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Também chamada de medicina Florence. Serve para (i) esclarecimento do juízo e (ii) noções para valor de causa, 

necessário saber o que é uma sequela, por ex. 

 

Hoje a medicina Florence além de se vincular ao Direito penal, também está vinculado ao civil para reparação de 

dano – DEPEVAT. 

 

Direito do trabalho, calcular o valor do dano, da sequela. 

 

Direito ambiental – enxofre, está em jogo a saúde de todos. 

 

Medicina legal 

1. Conceito 

2. Interação – D. Penal, D. Civil, D. Trabalhista, D. Ambiental. 

 

Processo inflamatório 

1. Conceito (defesa) 

2. A.A -  

 

O processo inflamatório é um processo de defesa do corpo. Todos os “ites” é inflamação. É fundamento sabermos, 

pois vai caracterizar vai coisas relevantes para o mundo jurídico, na medicina florence, como a tendinite. 

 

Como sei quando temos um acidente depois do crânio? 

Pelo processo inflamatório. Esse tipo de controle de defesa do nosso corpo é feito pelo sistema imunológico. 

 

Hipócrates – dizia que toda vez que vocês observarem tumor, dor, rubor, calor você tem o processo inflamatório. 

Para diagnosticar a doença pegava a urina do diabetes e colocava perto de formigas até evaporar, se depois de 

seco as formigas irem atrás é que a pessoa está com diabetes. 

 

Antes chamávamos de medicina homeopática, uma medicina interessantes, com ervas, Hipócrates também criou 

isso. 

 

Individuo picado por um borrachudo, quando vemos o agente agressor é um veneno químico que injeta dentro do 

corpo e nosso corpo vai neutralizar esse veneno. No local que é picado forma-se um edema (tumor em grego), fica 

vermelho, pois as artérias se dilatam para formar mais sistema imunológico. A temperatura do local fica mais alta, 

coceira. Essa neutralização as vezes demorar muito, 7 dias, mais o corpo está neutralizando. 

 

Dermatite de contato/ alérgica  

Alergia – processo inflamatório personalíssimo. 

Doença autoimune – processo inflamatório intenso, mas seu sistema imunológico ao invés de te defender, ataca. 

 



Radiação ultravioleta – para defesa apresenta uma defesa, a melanina, ficar com a cor mais escura. Físico! 

Som – edema no ouvido, otite sonora – Físico! 

 

EPI – Equipamento de proteção individual 

Carteiro, se não usar, pode ser mandado embora. 

 

Toda vez que jogar um substancias nas bactérias, vão lutar para se defender, desenvolvendo a resistência,na qual a 

bactéria resistindo consegue neutralizar o antibiótico. Existe uma norma internacional que a prescrição de 

antibiótico tem que ser com receita para que o individuo não tome atoa, com a quantidade atoa, justamente para 

que ela não se desenvolva, é um perigo. 

 

Por outro lado, também temos os vírus que toda vez que jogamos substancias, ele modifica. Quando ele muda 

temos a mutação e ele pode adquirir caracteristicas que não tinha antes, imagina o HIV passando de uma pessoa 

para outra como se fosse gripe, é uma preocupação mundial. Basta um bichinho desse ter a mutação para acabar 

com a humanidade. 

 

Existe uma lei que cria um Comissão de Infecção hospitalar – a pessoa pede indenização, tem fundamento? 

Nenhum, pois não existe hospital sem infecção. Se esse lugar que vai todo mundo doente, é óbvio que tem 

bactérias resistentes, mas ele agem de toda a forma possível para não passar de um para outro. 

 

De acordo com os padrões internacionais, você pode pedir indenização quando quebra a responsabilidade objetiva 

dela. Quando quebra o número mínimo de infecção, a cada 100 casos, posso ter 3,5 caso com infecção (3,5% - valor 

médio), esse é o risco de um hospital que não tem como ser eliminado. Por mais cuidado que o medico, hospital 

tenha, não tem como. Nunca pode exceder 3,5. Esse é um hospital de excelente qualidade. 

 

Afinal, qual o índice de um hospital público? 

Normalmente é 10, 15, 20%. Por conta de falta de lei, o cara fica no corredor e etc. Isso é cidadania. 

