
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 DE MARÇO A 13 DE MAIO DE 2022 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS: DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2022 

RESPOSTA ÀS CANDIDATURAS: ATÉ 11 DE MARÇO DE 2022 

 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO 

PARA TÉCNICOS DE TANATOLOGIA 



 

 

 

 

COORDENAÇÃO: 

Rede de Serviços Médico-Legais e Forenses de Língua Portuguesa (RSMLFLP). 

 

ORGANIZAÇÃO: 

Departamento de Investigação, Formação e Documentação (DIFD) do Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), I.P. 
 

Contactos: 

☎: 239 852 511 

@: difd@inmlcf.mj.pt 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CURSO:  

Curso intensivo teórico-prático, para formação de técnicos ajudantes de tanatologia.  

Obrigatória a apresentação de comprovativo de seguro de acidentes pessoais para os candidatos 

que realizarem a vertente prática no INMLCF, bem como noutras instituições com ligação à 

RSMLFLP que o exigirem. 

A superação da avaliação final dará direito a aprovação do curso e a um certificado. 

 

 

INSCRIÇÃO:  

Gratuito - para candidatos com vínculo contratual com o INMLCF, I.P. ou com outra instituição com 

ligação à RSMLFLP. 

200 € - para candidatos sem vínculo contratual com o INMLCF, I.P. ou com outra instituição com 

ligação à RSMLFLP.  

 

CANDIDATURAS:  

Decorrem entre 07 de fevereiro e 06 de março de 2022, por email (para difd@inmlcf.mj.pt). 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTOS A ENVIAR NA CANDIDATURA: 

Com vínculo contratual ao INMLCF ou a outra instituição com ligação à RSMLFLP: Preenchimento 

da Ficha de Candidatura, Curriculum Resumido, cópia de certificado de habilitações e autorização 

do Diretor/Coordenador do serviço para a frequência do curso. 

Sem vínculo contratual ao INMLCF ou a outra instituição com ligação à RSMLFLP: Preenchimento 

da Ficha de Candidatura, Curriculum Resumido, cópia de certificado de habilitações. 

 

A aceitação da candidatura será comunicada por email até dia 11 de março de 2022. 

Os selecionados serão avisados por e-mail e será disponibilizada a respetiva lista.  

Depois de aceites, deverão efetivar a inscrição e respetivo pagamento até dia 18 de março de 2022. 

Caso não o realizem, serão automaticamente excluídos, sendo substituídos pelos candidatos 

suplentes, de acordo com a ordem de seleção. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

Habilitações ou formação profissional no âmbito do curso; Atividade profissional relacionada com 

o conteúdo do curso.  
 

NUMERUS CLAUSUS: Serão aceites no máximo 40 participantes. 

HORÁRIO/DURAÇÃO/CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

As aulas teóricas decorrerão em 4 quintas-feiras, das 9:00 às 17:30 (hora portuguesa), 

remotamente, com recurso à plataforma Zoom.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

24 MARÇO DE 2022 

09h00-09h30 
• Abertura do curso 

Aula teórica 

09h30-11h00 

• O que é a Medicina Legal? 

• Ideias gerais sobre a organização médico-legal. 

• Perícias no âmbito tanatologia forense. 

• A autópsia médico-legal, aspetos gerais, normativos legais, 
objetivos. 

• O sigilo da informação em medicina legal (segredo médico e 
segredo de justiça). 

 

Aula teórica 

11h00-12h30 

• O técnico ajudante de medicina legal: conteúdo funcional. 

• Relações com polícias, bombeiros e funcionários hospitalares. 
Aspetos legais. 

• Conceitos de verificação do óbito e certificação do óbito e 
respetiva documentação. 

• Diagnóstico diferencial médico-legal - noções gerais. 

 

Aula teórica 

14h00-16h30 

• O exame pericial do hábito externo. 

• Sinais positivos de morte. 

• Importância e fundamentos da identificação médico-legal. 

• Técnicas de identificação de cadáveres recentes. A ficha 
datiloscópica. A ficha dentária. 

