revelaram, também, a carência da 
produção nacional de pesquisa em Enfermagem Forense, evidenciando uma 
predominância estadunidense na origem dos artigos produzidos. Notou-se, em 
análise junto a revisão de literatura, que a Enfermagem Forense é uma 
especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem, porém carece 
de leis que a regulamentem. Conclui-se a necessidade de aprofundamento nas 
questões legais para elaboração de leis de regulação da Enfermagem Forense no 
Brasil, de forma que o profissional formado na área tenha um mercado de 
trabalho e possa efetuar sua prática em território nacional. 

 
Descritores: 1. Enfermagem Forense. 2. Brasil. 3. Identificação Médico-legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This research addresses the current scenario of Forensic Nursing in Brazil, having 
as starting point the North American experience in the development of this new 
field for nurses. Forensic Nursing is a specialty in which nurses associate nursing 
practices to cases of individuals who have experienced violence. The care is 
specialized and demand studies in the respective scenario in which the nurse will 
act as well as requires a vast legal knowledge of the professional, since this runs 
along its activities in collaboration with the law. The practice of nursing includes 
forensic examination of the victim's body, collecting material, emotional individual 
support, family and community, and help with the legal system in crime 
investigation through testimonials and communication between the victim and the 
law. Has the following objectives of this research: a) describe the characteristics of  
Forensic Nursing specialty; b) describe the foundations of law expertise in Brazil c) 
analyze Nursing legislation as the possibility of acting in forensic field in Brazil. It is 
an integrative review, which was used the following bibliographic databases: BVS 
in his following databases: Lilacs (the Latin American and Caribbean Health 
Sciences), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 
and Scientific Electronic Library Online (SciELO). The articles categorization was 
due to the content analysis and thematic approach. The results clarified the 
responsibilities, activities, areas of forensic practice and training of 
professionalism. Also revealed the lack of national research in Forensic Nursing, 
showing the U.S. dominance of the articles produced. It was noted in the analysis 
with the literature review, the Forensic Nursing is a specialty recognized by the 
Federal Board of Nursing, but lacks that laws to regulate it. The conclusion is the 
need for deepening legal issues for drafting laws regulating Forensic Nursing in 
Brazil, so that the professional in the area have a labor market and can make your 
practice in the country. 
 
Descriptors: 1. Forensic Nursing. 2. Brazil. 3. Medical-legal identification 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O desenvolvimento desta monografia representa a finalização de um 

período de estudos no qual foi possível fundar os alicerces para construção da 

formação em enfermagem. Ao longo dos anos durante a graduação as diversas 

áreas de conhecimento exigidas para construção deste saber foram 

experimentadas, e através da compatibilidade e identificação pessoal com 

algumas delas que se tornou possível, então, o encontro com este tema. 

Este trabalho pautará sua pesquisa na Enfermagem Forense, que é uma 

área de conhecimento da enfermagem que, segundo SILVA (2009), já se 

implementou como especialidade da profissão em alguns países, nos quais estão 

o Japão, Canadá, Inglaterra, Peru, Quênia, Coréia, Índia, Jamaica, Suécia e 

Espanha, estando o Brasil ainda em fase de desenvolvimento. 

O desenvolvimento desta pesquisa revelou que, no geral, as publicações 

sobre o tema são escassas, sendo que praticamente toda literatura encontrada foi 

feita por enfermeiras estadunidenses, evidenciando que os Estados Unidos da 

América é o país que mais desenvolve trabalhos abordando este conteúdo.  

Como refere SILVA (2009), a Enfermagem Forense só veio a ser 

reconhecida como uma especialidade em enfermagem através da criação da 

International Association of Forensic Nurses – IAFN, que foi fundando em 1992 

por 72 enfermeiras norte-americanas que se dedicavam a realização de exames 

de perícia em vítimas de abuso e estupro.  

Considerando esta informação, se torna explicável o achado de grande 

produção científica estadunidense neste conteúdo. Ainda neste contexto
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se observa a discrepância de conteúdo norte-americano publicado comparado 

com o conteúdo pesquisado nos demais países em que existe a prática da 

Enfermagem Forense. 

A definição da palavra ―forense‖ compreende: adjetivo, respeitante a foro 

judicial; ainda neste contexto, entende-se por ―perito‖: substantivo, aquele que é 

sabedor ou especialista em determinado assunto (DICIONÁRIO AURÉLIO, v 

5.0.18).  

 
 

O trabalho do enfermeiro forense não se limita apenas aos exames e 
recolha de vestígios; a sua atividade estende-se também à assistência 
de pessoas envolvidas, em qualquer forma de violência e negligência, 
em situações do foro jurídico e penal, o que inclui conjunturas 
relacionadas com o tráfico humano, com acidentes, com os erros e 
negligência dos profissionais de saúde, e ainda a assistência a pessoas 
em situações médico-legais peculiares, tais como infanticídio, homicídio, 
suicídio, envenenamento, que possam eventualmente ocorrer em meio 
hospitalar ou comunitário. A perícia do enfermeiro forense alonga-se 
ainda ao exame ―post mortem‖ ou ―in vivo‖, em crianças com mais de 13 
anos e adolescentes (

1
 HAMMER ET al apud SILVA, 2010, p.59.) 

 

 

Condensando, então, o entendimento destes termos, pode-se compreender 

com mais clareza a inserção da enfermagem no campo forense. Segundo a IAFN 

(2012), a Enfermagem Forense trata de assistir aos indivíduos vítimas de 

violência e abuso, seja este sexual, interpessoal, negligência ou outras formas de 

lesão pessoal. 

 

 

Um Enfermeiro Forense é um enfermeiro que presta assistência 
especializada para pacientes, vítimas e perpetradores da violência. Eles 
cuidam do trauma físico, psicológico e social que ocorre em pacientes 
que foram agredidos ou abusados. Enfermeiros Forenses também 
possuem um conhecimento especializado do sistema legal e do 
recolhimento de provas, prestam testemunho médico no tribunal, e 
fornecem a consulta às autoridades legais (IAFN, 2013, tradução nossa). 
 

 

                                                           
1 HAMMER, Rita M. e PAGLIARO, Elaine M - Forensic nursing: a handbook for 

practice. Ontario : Jones and Bartllet Publishers, 2006. 851p. 
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Em entrevista, SILVA (Coren-SP,2013) diz que as áreas de atuação do 

Enfermeiro Forense são inúmeras, incluindo escolas, comunidades, hospitais, 

principalmente nos setores de emergência, nos centros de saúde, nas instituições 

médico-legais e em quaisquer outros lugares onde hajam pessoas em situação de 

violência. 

Segundo a IAFN (2013), existem uma grande gama de áreas de atuação 

do Enfermeiro Forense, incluindo violência doméstica, abuso sexual, 

abuso/negligência infantil, maus tratos, investigação de óbitos e desastres em 

massa. Outros áreas de prática forense compreendem saúde mental, 

enfermagem correcional,  consultoria legal em enfermagem, saúde pública e 

segurança e serviços de trauma e emergência. 

Ainda em entrevista, SILVA (Coren-SP,2013) disserta sobre a formação do 

enfermeiro forense e sobre os requesitos necessários ao profissional: 

 

 

Segundo a IAFN - International Assossiation of Forensic Nursing 
(Associação Internacional de Enfermeiros Forenses), o enfermeiro 
examinador de vítimas de estupro precisa de pelo menos dois anos de 
experiência na prática assistencial, em qualquer especialidade, além de 
40 horas de treinamento técnico de coleta de evidências, fotos forenses, 
revisão de leis locais, revisão de literatura. A perícia de adultos também 
inclui no treinamento a prática supervisionada em mulheres voluntárias e 
mais a execução de dez exames ginecológicos supervisionados por um 
instrutor qualificado. No caso de peritos em crianças, é necessário um 
extenso conhecimento da anatomia, fisiologia e desenvolvimento 
psicológico da criança e pré-puberdade.No caso de investigação clínica 
da morte, o curso também é de 40 horas e inclui auxílio de autópsias e 
um vasto conhecimento da anatomia e fisiologia humana e patologias. O 
curso também aborda aulas de balística, identificação de feridas por 
arma de fogo e arma branca, cortes, lacerações, hematomas, entre 
outros. Também são oferecidas aulas de entomologia forense, 
odontologia forense, antropologia forense, análise de DNA. Estas últimas 
servem somente para dar uma noção ao enfermeiro de qual achado 
indicaria a necessidade de ajuda de um profissional da área. Existem 
ainda cursos de mestrado, pós-mestrado e doutorado em Enfermagem 
Forense que preparam os enfermeiros na maioria das sub-
especialidades (SILVA, Coren-SP, 2013) 
 

 

 

No que concerne ao desevolvimento da Enfermagem Forense no Brasil, 

SILVA (Coren-SP, 2013) diz que este é um campo que precisa ser conquistado 
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pelo profissional enfermeiro uma vez que algumas sub-especialidades do 

Enfermeiro Forense estão sendo executados por outros profissionais. Esta 

ressalta ainda que em Curtibia houve tentativas de implantação de conteúdos de 

Enfermagem Forense no currículo da graduação e pós-graduação de duas 

universidades, porém não se obteve sucesso devido a falta de campo de atuação 

para o profissional. 

     É nesta ótica que este trabalho se pautará quanto ao seu 

desevolvimento. A observação será nos correspondentes a Enfermagem Forense 

dentro do Brasil, considerando todas as questões e processos envolvidos para 

avaliação da abordagem deste conteúdo nacionalmente. 

 

 

1.1. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

O cenário desta pesquisa corresponde a atuação do enfermeiro no campo 

forense  no Brasil. Observa-se que esta especialidade ainda se encontra em 

desenvolvimento no país, não configurando atualmente uma especialidade na 

qual o profissional possa adquirir formação, assim como exercer suas atividades 

dentro do Brasil. 

Ainda agregada a este quadro, a atual conjuntura revela a carência de 

pesquisas nacionais pautadas na Enfermagem Forense, sendo esta justificada 

pelo número escasso de material científico publicado sobre o tema, tendo-se com 

base pesquisas realizadas nas bases de dados eletrônicas Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS). 

Não menos importante, deve-se ainda ressaltar a não abordagem de 

conteúdos correspondentes a Enfermagem Forense durante a graduação, sendo 

este tema sequer comentado nas disciplinas ao longo do curso. Em análise, pode-

se cogitar que no geral existe um grande desconhecimento dos enfermeiros 

brasileiros quanto a este campo de atuação profissional. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a realidade da Enfermagem Forense no Brasil a partir da 

experiência estadunidense. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever as caracteristicas da especialidade da Enfermagem  Forense;  

b) Descrever as bases da legislação da perícia no Brasil  

c) Analisar a legislação da Enfermagem quanto a possibilidade da atuação 

em campo forense no Brasil  

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A relevância neste estudo está em avaliar como se encontra o cenário 

brasileiro quanto ao desenvolvimento da Enfermagem Forense, de forma que 

futuramente, pesquisas posteriores possam compreender as questões que 

determinam possibilidades ou impasses para o desevolvimento deste campo 

como área de atuação profissional no Brasil. 

A observação destes aspectos possibilitará a reflexão necessária para o 

surgimento de discussões mais aprofundadas sobre o tema e a elaboração de 

ações e medidas que acarretarão na maior difusão do conhecimento desta nova 

área de atuação do enfermeiro a nível nacional. 

