
com o trágico acidente do avião da Air France no início de 

junho de 2009.

Os 24 membros da equipe do Instituto de Medicina Forense 

realizam cerca de 500 autópsias por ano. Eles sabem que a 

documentação meticulosa de itens como tamanho, tempo, 

natureza e aparência das lesões é fundamental para que 

possam chegar a conclusões corretas sobre a progressão dos 

eventos. O local do trauma também é documentado: onde 

estão localizados os furos das balas, os cortes e os ferimentos 

de luta? Uma vez que essa documentação abrangente será 

arquivada nos autos dos processos, é importante que seja 

registrada com precisão. Até recentemente, os esboços eram 

feitos manualmente, o que resultava em inconsistência entre 

os vários documentos. O diretor do instituto, Professor 

Markus Rothschild, decidiu que algo precisava mudar.

A solução veio do MedizinFotoKöln, o laboratório fotográfico 

central do Hospital Universitário. Doze pessoas trabalham 

aqui, entre elas nove fotógrafos e dois artistas gráficos. Um 

deles, Hans-Jürgen Stoffels, é artista gráfico por 

hereditariedade (seu pai era artista gráfico autônomo). 

Stoffels aprendeu reprografia e, mais tarde, estudou arte em 

Colônia. Ele trabalha no Hospital Universitário de Colônia 

desde 1977 e há décadas utiliza o software gráfico 

CorelDRAW. 

"Um dos pontos positivos da Corel é que ela está sempre 

introduzindo inovações em benefício dos seus usuários. Por 

exemplo, desde o início o CorelDRAW exibe uma visualização 

do tipo de fonte selecionado, um recurso que alguns dos 

programas mais caros ainda não possuem. Sei que esses tipos 

de aprimoramentos são descritos como amigáveis ao usuário", 

afirma ele.  

Como designer gráfico veterano, Stoffels participou de toda a 

evolução do desenho manual para a computação gráfica. 

Qualquer que seja a mídia em que trabalhe, há 30 anos ele 

busca o mais alto nível de qualidade e precisão em seu 

trabalho. "Seja no computador ou diretamente à mão, um 

As autoras de best-sellers Patricia Cornwell e Kathy 

Reichs chamaram a nossa atenção para a vida 

fascinante do médico-legista. No entanto, poucos 

sabem do papel importante que o software gráfico 

Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 

desempenha nessa profissão. Vamos dar uma 

olhada atrás dos bastidores.

Diariamente, o Instituto de Medicina Forense do Hospital 

Universitário de Colônia recebe inúmeras solicitações da 

polícia, da Promotoria Pública, de juízes, de advogados e de 

particulares em relação a questões como abuso infantil, 

assassinato, investigações de paternidade ou reclamações de 

seguro. De vez em quando, os casos envolvem corpos tão 

desfigurados que não permitem o reconhecimento. Sempre 

que um corpo humano sofre danos, é solicitada a ajuda dos 

membros da equipe do Instituto de Medicina Forense. Eles 

conseguem determinar se um ferimento na cabeça foi 

provocado por um acidente ou por um ataque deliberado 

com uma arma; concluem se uma queda de uma janela foi 

suicídio ou assassinato e identificam um corpo afogado 

irreconhecível por meio de análise de DNA, como aconteceu 
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e facilmente alteráveis, me concentrei diretamente em 

desenhos vetoriais, que podem ser corrigidos e ajustados com 

facilidade." Ele esboçou o contorno do modelo e, na versão 

final, transformou as imagens de bitmap em objetos vetoriais. 

"Assim, as proporções são mantidas, independentemente do 

tamanho da impressão do desenho, tenha ela 10 centímetros 

ou 1 metro", explica ele. 

O Instituto de Medicina Forense utiliza os arquivos PNG 
®fornecidos por Stoffels em modelos do Microsoft  

®PowerPoint  e arquivos WMF que podem ser vinculados a 
®arquivos do Microsoft  Word. Os legistas podem marcar esses 

arquivos e imprimi-los, ou vice-versa. Ao responder à 

pergunta sobre quanto tempo levou para concluir esse 

projeto, Stoffels dá de ombros e diz que não trabalhou 

integralmente nesse projeto específico. Ocasionalmente 

surgiam projetos mais essenciais que tinham prioridade. Mas 

ele foi concluído em alguns meses. Stoffels fala tão rápido 

quanto trabalha. Seu próximo projeto, um panfleto sobre as 

disfunções da laringe para uma importante convenção de 

otorrinolaringologia, já está engrenado para execução. Seu 

aliado: Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW, é claro.

trabalho preciso é essencial para qualidade e autenticidade", 

afirma ele. Sua área de responsabilidade é diversificada. "Crio 

gráficos para alunos de medicina, folhetos educativos para 

pacientes, panfletos para convenções médicas e descrições 

gráficas de técnicas cirúrgicas", relata ele. "Fiz até mesmo 

inúmeros cartuns e animações." Anteriormente, quando 

costumava trabalhar exclusivamente para neurocirurgia, ele 

também participou de cirurgias para fotografar ou desenhar 

todas as etapas. Mas, agora, como trabalha para vários 

institutos como designer gráfico e ilustrador, e devido a 

restrições de tempo, ele não pode mais trabalhar como 

fotógrafo.

No Instituto de Medicina Forense, Stoffels recebeu a 

incumbência de fazer desenhos lineares de corpos de 

diferentes idades para uso pelos legistas durante a 

representação gráfica de lesões no decorrer de exames 

forenses. "Isso significa que precisava desenhar a frente, o 

dorso e as laterais do corpo e criar desenhos detalhados das 

partes individuais do corpo, como cabeça, mãos e pés, bem 

como todos os órgãos e ossos", explica ele. Figurativamente, 

ele tinha que moer os ossos.

Stoffels seguiu um procedimento metódico. Primeiro, teve de 

reunir o material necessário: fotos de órgãos, desenhos e 

mesmo modelos. A Web comprovou ser um terreno fértil para 

pesquisa. Ele baixou um desenho de um esqueleto e o usou 

como modelo. Em seguida, foi preciso padronizar e adaptar 

todo o material. "Se as posturas de um homem ou de uma 

mulher estivessem diferentes em uma foto, eu as ajustava 

com a Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW", recorda ele. 
A meta final era criar desenhos lineares livremente escaláveis 

de corpos, esqueletos e órgãos que pudessem ser exportados 

para os formatos de arquivo EPS, WMF ou PNG para 

apresentações ou formulários.

Desde o início, Stoffels sabia que usaria a Suíte de Aplicativos 

Gráficos CorelDRAW para essa tarefa. Ele utiliza o CorelDRAW 

desde a versão 2. "O Corel é rápido, fácil de manipular e 

personalizável. Funções como Zoom ou Copiar são fáceis de 

usar", afirma ele, ao explicar a base lógica para a escolha do 

CorelDRAW. "O Corel tem teclas de atalho para todas as 

funções essenciais, o que agiliza o processo de trabalho." O 

fator "velocidade" era especialmente crítico para ele. "Sou tão 

rápido que meus colegas dizem que ainda não foi inventado 

um computador que se equipare a mim", diz ele sorrindo. 

"Apenas o Corel [software] atende às minhas expectativas em 

termos de velocidade e facilidade de uso." Não é de se admirar 

que ele tenha administrado sozinho essa tarefa gigantesca do 

Instituto de Medicina Forense. Ao descrever seu método de 

trabalho, ele explica: "Como os desenhos precisavam ser claros 
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