• Importância dos dados ante mortem na identificação de 
cadáveres. Identificação em desastres de massa. 

16h30-17h30 
• Distribuição das aulas práticas 

31 MARÇO DE 2022 

 

Aula teórica 

09h00-12h30 

• Noções básicas de anatomia humana: cabeça, pescoço, 
tórax, abdómen, pélvis, coluna vertebral e membros. 

• O exame do vestuário: importância e descrição. 

• Técnica geral de autópsia: o exame do hábito externo. O 
exame genital. 

 

Aula teórica 

14h00-16h30 

• Técnica geral de autópsia: o exame do hábito interno: a 
autópsia da cabeça, pescoço, tórax, abdómen, pélvis, 
coluna vertebral e membros. 

• A disseção dos diversos órgãos e vasos. 
 

 

 

 



 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (CONTINUAÇÃO) 

31 MARÇO DE 2022 

Aula teórica 

16h30-17h30 

• Exames complementares de diagnóstico: 
o Colheita de amostras para exames complementares: 

técnicas, recipientes, líquidos, proporções. O 
encaminhamento das amostras. 

o Percurso das amostras da sala de autópsias ao 
laboratório 

• Cadeia de custódia e o papel dos técnicos ajudantes 
 

07 ABRIL DE 2022 

Aula teórica 

09h00-12h30 

 

• Noções gerais sobre lesões traumáticas  

• Noções gerais sobre lesões asfíxicas. 

• Técnicas especiais de autópsia em diversas situações de 
morte (asfixias mecânicas, acidentes de viação, lesões por 
agentes físicos, químicos e biológicos, intoxicação, lesões 
por armas brancas e armas de fogo, morte súbita no adulto 
e lactente, relacionadas com a gravidez e infanticídio, 
agressão sexual, maus-tratos e negligência, cadáveres em 
avançado estado de putrefação). 

 

Aula teórica 

14h00-17h30 

 

• Técnicas especiais de autópsia em diversas situações de 
morte (continuação da aula anterior). 

21 ABRIL DE 2022 

 

Aula teórica 

09h00-12h30 

• A fotografia forense: importância, técnicas e orientação. 

• Técnicas especiais de autópsia em situações de desastres de 
massa. 

• O embalsamamento: princípios e objetivos da 
Tanatopraxia. Técnicas de embalsamamento para cadáver 
autopsiado e não autopsiado. Líquidos conservadores e 
proporções. 

Aula teórica 

14h00-17h30 

• Os exames de antropologia forense: técnicas, orientação. 

• Os exames de complementares de radiologia, entomologia 
forense e palinologia forense: técnicas, orientação. 

• A exumação de cadáveres: procedimentos, colheitas de 
amostras. 

 

 



 

 

 

As aulas teórico-práticas e práticas decorrerão em dois dias seguidos.  

Cada formando frequentará as aulas práticas individualmente, conforme agendamento a realizar 

no primeiro dia do curso, entre 28 de março e 13 de maio.  

O programa será o seguinte: 

DIA 1 

Aula teórico-prática 

09h00-10h00 

• Normas de higiene e segurança na sala de autópsias: 
precauções especiais com doenças infeto-contagiosas.  

• O equipamento de trabalho do técnico ajudante: 
vestuário e material de proteção. 

• Noção de circuito para limpos e sujos na sala de 
autópsias.  

• Precauções especiais na manipulação do cadáver. 

• A receção do cadáver: documentação necessária, 
informação básica a recolher sobre o cadáver, 
endereço de familiares. Análise e orientação da 
documentação recebida. A informação social. 

 

Aula prática 

10h00-11h00 

• A entrada do cadáver nos serviços médico-legais: 
o Procedimento para a receção, etiquetagem, 

identificação, pesagem e conservação em câmara 
frigorífica 

• O espólio: a sua importância médico-legal  

• A ficha dactiloscópica 

• Realização prática da entrada de um cadáver. 