Este estudo, então, discutirá as necessidades a serem supridas e déficits a 

serem superados para que a Enfermagem Forense venha a ser reconhecinda 

como campo de atuação e prática do enfermeiro no país.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Inicialmente se deve compreender o que se entende por Enfermagem Forense. 

Para isto é necessário entender o desenvolvimento desta área no seu país de 

origem no que concerne a formação histórica da inserção da enfermagem no campo 

forense. 

 

 

A Enfermagem Forense inicia-se oficialmente no Verão de 1992,nos EUA, 
na cidade de Minneapolis, quando setenta e dois enfermeiros se reuniram 
na Universidade de Minnesota, para formar a Associação Internacional dos 
Enfermeiros Forenses, «Internacional Association of Forensic Nursing». 
Estes enfermeiros tinham em comum o fato de serem «SANE» (Sexual 
Assault Nurse Examiner) ( IAFN, 2013, tradução nossa). 
 

 
 

Observa-se, então, que o marco inicial para o surgimento da Enfermagem 

Forense como área de atuação em enfermagem se deu na criação da IAFN, embora 

já existissem enfermeiros atuando no campo forense através do exame de vítimas 

de agressão sexual. 

LEDRAY (2009) define que um enfermeiro examinador de crime sexual é um 

profissional registrado (RN), que possui formação avançada no exame de vítimas de 

agressão sexual. 

Este contexto evidencia que a Enfermagem Forense se inicia na sub-

especialidade de violência sexual, na qual é necessária, assim como as outras 

especialidades, formação específica para realização das atividades pertinentes a 

assistência a vítima de agressão sexual.  
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Durante o verão de 1992, numa reunião organizada pelo Serviço de 
Recursos em Agressão Sexual e a Escola de Enfermagem da 
Universidade de Minnesota, em Minneapolis, 72 enfermeiros, 
predominantemente examonadores de agressões sexuais, se uniram 
para formar a Associação Internacional de Enfermeiros Forenses. A 
IAFN foi oficialmente incorporada no estado da Geórgia em 22 de 
novembro de 1993(...)Nos últimos 15 anos, o IAFN tem crescido 
constantemente para mais de 3000 membros, em 24 países. Em 1995, a 
Associação Internacional de Enfermeiros Forense foi oficialmente 
reconhecida pela American Nurses Association como uma especialidade 
da enfermagem. (IAFN, 2013, tradução nossa) 
 

 

 

Embora a SANE como organização de enfermeiros atuantes em casos de 

violência sexual já existisse e realizasse suas atividades, e ainda com a criação 

da International Associtation of Forensic Nurses, a Enfermagem Forense só foi 

reconhecida como nova especialidade profissional pela American Nurses 

Association em 1995. Desde então, o campo foi se difundindo para outros países 

de forma gradual. 

 

A IAFN ―é uma organização internacional composta por enfermeiros 
forenses trabalhando em todo o mundo e outros profissionais que dão 
suporte e complementam o trabalho da enfermagem forense.‖ (IAFN, 
2013, tradução nossa). 

 

 

Metas organizacionais da IAFN: 
- Incorporar estratégias de prevenção primária em nosso trabalho em 
todos os níveis, em uma tentativa de criar um mundo sem violência. 
 - Estabelecer e melhorar os padrões de prática baseada em evidências 
na enfermagem forense. 
 - Promover e incentivar o intercâmbio de idéias e a transmissão de 
conhecimento entre os seus membros e disciplinas afins. 
 - Estabelecer padrões de conduta ética para os enfermeiros forenses. 
 - Criar e facilitar oportunidades educacionais para os enfermeiros 
forenses e disciplinas afins. (IAFN, 2013, tradução nossa). 

 

 
 

Segundo 2LYNCH apud SILVA (2010), a enfermagem vem enfrentado alguns 

desafios deste século, e a Enfermagem Forense representa um exemplo de 

desafio, constituindo ainda uma expansão dos papéis do enfermeiro que estão 

surgindo e deverão ser preenchidos pelo profissional. 

                                                           
2
 LYNCH, Virginia A. Forensic Nursing. St. Louis : Elsevier Mosby, 2006. 
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2.1. FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO FORENSE E SUB-ESPECIALIDADES 

 

A IAFN descreve as seguintes áreas de prática em Enfermagem Forense nas 

quais o profissional pode se especializar: violência doméstica; abuso sexual; 

abuso e negligência infantil; maus tratos; investigação de óbitos; desastres em 

massa; saúde mental; enfermagem correcional; consultoria legal de enfermagem; 

segurança e saúde pública e serviços de emergência e trauma (IAFN, 2013). 

KENT-WILKINSON (2011) em sua revisão integrativa traçou 4 sub-

especialidades da enfermagem forense que são: enfermagem forense 

psiquiátrica/penitenciária; investigação da morte; enfermeiros examinadores de 

agressão sexual e enfermagem forense clínica. 

 

2.1.1.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ENFERMEIROS EXAMINADORES DE 

AGRESSÃO SEXUAL (SANES) 

 

Como refere DEWALD (IAFN, 2013), a área de violência doméstica é um 

campo de infinitas possibilidades para o profissional, assim como compreende um 

complemento para as áreas de prática de enfermeiros examinadores em 

agressões sexuais e enfermeiros psiquiátricos forenses. 

Nos EUA, existem programas de Enfermeiros Examinadores de Agressões 

Sexuais (SANES Programs)  que são criados e aperfeiçoados seguindo o manual 

da SANE (Sexual Assault Nurse Examiner Development and Operation Guide). 

3HOLLOWAY & SWAN apud LEDRAY (2009) referem que o ímpeto para o 

desenvolvimento de programas SANE começou com enfermeiros, outros 

profissionais médicos, conselheiros e advogados que trabalhavam com vítimas de 

estupro em hospitais e clínicas, tendo estes profissionais reconhecido que os 

serviços para as vítimas de agressão sexual eram inadequados. 

 

 

 

                                                           
3 HOLLOWAY, Mavis; SWAN, Amanda. A & E management of sexual assault. Nursing Standard 

7:45. 1993. 
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Enfermeiros examinadores de agressões sexuais (SANEs) são 
enfermeiros especialmente treinados que prestam cuidados e 
intervenções de enfermagem para vítimas de abuso sexual, bem como 
recolhem provas forenses para ajudar na acusação de casos de abuso 
sexual (MURPHY et al, 2009, p. 163, tradução nossa). 
 
 

Pode-se agregar a área de violência doméstica a questão dos abusos 

sexuais, como refere a autora acima, correlacionando esta sub-especialidade da 

Enfermagem Forense. 

 

 

Nos EUA, a maioria dos enfermeiro encontra o sucesso na carreira 
iniciando como um Enfermeiro Examinador de Agressões Sexuais , ou 
SANE. Para se tornar um SANE, os enfermeiros registrados devem ter 
aulas de exame do abuso sexual, composto de 40 horas de formação em 
sala, seguido por uma média de 40 horas de treinamento clínico. IAFN 
tem diretrizes educacionais que recomendam esse treinamento como um 
ponto mínimo de partida para Sanes (IAFN, 2013, tradução nossa). 
 

 
 

   

LARKIN et all (2011) diz que os examinadores de agressão sexual estão se 

tornando os prestadores de cuidados de saúde de primeira linha para 

sobreviventes de violência interpessoal e agressão sexual, ressaltando que no 

ano de 2009 ocorreram cerca de 126 mil incidentes ou ameaças de violência 

sexual relatados as agências de segurança nos EUA. 

 

 

Os programas da SANE em países como Canadá, Austrália e Reino 
Unido tem se desenvolvido mais lentamente em relação aos EUA. Uma 
população base pequena pode ser a razão para o aparecimentos tardio 
destes programas nestes países (...) (WILKINSON, 2011, p.239, 
tradução nossa). 

 

 

A IAFN(2013) relata que um enfermeiro examinador de abusos sexuais atua 

em conjunto com um grupo colaborador multidisciplinar para elaboração de um 

plano de cuidados para o paciente, tendo como um dos componentes do cuidado 

o exame médico forense. Este é constituido pela história médica forense; 

avaliação física e emocional detalhadas; documentação escrita e fotográfica das 
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lesões; coleta e gestão das amostras forenses e promoção de suporte emocional 

e social, além de recursos. 

No que concerne ao abuso sexual infantil, LEDRAY (2009) refere que os 

cuidados de enfermagem as crianças que sofreram abuso ou foram violentadas, 

envolvolve todas as habilidade utilizadas pelos Enfermeiros Examinadores de 

Agressões Sexual no atendimento de adultos, com o adicional do conhecimento 

do desenvolvimento e crescimento infantil, sendo necessário dar o cuidado 

conveniente a idade e ao estágio de desenvolvimento da criança. 

Adaptando este contexto da atuação do enfermeiro forense nas situações de 

violência, podemos observar no Brasil o perfil das agressões através de dados 

estatísticos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com o IBGE (2009), a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) 

registrou através de sua central de atendimento, cerca de 41 mil casos de 

violência contra mulher. 

Devemos considerar ainda as diferentes formas de violência contra as 

crianças e adolescentes. COSTA et al (2007) analisou em sua pesquisa os 

registros de crianças e adolescentes vítimas de violência em Feira de Santana, 

Bahia. O estudo revelou que nos anos de 2003 e 2004 foram registrados 1.293 

casos de violência deste tipo, tendo a agressão sexual contabilizado 68 casos (58 

de abuso e 10 de exploração sexual). 

O Brasil, então, no que se refere à violência, configura uma vasto campo para 

a possível atuação do enfermeiro forense, principalmente se considerarmos o 

quadro de violência urbana que tem como grande fator de geração, a 

desigualdade de classes sociais no país. 

 

 

      2.1.2. INVESTIGAÇÃO DA MORTE 
 
 
A IAFN (2013)diz que as enfermeiras que auxiliam na investigação da morte 

devem ser experientes e competentes, além de possuirem, preferencialmente, 

grande vivência em emergências ou unidades de terapia intensiva.  
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É no contexto clínico que a enfermeira vai desenvolver e refinar as 
habilidades de avaliação analítica e aprender a lidar com os eventos 
psicossociais que muitas vezes acompanham uma morte inesperada ou 
traumática. No mínimo, a enfermeira também pode ganhar a certificação 
através da Câmara Americana Médico-Legal de Investigadores da Morte 
(ABMDI) (IAFN, 2013,tradução nossa). 
 

 

4GOMES apud SILVA (2010), refere que em casos de óbito, o enfermeiro 

forense atua em concomitância com a equipe multidisciplinar para investigação 

das causas da morte através da preservação de vestígios, investigando o corpo, e 

pode ainda proceder um exame do local onde a vítima foi encontrada. 

 

 

A sub-especialidade forense dos enfermeiros como investigadores da 
morte é reconhecida internacionalmente como tendo suas raízes 
históricas em Alberta, Canadá. Desde aquela época, este modelo para o 
enfermeiro como investigador médico se espalhou internacionalmente. 
Enfermeiros nesta posição competiram pelas funções realizadas 
ateriormente pelos policiais ou aqueles eleitos legistas sem nenhum 
fundo de educação em saúde (LYNCH apud WILKINSON, 2011, p.239, 
tradução nossa). 

 

 

Em Alberta, Canadá, por volta de 1970, a investigação da morte era realizada 

por policias aposentados ou outro indivíduo sem formação profissional médica. 

