
Tanatologia Forense 



Conceito 

   É a parte da Medicina Legal que estuda a 

morte e as suas repercussões na esfera 

jurídico-social. 

 

   A morte, na sua acepção mais simples, consiste 

na cessação total e irreversível das funções vitais. 

 



Critérios atuais para um diagnóstico 

de morte 

    A morte atualmente é definida por critérios 

estabelecidos pelo Conselho Federal de 

Medicina (Resolução 1480/97) que a considera 

como sendo a parada total e irreversível das 

atividades encefálicas. É o que se denomina 

morte encefálica. 

 



Tipos de mortes 

    Morte natural – é aquela que resulta de uma patologia, 
pois é natural que um dia se morra.  

    Morte violenta – é a que resulta  de ato praticado por 
outra pessoa(homicídio), ou por si mesma (suicídio), ou 
em razão de acidentes, sempre existindo 
responsabilidade penal a ser apurada.  

    Morte suspeita: é a que após investigação cuidadosa das 
circunstâncias em que o óbito ocorreu e de seu local, 
suscita razões para se suspeitar, de modo 
fundamentado, que sua causa tenha sido violenta, e não 
natural.  

 



Morte 

A morte pode ser:  

 a) Real ;  

 b) Aparente - Entendida como um estado do organismo 

no qual as funções vitais se reduziram à um mínimo tal 

que dão a impressão errônea da morte. Ocorre nas 

intoxicações graves produzidas por soníferos, nos 

congelamentos, em obstetrícia quando se pratica a 

reanimação dos recém-nascidos aparentemente mortos, 

que sofrem de asfixia pálida.  

 



Realidade da morte 

      Fenômenos cadavéricos ou sinais 

tanatológicos:  

1. Imediatos. 

2. Consecutivos ou mediatos. 

3. Transformativos 

 

 



Fenômenos abióticos imediatos 

1. Perda da consciência; 

2. Perda da sensibilidade; 

3. Perda da motilidade e do tono muscular; 

4. Cessação da respiração; 

5. Cessação da circulação; 

6. Cessação de atividade cerebral. 

 

 



Fenômenos abióticos consecutivos 

1. Desidratação cadavérica; 

2.   Algor mortis ou esfriamento cadavérico; 

3.   Livor mortis ou manchas de hipóstase ou 
livor cadavérico; 

4.   Rigor mortis ou rigidez cadavérica 

 

Observação: LAR – livor, algor e rigor 

Tríade da Morte- Pergunta de Prova 

 

 

 

 



Fenômenos abióticos consecutivos 

6. Algor mortis ou esfriamento cadavérico. 

7. Livor mortis ou manchas de hipóstase ou livor 

cadavérico. 

8. Rigor mortis ou rigidez cadavérica 

 

Observação: LAR – livor, algor e rigor 

Tríade da Morte- Pergunta de Prova 

 



Fenômenos abióticos 

transformativos 

Sinais tardios e  divididos em :  

              a)     Destruidores; 

              b)     Conservadores. 

 



Fenômenos abióticos 

transformativos destruidores 

• Autólise:  fenômenos fermentativos 

anaeróbicos da célula; 

• Putrefação:  decomposição fermentativa  da 

matéria orgânica por ação de diversos germes. 

 

 



Putrefação 

Marcha da Putrefação : 

Período de Coloração: sulfometahemoglobina; 

Período Gasoso: posição de lutador, circulação 
póstuma de Brouardel; 

Período Coliquativo:  dissolução pútrida do 
cadáver, o esqueleto fica coberto por uma massa 
de putrilagem, e surge um grande número de 
larvas e insetos; 

Período de Esqueletização: ossos 

 

 



Fenômenos abióticos 

transformativos conservadores 

 Maceração: processo especial de transformação do 
cadáver do feto no útero materno.Observa-se  o 
destacamento de amplos retalhos de tegumentos 
cutâneos que se assemelham a luvas;  

     Mumificação : por meio natural ou artificial. O 
cadáver, ficando exposto ao ar, em regiões de clima 
quente e seco, sofrendo acentuado dessecamento; 

     Saponificação ou adipocera: consistência untuosa, 
mole e quebradiça, de tonalidade amarelo-escura, dando 
uma aparência de cera ou sabão.Solos argilosos, 
úmidos. 

 