 

Aula teórico-prática 

11h00-12h00 

• O transporte do cadáver para a sala de autópsias: 
o Preparação da sala de autópsias, do 

instrumental e do material para recolha de 
amostras para exames complementares. 

o Procedimentos preliminares da autópsia. 
Medição do cadáver. Remoção da roupa do 
cadáver: técnica e cuidados na sua 
conservação. Colheita de dados relativos à 
identificação. 

Aula prática 

12h00-13h00 

• Realização do exame pericial do hábito externo e 
colheita de impressões digitais. 

• Cadáveres não identificados. O auto de 
reconhecimento. 

Aula teórico-prática 

14h00-16h00 

 

• A técnica geral de autópsia 
o Procedimentos para os exames de hábito 

externo e interno, com realização de uma 
autópsia. Medição das lesões e pesagem dos 
órgãos. 

 



 

 

 

DIA 2 

 

Aula teórico-prática 

9h00-12h00 

• Realização de uma autópsia e procedimentos finais. 
A sutura do cadáver: técnica, tipos de fio, agulhas. 
Lavagem do cadáver. Tanatopraxia. 

• A técnica de vestir o cadáver. 

• Entrega do cadáver 
o Transporte e colocação do cadáver na urna. 
o O acondicionamento e destino do vestuário. O 

acondicionamento e orientação das amostras 
colhidas na autópsia para exames 
complementares. 

       A arrumação e limpeza da sala de autópsias. A 

limpeza e esterilização do material 

Aula prática 

14h00-17h00 

• Realização de autópsia. 

• Entrega o cadáver e respetiva documentação. 

 

 

Componente prática obrigatória:  

Participação ativa em 10 autópsias médico-legais e nos procedimentos de receção e entrega do 

cadáver (a realizar no INMLCF ou noutra instituição com ligação à RSMLFLP). 

 

AVALIAÇÃO FINAL (APTO/NÃO APTO): Exame Teórico + Exame Prático 

 

Exame Teórico (50 perguntas de escolha múltipla):  

Exame de Época Normal: 19 de maio de 2022, pelas 14h30 (hora portuguesa) 

Exame de Época de Recurso: 26 de maio de 2022, pelas 14h30 (hora portuguesa) 

NOTA: Só poderá apresentar-se ao exame teórico quem tiver assistido a, pelo menos, 80% das   

             aulas teóricas e participado em 100% dos módulos teórico-práticos e práticos. 

 



 

 

- FICHA DE CANDIDATURA -  
CURSO DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DE TANATOLOGIA 

(enviar para difd@inmlcf.mj.pt) 

 

 

 

 
 
NOME (letra de Imprensa): ________________________________________________________ 

MORADA (letra de Imprensa): _____________________________________________________ 

COD. POSTAL: ______- __________CIDADE/PAÍS: _____________________________________ 

TELEFONE/TELEMÓVEL:_______________________  E-MAIL: ____________________________ 

NIF: __________________________________ 

 
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (letra de Imprensa):______________________________________ 

ELEMENTO PERTENCENTE AO INMLCF OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM LIGAÇÃO À RSMLFLP                      

SIM                   Não 

SE RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE INDIQUE: 

LOCAL DE TRABALHO_____________________________________________________________ 

CATEGORIA PROFISSIONAL_________________________________________________________ 

ELEMENTO SEM VÍNCULO AO INMLCF OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM LIGAÇÃO À RSMLFLP                      

LOCAL DE TRABALHO_____________________________________________________________ 

CATEGORIA PROFISSIONAL_________________________________________________________ 

 
MOTIVO PELA QUAL SE CANDIDATA (letra de Imprensa): _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
NOTA: anexar Curriculum Vitae resumido e cópia do certificado de habilitações a esta ficha de candidatura. 

_____________________, ______/_____/_____ 

 
______________________________________________________ 

(ASSINATURA) 

Candidaturas: entre 07 de Fevereiro e 06 de Março de 2022 
Resposta às candidaturas: até 11 de Março de 2022 
 
INSCRIÇÃO 
Gratuita - candidatos com vínculo contratual com o INMLCF ou com outra instituição com ligação à RSMLFLP 
200€ -  candidatos sem vínculo contratual com o INMLCF ou com outra instituição com ligação à RSMLFLP 