Um estudo realizado neste mesmo ano mostrou que a enfermagem melhor 

atendia aos critérios para execução da investigação da morte devido a sua 

educação biomédica, conhecimentos de terminologia médica e farmacologia, 

além de suas competências psicossociais (WILKINSON, 2011). 

 

 
5
Nos EUA, enfermeiros como investigadores da morte começaram neste 

papel em meados dos anos 1970 em Miami, Flórida. Embora seja 
pioneira, ainda há muito que ser feito para o estabelecimento do 
enfermeiro na investigaçãoda morte (...) (LYNCH apud KENT-
WILKINSON, 2011, p.239,  tradução nossa). 

 

                                                           
4 GOMES, Albino - Enfermagem Forense: Que Realidade? Fórum Enfermagem. [Online] Citação 

consultada em 07 de Maio de 2010 através 
de:http://www.forumenfermagem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3553:enfer
magem-forense-que-realidade&catid=214:marco-a-abril-2010. 
5
 LYNCH, Virginia. Clinical forensic nursing: a new perspective in the management of crime victims 

from trauma to trial. Critical Care Nursing Clinics of North America 7, 489–507, 1995. 
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Como relata ainda a IAFN (2013), cada estado/município estadunidense tem 

suas necessidades e recursos diferentes, podendo executar a investigação da 

morte com abordagens também distintas, tendo como de grande importância que 

todos os esforços sejam feitos para assegurar uma investigação completa e 

precisa. Na ausência de um médico forense treinado no processo, a enfermeira 

forense com experiência e qualificação representa uma alternativa para esta 

investigação. 

HAMMER et all (2006) traz, ainda, que o enfermeiro legista é um profissional 

devidamente autorizado pelo estado e estatutos jurisdicionais a realizar a 

investigação e certificação de questões relacionadas a morte; determinar as 

causas e forma da morte, assim como as circunstâncias correspondentes a 

identificação do falecido e notificação do parente familiar mais próximo. 

 

 

2.1.3. ENFERMAGEM FORENSE PSIQUIÁTRICA/PENITENCIÁRIA 
 

 
6LYCH  apud SILVA (2010) menciona que a área de saúde mental em 

enfermagem forense corresponde a prestação de serviços  a criança e jovens que 

foram vítimas de trauma e violência e que estão em risco de desenvolver 

problemas psiquiátricos. Silva diz, ainda, que o enfermeiro atua trabalhando com 

agressores sexuais e com suas vítimas; intervindo junto de reclusos e de 

agressores que sofrem de alterações da personalidade, psicoces e outras 

psicopatias, considerando suas famílias e comunidades, objetivando sua 

reintegração social. 

 

 
7
Enfermagem psiquiátrica/penitenciária forense é uma área de prática 

para pessoas que entram em conflito com a lei e que estão no processo 
legal de serem detidas sob custódia para avaliação psiquiátrica, ou estão 
condenadas e presas, necessitando de tratamento de saúde mental 
durante esse tempo (KENT-WILKINSON apud KENT-WILKINSON, 2011, 
p.238, tradução nossa).  

 

                                                           
6
 LYNCH, Virginia A. Forensic Nursing. St. Louis : Elsevier Mosby, 2006. 

7 KENT-WILKINSON, A. Forensic Nursing Education in North America: An Exploratory Study, 

2008. 
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A IAFN (2013), no que concerne a enfermagem forense penitenciária, diz 

que os cuidados de enfermagem nas prisões diferem de acordo com o tempo de 

contato com os pacientes e o contexto do cuidado, uma vez que penitenciárias 

tem maior rotatividade de indivíduos. A associação relata ainda que as doenças 

infecciosas são o grande motivo de preocupação nas prisões, porém, a gestão em 

saúde se foca nas doenças crônicas. 

 

 

2.2. CONTEXTO LEGAL 
 

O campo forense está intimamente ligado as questões jurídicas. Neste 

contexto, então, vê-se a necessidade de compreender algumas questões 

relacionadas ao conteúdo legal, de forma que o entendimento à inserção da 

enfermagem na área forense possa ser melhor compreendido. 

 

2.2.1. PERÍCA E PERITO 

 

Inicialmente se deve entender os conceitos de ―perito‖ e ―perícia‖. Segundo 8 

CARVALHO apud FIGUEIREDO (2009), a perícia constitui a verificação de certos 

fatos por indivíduos que possuam reconhecida habilidade ou experiência na 

metéria em questão.  

 

 

Seja na esfera administrativa, civil ou penal a perícia tem por objetivo 
constatar  os fatos. O perito não cria e nem crê. Ele somente deve inserir 
no laudo os fatos examinados e não emitir uma simples opinião, 
suposição ou probabilidade (FIGUEIREDO, 2009, p.29) 

 

Temos, então, que a perícia pode ser realizada  por qualquer profissional em 

sua respectiva área de conhecimento com o objetivo de prova e elucidação de 

fatos. 

GOMES (1994) diz que as perícias podem ser realizadas em pessoas, 

animais, cadáveres humanos e coisas, sendo esses 4 tipos de aplicações médico-

                                                           
8
  CARVALHO, Hilário Veiga de. ET AL. Compêndio de medicina legal. 2° edição. São Paulo: 

Saraiva, 1992, p.11. 
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legais realizados por 4 grupos de perícias: exame médico-legal; necroscopia; 

exumação e exames de laboratório. 

 

 

De acordo com a Lei Processual, a ―perícia é a medida que vem mostrar 
o fato, quando não haja meio de prova documental para mostrá-lo, ou 
quando se quer esclarecer circustâncias, a respeito do mesmo, que não 
se acham perfeitamente definidas (FIGUEIREDO, 2009, p. 29) 

 

 

Tem-se, então, na figura do perito o profissional que irá averiguar os fatos 

mediante solicitação judicial. GOMES (1994) taz que o perito é todo técnico que 

recebe pela justiça o encargo de esclarecer algo num processo. 

 

 

Perito (peritus) é todo e qualquer indivíduo de moral ilibada e respeitável 
saber, especializado em determinados ofícios, artes ou ciências, capaz 
de conduzir quem quer que seja a verdade quando para tal é solicitado 
(ALCÂNTARA, 2006, p. 3). 

 
 

Analisando o significado do termo perito, podemos entender que este pode 

ser qualquer profissional de qualquer área de conhecimento que irá a juízo 

esclarecer algo determinado pelo juíz. 

A lei 5.869 do Código de Processo Civil de 1973 diz no art.145 § 1 que: 

―Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juíz 

será assistido por perito, seguno o disposto no art. 421.‖ 

Ainda no mesmo artigo desta lei, o § 2 comprova a idéia da 

multiprofissionalidade no que concerne ao ser perito ao dizer que: ― Os peritos 

comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante 

certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.‖ 

 
 
 

De maneira que a função pericial é aquela pela qual um expert em certas 
matérias ou assuntos examina coisas, os fatos, e respitando sua 
autencididade, opina sobre as causas e efeitos da matéria examinada. 
De onde se conclui que a principal função do perito é auxiliar o juiz no 
esclarecimento dos fatos no processo, visando sempre a solução justa 
do conflito entre as partes (FIGUEIREDO, 2009, p. 31) 
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2.2.2. MEDICINA LEGAL 
 
 

Devemos adentrar nos meios da Medicina Legal, que segundo GOMES 

(1994, p. 7) é definida pelo conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos  

que visam servir ao Direito, de forma a cooperar na elaboração, interpretação e 

execução dos dispositivos legais referentes ao seu campo de atuação. 

 

 

A MEDICINA LEGAL é uma especialidade médica reconhecida pelo 
Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e 
Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, e 
é responsável pela execução de atos médicos dos quais são elaborados 
documentos com fé pública denominados LAUDOS. Estes documentos 
permitem aos seus portadores (periciandos), reivindicarem direitos nas 
diversas áreas do Direito (Penal, Cível, Administrativo, Trabalhista, 
Previdenciário, etc.) (ABML, 2013) 

 

 

Podemos observar que o campo da medicina legal é de competência do 

profissional médico, constituindo um campo de formação que exige 

especialização para que o mesmo possa executar as funções correspondentes ao 

título de Médico Legista. 

GOMES (1994) refere que a medicina legal propriamente dita se divide em 10 

partes que são: Antropologia Forense; Psicologia Forense; Psicologia Judiciária; 

Sexologia Forense; Traumatologia Forense; Asfixiologia; Toxicologia; Tanatologia; 

Policiologia e Jurisprudência Médico-Legal. 

Asdefinições apresentadas constituem base para o entendimento da inserção 

do profissional enfermeiro dentro do campo forense. Para isso, se deve analisar 

não somente seu contexto histórico, mas também as bases legais no Brasil no 

que se refere a profissão de enfermagem. Estes conceitos irão ajudar o 

desenvolvimento da pesquisa para realizar o estudo da enfermagem forense no 

Brasil, com base na experiência estadunidense. 
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2.2.3. LEGISLAÇÃO DA ENFERMAGEM  

 

A profissão da Enfermagem é regida pela lei n° 7.498 de 1986, que dispõe 

sobre sobre a regulamentação do exercício profissional. Esta lei é regulamentada 

pelo decreto 94.406 de 1987. 

A lei do exercício profissional faz as distinções necessárias entre as 

diferentes categorias dentro da classe profissional, discriminando os graus de 

formação e as respectivas atividades condizentes com o grau de responsabilidade 

e de conhecimento técnico-científico que cada profissional possui. 

A Resolução de 311/2007 aprova o Código de Ética da Enfermagem, que é 

aplicado na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. No Capítulo I do 

Código de Ética, no que concerne às relações profissionais e direitos do 

profissional, observa-se os seguintes artigos: 

 

 

Art. 1° - Execer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado 
segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos 
humanos. 
Art. 2° - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 
que dão sustentação a sua prática profissional. 
Art. 3° - Apoiar as inciativas que visem ao aprimoramento profissional e à 
defesa dos direitos e interesse da categorias e da sociedade. 
(COREN-RJ, 2007) 
 

 

A observação destes artigos nos remete a ideia de que o enfermeiro é livre 

pra exercer sua atividades profissionais e seu aprimoramento técnico-científico. 

Pode-se ressaltar ainda, que o profissional ainda é livre para apoiar questões que 

visem o aprimoramento da classe de enfermagem. 

Podemos tomar a Enfermagem Forense como um aprimoramento dentro da 

profissão, uma vez que representa um novo campo de atuação no mercado, 

assim como uma nova área de avanço em pesquisa, porém, o Código de Ética 

não menciona a Enfermagem Forense, e muito menos faz utilização do termo. 

Temos, então, na resolução n° 389 de 2011 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), a Enfermagem Forense sendo citada e reconhecida como 

uma especialidade de Enfermagem dentre as 44 descritas na resolução. Dentro 

das áreas de abrangências de especialidades e residência de enfermagem, no 
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ítem 17 da resolução, denominado ―Enfermagem em Legislação‖, o sub-item 17.2, 

refere ―Enfermagem Forense‖ como campo reconhecido pelo COFEN (Anexo 1). 