 

Então temo três tipos de agentes agressores: 

- físico 

- químico 

- biológico (Bactérias – resistência e Vírus – mutação) 
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Noções de anatomia e fisiologia humana 

 

Doença ocupacional/ profissional 

Produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada profissão ou função, ou seja, está 

diretamente ligada a profissão do trabalhador. 

Ex: soldador que desenvolveu catarata (cristalino fica opaco, não permitindo mais a passagem da luz). 

Ex: descarregador de caminhão e tem hérnia de disco 

 



Curiosidade: quantos quilos um homem pode carregar? Até 60 kg, art. 198, CLT. 

 

Doença relacionada ao trabalho 

Relação entre o Meio Ambiente e o trabalho, é aquela que vê ligação com o ambiente onde o trabalho é exercício. 

Ex: um trabalhador que está exposto a um ruído excessivo em um galpão de solda e desenvolve surdez 

 

Sistema respiratório 

A pessoa que trabalha em um mina de carvão, recebe a insalubridade (eu sei que esse ambiente é nocivo e pago 

um pouco a mais para o sujeito se matar, é bem assim). A lei diz que deve ser levado equipamentos para evitar o 

máximo do invididuo inalar essas particular. Mas existe um equipamento infalível? Não! 

 

Não existe dizer que oferecendo todo o EPI (Equipamento de proteção individual) podemos tirar a insalubridade. 

Sem contar que não é qualquer EPI que serve, tem que ter o selo de qualidade do Imetro. 

 

Analisando a chapa do pulmão tudo que for preto é a casca e tudo que é branco é o denso, sangue, coluna. 

 

Ataxia Cerebelar 

Cerebelo – responsável pelo equilíbrio 

Mercúrio e Manganês, esses são os elementos principais que a pessoa fica em contato para a Ataxia cerebelar (não 

quer dizer que não pode dar em contato com outros elementos). 

 

Sistema digestivo 

Erosão dentária 

 

Crânio  

Frontal – é a “testa” 

 

Temporal- perto da nuca 

Ocipital – perto do ouvido 

Maxilar 

Mandíbula 

Zigomático – maça do rosto 

Osso malar – em baixo do nariz 

 

Quando mastigamos mordemos para cima e para baixo, mas tem gente que tem mordida cruzada. 

 

Vida 

O que é estar vivo? É se relacionar. 

Órgãos do sentido 

Vida vegetativa 

Morte cerebral (encefálica) 

 

Memória Cognitiva – que está acontecendo agora. 



Memória Evocativa – que já aconteceu. 

Memória seletiva – só que tem um acontecimento importante, que teve grande importância e ficou registrado n 

seu cérebro (primeiro beijo). 
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Coluna vertebral 

Temos 7 vertebras cervicais (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7), 12 torácicas. 

 

Flexão – cabeça para baixo 

Extensão – cabeça para cima 

Lateralização – cabeça para direito ou esquerda. 

 

Colisão no carro pode fazer com que a extensão pode lesionar a vértebra podendo morrer ou ficar tetraplégico. 

 

Toxáricas – dá sustentação para o tórax e serve de anteparo para as costelas. 

 

Coluna lombar – são 5 vértebras 

 

Osso sacral (S1) – as vértebras estão fusionadas. 

 

Quando o individuo levanta peso se não for devidamente orientado e seguir as regras da CLT pode ocasionar a 

Hérnia de Disco. Entre as vétebras lombares temos uma estrutura de cartilagem, servindo de almofada entre um 

osso e outro. Se fosse movimentos grossos (flexionar, extensão e lateralização – movimentos das vértebras 

lombares e Sacral), os anéis ficam fragilizados.  

 

No espaço entre as vétebras com os movimentos grossos podem aumentar (Abaulamento discal), podem ter um 

extensão mais dura (Protusão discal) e pode ser que essa cartilagem “vaze” para fora (Formação da Hérnia de 

Disco) e dói porque ao lado das vértebras temos o nervo ciático. 

 

Quando a lesão é lombar só compromete os movimentos inferiores! 

 

“Bico de Papagaio” – quando essa cartilagem do meio tem uma calcificação e é um processo degenerativo. 
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Membros superiores e inferiores 

O membro superior se articula pelo ombro. 

