
CURVA CADAVÉRICA DE RESFRIAMENTO

(Modificado de Marshal-Hoare)
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INTRODUÇÃO

Uma das grandes dificuldades no ensino da

medicina legal, em relação ao estudo da crono-

tanatognose, é conseguir imagens que: 1-) re-

tratem o fenômeno o mais fidedignamente

possível; 2-) sejam didáticas; 3-) permitam o

entendimento sequencial do processos trans-

formativos e; 4-) não esbarrem em questões

ético-legais. Tendo vista que tais imagens, na

grande maioria das vezes, são de cadáveres

humanos que estão em adiantado estado de

decomposição ou inviáveis para serem foto-

grafados, ou indisponíveis para o estudo devido

a entraves legais, torna-se desafiadora a

aquisição de material visual para a construção

acervo ilustrado atualizado.

METODOLOGIA

Construção de imagens didáticas baseadas em

pesquisa bibliográfica e fotográfica.

MARCO CONCEITUAL

A cronotanatognose (diagnóstico cronológico

da morte) consiste no espaço de tempo veri-

ficado entre as diversas fases pelas quais

passa o cadáver em seu processo de decom-

posição e o momento em que se verificou o

óbito. É necessário levar em consideração

todo o conjunto de fenômenos cadavéricos

sequenciais, de modo a ter uma estimativa

aproximada do tempo de morte.

Dilatação pupilar, irresponsividade aos estímulos luminosos devido

à perda do tônus simpático, cessação da circulação retiniana e

descoramento da coróide.

II - FENÔMENOS ABIÓTICOS CONSECUTIVOS

II.A – Resfriamento cadavérico (algor mortis)

II.B – Manchas de hipóstase cutâneas (livor mortis)

CONCLUSÃO

As manchas de hipóstase surgem cerca de duas a três horas após a morte, através do
depósito de sangue nas regiões do corpo em declive devido à cessação da circulação e
pelo efeito da gravi-dade.

Sinal de Sommer-Larcher, o qual ocorre devido à desse-
cação da esclerótica, evidenciado por manchas
enegrecidas de forma circular ou oval com base voltada
para a e a córnea.

A ilustração médica pode ser de grande utilidade para

a criação de um acervo inédito de imagens didáticas

relacionadas à medicina legal, uma vez que é possível

construir figuras didáticas, realistas e com alto rigor

científico,.
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