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Perícia criminal: áreas 
de atuação profi ssional 
com enfoque na área de 

análises laboratoriais 
1

Objetivos de Aprendizagem:

• Descrever as principais áreas de atuação do analista clínico e do far-
macêutico na perícia criminal.

• Compreender os principais conceitos neste campo do saber.
• Correlacionar este conhecimento com o conteúdo cobrado nos con-

cursos públicos.

1 - INTRODUÇÃO

Esta obra mostrará aos concursandos e futuros peritos as principais 
áreas de atuação do perito criminal farmacêutico, bem como conheci-
mentos de interesse em provas, conceitos, a importância da perícia e sua 
aplicação no direito, tão necessária para o esclarecimento da verdade.

O perito farmacêutico utiliza, na execução de seu trabalho, métodos 
cientifi camente validados, que envolvem principalmente conhecimen-
tos de física, química, biologia, matemática, bioquímica, dentre outros. O 
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resultado deste trabalho é a prova pericial e consequente confecção do 
laudo pericial. Citando trecho da obra de Fazzani 2014, pode-se dizer que 
a prova pericial e seu laudo são instrumentos de “busca uníssona da ver-
dade jurídica, eis que seu testemunho é muitas vezes o mais verdadeiro e 
cristalino na aplicação justa da lei.”. Em outra parte desta obra já classifica-
mos os tipos de perícias e peritos.

A perícia criminal é uma atividade técnico-científica, prevista no Có-
digo de Processo Penal, indispensável para elucidação de crimes. Os ves-
tígios encontrados em locais de crimes podem ser considerados como 
viajantes que percorrem o tempo decorrido entre o fato e a chegada dos 
policiais, trazendo consigo importantes informações sobre a dinâmica do 
delito, ou seja, a ocorrência do fato e o modo como ele acontece. Cabe, 
portanto, ao perito criminal identificar, analisar e interpretar estes vestí-
gios através da observação minuciosa e utilização de equipamentos como 
ferramentas para a produção da prova material, o laudo pericial.

Os peritos desenvolvem suas atribuições no atendimento das requisi-
ções de perícias inerentes a inquéritos policiais e a processos penais pro-
venientes de autoridades como delegados, procuradores e juízes. O arran-
jo institucional da perícia criminal é diverso, com estruturas subordinadas 
à Polícia e outras autônomas, muitas atravessando mudanças. Assim, na 
polícia federal, tem-se o cargo de perito criminal farmacêutico, este priva-
tivo, e em algumas estruturas estaduais têm-se outros profissionais que o 
compartilham com o farmacêutico.

De todo modo, observa-se uma tendência estrutural de especialização 
dos cargos por área, o que se reflete nos concursos públicos, pois passam 
a conduzir a seleção separando as vagas. Apesar do caráter pouco defini-
do da estrutura do serviço, existem grandes áreas bem definidas e presen-
tes em grande parte dos serviços de perícia criminal na estrutura da rede 
de segurança pública e justiça criminal existente em cada ente federado. 

As áreas de atuação do perito criminal podem ser classificadas em 
três grandes blocos: o primeiro seria o das perícias intimamente relacio-
nadas à criminalística, o segundo seria o das perícias de identificação da-
tiloscópica e, por fim, o das perícias laboratoriais. As perícias realizadas 
no âmbito da medicina legal não serão aqui abordadas, uma vez que, em 
regra, essas são áreas concernentes aos peritos médicos-legistas.
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2 - ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PERITO CRIMINAL

2.1 Perícias relacionadas à criminalística

São perícias realizadas conforme áreas típicas da criminalística, apre-
sentam caráter multidisciplinar e abrangem conhecimentos e formações 
de profissionais diversificados, a saber:   

a. Perícia em Local de Crimes: perícias realizadas em locais de crimes. 
Sendo genérico, abrange todo e qualquer delito que deixe vestígios 
e evidências a serem colhidas e coletadas. Tem previsão legal nos ar-
tigos 6º, inciso, art. 169; 171 e 173 do CPP.

b. Balística Forense: É a parte criminalística que estuda as armas de 
fogo, sua munição e os efeitos dos tiros por elas produzidos sempre 
que tiverem uma relação direta ou indireta com infrações penais, vi-
sando esclarecer e provar sua ocorrência.

c. Perícia Contábil e Financeira: ciência de coletar e apresentar informa-
ções financeiras em uma forma que seja aceita como prova por uma 
Corte julgadora contra perpetradores de crimes de natureza econô-
mica.

d. Documentoscopia Forense: ramo da ciência forense encarregado da 
análise, caracterização e individualização de documentos relaciona-
dos à prática delituosa.

e. Perícia em Audiovisuais: perícias diversas em materiais fotográficos, 
de áudio e de vídeo, como autenticidade e originalidade do áudio, 
identificação do locutor, dentre outras.