 

Quais são os movimentos que temos na articulação: 

1) Flexão 

2) Extensão 

3) Abdução (abrir os braços) 



4) Adução 

5) Rotação interna e externa 

 

 

Cotovelo 

1) Flexão 

2) Extensão 

 

Punho 

1) Flexão 

2) Extensão 

3) Lateralização 

 

Dedos 

Pinça 

Flexão dos dedos e apreensão 

 

Braço – osso humero 

Antebraço – radio (dedão Atena) púbito  
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Estratégia 

Movimento que eu faço para chegar a um determinado objetivo. 

 

Horizonte clínico, é aquele que divide o doente (patologia) da Higidez. 

Durante o dia-a-dia temos a relação do Homem com o Meio Ambiente e com os Agentes agressores (nesse 

triangulo temos as medidas preventivas). Quase ele seja atingido temos as Medidas Curativas. Pode ser que a 

pessoa em cotato com os agente agressores morra, tenha sequelas ou consiga trazer para higidez de volta 

(Medidas Palitivas). 

 

Trabalhador que trabalha com aquelas máquinas que produzem mais barulho do que pode pela legislação = a 

fundamentação da responsabilidade é o desrespeito das normas. Se eu não fizer nada disso a empresa vai 

responder do ponto de vista objetivo e o empresário por não cumprir aquela norma regulamentadora, o PPA, pode 

ser acionado penalmente. Que tipo de crime esta cometendo? Contravenção penal!  

 

Responde civilmente, penalmente e o INSS enquanto segurado também responde. 

 

Homem – M.A – Agente Agressor. 

O agente agressor não é necessariamente o químico. Pode ser que seja um jovem, tendo como M.A a família e 

objeto a droga. Como fazemos para que esse jovem não se contamine? Com a educação, visita de agentes sociais 

ensinando as coisas. 

 



A Fundação Casa se aplica como medida preventiva para o crime? Complicado, pois temos o menos infrator 

qualquer que seja a infração, se matou se roubou uma laranja. Não tem como dar certo. 

 

ECA 

Temos criança com distúrbio psiquiátrico? Sim, mas não existe previsão no ECA, uma grande falha. 

A aplicação de uma boa lei também é uma medida preventiva para o crime, é isso que devemos ter em mente! 

 

Medida secundária 

É todos tratamento, o tempo gasto com tratamento, tempo afastado do serviço. Imaginamos o colega esteja 

resfriado, dá um espirro e como é sem educação não coloca a mão. Em menos de três minutos respiramos a 

partícula que ele liberou. Depois de uma semana alguns estão doentes, outros não, outros chegam até a 

pneumonia. O que podemos utilizar como medida preventiva para este caso? O que é certo é usar o lenço, álcool 

em gel para eliminar as bactérias. 
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Pirâmide de Maslow (CAI NA PROVA, PEGAR A PIRAMIDE DO RESUMO QUE O PROFESSOR PASSA) 
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INCAPACIDADE 

É o não capaz, não capaz do que? O foco é o trabalho. 

Uma pessoa fratura o dedo, vai ser imobilizada, ficar afastada 10, 15 dias, tendo uma incapacidade. Essa é uma 

incapacidade total ou parcial? Depende. 

 

Vamos supor que a pessoa é pianista, vai poder tocar piano? Não, é uma capacidade total e temporária (vai fazer 

fisioterapia e depois fica bom). Agora para um vigilante, não é relevante o uso da mão, onde teremos uma 

incapacidade parcial e temporária. 

 

Lesão que para um é uma incapacidade parcial, para outro é total. 

 

Vamos imaginar perda de um dente, incisivo central, ficou uma janela na frente. É uma lesão corporal? Sim. Gera 

incapacidade? Depende, se a pessoa for modelo vai ser uma incapacidade total e temporária. E para aquele cara 

que cuida do jardim? É parcial e temporária. 

 

Quando falamos em incapacidade não é fácil, temos que seguir critérios. O primeiro é o trabalho, mas não deve ser 

o único. (*Classifique a incapacidade, pergunta de prova). 

 

Mas de 30 dias incapacitado é lesão corporal grave. 

 

 

 