Nota-se que a Enfermagem Forense já é reconhecida como especialidade 

em território nacional. Quanto a formalização do diploma na área, a resolução 

dispõe da seguinte maneira: 

 

RESOLUÇÃO Nº 389, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011 
Art. 1° Ao Enfermeiro detentor de títulos de pós-graduação (lato e stricto 
sensu) é assegurado o direito de registrá-los no Conselho Regional de 
Enfermagem de sua jurisdição, coferindo a legalidade para atuação na 
área específica do exercício profissional. 
Art. 2° (...) § 2° O diploma de mestre ou de doutor e o certificado de 
especialista obtidos no exterior, somente serão registrados após 
revalidação em Instituição de Ensino Superior Nacional, atendidas as 
exigências do Conselho Nacional de Educação – CNE (COFEN, 2011) 

 

 

Ao enfermeiro que adquirir sua formação em Enfermagem Forense em 

instituição estrangeira, deve validar seu diploma segundo as disposições acima 

citadas da resolução do COFEN. Existe, portanto, a legalidade quanto ao 

reconhecimento desta especialidade a nível nacional. 

 

2.2.4. BASES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DA PERÍCIA  

 

Como se constatou na seção anterior, a Enfermagem Forense brasileira 

ainda integra uma área para a qual depende da construção de um corpo de 

regulamentação pelos órgãos de classe. No entanto, independente do amparo 

legal especifico dos órgãos de classe, o profissional que pretender especializar-se 

nessa área de conhecimento, para sua atuação é necessário conhecer as regras 

processuais brasileiras.  

De acordo com FIGUEIREDO (2009), na área civil a pericia é disciplinada 

pelos artigos 134-138, III; 139; 145 a 147; artigos 332; 333 e 420 a 439 do Código 

de Processo Civil (Lei nº 5.869, 11 de janeiro de 1973).  

Já no âmbito penal os capítulos de maior interesse estão regulamentados 

nos artigos 155 a 184 e art. 275 a 281 – Código de Processo Penal (Dec. Lei nº 

3.931, de 11 de dezembro de 1941) (Anexo 2). 
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3. MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

 
3.1. TIPO DE PESQUISA 

 
 

A pesquisa se trata de uma revisão integrativa, que segundo SOUZA et al 

(2010, p.103), é a mais ampla abordagem metodológica entre às revisões, e 

combina dados da literatura teórica e empírica, incorporando definições de 

conceitos, revisões de teorias e evidências e a análise de problemas 

metodológicos de um determinado tópico.  

 

3.2. ABORDAGEM 

 

É qualitativa/quantitativa de caráter exploratório, que segundo PIOVESAN 

(1995, p.321) se define como o estudo preliminar realizado com a finalidade de 

melhor adequar o instrumento de medida a realidade que se pretende conhecer. 

 

3.3. MÉTODO 

 

Esta pequisa se desenvolveu em três etapas: 

 

1° etapa - Pesquisa realizada no banco de teses da CAPES no dia 17 de 

Outubro de  2012 sendo utilizados os seguintes critérios: pesquisa de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado pelo assunto ―enfermagem 

forense‖ no período de 2002 a 2012. 
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2° etapa – Pesquisa de artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em sua 

seguintes bases de dados: Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde), Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) no dia 17 de Outubro de 

2012, utlizando o descritor ―enfermagem forense‖. 

 

3° etapa: Pesquisa no portal de periódicos da Capes realizada no dia 20 de 

Outubro de 2012 pelo assunto ―enfermagem forense‖. 

 

Os critérios de inclusão dos artigos para este trabalho foram: artigos com 

texto na íntegra de acesso gratuito nas línguas português, inglês e espanhol; 

artigos que abordem exclusivamente o tema ―enfermagem forense‖, a formação 

do profissional e suas áreas de atuação em prática forense.  

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados artigos de jornais online, 

cartas, editoriais, colunas e respostas a artigos. 

Não houve corte temporal na busca na BVS e Portal de Periódicos da CAPES 

devido a pouca produção encontrada, tendo sido considerados todos os artigos 

existentes para submissão aos critérios de inclusão e exclusão. 

A categorização dos artigos se deu pela aproximação temática entres os 

objetivos propostos e a análise do conteúdo encontrado nas publicações.  

 

3.4. OBJETO DA PESQUISA 

 

Enfermagem Forense no Brasil. 

 

3.5. TÉCNICA DE COLETA 

 

A técnica de coleta foi realizada através de pesquisa bibliográfica incluindo a 

pesquisa por meio de banco de dados de artigos cientificos. 
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3.6. TÉCNICA DE ANÁLISE 

 

A técnica de análise utilizada no presente corresponde a análise do conteúdo 

dos artigos encontrados. Foi realizada a leitura completa dos artigos de forma a 

extrair dos mesmos um resumo do assunto abordado, de forma a serem inseridos 

nas categorias estabalecidas dentro desta pesquisa.
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Na busca realizada no Banco de Teses da CAPES, não foram encontradas 

dissertações ou teses referentes ao assunto pesquisado no corte temporal 

determinado entre os anos de 2002 e 2012. 

A pesquisa feita na BVS resultou nos seguintes números: 38 artigos 

encontrados na Medline, sendo 19 excluidos mediante os critérios de exclusão 

anteriormente citados; 4 artigos encontrados na Lilacs, havendo 3 excluidos. 

Foram pesquisadas 21 publicações no portal de periódicos da CAPES, sendo 

todos excluidos. O número total de artigos inclusos no trabalho para 

categorização foi de 20 por se encaixarem nos critérios de inclusão determinados 

anteriormente, os quais se encontram discriminados abaixo: 

 

Quadro 1 - Publicações selecionados nas bases de dados 

Autor (es) Ano Título do artigo Revista 

1. Kelli 
Eldredge et al 

2012 Alternate light 
sources in sexual 

assault 
examinations: 
An evidence-

based practice 
project 

Journal of 
Forensic Nursing 

2. Sandra N. 
Jones et al 

2012 An evolutionary 
concept analysis 

of school violence: 
From 

bullying to death 

Journal of 
Forensic Nursing 

3. Rebecca 
Campbell et al 

2010 Anogenital injuries 
in childhood 

sexual abuse 
victims treated 
in a pediatric 

Journal of 
Forensic Nursing 
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Forensic Nurse 
Examiner (FNE) 

program 

4. Dave 
Holmes et 
Stuart J. 
Murray 

2011 Civilizing the 
Barbarian: a 

critical analysis of 
behaviour 

modification 
programmes in 

forensic psychiatry 
settings 

Journal of Nusring 
Management 

5. Amélie Perron 
and Dave 
Holmes 

 
2011 

Constructing 
mentally ill 
inmates: 

nurses’ discursive 
practices in 
corrections 

Nursing Inquiry 

6. Ann 
Wolbert 

Burgess et al 

2011 Criminalistics and 
the forensic 

nursing process 

Journal of 
Forensic Nursing 

7. Karen A. 
Kalmakis 

2010 Cycle of sexual 
assault and 

women’s alcohol 
misuse 

Journal of the 
American 

Academy of Nurse 
Practitioners 

8. Rebecca 
Campbell et al 

2011 Defining the 
boundaries: How 

sexual assault 
nurse examiners 
(SANEs) balance 
patient care and 
law enforcement 

collaboration 

Journal of 
Forensic Mursing 

9. Tommy 
Dickinson et 

Margaret 
Hurley 

2011 Exploring the 
antipathy of 

nursing staff who 
work within secure 

healthcare 
facilities across 

the United 
Kingdom to young 

people who 
self-harm 

Journal of 
Advanced Nursing 

10. Sameena 
Mulla 

2011 Facing Victims: 
Forensics, 

Visual 
Technologies, and 

Sexual 
Assault 

Examination 

Medical 
Anthropology 



35 

 

11. Sharon B. 
Murphy et al 

2010 Findings from 
Sexual Assault 

Nurse Examiners 
(SANE): A case 

study of New 
Hampshire’s 

pediatric SANE 
database 

Journal of 
Forensic Nursing 

12. Kewal 
Krishan et al 

2012 Forensic 
anthropology 
casework—

essential 
methodological 

considerations in 
stature estimation 

Journal of 
Forensic Nursing 

13. A . Kent- 
Wilkinson 

2011 Forensic nursing 
educational 

development: 
an integrated 
review of the 

literature 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 

Nursing 

14. Helena 
Tenkanen et al 

2011 Interrelationship 
between core 

interventions and 
core 

competencies of 
forensic 

psychiatric nursing 
in Finland 

Journal of 
Forensic Nursing 

15. C . Lammie 
et al 

2010 Practitioner 
attitudes towards 

patients in forensic 
mental health 

settings 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 

Nursing 

16. Kimberly K. 
Talbot et al 

2010 Rape-accepting 
attitudes of 
university 

undergraduate 
students 

Journal of 
Forensic Nursing 

17. Donald N. 
Rose etl al 

2011 Respect in 
forensic 

psychiatric nurse–
patient 

relationships: 
A practical 

compromise 

Journal of 
Forensic Nursing 

18. Holly B. 
Fontenot et 
Heidi Collins 

2011 Understanding 
feminism: 

Considerations for 

Journal of 
Forensic Nursing 
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Fantasia nurses working 
to end violence 
against women 

19. Jean 
Daniel Jacob et 
Dave Holmes 

2011 Working under 
threat: Fear and 
nurse–patient 
interactions 
in a forensic 

psychiatric setting 

Journal of 
Forensic Nursing 

20. Karen 
Beatriz Silva et 
Rita de Cássia 

Silva 
 

2009 Enfermagem 
forense: uma 

especialidade a 
conhecer 

Cogitare 
Enfermagem 

 

De forma a atender aos objetivos do trabalho, a análise dos artigos resultou 

na elaboração das seguintes categorias: 

 

 

A) Enfermagem Forense 

 

A IAFN (2013) refere que esta especialidade da enfermagem configura a 

aplicação dos conhecimentos científicos e técnicos da enfermagem em casos 

forenses, havendo o cruzamento entre o sistema de saúde e o sistema penal. 

 

Quadro 2 - Conceitos e/ou definições e práticas do enfermeiro forense 

Artigo 1 

Kelli 

Eldredge et 

al, 2012 

Relata que a enfermagem forense é uma especialidade nova e 

em crescimento, e que projetos colaborativos permitem que 

enfermeiros forenses experientes compartilhem sua paixão pela 

enfermagem forense com estudantes que estão se preparando 

para entrar na profissão. 

Artigo 8 

Rebecca 

Campbell et 

al, 2011 

Diz que a enfermagem forense é multidisciplinar por natureza, o 

que pode gerar uma tensão para os profissionais entre a 

responsabilidade no cuidado com a vítima e a colaboração com a 

lei. Além disso, menciona que a enfermagem forense foi criada 

no contexto da medicina e da lei, através da incorporação desta 

última às práticas bio-psico-sócio-culturais da enfermagem. O 
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enfermeiro forense está disposto a fornecer serviços de 

enfermagem a pacientes em contexto forense. 

Artigo 13 

A . Kent- 

Wilkinson, 

2011 

Aponta que a enfermagem forense tem muitas subespecialidades 

que tratam de cuidar de vítimas e agressores, vivos ou mortos, 

nas quais o enfermeiro pratica a Enfermagem Forense em uma 

interface clínico-legal. 

Artigo 20 

Karen 

Beatriz Silva 

et Rita de 

Cássia Silva, 

2011 

 

Refere que a Enfermagem Forense tem sido amplamente 

praticada nos Estados Unidos e em alguns outros países, na qual 

o enfermeiro tem como prática a coleta de evidências e a 

prestação de cuidados a vítimas de violência. 

 

 

Observando os artigos acima, pode-se notar que os mesmos possuem 

definições semelhantes do que vem a ser a Enfermagem Forense. Cada 

publicação pontua alguma questão em particular referente ao próprio trabalho 

produzido, mas no final, revelam com clareza a ideia sobre o campo forense como 

nova área de prática do enfermeiro que vem crescendo ao longo do tempo e se 

tornando uma realidade mundial. 