f. Informática Forense: ciência que, através da utilização de métodos 
científicos, realiza a preservação, coleta, análise e apresentação de 
evidências digitais, conferindo-lhe valor probatório em processos 
judiciais. Evidência Digital é todo e qualquer conteúdo mantido em 
computadores e mídias digitais quando convertido em prova de um 
fato, ação, afirmação, direito etc.

g. Perícia em Veículos: perícias realizadas em veículos automotores com 
a finalidade de identificação e constatação de possíveis fraudes ou 
adulterações.

h. Perícias de Meio Ambiente: perícias com a finalidade de identificar, 
analisar e quantificar danos ao meio ambiente.
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2.2 Identificação datiloscópica

São perícias que têm por finalidade a identificação civil e/ou criminal 
por meio de coleta e análise de impressões datiloscópicas.

Criado por Juan Vucetich em 1891, o sistema datiloscópico possui 3 
características fundamentais: Perenidade, a formação das digitais se dá 
ainda durante a gestação e perduram por toda a vida; Imutabilidade, não 
se altera com o tempo (queimaduras de 3º grau tornam a identificação da-
tiloscópica impossível); Variabilidade, ou seja, varia de pessoa para pessoa, 
mesmo nos casos de gêmeos idênticos.

2.3 Perícias laboratoriais

São exames complementares que irão subsidiar tecnicamente o inqué-
rito policial ou processo penal. Estes exames envolvem as grandes áreas 
da ciência: Química, Física e Biologia. Eles serão detalhados durante este 
capítulo.

3 - PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO

A profissão farmacêutica compreende múltiplas possibilidades de atu-
ação desde área administrativa, como gerenciamento de grandes redes 
de drogaria, área de saúde propriamente como a Farmácia Hospitalar, 
Análises Clínicas, Farmácia Magistral. Por esse perfil multifuncional, o pro-
fissional farmacêutico apresenta competências e habilidades para o exer-
cício da função do cargo de perito criminal, especialmente aquelas que 
envolvem atividade em laboratório. O último levantamento do Ministério 
da justiça sobre a Perícia Criminal no Brasil (2013) aponta que aproxima-
damente 17% dos peritos criminais no Brasil são Farmacêuticos e ou Bio-
químicos, conforme gráfico abaixo. Estes ficam atrás, apenas, das Enge-
nharias que compreendem diversas formações como Engenharia Elétrica, 
Civil, Mecânica, Química.
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Gráfi co 1. Formação dos peritos criminais em percentual

Dentre as atividades de perito criminal, as que se mostram mais com-
patíveis com a formação do farmacêutico são aquelas ligadas aos exames 
laboratoriais necessários à elucidação de autoria e materialidade do deli-
to. As áreas de atuação mais relevantes relacionadas a perícias laborato-
riais e exames complementares são:

• Entomologia Forense – Realiza exames para determinação do inter-
valo pós-morte.

• Química Forense – Por exemplo, a realização de exames como análise 
de drogas de abuso (cocaína, crack, maconha, LSD, Ecstasy e outros); 
Exame residuográfi co em objetos, roupas, mãos, bem como, resíduos 
de incêndios, explosivos etc. 

• Genética Forense – Teste de paternidade, teste de identifi cação, por 
exemplo, de cadáveres e restos mortais. Verossimilhança para iden-
tifi car se a amostra biológica pertence ao suspeito ou vítima, através 
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QUADRO RESUMO

Expressão Conceito

Perícia Criminal
É uma atividade técnico-científica, prevista no Código de Processo 
Penal, indispensável para elucidação de crimes.

Áreas de atuação
do perito criminal

Perícias intimamente relacionadas à criminalística; perícias de iden-
tificação datiloscópica; perícias laboratoriais.

Entomologia Forense
Ciência que aplica o conhecimento acerca dos insetos em procedi-
mentos investigativos criminais.

Entomologia Forense
Desigualdades relevantes na situação de saúde de grupos popula-
cionais que são evitáveis, injustas e desnecessárias.

Intervalo Pós-Morte 
(IPM)

É o intervalo de tempo entre a morte e a data em que o cadáver foi 
encontrado é estimado pela observação dos fenômenos cadavéri-
cos como rigidez, resfriamento, inchaço, licores, dentre outros.

Insetos necrófagos
São insetos que se alimentam de cadáveres. Não confundir com insetos 
necrófilos, estes se alimentam dos insetos necrófagos.

Grau-dia acumulado 
(GDA)

É um método utilizado para se estimar o intervalo pós-morte.

Entomotoxicologia
Ciência que estuda o perfil toxicológico encontrado nos insetos 
necrófagos para se determinar o perfil toxicológico do cadáver.

Polimorfismo de compri-
mento de fragmentos de 

restrição (PCFR)

É uma técnica bastante utilizada para o estudo do genoma, 
utilizam-se enzimas de restrição que cortam o DNA em pontos 
específicos, gerando fragmentos de diferentes tamanhos que são 
separados e visualizados em forma de bandas.

Sítios de restrição São sequências de DNA reconhecidas pelas enzimas de restrição

DNA mitocondrial
O DNA mitocondrial é utilizado quando a amostra não pode ser 
analisada pelas técnicas normalmente empregadas como PCR, PCFR 
e STR

Análise STR
É uma tecnologia utilizada para avaliar determinadas regiões do 
DNA nuclear. Variabilidade nas regiões STR pode ser usada para 
distinguir um perfil de DNA a partir de outro.

PCR
É uma técnica da biologia molecular que permite a replicação em 
vitro do DNA.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (PERITO CRIMINALÍSTICO- SEPOG-SSP/SE- 2014- FUNCAB)
Existem alguns testes que podem ser utilizados para a confirmação da 
presença de esperma. Um método consiste na observação do espermato-
zoide ao microscópio, facilitada pela utilização de uma técnica de colora-
ção conhecida como:

Ⓐ ChristmasTree 
Ⓑ Reação de Van Deen  
Ⓒ Reação de Adler
Ⓓ Reação de Kastle-Mayer
Ⓔ Fosfatase Ácida Prostática

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A técnica de Christmas Tree é utilizada na gené-
tica forense, e, através desta, a visualização do espermatozoide se torna me-
lhor, pois ela favorece o contraste entre a cor da lâmina e o espermatozoide.
Alternativa B: INCORRETA. A reação de Van Deen é utilizada em local 
de crime, mas não é específica para identificação de apenas um tipo de 
líquido orgânico. Não sendo utilizada para a coloração de lâmina de es-
permatozoide.
Alternativa C: INCORRETA. A reação de Adler ou teste de benzidrina 
também é utilizada nas ciências forenses, no entanto, é aplicada em pe-
quenas manchas e se a reação for positiva, o perito poderá supor que a 
mesma é de sangue. Não sendo utilizada para a coloração de lâmina de 
espermatozoide.
Alternativa D: INCORRETA. A reação de Kastle-Mayer ou de fenolftaleí-
na reduzida pode ser utilizada em substituição à reação de Adler, trata-se 
de reação não específica para identificação de sangue, possui aspecto in-
color e em contato com sangue gera uma cor rósea.
Alternativa E: INCORRETA. A fosfatase ácida prostática é utilizada para 
a identificação de uma enzima produzida pela próstata e não para identi-
ficação de espermatozoide.

02 (PERITO CRIMINAL- SAEB/BA- 2014- FCC) 
Entre as fases envolvidas na aplicação da técnica de PCR, é correto citar a:
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Ⓐ Separação, na qual as sequências de DNA que se quer replicar são se-
paradas de outras sequências ao passar por um gel submetido a uma cor-
rente elétrica. 
Ⓑ Desnaturação, na qual a dupla fita de DNA se separa em duas fitas for-
madas por nucleotídeos, em função de sua submissão a uma queda brus-
ca de temperatura.
Ⓒ Hibridização, na qual são usados iniciadores, sequências sintéticas cur-
tas de nucleotídeos, a fim de marcar as extremidades do trecho da cadeia 
de DNA que se quer replicar. 
Ⓓ Extensão, na qual o processo de replicação das sequências de DNA de 
interesse, pela DNA polimerase, se inicia a partir de uma extremidade com 
fita simples.
Ⓔ Síntese, na qual uma segunda fita de DNA é produzida pelo pareamen-
to de nucleotídeos complementares a cada uma das fitas separadas na 
etapa de desnaturação.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Inicialmente, ocorre a extração do material 
genético da célula ou do local que se quer estudar, não sendo necessária a 
utilização da eletroforese para tal procedimento, esta só será utilizada ao 
final da técnica.
Alternativa B: INCORRETA. Na fase da desnaturação, que acontece no 
termociclador, ocorre a separação da dupla cadeia de DNA, no entanto, 
isto não ocorre com a diminuição da temperatura, mas sim com a sua ele-
vação, ocorrendo em torno de 94 a 96⁰C.
Alternativa C: CORRETA. A hibridização ocorre com a diminuição da 
temperatura de 50 a 60⁰C e, com a utilização de iniciadores, é marcada as 
extremidades do trecho do que se quer replicar. Esta é uma das fases que 
ocorrem no termociclador.
Alternativa D: INCORRETA. Na extensão, a DNA polimerase adiciona 
nucleotídeos ao lado 3’ de cada primer. Acontecendo isto em ambas as 
fitas e não em fita simples.
Alternativa E: INCORRETA. Síntese não é um das fases da técnica de 
PCR, e sim uma fase do ciclo de divisão celular.