 

 

B) Cuidados em vítimas de violência 

  

A prática do enfermeiro no campo forense se iniciou pelas enfermeiras que 

tratavam das vítimas de agressão sexual, e segundo LEDRAY (2009), o 

enfermeiro examinador de agressão sexual é um enfermeiro registrado que 

possui uma formação avançada em exame de vítimas de agressão sexual. 
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Quadro 3 - Conceitos e/ou definições e práticas da enfermagem forense atuando em 

situações de violência 

Artigo 1 

Kelli Eldredge 

et al, 2012 

Diz que o enfermeiro forense precisa atender as necessidades 

médicas e legais das vítimas de agressão sexual, além de 

mencionar que pesquisas revelaram que a capacidade dos 

enfermeiros examinadores de agressões sexuais em coletar e 

identificar evidências de DNA resulta em uma melhora 

significativa na integridade da informação colhida, sendo de 

relevância para assuntos médico-legais e apresentação de 

acusações nos casos. 

Artigo 2 

Sandra N. 

Jones et al, 

2012 

Aborda as questões que envolvem a violência escolar, 

passando por problemas como abuso de drogas, porte de armas 

e a presença de gangues dentro das escolas. Refere que o 

enfermeiro forense neste contexto representa uma importante 

linha de defesa e prevenção de violência para os indivíduos em 

risco. 

Artigo 3 

Rebecca 

Campbell et 

al, 2010 

O trabalho traz a taxa de lesões anogenitais em crianças que 

sofreram abuso sexual documentadas por enfermeiros forenses. 

Mostrou-se que enfermeiros com menor experiência em exame 

forense em pediatria tendem a documentar mais casos de lesão, 

tendo a pesquisa revelado que a prática clínica em pediatria e 

um treinamento adicional evitaria falsos positivos. 

Artigo 7 

Karen A. 

Kalmakis, 

2012 

Relata o ciclo de abuso de álcool e violência sexual que 

aconteceram com mulheres violentadas, enfatizando a 

necessidade de pesquisa em enfermagem sobre como cuidar 

destas vítimas de agressão sexual que estavam sob uso de 

álcool. As intervenções de enfermagem nestes casos devem 

considerar o abuso de álcool no momento da agressão e o 

acompanhamento da vítima após a violência, tendo a 

sensibilidade necessária para lidar com o possível sentimento 

de vergonha e culpa da mulher. 

Artigo 8 Reflete sobre a tensão do enfermeiro forense quanto a lidar com 
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Rebecca 

Campbell et 

al, 2011 

a responsabilidade do cuidado com o paciente vítima de 

agressão sexual e a necessidade de colaborar com os 

promotores na aplicação da lei. O cuidado com a vítima é a 

prioridade do enfermeiro SANE. Embora haja a obrigatoriedade 

na comunicação da agressão, o enfermeiro não pressiona a 

vítima para reportar o ocorrido. O enfermeiro, então, separa o 

cuidado com a vítima de suas obrigações legais com a lei, 

porém ambos são responsabilidades paralelas nos casos. 

Artigo 10 

Sameena 

Mulla, 2011 

Trata sobre a utilização das fotografias de lesões e feridas 

tiradas por enfermeiros forenses que trabalham com vítimas de 

agressão sexual. Considera a remoção da cortina que separa a 

pelve da vítima da imagem do seu rosto. Isso tem demonstrado 

grande efeito legal ao inserir na imagem da lesão o sofrimento 

da vítima, construindo uma ligação entre a ferida e o paciente 

que não poderia ser mostrada apenas com a fotografia da pelve. 

Artigo 11 

Sharon B. 

Murphy et al, 

2010 

Mostra as características das crianças vítimas de abuso sexual 

em uma comunidade estadunidense, encontradas por 

enfermeiras forenses examinadoras de agressões sexuais. 

Foram analisadas a idade das vítimas, a característica do tipo 

de agressor e o exame da vítima. A importância destes dados 

está no desenvolvimento das práticas do enfermeiro examinador 

de agressão sexual, assim como nortear o currículo de 

formação deste profissional. 

Artigo 13 

A . Kent- 

Wilkinson, 

2011 

Diz que historicamente as vítimas de abuso sexual eram 

tratadas por médicos e enfermeiros que possuíam pouco ou 

nenhum treinamento em coleta de evidências forenses. 

Menciona, ainda, que os programas SANE começaram a ser 

desenvolvidos quando os profissionais de saúde perceberam 

que os padrões de atendimento às vítimas eram inadequados. 

Artigo 16 

Kimberly K. 

Talbot et al, 

Discute os mitos sobre o estupro e a aceitação do mesmo entre 

estudantes de graduação, mostrando que esta relação envolve 

culpabilização da vítima, isenção da responsabilidade do 
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2010 agressor e justificativa para o estupro.  . O estudo revela ainda 

alguns fatores de risco que aumentam as possibilidades de uma 

violência sexual, e relata que o enfermeiro SANE possui um 

papel crítico dentro dos campi das universidades através da 

prevenção e intervenção quanto a violência sexual. 

Artigo 18 

Holly B. 

Fontenot et 

Heidi Collins 

Fantasia, 2011 

Aborda a questão da filosofia do feminismo dentro do cuidado 

dos enfermeiros forenses com mulheres vítimas de agressão. 

Discute sobre uma abordagem baseada no feminismo para 

recuperação da vítima quanto ao controle individual, ajuda na 

tomada de decisões e respeitando o tempo da vítima durante os 

processos que envolvem o exame clínico. Os enfermeiros que 

proveem um cuidado com base no feminismo têm ajudado as 

vítimas a retomarem seu poder e direcioná-lo para si mesmas. 

Artigo 20 

Karen Beatriz 

Silva et Rita 

de Cássia 

Silva, 2011 

 

Diz que enfermeiros forenses atuam na perícia de vítimas de 

violência doméstica, abuso sexual e estupro. Os enfermeiros 

compõem o SART (Sexual Assault Response Team), 

juntamente com outros profissionais que trabalham na 

investigação do caso. O enfermeiro examinador pode ser 

solicitado a testemunhar como perito nos processos legais no 

tribunal de justiça. 

 

 

 

Esta categoria evidencia a extensa produção científica quanto ao cuidado às 

vítimas de violência, principalmente agressões sexuais. Esta análise fica mais 

compreendida quando se retoma a história da enfermagem forense que surgiu 

com as enfermeiras SANE, o que justifica a grande produção nesta 

subespecialidade. 
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C) Enfermagem forense psiquiátrica e correcional 

 

A Enfermagem forense na área de psiquiatria e saúde mental compreende, 

segundo SILVA (2010), os cuidados de enfermagem às vítimas de violências, 

sejam elas adultas ou crianças, além de trabalhar com os agressores e reclusos. 

 

Quadro 4 - Conceitos e/ou definições e práticas da enfermagem forense psiquiátrica e 

correcional  

Artigo 4 

Dave Holmes 

et Stuart J. 

Murray, 2011 

Trata da gestão dos enfermeiros forenses psiquiátricos quanto 

ao uso de programas de modificação de comportamento na 

assistência de infratores com doenças mentais. Refere que os 

enfermeiros devem questionar a utilização destes programas, 

pois eles ferem padrões éticos da enfermagem. 

Artigo 5 

Amélie Perron 

and Dave 

Holmes,2011 

Relata como os enfermeiros psiquiátricos forenses trabalham a 

subjetividade de presos com doenças mentais dentro das 

instituições de correção. Afirmam que as notas de progresso 

constituem a principal fonte de informações sobre os cuidados 

de enfermagem, embora possam não representar o cuidado 

prestado e nem a complexidade das práticas do enfermeiro nas 

unidades de correção. 

Artigo 9 

Tommy 

Dickinson et 

Margaret 

Hurley, 2011 

O estudo discute as atitudes de enfermeiros que trabalham com 

jovens infratores que provocam automutilação em duas 

unidades forenses na Inglaterra. Diz que os enfermeiros que 

trabalham com estes jovens devem promover uma aliança 

terapêutica de comunicação com seus clientes, além de focar na 

minimização das automutilações. 

Artigo 13 

A . Kent- 

Wilkinson, 

2011 

Diz que a enfermagem psiquiátrica e correcional presta 

cuidados aos indivíduos que entraram em conflito com a lei e 

estão em processo para avaliação psiquiátrica ou aqueles que 

estão presos e precisam de tratamento. Fala ainda que o 

enfermeiro psiquiátrico forense é reconhecido em muitos países, 

porém a própria especialidade ainda não foi formalmente 
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reconhecida. 

Artigo 14 

Helena 

Tenkanen et 

al, 2011 

A pesquisa investigou as competências essenciais para o 

trabalho em unidades psiquiátricas entre enfermeiros 

registrados e enfermeiros de prática em saúde mental na 

Finlândia. A análise revelou que os enfermeiros registrados 

ultrapassaram os enfermeiros de prática em saúde mental em 

relação ao domínio das competências mínimas, sugerindo que 

os enfermeiros registrados deveriam ser contratados para o 

trabalho em enfermagem forense psiquiátrica. 

Artigo 15 

C . Lammie et 

al, 2010 

Explorou as atitudes práticas de enfermagem em relação a 

pacientes psiquiátricos em unidades forenses de baixa e média 

segurança através de uma análise qualitativa e quantitativa para 

verificação das abordagens. Notou-se que, no geral, as atitudes 

são positivas para com os pacientes, e o trabalho vem contribuir 

para a erradicação do estigma e discriminação dentro destas 

instituições. 

Artigo 17 

Donald N. 

Rose et al, 

2011 

A pesquisa avaliou o conceito que enfermeiros psiquiátricos 

forenses de duas unidades de reabilitação possuem a cerca do 

respeito aos clientes que cometeram crimes hediondos. 

Evidenciou-se que para estes enfermeiros, respeito estava 

relacionado com reconhecimento dos direitos do paciente e sua 

autonomia, de acordo com as limitações da saúde mental e do 

sistema jurídico em que estão inseridos. Sugeriu-se que os 

enfermeiros fossem ensinados quanto a filosofia do respeito, o 

que contribuiria para provê-los de um vocabulário e vernáculo 

clínico que poderia ser articulado entre outros profissionais. 

Artigo 19 

Jean Daniel 

Jacob et Dave 

Holmes, 2011 

Avaliou a influência do sentimento de medo na interação entre 

enfermeiro e paciente em uma unidade de psiquiatria forense de 

média segurança no Canadá. Discorre sobre como a ameaça 

pode influenciar nas intervenções de enfermagem, tornando 

algumas justificadas pelo sentimento de medo. Destaca a 

importância de entender como os enfermeiros que trabalham em 
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psiquiatria forense internalizam a ameaça e produzem 

intervenções para neutralizá-la. 

 

 

Os artigos desta categoria mostram que existe uma relação constante entre 

a enfermagem forense psiquiátrica e as situações de violência. Pode-se notar que 

um grande campo de prática deste profissional está nos presídios e instituições 

de correção, nas quais o profissional trabalha a saúde mental dos agressores e 

promovem ambiente segura para estes clientes e os demais profissionais. 

 

 

D)  Educação do Enfermeiro Forense 

 

A formação do enfermeiro forense demanda uma série de competências que 

variam de acordo com cada especialidade. SILVA (Coren-SP,2013), diz que 

existe cursos de mestrado, pós-mestrado e doutorado que preparam os 

enfermeiros para atuarem nas várias subespecialidades da Enfermagem Forense. 

   

Quadro 5: Bases da formação, treinamento e educação do enfermeiro forense 

Artigo 6 

Ann Wolbert 

Burgess et al, 

2011 

Discorre sobre 12 laboratórios de ensino que auxiliam 

estudantes na aplicação de técnicas forenses através da 

resolução de casos simulados. O estudo recomenda o 

laboratório de ciências forenses com foco criminalista para 

todos os cursos de Enfermagem Forense, de forma a 

aumentar as habilidades do enfermeiro forense na coleta e 

análise das evidências e para fortalecer a credibilidade dos 

testemunhos em tribunais. 

Artigo 12 

Kewal Krishan 

et al, 2012 

O trabalho fala sobre as técnicas para mensuração da altura 

do indivíduo através de restos de esqueleto e parte do corpo, 

mencionando a importância do treinamento do enfermeiro 

forense nestas técnicas, de forma que estes profissionais não 

ignorem ou destruam as informações necessárias para a 

mensuração. 
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Artigo 13 

A . Kent- 

Wilkinson, 2011 

Mostra o desenvolvimento da educação do enfermeiro forense. 

Evidencia que a educação do enfermeiro se dá num aspecto 

generalista e enfermeiros com extensa experiência clínica em 

alguma área específica. Menciona que os enfermeiros 

forenses psiquiátricos que trabalham em unidades forenses em 

saúde mental aprenderam uns com os outros, e através de 

médicos que iam as unidades algumas vezes na semana. Na 

investigação da morte, inicialmente os enfermeiros 

aprenderam com os médicos sobre as causas, formas e 

mecanismos da morte. Somente em 1996 surgiram cursos 

nesta área. Quanto aos enfermeiros examinadores de 

agressão sexual, os cursos de formação na área foram 

surgindo juntamente com a prática destes profissionais. O 

artigo revela que cursos de especialização em enfermagem 

forense não existiam até meados dos anos 1990 e que o 

desenvolvimento dos mesmos não ocorreu juntamente a 

prática na maioria das subespecialidades. 

Artigo 20 

Karen Beatriz 

Silva et Rita de 

Cássia Silva, 

2011 

 

Menciona que o enfermeiro examinador de agressões sexuais 

para se qualificar como perito nestes exames precisa de no 

mínimo 2 anos de experiência na prática assistencial e fazer 

um treinamento de 40 horas em coleta de evidências e fotos 

forenses, leis locais, revisão da literatura em prática 

supervisionada. 

 

 

A educação do enfermeiro forense varia de acordo com cada 

subespecialidade, observando-se a necessidade de treinamento adicional e 

tempo de experiência em prática clínica na área em questão. Por ser uma 

especialidade recente, a educação em enfermagem forense ainda está em 

desenvolvimento. 

Os artigos inseridos nas categorias acima, e seus respectivos temas, 

contribuem para o conhecimento a cerca do que a literatura vem abordando no 
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desenvolvimento das pesquisas em Enfermagem Forense, assim como define 

alguns conceitos e revela as práticas do enfermeiro forense.  

A categorização, também, permitiu conhecer a origem dos artigos, que foi 

determinada através do endereço do autor correspondente, e o país em que os 

periódicos foram produzidos. Esta informação se faz relevante para determinar, 

quanto ao país de origem, onde os artigos foram mais produzidos, e quais 

periódicos foram mais utilizados para publicação das pesquisas. O quadro abaixo 

mostra esta relação. 

 

Quadro 6 – Síntese da origem dos artigos e dos periódicos, e a frequência de 

aparecimento das pesquisas nas categorias 

ARTIGO ORIGEM DO 

ARTIGO 

ORIGEM 

DO 

PERIÓDICO 

APARECIMENTO NAS CATEGORIAS 

A B C D 

1 EUA Canadá X X   

2 EUA Canadá  X   

3 EUA Canadá  X   

4 Canadá Inglaterra   X  

5 Canadá Canadá   X  

6 EUA Canadá    X 

7 EUA EUA  X   

8 EUA Canadá X X   

9 Inglaterra Inglaterra   X  

10 EUA Austrália  X   

11 EUA Canadá  X   

12 Índia Canadá    X 

13 Inglaterra Inglaterra X X X X 

14 Finlândia Canadá   X  

15 Inglaterra Inglaterra   X  

16 EUA Canadá  X   

17 Canadá Canadá   X  

18 EUA Canadá  X   
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19 Canadá Canadá   X  

20 EUA Brasil X X  X 

 

Faz-se necessária uma observação neste quadro. O artigo 20 foi produzido 

por dois autores, e foi classificado como tendo sua origem estadunidense, pois o 

autor correspondente está endereçado em uma universidade no estado da 

Flórida, porém, ambos autores possuem nacionalidade brasileira. 

A percepção da origem das produções científicas em enfermagem forense 

se faz necessário neste trabalho para ressaltar o nenhum ou pouco conhecimento 

da enfermagem brasileira sobre o tema em questão. Este dado pode ser melhor 

notado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 – Percentual dos artigos quanto ao país de origem 

 

 

 

A análise do gráfico permite concluir que a maior parte da produção 

científica dentro da Enfermagem Forense está nos Estados Unidos da América, 

que obtém 58% do total dos artigos categorizados. Em segundo lugar está o 

Canadá com 21% da produção científica dentro dos artigos categorizados. Estes 

dois valores são condizentes com o que se espera da produção de 
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conhecimentos nesta área quando consideramos o desenvolvimento histórico da 

Enfermagem Forense. 

Nota-se que o Brasil não aparece neste gráfico. A ressalva em relação ao 

artigo 20 justifica este fato, uma vez que para determinação da origem do artigo, 

utilizou-se o endereço do autor correspondente. Caso fosse considerada apenas 

a nacionalidade dos autores deste artigo, o Brasil apareceria no gráfico e obteria 

um valor de 1% dos artigos categorizados. 

Ainda dentro de uma análise por países, deve-se considerar, também, o país 

de origem dos periódicos em que os artigos presentes da categorização foram 

publicados. O gráfico abaixo informa esta relação: 

 

Gráfico 2 – Percentual dos periódicos quanto ao país de origem 

 

 

 

A observação do gráfico mostra que os periódicos do Canadá foram os mais 

utilizados para publicação dos artigos categorizados, obtendo 65% do total de 

periódicos. Em segundo lugar está a Inglaterra com 20%, e Austrália, Brasil e 

Estados Unidos da América com 5%.  

O número percentual do Brasil neste gráfico confirma a noção de pouca 

produção de conhecimentos a nível nacional. Ainda que os Estados Unidos tenha 

obtido um percentual igual ao do Brasil neste gráfico, a grande produção de 
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artigos estadunidenses em Enfermagem Forense prevalece como sendo mais 

relevante do que o número de periódicos em que foram publicadas as pesquisas. 

Em suma, a lideranças nas pesquisas sobre Enfermagem Forense dentro 

dos artigos categorizados é prevalentemente estadunidense e canadense, 

estando o Brasil em um estado de pouquíssimo conhecimento sobre o tema. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, devemos relembrar que este trabalho pretende identificar a 

atual conjuntura no que concerne ao desenvolvimento da Enfermagem Forense 

no Brasil. Para isso, foi necessário buscar na literatura alguns aspectos relevantes 

para este entendimento. 

Viu-se, primeiramente, que a Enfermagem Forense teve seu início dos 

Estados Unidos da América, e posteriormente, foi se difundindo a nível mundial 

em alguns países, dos quais podemos destacar o Canadá. Este país, dentro da 

história da Enfermagem Forense, foi o precursor na investigação da morte. 

O desenvolvimento desta área de atuação profissional nos outros países 

como Japão, Inglaterra, Peru, Quênia, Coréia, Índia, dentre outros, ocorreu aos 

poucos. Dentro deste contexto, o Brasil ainda se encontra em estado de 

desenvolvimento da Enfermagem Forense, porém, ainda não se sabe 

corretamente como se encontra o cenário atual do país quanto à legislação da 

profissão e da perícia forense. 

Viu-se, então, que a discussão deve ser divida em 4 tópicos para melhor 

compreensão dos achados da pesquisa. 

 

5.1. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO FORENSE 

 

O desenvolvimento da revisão de literatura e das categorias revelou que a 

formação do enfermeiro forense perpassa por diferentes aspectos de exigência 

que variam de acordo com cada subespecialidade. 

Para atuar na maioria das áreas dentro da Enfermagem Forense, o 

enfermeiro deve realizar um curso de especialização ou treinamento. Além disso, 
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algumas áreas exigem experiência clínica prévia na área de cuidado que o 

profissional pretende atuar. 

A educação profissional em Enfermagem no Brasil é estratificada nas 

diferentes categorias da profissão. Como distingue a lei n° 7.498/86 que 

regulamenta o exercício da enfermagem, as classe que compõem a Enfermagem 

são: 

 

Parágrafo único. A Enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo auxiliar de Enfermagem 
e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação 
(COREN-RJ, 1986) 

 
 
Cada profissional dentro desta classe possui conhecimento técnico-científico 

que corresponde às atividades exercidas por cada categoria. Para formação em 

Enfermagem Forense, devem-se avaliar quais as competências necessárias que 

o profissional deve adquirir para exercer sua prática no campo forense, assim 

como é importante considerar qual categoria está apta a prestar assistência neste 

campo. 

Esta pesquisa não fez uma avaliação da formação educacional da classe de 

Enfermagem do Brasil, porém reconhece a necessidade e a relevância de avaliar 

o estado atual da formação profissional, assim como levantar as necessidades a 

serem supridas para implementação da especialização em Enfermagem Forense 

no Brasil, seja do tipo Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

 

5.2. PESQUISA EM ENFERMAGEM FORENSE 

 

 Como demonstrado pela categorização, atualmente a produção científica 

em Enfermagem Forense está concentrada principalmente nos Estados Unidos 

da América e no Canadá, podendo ser justificada por questões históricas do 

surgimento desta especialidade. 

O desenvolvimento de uma pesquisa parte de uma vivência e da 

problematização de uma situação prática ou não, mas que de toda forma, 

demanda uma mínima inserção do pesquisador na temática. Considerando o 

estado de desenvolvimento da Enfermagem Forense brasileira, a produção 
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científica na área caminha dissociada da prática, uma vez que não se definiu 

ainda por legislação o que é a prática do enfermeiro forense no Brasil.  

A pesquisa encontrada em periódicos nacionais atualmente, segundo os 

artigos encontrados, está baseada na revisão da literatura existente sobre o tema, 

não havendo estudos sobre a prática do enfermeiro forense no país. 

 

5.3. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA ESPECIALIDADE 

 

Conforme a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e o Código de 

Ética apontam, ainda não existe regulamentação pelos Conselhos de Classe no 

campo da Enfermagem Forense no Brasil. 

O Código de Ética apoia o desenvolvimento e o aprimoramento de questões 

que tragam avanço a profissão da Enfermagem, e partindo deste ponto, pode-se 

considerar que existe uma pré-disposição legal para que ocorram as discussões 

para regulamentação da prática da Enfermagem Forense no Brasil, porém há de 

se convir que a criação de leis que fundamentem as atividades do enfermeiro 

forense está diretamente dependente de estudos mais aprofundados dentro das 

leis que regem a perícia. 

Dentro deste ponto de vista, é prudente, ainda, considerar que a 

discriminação das atividades do enfermeiro forense deve ser precedida de um 

estudo das atividades de outros profissionais que também atuam no campo da 

perícia forense, de forma que as práticas do enfermeiro não transgridam a ossada 

de outras classes profissionais. 

Observa-se que o COFEN reconhece a Enfermagem Forense como uma 

especialidade que pode exercer suas atividades no Brasil, considerando ainda, 

que diplomas obtidos em instituições de ensino superior devem ser validados 

segundo as disposições contidas na Resolução 389/2011. A lacuna existente 

entre a formação e o exercício das atividades está na carência de leis que 

regulamentem as práticas, o que deixa o profissional formado na área sem 

respaldo para exercer a Enfermagem Forense com legalidade. 

No que tange a Lei de Processo Civil, os artigos 134 a 138 estão inseridos 

na Seção II que dispõe sobre os impedimentos e suspeição do juiz. É de caráter 

fundamental a formação jurídica do enfermeiro forense, uma vez que o mesmo 
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está diretamente ligado às questões judiciais, podendo ser chamado a depor no 

caso em que estiver investigando. 

É no Código de Processo Penal que temos a informação mais relevante para 

compreender a inserção do enfermeiro no campo forense. O capítulo II deste 

código dispõe sobre o exame do corpo de delito e das perícias em geral, e traz o 

seguinte artigo. 

 

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados 
por perito oficial, portador de diploma de curso superior.46 
§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) 
pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior 
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação 
técnica relacionada com a natureza do exame.47 
§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo.48 
§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, 
ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e 
indicação de assistente técnico. 49 
§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e 
após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos 
oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.50 
§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à 
perícia:51 (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 1941) 

 

O artigo acima informa quanto a realização da perícia sendo mencionado 

que o perito é uma profissional com formação em curso superior, considerando 

ainda que o mesmo possua habilitação na técnica relacionada ao exame da 

perícia. Vê-se neste ponto a inserção da enfermagem na perícia.  

Para realização dos exames em vítimas de agressão, o enfermeiro forense 

deve possuir treinamento específico para esta prática. Um exemplo, como refere 

à revisão da literatura, são os enfermeiros SANE, que possuem treinamento 

adequado em exame de vítimas de violência sexual. Indo mais a fundo, tem-se 

que para o exame pericial em crianças, é necessário treinamento específico e se 

preconiza a experiência prévia em pediatria. 

Se por um lado a Enfermagem carece de leis definidas pelos órgãos de 

classe COFEN e CORENs para sua regulamentação, por outra perspectiva, as 

leis que regem os processos penais asseguram a entrada deste profissional na 

perícia, uma vez que o enfermeiro é um profissional de nível superior, e no caso 

do enfermeiro forense, é habilitado e treinado nas práticas periciais. 
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Através das experiências da Enfermagem Forense em outros países, e 

especialmente nos EUA, assim como os dados obtidos na categorização dos 

artigos, observa-se que o enfermeiro forense é um profissional formado e treinado 

em matéria pericial, tanto no que concerne a prática dos exames, como na 

questão legal.  

A pesquisa também revela que o enfermeiro forense constitui papel 

fundamental na investigação e cuidado das vítimas nos países em que a 

Enfermagem Forense é bem desenvolvida, configurando elo fundamental entre o 

paciente e a lei, tornando a comunicação entre as partes menos desconfortável 

para o indivíduo. Pode-se ressaltar, ainda, que a configuração e implementação 

desta especialidade em países onde ela é bem consolidada, torna o profissional 

extremamente relevante nos processos, e muitas vezes indispensável. Esta 

característica é importante para o avanço na conquista de mais espaço no 

mercado de trabalho. 

No caso do Brasil, é importante mencionar, também, que é necessário um 

estudo para avaliar o mercado de trabalho dentro desta especialidade no Brasil, o 

que está diretamente relacionado com situações de poder político que as demais 

profissões que atuam no campo forense possuem. 

 

5.4. PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

 

O avanço na regulamentação das atividades da Enfermagem Forense se 

mostra a prioridade no momento, uma vez que enfermeiros que façam a 

especialização fora do país possam retornar e exercer suas práticas em território 

nacional de forma legal. 

Obviamente que a formulação de leis configura uma análise profunda e 

cuidadosa do cenário da perícia forense no Brasil, pois as conquistas pelo campo 

e mercado de trabalho demandam a observação das demais atividades 

profissionais da área. 

Como está contido na revisão de literatura, as tentativas de implementação 

de cursos de pós-graduação em Enfermagem Forense no Brasil foram frustradas 

pela falta de mercado para atuação do profissional que se formaria. Esta garantia 

de mercado de trabalho para o enfermeiro forense é dependente de formulação 
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de leis para o exercício deste profissional, como dito anteriormente, o que 

perpassa por uma questão de envolvimento e aumento de poder político da 

classe de enfermagem. 

Pode-se concluir que a carência atual de leis que regulamentem a prática do 

enfermeiro forense leva à necessidade da construção do estado da arte. Segundo 

FERREIRA (2002) pesquisas do estado da arte, ou estado do conhecimento, são 

de caráter bibliográfico e tem como objetivo mapear e discutir certa produção 

acadêmica, que neste caso, constitui-se na Enfermagem Forense.  

 Existem, então, lacunas na formação e na prática em Enfermagem Forense 

que tem como necessidade para o seu desenvolvimento, a regulamentação 

formal das atividades e da prática do profissional. 

Construir o estado da arte exige pesquisa, conhecimento das leis periciais e 

do exercício profissional de enfermagem. É um processo que provavelmente 

demandará tempo e avanço das pesquisas em Enfermagem para formalização do 

enfermeiro dentro da prática forense no Brasil. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa abordou questões minimamente essenciais para o 

entendimento dos leitores sobre o que vem a ser a Enfermagem Forense. A 

apresentação do contexto histórico e o detalhamento das subespecialidades 

desta recente área de conhecimento permite um norteamento acerca dos 

possíveis campos de atuação do profissional. 

A construção da revisão de literatura e posterior análise dos dados revelou a 

carência de produção nacional nesta temática. O estado de desenvolvimento da 

Enfermagem Forense brasileira é a justificativa plausível e coerente para este 

achado. 

A descrição das características da Enfermagem Forense teve como 

finalidade apresentar a especialidade aos profissionais enfermeiros que ainda não 

possuem conhecimento sobre esta área, assim como enriquecer o saber pré-

existente que alguns já possuam. 

A descrição das bases da legislação pericial no Brasil se fez necessária para 

nortear as discussões sobre a inserção da enfermagem no campo forense, assim 

como a análise da legislação da profissão, de forma a compreender como pode 

ocorrer esse processo. Esta busca nas leis que regem a profissão e nas leis que 

regem a perícia é fundamental para posteriores discussões sobre a Enfermagem 

Forense, e carecem de maior aprofundamento e análise. 

O avanço desta área de atuação profissional no Brasil é interligado e 

dependente da elaboração de leis para regimento das práticas do enfermeiro 

forense. Este processo de regulamentação é fundamental para a gradual inserção 

do profissional nos campos da perícia forense no país. 
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A atual conjuntura de criação do estado da arte é a chave para o 

desencadeamento do processo de implementação desta especialidade no Brasil. 

É através da produção de conhecimentos e da busca das bibliografias em 

Enfermagem Forense que é possível considerar as possíveis atividades do 

profissional dentro da realidade legal do campo forense no país.  
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ANEXO 1 

 

RESOLUÇÃO Nº 389, DE 18 DE OUTUBRO  DE 2011 
 

 

Atualiza,  no  âmbito  do  Sistema  Cofen  / Conselhos  

Regionais  de  Enfermagem,  os procedimentos  para  registro  

de  título  de pós-graduação  lato  e  stricto  sensu  conce- dido a 

Enfermeiros  e  lista as Especialida- des. 

 

O  Conselho Federal de  Enfermagem (Cofen),  no  uso  das atribuições 

que lhe são conferidas pela  Lei  nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo  

Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 242, de 31 de 

agosto de 2000, 

 

CONSIDERANDO   a   Lei   do   Exercício   Profissional  nº 7.498/1986 em 

seu artigo 11, que explicita as atividades privativas do Enfermeiro e o 

desempenho de suas funções, impõe-se a qualificação do Enfermeiro com 

bases em critérios técnicos e  científicos; 

 

CONSIDERANDO  a  necessidade de  atualizar os  procedi-mentos para 

registro de títulos de pós-graduação lato e  stricto sensu no âmbito  do  

Sistema  Cofen  /  Conselhos Regionais  de  Enfermagem; 

 

CONSIDERANDO que compete ao Cofen manter atualizado o  registro 

cadastral de  seus profissionais inscritos, e,  que  tais  assentamentos  

devem retratar o perfil da população de  Enfermeiros a fim  de 
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estabelecer politicas de qualificação do  exercício profissional; 

 

CONSIDERANDO  tudo  o  mais  que  consta  nos  autos  do PAD - COFEN 

n° 571/2010, PAD COFEN nº 314/211 e a deliberação do Plenário em sua 

407ª Reunião Ordinária, resolve: 

 

Art.  1º Ao Enfermeiro detentor de títulos de pós  graduação (lato  e stricto 

sensu) é assegurado o direito de  registrá-los no Conselho  Regional de 

Enfermagem de sua jurisdição,  conferindo legalidade para atuação na 

área especifica do exercício  profissional. 

 

Art.  2º Os títulos de pós-graduação lato e  stricto  sensu por Instituições 

de Ensino Superior, especialmente credenciadas pelo Ministério  da  

Educação -  MEC,  ou  concedidos por  Sociedades, Associações  ou  

Colégios de  Especialistas, Enfermagem  ou  de  outras áreas do 

conhecimento, serão registrados, no âmbito do Sistema Cofen  /  

Conselhos Regionais de  Enfermagem, de  acordo  com  a  legislação 

vigente 

§  1º  Os  títulos  serão  registrados de  acordo  com  a  denominação 

constante do diploma ou certificado  apresentado. 

§  2º O diploma de mestre ou de doutor e o  certificado de especialista,  

obtidos no exterior, somente serão  registrados após revalidação  em 

Instituição de Ensino Superior Nacional,  atendidas as exigências do 

Conselho Nacional de Educação - CNE. 

§  3º A modalidade de Residência em  Enfermagem terá re- gistro  no 

Conselho Regional de  Enfermagem, nos  moldes  de  Es- pecialidade  conforme  

área de abrangência. 

 

Art.  3º O título de pós-graduação emitido por  instituições credenciadas 

pelo MEC será registrado  mediante apresentação de: 

a) requerimento à Presidência do Conselho Regional em que o profissional 

tenha sua inscrição  principal; 

b)  original  do  diploma  ou  certificado,  onde  conste  auto- rização  da  
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Instituição  para  oferta  do  Curso  e  carga  horária  (lato sensu), ou  

reconhecimento  do curso pela Coordenação de  Aperfei- çoamento  de  Pessoal 

de  Nível Superior -  CAPES e  CNE (stricto sensu). 

§ 1º Os certificados ou diplomas de pós-graduação emitidos por instituições 

estrangeiras  deverão ser acompanhados de compro- vante de  revalidação no 

Brasil. 

§ 2º O Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem somente 

procedera o registro de títulos  de pós-graduação sensu, ini- ciado, após 

conclusão da graduação, conforme inciso III do art. 44 da LDB. 

Art.  4º O ítulo concedido por Sociedades,  Associações ou Colégios de 

Especialistasserá registrado mediante  apresentação de: 

a) requerimento à Presidência do Conselho Regional em que 

o  profissional tenha sua inscrição principal; 

b)  cópia  do  edital  concernente à  realização da  prova,  de 

abrangência nacional, publicado em jornal de grande  circulação. 

c) original do certificado, onde conste,em cartório, o registro 

do estatuto da Sociedade, Associação ou Colégio de  Especialistas; 

§ 1º Em caso deítulos concedidos por Sociedade, Associação 

ou  Colégio de Especialistas,tendo como critério a  experiência pro- 

fissional,  deverá o Enfermeiro ter comprovado atividade  de ensino, 

pesquisa  e/ou assistência na área da especialidade  requerida de, no 

mínimo, três (3) anos. 

§  2º Para o registro de títulos de que trata  paragrafo 1º, a 

entidade  emitente do  título  deve  estar  cadastrada junto  ao  Cofen, 

apresentando os seguintes documentos: 

a) requerimento dirigido à Presidência do  Cofen; 

b)  ópia  da  ata  de  constituição e  do  estatuto  da  entidade, 

devidamente registrados em cartório,comprovando, este último, a realização  de  

prova  para  concessão do  título  como  uma  de  suas  finalidades; 

c)  relação dos critérios utilizados para a  emissão  do título, seja por meio 

de prova ou por comprovação de tempo de experiência profissional, que 

não poderá ser inferior a três (3) anos.  
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Art.  5º As Especialidades de Enfermagem e  suas  áreas de abrangência 

reconhecidas pelo Cofen, encontram-se listadas no anexo desta Resolução. 

Aquelas que porventura não  contempladas ou criadas  após o presente 

ato, serão, após apreciação pelo  Pleno do COFEN, objetos de norma 

própria. 

Art.  6º  Os  casos  omissos serão  resolvidos pelo  ConselhoFederal de 

Enfermagem. 

Art.  7° Esta Resolução entra em vigor na data  de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário,  especialmente a Resolução 

Cofen n° 261/2001 e a Resolução Cofen nº  290/2004. 

 

JULITA CORREIA  FEITOSA Presidente do  Conselho 

Em  exercício 

 

GELSON LUIZ DE  ALBUQUERQUE Primeiro-Secretário 

ANEXO ESPECIALIDADES/RESIDENCIA  DE  

ENFERMAGEM 

ÁREAS DE  ABRANGÊNCIA 

 

1. Enfermagem Aeroespacial 

2. Enfermagem em Auditoria e Pesquisa 

3. Enfermagem em Cardiologia 

3.1. Perfusionista 

3.2. Hemodinâmica 

4. Enfermagem em Centro Cirúrgico 

4.1. Central de Material e Esterilização 

4.2. Recuperação pós anestésica 

5. Enfermagem Dermatológica 

5.1. Estomaterapia 

5.2. Feridas 

5.3. Ostomias 

6. Enfermagem em Diagnostico por Imagens 

7. Enfermagem em Doenças infecciosas e  parasitarias 
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8. Educação em Enfermagem 

8.1. Metodologia do Ensino Superior 

8.2. Pesquisa 

8.3. Docência no Ensino Superior 

8.4. Projetos Assistenciais de Enfermagem 

8.5. Docência para Educação Profissional 

9. Enfermagem em Endocrinologia 

10. Enfermagem em Farmacologia 

11. Enfermagem em Gerenciamento/Gestão 

11.1.Gestão da Saúde; 

11.2.Gestão de Enfermagem 

11.3. Gestão em Homecare 

11.4. Administração Hospitalar 

11.5. Gestão de Programa de Saúde da Família 

11.6. Gestão Empresarial 

11.7. Gerenciamento de Serviços de Saúde 

11.8. Gestão da Qualidade em Saúde 

12. Enfermagem em Hanseníase 

13. Enfermagem em Hematologia e  Hemoterapia 

14. Enfermagem em Hemoterapia 

15. Enfermagem em Infecção Hospitalar 

16. Enfermagem em Informática em Saúde 

17. Enfermagem em Legislação 

17.1. Ética e Bioética 

17.2. Enfermagem Forense 

18. Enfermagem em Nefrologia 

19. Enfermagem em Neurologia 

20. Enfermagem em Nutrição Parenteral e  Enteral 

21. Enfermagem em Oftalmologia 

22. Enfermagem em Oncologia 

23. Enfermagem em Otorrinolaringologia 

24. Enfermagem em Pneumologia Sanitária 

25. Enfermagem em Políticas Publicas 
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26. Enfermagem em Saúde Complementar 

27. Enfermagem em Saúde da Criança e do  Adolescente 

27.1. Neonatologia 

27.2. Pediatria 

27.3. Ebiatria 

27.4. Saúde Escolar 

27.4. Banco de Leite Humano 

28. Enfermagem em Saúde da Família 

29. Enfermagem em Saúde da Mulher 

29.1. Ginecologia 

29.2. Obstetrícia 

30. Enfermagem em Saúde do Adulto 

31. Enfermagem em Saúde do Homem 

32. Enfermagem em Saúde do Idoso 

32.1 - Gerontologia 

33. Enfermagem em Saúde Mental 

34. Enfermagem em Saúde Publica 

34.1. Saúde Ambiental 

35. Enfermagem em Saúde do Trabalhador 

36. Enfermagem em Saúde Indígena 

37. Enfermagem em Sexologia Humana 

38. Enfermagem em Terapias Holísticas  Complementares 

39. Enfermagem em Terapia Intensiva 

40. Enfermagem em Transplantes 

41. Enfermagem em Traumato-Ortopedia 

42. Enfermagem em Urgência e Emergência 

42.1. Atendimento Pré-hospitalar 

42.2. Suporte Básico de Vida 

42.3. Suporte Avançado de Vida 

43. Enfermagem em Vigilância 

43.1. Sanitária 

43.2. Epidemiológica 

44. Enfermagem offshore e aquaviária 
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ANEXO 2 

 

TÍTULO VII 

DA PROVA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas.36 
 
 

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as 
restrições estabelecidas na lei civil.37 

 
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de 
ofício:38 

 
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas 
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida;39 

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de 
diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.40 

 
 

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim 
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.41 

 
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando 
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.42 

 
§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os 
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria 
capaz de conduzir ao fato objeto da prova.43 

 
 

__________________________________ 
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36 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
Redação anterior: Art. 155. No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à 
prova estabelecidas na lei civil. 
 
37 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
38 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
Redação anterior: Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou 
antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. 
 
39 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
40 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
41 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
Redação anterior: Art. 157. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. 
 
42 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
43 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, 
esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o 
incidente.44 
§ 4º (VETADO)45 

 
 

CAPÍTULO II 

DO EXAME DO CORPO DE DELITO, E DAS PERÍCIAS EM GERAL 

 
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
 
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior.46 

 
 

§ 1º Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas 
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área 
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a 
natureza do exame.47 

 
§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente 
desempenhar o encargo.48 

 
§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao 
ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de 
assistente técnico. 49 

 
§ 4º O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a 
conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as 
partes intimadas desta 
decisão.50 

 

§ 5º Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à 
perícia:51 

 

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para 
responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os 
quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados 
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar 
as respostas em laudo complementar;52 
II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres 
em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.53 
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§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia 
será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na 
 
_________________________________ 
44 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
45 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
46 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
Redação anterior: Art. 159. Os exames de corpo de delito e as outras perícias serão feitos por dois peritos oficiais. 
 
47 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
Redação anterior: § 1º Não havendo peritos oficiais, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de 
diploma de curso superior, escolhidas, de preferência, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza 
do exame. 
 
48 Redação dada pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
Redação anterior: § 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. 
 
49 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
50 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
51 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
52 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
53 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 

presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua 
conservação.54 
 

§ 7º Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de 
conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um 
perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.55 

 

 
Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que 
examinarem, e responderão aos quesitos formulados.56 

 
Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, 
podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos 
peritos.57 

 

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. 
 
Art. 162. A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela 
evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão 
no auto. 
 

Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do 
cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões 
externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame 
interno para a verificação de alguma circunstância relevante. 
 

Art. 163. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, 
em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto 
circunstanciado. 
 

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da 
sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem 
indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a 



72 

 

inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do 
auto. 
 

Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem 
como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do 
crime.58 

 

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, 
juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente 
rubricados. 
 
Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao 
reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela 
 
________________________________ 
54 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
55 Acrescentado pela Lei nº 11.690, de 09.06.08 
 
56 Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.03.94 
Redação anterior: Art. 160. Os peritos descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos 
formulados. 
 
57 Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.03.94 
 
Redação anterior: Parágrafo único. Se os peritos não puderem formar logo juizo seguro ou fazer relatório completo de 
exame, ser-lhes-á concedido prazo até cinco dias. Em casos especiais, esse prazo poderá ser prorrogado, 
razoavelmente, a requerimento dos peritos. 
 
58 Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.03.94 
Redação anterior: Art. 164. Os cadáveres serão, sempre que possivel, fotografados na posição em que forem 
encontrados. 
 
 

inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se 
descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações. 
 

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os 
objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver. 
 

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os 
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
 
Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, 
proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de 
ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. 
 

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de 
delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. 
 
§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, 
I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, 
contado da data do crime. 
 
§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova 
testemunhal. 
 

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade 
providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos 
peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.59 
 

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas 
e discutirão, no relatório, as conseqüências dessas alterações na dinâmica dos 
fatos.60 
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Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a 
eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com 
provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. 
 
Art. 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, 
ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que 
instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. 
 
Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou 
que constituam produto do crime. 
 

Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação 
por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. 
 

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, 
o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o 
seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do 
fato. 
 
Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-seá 
o seguinte: 
 

I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para 
o ato, se for encontrada; 
 

______________________ 
59 Vide Lei nº 5.970, de 11.05.73 
 
60 Acrescentado pela Lei nº 8.862, de 28.3.94 
 
 

II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita 
pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu 
punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida; 
 
III - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os 
documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou 
nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados; 
 
IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os 
exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que Ihe for ditado. Se 
estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser 
feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será 
intimada a escrever. 
 

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim 
de se Ihes verificar a natureza e a eficiência. 
 
Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. 
 
Art. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, 
porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita 
pelo juiz deprecante. 
 

Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. 
 

Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, 
juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.  
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Art. 179. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado 
pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. 
 

Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser 
datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. 

 
Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as 
declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e 
a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar 
proceder a novo exame por outros peritos. 
 
Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou 
contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o 
laudo.61 
 

Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo 
exame, por outros peritos, se julgar conveniente. 

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.  
 
Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19. 
 
Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia 
requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. 
 
 

CAPÍTULO VI 

DOS PERITOS E INTÉRPRETES 

 
Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. 
 
Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. 
 
Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa 
de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível. 
 

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada 
imediatamente: 
 

a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade; 
b) não comparecer no dia e local designados para o exame; 
c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos 
estabelecidos. 
 

Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá 
determinar a sua condução. 
 
Art. 279. Não poderão ser peritos: 
 

I - os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos ns. I e IV 
do art. 69 do Código Penal; 
II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente 
sobre o objeto da perícia; 
III - os analfabetos e os menores de 21 anos. 
 

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos 
juízes. 
 
Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. 


